DE TOTALE
LENGTE VAN JE
BLOEDVATEN
KAN ZES KEER
OM DE AARDE.

HET TOTALE
GEWICHT VAN
JE SKELET
IS 14 KILO.

JE DARMEN
HEBBEN EEN
OPPERVLAKTE
TER GROOTTE
VAN EEN
TENNISBAAN.

EEN MENS
HEEFT ZEVEN
NEKWERFELS
EEN MUIS OOK.
EN EEN GIRAFFE
OOK.

JE LIJF JE LEVEN

Een ontdekkingstocht door het menselijk lichaam
Wist je dat...
We meer
dan 100.000
kilometer aan
bloedvaten
door ons
lichaam
hebben lopen?

Dat ons lichaam
miljoenen
en miljoenen
cellen telt,
maar nog
veel meer
bacteriën?

Onze
darmen een
oppervlakte
hebben
ter grootte van
een tennisbaan?

Het grootste
orgaan
van ons
lichaam
onze huid is?

Volwassenen
een lagere
hartslag
hebben
dan kinderen?

En
ieder
mens
206 botten
heeft?

Anatomie in ‘Jip-en-Janneketaal’

JE HEBT
206 BOTTEN
NET ZOALS IEDER
ANDER MENS.

Je Lijf, Je Leven laat ons kennis maken met ons lichaam op een manier
waarop we het nog niet kennen. Het programma is bedoeld voor een breed
publiek, dat het leuk vindt om iets over zijn eigen lichaam te leren en graag
wil weten hoe het eventuele lichamelijke problemen kan voorkomen en/of
verhelpen. Met behulp van aansprekende metaforen wordt ingewikkelde
informatie toegankelijker gemaakt en dichterbij de kijker gebracht. Bijvoorbeeld: 12 olifanten die staan voor het totale gewicht aan voedingsproducten
dat een normaal mens tijdens zijn leven eet, of een zwembadparadijs waarin
de meterslange glijbanen symbool staan voor het darmkanaal.
Ons lichaam is een van de meest ingewikkelde ‘machines’ die er bestaan en
gelukkig loopt in veel gevallen alles gesmeerd. In de meeste gevallen komt
dat, doordat we van nature gezegend zijn met een goede gezondheid, maar
je kunt ook zelf dingen doen om je lichaam zo goed mogelijk te verzorgen.
Desondanks gaat er natuurlijk wel eens iets mis en wat moet je dan?

(of een deel ervan) wordt verklaard, wordt nu spelenderwijs uitgelegd waarom het soms mis gaat, wat je in dat geval zelf kunt doen en wanneer je een
beroep moet kunt doen op medicatie of andere hulpmiddelen.

Succesvol platform en vast anker op RTL 4

Kijkcijfers

Het televisieprogramma Je Lijf, Je Leven gaat inmiddels het achtste seizoen
in. De succesvolle serie van RTL 4 is bijzonder geschikt om informatie of
commerciële boodschappen over te brengen van aanbieders van zorg en
zorgproducten, zoals fabrikanten van genees- en hulpmiddelen, zorgverzekeraars, klinieken en patiëntenverenigingen.
De communicatiebehoefte van de partners worden in ongeveer 23 minuten
op een originele en organische wijze verweven met het sterke inhoudelijke
verhaal dat verteld wordt een arts. Het is uniek in Nederland dat een arts
tevens presentator is van een televisieprogramma. Dat geeft een enorme
boost aan de geloofwaardigheid van de informatieve of commerciële
boodschap.

In het voorjaar van 2014 keken gemiddeld 175.000 naar een reguliere aflevering (op zondagochtend). Hiermee was RTL4 in dit tijdvak steeds de 1e of
2e zender van de Nederlandse zenders. De herhaling op de zaterdag erna
scoorde gemiddeld 100.000 kijkers. Vrouwen en mensen uit hogere sociale
klassen voerden de boventoon. Het accent in de leeftijdsverdeling lag bij 35
tot en met 64 jaar.
Ook de aan het programma gekoppelde website deed het goed. De tekstpagina’s werden door ongeveer 1.000 unieke bezoekers per week bekeken.
De video’s (het meest populaire onderdeel van de website) trokken gemiddeld 1.400 unieke bezoekers per week. Meer gedetailleerde statistiek is op
aanvraag beschikbaar.

Je Lijf, Je Leven slaagt erin om harde informatie om te zetten in amusement.
Want Je Lijf, Je Leven is bovenal een leuk programma om naar te kijken met
een hoog ‘what’s in it for me’ karakter.
In het concept is ook een grote rol weggelegd voor internet. Op de internetsite
kan de uitzending worden teruggekeken, kunnen zelftests worden ingevuld,
bestaat de mogelijkheid om met een deskundige direct na afloop van de
uitzending te chatten en kunnen kijkers ervaringen uitwisselen.

Mogelijkheden nieuwe seizoen

Key format points

De prijs van een aflevering is € 38.500 exclusief btw. Deze investering kan
gedeeld worden met maximaal twee andere sponsors en omvat buiten de
redactionele input ook (als u wilt):
• Een billboard voor en na het programma (“Dit programma wordt mede
mogelijk gemaakt door”)
• Vermelding op de website, met een link naar uw eigen website of die van een
derde partij, waar zij met u in contact kunnen komen, foldermateriaal kunnen downloaden of aanvragen, met een deskundige kunnen chatten e.d.
• DVD van de uitzending voor intern gebruik

• Toegankelijk en entertainend: aansprekende metaforen (zie boven)
• Informatief: animaties of filmpjes (hoe ziet ons spijsverteringskanaal er
van binnen uit?)
• Uniek en geloofwaardig: een arts als presentator die op bezoek gaat bij
(ervarings)deskundigen, hun het hemd van het lijf vraagt, uitstapjes met
ze maakt naar leuke locaties en die zeer beeldend kan vertellen
• Dichtbij de kijker: reacties op straat van ‘de Nederlander’ n.a.v. vragen
van de presentator die met een anatomisch model de straat op gaat. (wijs
maar eens aan waar je nieren zitten, raad eens wat dit voor orgaan is?)
• Populair wetenschappelijk: graphics waarin interessante feiten en cijfers
naar de kijker worden gecommuniceerd

De geheimen van het menselijk lichaam ontrafeld
Op deze manier wordt je door de wereld van het menselijk lichaam geleid.
De kijker komt precies te weten waar de specifieke onderdelen van ons
lichaam zitten, hoe ze werken, waar ze in ons lichaam verantwoordelijk voor
zijn en wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren of problemen te verhelpen.
Want uiteraard wordt ook ingegaan op de dingen die mis kunnen gaan: een
bloeddruk die te hoog wordt, darmen die opspelen, gewrichten die niet
meer zo willen bewegen als we graag zouden willen. Met gebruikmaking
van de zelfde elementen als waarmee de werking van een gezond lichaam

Kortom: Een populair wetenschappelijk crossmediaal format over ons
lichaam en de manier, waarop we er zelf het best voor kunnen zorgen.
In de afgelopen seizoenen zijn steeds verschillende onderdelen van ons
lichaam belicht:
6. De Alvleesklier
1. De Rug
7. Bloed & Bloedvaten
2. Het Oog
8. Het Skelet
3. Het Hoofd
9. Het Hart
4. De Blaas
10. Het Immuunsysteem
5. De Stoelgang

Ook voor het nieuwe seizoen heeft RTL4 op basis van de overtuigende kijkcijfers weer een nieuwe serie van Je Lijf, Je Leven ingepland. De onderwerpen
worden in overleg met u als sponsor gekozen en de opzet van de door u
gesponsorde aflevering wordt op basis van uw communicatiedoelstellingen
bepaald, uiteraard binnen het kader van de redactionele formule en de
relevante wet- en regelgeving.

Ieder ander gebruik van de aflevering valt buiten de standaardovereenkomst.
Ook voor de omlijsting van de aflevering met reclame en free publicity,
die wij graag voor u verzorgen, worden aanvullende afspraken gemaakt.

Gaan we samen uw doelgroep bereiken?
We kunnen niet wachten om met u aan de slag te gaan en Je Lijf, Je Leven
voor uw organisatie in te zetten. En u kunt ook niet wachten, want een aantal
onderwerpen staan al vast en niet alle sponsorplaatsen zijn nog vrij.
Neem daarom snel contact met ons op, als Je Lijf, Je Leven in uw plannen
past. We verkennen graag de mogelijkheden met u.

VOLWASSENEN
HEBBEN EEN
LAGERE
HARTSLAG
DAN KINDEREN.

