
HET FOSFAATSPEL
HELPT JE FITTER TE

VOELEN

W A A R O M  S P E L E N ?

Nu kan je spelend meer leren over fosfaat. Het FosFaatSpel is eenvoudig en

leuk. 

G E E N  S A A I E  F O L D E R S  M E E R !

"Ik ben super enthousiast over het Fosfaatspel. Ik let nu
meer op fosfaat in voedingsmiddelen. Ik koop minder
bewerkte producten en ik ben onder andere gestopt met
Chocomel."

Enthousiast

"Ik heb nu dat FosFaatSpel gekregen van de dokter, dan
merk ik dat ik veel vragen heb en minder kennis dan ik
dacht! Het is zeker wel dat je bepaalde dingen bewuster
wordt.... Ik denk nu, hé verdraaid, daar moet ik nu echt op
letten."

Bewuster

W A T  A N D E R E  P A T I Ë N T E N  Z E G G E N

Speel het spel

Wanneer je wilt

Laat zien wat je weet.

Leer steeds meer!

I N  H E T  K O R T

www.robinhealthgames.com

Je haalt meer uit het consult met je

behandelaar door je spelresultaten te delen.

Je krijgt gepersonaliseerde antwoorden op

JOUW vragen.

Als je minder fosfaatbinders wil gebruiken of

dialyse wilt uitstellen helpt het om gezond te

eten en te drinken. Maar hoe doe je dat? Het

FosfaatSpel helpt je fosfaat onder controle te

krijgen. 



Wat je leert in het FosFaatSpel

Het spel begint met basiskennis over fosfaat.  Je krijgt
antwoord op vragen als: 'Wat gebeurt er met fosfaat

als de nieren niet goed werken en in welke producten is
het aanwezig?'  

Zo kan je zien wat je al weet. Het spel geeft steeds
meer verdieping naarmate je verder komt in het spel.

Met allerlei verschillende
vraagtypen, wordt in elk level
andere kennis aangeleerd. Dit

maakt het afwisselend en leuk.
Op dit plaatje, bijvoorbeeld, kies
je welke van de twee producten

meer fosfaat bevat. 

Weet je het antwoord niet? 
Dat maakt niet uit!  Aanvullende uitleg, tussen levels
en vragen door, helpen je de informatie te begrijpen.

Speel je het level nog een keer dan heb je
waarschijnlijk veel meer vragen goed.

Het spel is leuk om te spelen, met visuele
voorbeelden. Daardoor onthoud je de informatie
beter en kan je dit makkelijker toepassen in het

dagelijks leven.

www.robinhealthgames.com


