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in deze rubriek vertelt een bedrijfsleider in hapklare stukjes tekst meer over zijn bedrijf.

‘We willen de levenskwaliteit én
levensverwachting verhogen’
Marnix Struye is de managing director Benelux
van Pronokal. De wetenschappelijke dieetformule
ontstond in 2003 in Spanje. ‘Ondertussen zijn we
actief in vijftien Europese en Latijns-Amerikaanse
landen en hebben we wereldwijd 350.000
patiënten behandeld.’

WAT IS HET?
‘PronoKal is een wetenschappelijke manier om
gewicht te verliezen en om
dat verlies te behouden op
langere termijn. Het afvallen
gebeurt onder strikt medisch
toezicht met behulp van een
multidisciplinair team bestaande

uit een arts, een diëtiste en een
coach voor fysieke activiteit en
psychologische coaching. In
België zijn we een vijftal jaar
actief. Momenteel hebben we
meer dan 15.000 patiënten
behandeld en werken een
300-tal artsen met ons samen.’
www.pronokaldieet.be

WAT OVER
5 JAAR?
Uniek?
‘De samenwerking in een
multidisciplinair team met
artsen en diëtisten, samen
met fysieke activiteit en
psychologische coaching én
de wetenschappelijke basis
van onze methode maakt
ons uniek.’

‘We hopen nog minstens
evenveel patiënten te kunnen
helpen als tijdens de voorbije
vijf jaar. We zijn operationeel
in de hele Benelux en hopen
buiten België ook meer en
meer mensen in Nederland te
overtuigen van de PronoKalmethode. Obesitas kent
namelijk geen grenzen.’

Interessant voor
ondernemers?
‘In diverse getuigenissen
hebben heel wat patiënten het
erover dat ze nadien gewoonweg
veel beter functioneerden,
ook in hun job. Ondernemen
betekent ook dat je dingen

aanpakt die niet optimaal zijn
en die voor verbetering vatbaar
zijn. In die zin zitten er heel
wat ondernemers tussen onze
klanten, ook in de ruime zin van
het woord.’

MISSIE?
‘We willen bijdragen tot een oplossing voor overgewicht,
obesitas en alle daaraan verbonden pathologieën, zoals
cardiovasculaire aandoeningen, diabetes type 2, slaapapneu, ... We zijn actief in preventie, waarbij we niet alleen
de levensverwachting willen verhogen, maar ook en vooral
de levenskwaliteit zolang mogelijk willen bewaren.’

Ambities?
‘Onze ambitie is enerzijds
uitgroeien tot een van de
referentiepunten in onze
sector, anderzijds zoveel
mogelijk mensen helpen in
hun strijd tegen overgewicht
en obesitas om zo hun

levensverwachting en vooral
hun levenskwaliteit te
verhogen. Afslanken heeft
zonder twijfel een positief
effect op de algemene
gezondheid.’
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