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Inspiratie voor
een gezonde
leefstijl.

De Nationale GezondheidsBeurs
2, 3, 4 & 5 februari 2023

Jaarbeurs Utrecht

H e a l t h ,  F o o d ,  B o d y ,  M i n d ,  B e a u t y  &  m o r e



Wilt u direct in contact komen met uw doelgroep, naamsbekendheid vergroten, producten 

demonstreren, verkoop bevorderen, voorlichten, adviseren, begeleiden en een gezonde boodschap 

overbrengen? De Nationale GezondheidsBeurs is de ideale consumentenbeurs om een enthousiaste 

en bewuste doelgroep persoonlijk te bereiken! Van 2 t/m 5 februari openen wij graag samen met u de 

deuren naar de 14e editie van het gezondste dagje uit! Het thema gezondheid is constant in beweging. 

Wij ontwikkelen mee en garanderen een verrassend, veelzijdig en actueel aanbod! 

De Nationale GezondheidsBeurs…
• Is de grootste consumentenbeurs over gezondheid en een gezonde leefstijl

• Trekt actieve bezoekers met bewuste en gerichte keuzes

• Is interactief met workshops, testen, voorlichting, activiteiten,

 presentaties en meer

• Werkt in samenwerking met beroepsorganisaties en belangenverenigingen

• Bindt A-merken met uitstraling en kwaliteit

• Biedt betrouwbare content partners met autoriteit en deskundigheid

• Heeft een thematische indeling en sfeervolle aankleding

15.000 m²
beurs

45.000
bezoekers

De Nationale GezondheidsBeurs 2023:
uw succesvolle marketingkeuze!

325 
exposanten

8,3

 Rapportcijfer



Health Food

De zone met antwoord op vele medische vragen. Van 
veelvoorkomende tot uitzonderlijke klachten. Van eerste 
kennismaking tot second opinion. Onderzoek, preventie 
en behandeling. Cure en care. e-Health.  Informatie 
over de verschillende behandelmethoden. Voorlichting, 
presentaties en persoonlijk advies rond veelvoorkomende 
ziekten en aandoeningen. Thematische paviljoens van 
(patiënten)verenigingen en instellingen. Betrokken en 
betrouwbaar! 

Gezond van top tot teen. Deze zone biedt een divers aanbod 
van beauty- en verzorgingsproducten. Van huid tot haar, 
van oog tot oor, van mond tot voet. Van persoonlijke 
hygiëne tot natuurlijke make-up. Uitgebreide checks en 
persoonlijk advies. Welke middelen helpen echt? Welke 
ondersteuning bevordert de juiste lichaamshouding? 
Goede raad op maat!

Lekker leven met een allergie! Voor wie vanwege allergie, 
intolerantie of overgevoeligheid bewust moet kiezen wat 
je koopt, gebruikt, eet of drinkt. Producten en diensten, 
voorlichting en advies, workshops en presentaties. In 
samenwerking met Allergieplatform.nl biedt het thema 
ruimte aandacht voor voedselovergevoeligheid en huid-, 
beroeps-, insecten-, inhalatie- en medicijnen allergie.

Kan lekker eten ook gezond(er) zijn? Is gezonde voeding 
ook lekker(der) te bereiden? Ontdek verrassende voeding 
die past binnen een gezonde leefstijl. Van kooktips tot 
dieetadvies, van powerfruit tot vitamine boost, van recept 
tot mineralenwijzer. Wat te kopen, hoe te bewaren, te 
bereiden en te genieten? Bakken, braden, koken, grillen 
of frituren? Gezond leven vraagt om bewust eten en 
drinken!

Donderdag: 9.143 (20,9 %) Vrijdag: 10.979 (25,1 %)  Zaterdag: 12.548 (28,7 %)  Zondag: 11.038 (25,3 %)

Profiel bezoeker

Reden van bezoek

Leeftijd

De zone met een zeer gevarieerd aanbod aan sport, 
reizen, gezond bewegen en fitness. Interactieve 
workshops en workouts, presentaties en advies op maat. 
Van persoonlijk trainingsschema tot actieve en gezonde 
groepsvakantie. Van sportschool tot sportkleding.
Van hometrainer tot fiets. Houd het lichaam in goede 
conditie. Stilzitten is geen optie!

In deze drukke tijd zoeken we steeds meer naar 
(innerlijke) rust en ontspanning, noodzakelijk voor een 
gezond en gelukkig leven. Deze zone biedt de bewuste 
bezoeker producten en diensten voor totale ontspanning 
en wellness. Ook therapieën, oefeningen en trainingen 
voor het vermijden van stress of angsten.
Op weg naar een gezonde geest in een gezond lichaam!

Body Mind

Beauty Allergie

De gemiddelde leeftijd van 
onze bezoeker is 36 jaar.

Feiten & Cijfers

Vrouw: 83% Man: 17%

...van de bezoekers
heeft tijdens de beurs
een product gekocht.

...van de bezoekers geeft aan 
binnen 6 maanden bij een 
exposant te gaan kopen.

...van de bezoekers 
heeft één of meerdere 

voordeelcheques gebruikt.

...van de bezoekers heeft 
één of meerdere lezingen/

workshops bezocht.

75% 74% 66% 67%

Algemene interesse

62%

Dagje uit

8%

Voordeel

2%

Gerichte info

28%

Bezoekers per beursdag. Totaal 43.708 bezoekers

Bezoekduur

De gemiddelde bezoeksduur
is ruim 5,6 uur.

8,3



“4 dagen GezondheidsBeurs was een feest, 

genoten van de inspirerende sprekers en 

veel nieuwe dingen geleerd. Na de beurs 

ben ik direct verder gegaan op de tips die ik 

gekregen heb & ben nu nog gemotiveerder 

geworden om gezonder te gaan leven.”

“Ik raak er niet over uitgepraat: de 

GezondheidsBeurs was een waar feest! 

Ik waardeer alle ontmoetingen! Ze zijn 

namelijk de reden waarom ik doe wat ik 

doe. Het maakt mij intens gelukkig wanneer 

ik de bezoekers kan inspireren en op weg 

kan helpen naar een gezond en gelukkig 

leven. Er was tijdens de presentatie geen zit- 

of staplek meer over: wát een belangstelling 

voor mijn presentatie over het Pioppi-dieet. 

Ik snap wel waarom Pioppi - hét kookboek 

in de top 60 van bestsellers staat!”

“Het is mooi om 

zoveel enthousiaste 

mensen bij elkaar 

te zien. Zowel 

de exposanten 

als bezoekers 

creëerden een 

goede vibe! Volgend 

jaar ben ik zeker 

weer bij!”

“Het waren 4 

overweldigende 

dagen op de 

GezondheidsBeurs. 

Dank aan iedereen 

die erbij was! Ik 

heb 20 kookshows 

gegeven en 4000 

toeschouwers 

ontvangen in het 

kooktheater. Mijn 

dank gaat ook uit 

naar het backstage 

team, zonder jullie 

kan ik niet zo stralen.”

“Ik vond het een super fijne ervaring en 

wil er met alle plezier ook volgende keer 

weer bij zijn! Zeer enthousiast publiek, 

fijne standhouders. Plezant en leerrijk, een 

zeldzame combinatie!”

“Het was echt weer 

een succes, alles 

verliep perfecto! De 

GezondheidsBeurs 

is echt de plek van 

ontmoeting met 

elkaar! In 2020 

werk ik graag weer 

samen.”

“Top event, de beurs die je niet mag 

missen! Dank voor alle goede zorgen en 

we kijken al uit naar volgend jaar.”

“Ik vond het onwijs leuk, dank voor het vertrouwen en bedankt dat 

ik erbij aanwezig mocht zijn. Ik heb hele lieve berichten ontvangen 

na afloop en iedereen was onwijs enthousiast. Snel contact met 

organisatie, lief en meedenkend publiek. Ik heb het ervaren als een 

onwijs mooie, intieme lezing waarbij ik nogmaals heb gemerkt hoe 

belangrijk het is om een onderwerp als mentale gezondheid niet uit 

de weg te gaan. Ik denk graag mee over volgend jaar.”

“We vonden de beurs erg geslaagd! Het was goed geregeld vanuit 
jullie en de boekverkoop ging ook goed. Leuk dat Janneke samen op 
het podium stond met Annemarie Bruning, dit zorgde voor goede 
interactie. Janneke is volgend jaar graag weer aanwezig! Zelf aan 
je hartgezondheid werken is heel erg belangrijk. “Ken je getallen” 
oftewel ken je risicofactoren voor hart en vaatziekten. Door te 
werken aan je getallen word je veel meer bewust van je gezondheid 
en werk je aan preventie. Van levensbelang voor het (vrouwen)hart!” 

“Dankjewel voor de goede organisatie! Ik heb echt ieder moment 

genoten! De kookdemo vond ik echt waanzinnig tof om te doen 

en hier heb ik dan ook ontdekt dat dít iets is waar ik meer van zou 

willen doen. Het podium op de GezondheidsBeurs was voor mij 

dan ook heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Het geven van een 

presentatie in het BloggersTheater vond ik ook ontzettend leuk.

De begeleiding was top en de techniek deed z’n werk.”

“WOW! wat een 

geweldige opkomst 

vandaag tijdens 

mijn lezing over 

de kracht van je 

gedachten. Ik was 

er stil van. Hoop 

dat ik jullie heb 

mogen inspireren. 

Als ik het kan kan 

jij het ook!”
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“Ik heb van alles genoten, ik wist niet dat 

deze beurs zo leuk en informatief was. De 

beurs was boven mijn verwachtingen! Dit 

bezoek was de eerste, maar zeker niet de 

laatste keer.”

“Vegan eten bij standjes, een paar hele 

mooie aanbiedingen bij verschillende 

stands, óntzettend inspirerende lezingen en 

meetings met de sprekers: maakte het zó de 

moeite waard! Fijn van alles kunnen proeven 

zodat ik in de winkel gericht weet wat ik vast 

wil gaan kopen en welke smaken dan.”

“Er waren verschillende interessante 

lezingen. Ik vond met name de lezing over 

wat je niet mag weten over je gezondheid 

heel waardevol. Verder Janneke Wittekoek, 

cardioloog. Ook leuk dat er verschillende 

activiteiten waren.”

Fitchannel: “De GezondheidsBeurs is een must voor iedereen 
die er toe doet in de Health en Wellness industrie. Een uitermate 
professioneel team creëert de perfecte omstandigheden 
om naamsbekendheid te genereren, nieuwe experiences 
te introduceren, en klanten te ontmoeten. Dit alles in een 
ontzettende leuke ambiance! Een aanrader!”

Jentschura: “Wij zijn 
erg tevreden over 
het succes van de 
beurs. Onze inzet 
heeft sindsdien 
haar vruchten 
afgeworpen: er zijn 
nu meer vragen 
en bestellingen 
van vakbezoekers 
en consumenten 
naar aanleiding 
van een bezoek aan 
onze stand op de 
GezondheidsBeurs.”

gezondNU: “De GezondheidsBeurs is voor 

onze bladen een absolute must. En dat bleek 

ook nu weer: het aantal nieuwe abonnees 

dat we hebben kunnen werven was hoog, 

evenals het aantal nieuwe aanmeldingen 

voor onze gratis nieuwsbrieven”.

Mykillerbodymotivation: “Namens het 

team van MKBM wil ik mijn complimenten 

geven voor ook dit jaar weer een ontzettend 

leuk evenement!”

“Veel nieuwe inzichten gekregen op 

gebied van gezondheid. Dankzij de beurs 

veel inspiratie op kunnen doen op gebied 

van gezondheid. Je maakt in een dag 

contact met heel verschillende bedrijven 

en dat maakt deze beurs zo leuk.”

”Er was zoveel dat ik echt veel dingen niet 
heb kunnen bezoeken. De gesprekken die 
ik met de aanbieders heb gehad, waren 
spontaan en verrassend. Mensen namen de 
tijd om hun producten uit te leggen. Ze waren 
geduldig en gingen in op de vragen. Heb dat 
als heel prettig ervaren. En dan heb ik het nog 
niet eens over de tips die ze gaven.”

Gezond en Wel: “Complimenten voor 

het productieteam voor de organisatie 

van de GezondheidsBeurs. Het was zeer 

succesvol en weer super leuk om te doen!”

“Leuke gesprekken 
met standhouders. 
Deze hadden veel 
verstand van waar 
ze over spraken en 
toonde hun passie. 
Prachtig om te zien.”

 Schär: “I’m 
very happy with 
everything and 
we will for sure be 
there again next 
year!”

Grünten: “Erg tof 
om te zien hoe mijn 
nieuwe, gezonde 
ontbijtproduct in 
de smaak valt. Ik 
ben al bijna door de 
voorraad heen!”

Zus & Zorg: “Het 
was een erg 
succesvolle beurs 
en we zijn erg 
tevreden over de 
organisatie.”

Biofood Diervoeding: 
Het is een 
kleinschaligere 
maar zeer 
doeltreffende en 
efficiente beurs 
voor ons! Prima 
beurs en we zijn het 
enige toepasselijke 
Diervoedermerk.

FoodFirst Network: 
“Bedankt voor alles 
weer! Een goede 
editie. “

“De exposanten 
waren erg 
enthousiast en 
stonden heel erg 
open. Ook de work-
outs waren leuk! 
Divers programma!”

“De lezingen die 

ik heb bezocht 

vond ik leuk en 

interessant. Het 

was ook leuk om 

daarna de sprekers 

van de lezingen te 

ontmoeten. Ik ben 

al begonnen in mijn 

gesigneerde boek 

van Kelly Weekers!”

“Ik vond het erg fijn 
dat er bij veel stands 
niet gewoon een 
stand medewerker 
stond, maar iemand 
die echt betrokken 
was bij het product 
of onderwerp.”

“Super fijn dat 
er catering was 
voor mensen die 
glutenvrij eten en 
vegetariër zijn!”

“Hoogtepunt was 
dat ik weer nieuwe 
interessante berichten 
heb gehoord over food 
en nieuwe recepten. 
En wat meer weet 
over mijn PDS waar ik 
zo’n last van heb.”

Onze
bezoekers:

Onze
exposanten:

Stoelyoga 
Nederland: 
“Het was voor 

ons wederom 

ontzettend leuk 

om elke dag 

een workshop 

Stoelyoga te geven. 

Zaterdag waren 

alle stoelen bezet, 

deden er mensen 

zittend op de grond 

en staand mee! 

Ook de andere 

dagen waren goed 

gevuld, het is een 

mooie promotie 

om Stoelyoga 

meer bekendheid 

te geven in 

Nederland.“



Datum: 2, 3, 4 & 5 februari 2023. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, 15.000 m² 
Openingstijden: Alle dagen van 10.00 tot 17.30 uur

Deelnemen: Een compleet overzicht van mogelijkheden tot deelname treft u aan op 
het inschrijfformulier. Neem voor aanvullende vragen of offerte contact met ons op.

Biedt u een test, activiteit of workshop? Profiteer dan van extra (gratis) publiciteit.

Graag uw klanten uitnodigen? Profiteer dan van de ticket actie.

Geeft u presentaties aan 80 personen? 
Wij stemmen graag wensen en mogelijkheden met u af.

De Nationale
GezondheidsBeurs 14e editie
De grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid 
en een gezonde leefstijl

15.000 m2
4 dagen

45.000 bezoekers 
325 exposanten

Gezonde gids naar een nieuwe leefstijl
Bijna 83 procent van de Nederlanders zoekt regelmatig online naar gezondheidsgerelateerde informatie. Een groot deel van hen - 

maandelijks zo’n 3 miljoen mensen - komt hierbij op Gezondheidsnet.nl terecht. Als grootste gezondheidssite van Nederland informeren  

wij Nederlanders graag over alles wat met gezondheid te maken heeft. Dat gaat verder dan alleen informatie over ziektes en aandoeningen. 

We zijn een gezonde gids, die mensen begeleidt op hun weg naar een nieuwe leefstijl.  Ook als managementpartner van De Nationale 

GezondheidsBeurs willen wij mensen inspireren. Met hen praten en hen informeren. En waar kan dat beter dan op de beursvloer, daar 

waar publiek en experts samenkomen? Motiverende sprekers, een variatie aan workshops en de nieuwste trends op het 

gebied van voeding en gezondheid vinden elkaar tijdens de Nationale GezondheidsBeurs. Direct contact met ons publiek in 

een gezonde omgeving. Wij kijken er naar uit! Zien wij u daar?

Franca van Dalen, Hoofdredacteur Gezondheidsnet

Meer informatie? Wij zijn u graag van dienst!

De Nationale GezondheidsBeurs, GezondheidsNet en Roularta Media Nederland zijn geregistreerde merken.

GezondheidsBeurs
Roularta Events
Postbus 44
3740 AA Baarn

T: 035 692 5270
www.gezondheidsbeurs.nl 
beursteam@gezondheidsbeurs.nl

een productie van


