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WELKOM BIJ UW PERSOONLIJKE DNAFit PREMIUM+ RAPPORT! 
 

Met veel plezier sturen we u uw unieke DNA resultaten. Ons laboratorium heeft uw wattenstaafje getest op een selectie genen. 

Deze genen worden in verband gebracht met gezondheid en fitheid. In dit rapport vindt u  naast uw individuele resultaten ook de 

fundamentele basis van genetische wetenschap en de rol die genetica kan spelen in ons welzijn en onze atletische mogelijkheden. 

Aan dit rapport hebben we ook de DNAFit Genotype Handleiding toegevoegd. Deze handleiding helpt u begrijpen waar uw resultaten 

voor staan in het grote genetische landschap. 

De recente explosie in de genetische wetenschap heeft nieuwe relaties tussen genen en trainingsmogelijkheden onthuld. Om uw 
fitheid- en sportdoelen te bereiken, is het belangrijk de juiste keuzes te maken. Keuzes die het beste passen bij uw unieke genetische 

profiel. Door inzicht en kennis helpt DNAFit uw genetische profiel te begrijpen zodat u uw fysieke gezondheid en fitheid kunt 
optimaliseren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
WAT LEER IK VAN MIJN DNAFit PREMIUM+ RAPPORT?

Aan de hand van uw DNAFit resultaten, gaan we dieper in op de volgende onderwerpen: 
 

Kracht- / Uithoudingsprofiel 

Ontrafel de reactie van uw lichaam op de belangrijkste genen die van invloed zijn op kracht of uithoudingsvermogen. 

Begrijp wat het beste trainingsprogramma voor u  is, ongeacht uw doel. 

Aërobe Potentieel (VO2 max) 
VO2 max is de meest gebruikte marker voor uithoudingsvermogen. Wij helpen uw genetische VO2 max mogelijkheden te 

begrijpen! 

Herstel na inspanning 
Elk l ichaam herstelt anders; begrijp wat uw genen u vertellen over uw natuurlijk vermogen tot herstel en houd hier tijdens 

uw training rekening mee. 

Voedingsbehoefte voor inspanning 
Leer wat uw vitamine- en micronutriëntbehoefte is en hoe dit helpt bij uw strategie te herstellen na een 

zware inspanning 

Risico op blessures 
Sommige mensen zijn genetisch gezien gevoeliger voor blessures dan anderen. Wij laten zien hoeveel risico op blessures 

u heeft op basis van uw genen. 
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JURIDISCHE VERKLARING 
 

Dit rapport is gebaseerd op uw unieke DNA-resultaten verkregen via de tests van het wattenstaafje waarbij gekeken is naar een 

selectie van belangrijke genen die geassocieerd zijn met gezondheid en fitness. 

Beweringen of aanbevelingen in het rapport met betrekking tot een trainingsprogramma of dieet, specifiek of algemeen, zijn 

gebaseerd op de volgende veronderstell ingen: 

1. U bent in goede gezondheid en u bent niet bekend met medische problemen; 

2. U heeft de laatste 12 maanden geen terugkerende ziekte gehad; 

3. U heeft geen advies gehad van een arts om niet te sporten; 

4. U gebruikt geen medicijnen die effect hebben op veilig bewegen of op uw voeding; 

5. U heeft geen voedselallergie; en 

6. Er zijn geen andere redenen waarom u de beweringen of aanbevelingen in dit rapport niet zou kunnen volgen.  

Als u zich op welk moment dan ook, zorgen maakt of deze veronderstell ingen correct zijn in uw geval, dient u een arts te raad plegen, 

alvorens te handelen of niet te handelen naar aanleiding van de stell ingen of aanbevelingen. 

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor alle acties die u neemt (of niet neemt) naar aanleiding van de beweringen of aanbevelingen 

in het rapport en u vrijwaart DNA Fit Limited, haar functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers van alle verliezen, kosten en 

uitgaven in dit verband, onder voorbehoud het hierna genoemde. 

Voor zover toegestaan bij wet, zijn noch DNA Fit Limited noch haar functionarissen, werknemers of vertegenwo ordigers aansprakelijk 

voor enige claim, procedure, verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het handelen o f niet 

handelen naar aanleiding van beweringen of aanbevelingen uit het rapport. Dit is een uitgebreide uits luiting van aansprakelijkheid 

die geldt voor alle schade en verlies, met inbegrip van compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens , 

inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden hoe dan ook ontsta an of onrechtmatig handelen 

(inclusief nalatigheid), contract of anderszins. 

Niets in deze verklaring is bedoeld om eventuele wettelijke rechten die u als consument heeft of andere wettelijke rechten di e niet 

kunnen worden uitgesloten, te beperken of uit te sluiten of onze aansprakelijkheid jegens u voor overlijden of persoonlijk letsel als 

gevolg van nalatigheid van DNA-Fit, haar functionarissen, werknemers of andere vertegenwoordigers, te beperken. Niets in deze 

verklaring zal leiden tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor fraude of bedrog. 
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BEGRIJP DE GENETICA 
 

Neemt u, voordat u het volledige rapport gaat lezen, even de tijd om deze achtergrondinformatie te lezen. Het helpt u uw resultaten 

beter te begrijpen en u hoe u optimaal gebruik kunt maken van de DNAFit resultaten. 

Het DNAFit Premium+ rapport is opgesteld voor iedereen, ongeacht het niveau. Of u nu een beginner bent die het beste wil voor 

uw lichaam, een personal trainer die zijn klanten het beste wil bieden of een professioneel  atleet die de grens opzoekt, dit  rapport 
kan u helpen. 

 
WAT ZIJN GENEN? 
Een gen is een onderdeel van het DNA (afkorting van deoxyribonucleïnezuur). DNA bevat informatie over hoe, wanneer en waar uw 

lichaam een van de vele duizenden eiwitten aanmaakt die nodig zijn om te kunnen leven. Elk gen bevat heel veel combinaties va n 

de vier letters die samen uw genetische code vormen: A, T, C en G. Elke gencode combineert deze vier ‘letters’ op verschillende 

manieren en spelt zo een ‘woord’. Zo’n woord staat voor een aminozuur dat nodig is bij elke stap van de vorming van een eiwit . 

Deze eiwitten zijn nodig bij de ontwikkeling en het functioneren van het l ichaam. Daarnaast vertellen uw genen ook iets over uw 

gezondheidsrisico’s. 

WAT ZIJN GENVARIATIES? 
Met uitzondering van eeneiige tweelingen, hebben we allemaal kleine verschillen in de informatie die opgeslagen ligt  op ons DNA.  

Deze verschillen maken ons uniek. Genvariaties zijn kleine veranderingen in de genetische code die bij tenminste 1% van de 

bevolking aanwezig zijn. 

Om een voorbeeld te geven. Eén van de genetische ‘letters’ (A, T, C or G) kan worden vervangen  door een andere. Deze variatie kan 

leiden tot verschillende processen in het l ichaam, net zoals de verandering van een letter in een woord kan leiden tot een he le 

andere betekenis. Als de verandering slechts één letter is, zoals bij hond/rond, spreken we van een zogenaamde  ‘enkelvoudige 

basenpaarverandering’ (in het Engels ‘single nucleotide polymorphism’ ofwel SNP, spreek uit als ‘snip).  

ZIJN GENVARIATIES ‘SLECHT’? 
Bij bepaalde bevolkingsgroepen komt een genetische code voor een gen vaker voor dan een andere genetische code voor dat gen. 

De genetische code die het minst vaak voorkomt noemen we een ‘variant’. Variaties zijn niet ‘goed’ of ‘slecht’, maar zijn slechts 

verschillende vormen waarin genen in ons l ichaam voorkomen. Het is belangrijk te weten welke variant u heeft zodat u de juiste 

keuze kunt maken voor uw training, voeding en levensstijl  om zo gezondheidsrisico’s te beperken.  

WHAT IS NUTRIGENETICS? 
Nutrigenetics bestudeert het effect van onze individuele variaties in genen op voeding, beweging en levensstijl. Deze genvariaties 

zorgen ervoor dat genen op een positieve of negatieve manier tot uitdrukking komen. Nutrigentic tests helpen bij het vaststel len 

waar we zijn in de reis onze persoonlijke, optimale gezondheidsmogelijkheden te bereiken. 
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UW PERSOONLIJKE GENETISCHE RAPPORT 
 

De volgende pagina laat uw genetische resultaten zien. Door het vaststellen en analyseren van uw unieke patroon van genetische 

kenmerken is het mogelijk uw training, voeding en levensstijl aan te passen aan uw individuele behoefte die nodig is om succesvol te 

zijn bij  het trainen en sporten. 

Onthoud: 

U kunt uw genen niet veranderen. Wel uw levensstijl. 

Daarom bekijken we deze twee samen; door het vaststellen van genetische sterktes en zwaktes kunnen we goede bewegings -, 

voedings- en leefstijladviezen geven. 

 

EEN OVERZICHT VAN UW GENEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door uw aandacht in uw trainingsprogramma te leggen op duurtraining 

haalt u het meest voordeel uit uw genetische aanleg voor 

uithoudingsvermogen. 

Verbeter uw aanleg voor een lage VO2 max door zowel kracht- als 
duurtraining op te nemen in uw trainingsschema 

Uw genetische variatie vertraagt mogelijk het opruimen van vrije 

radicalen U heeft variaties in genen gerelateerd aan ontstekingen & 

herstel 

Uw genetische resultaten wijzen op een verhoogde behoefte aan 

antioxidanten uit de voeding 

 en verhoogde behoefte aan omega-3 vetzuren 

Uw genetische resultaten wijzen erop dat u een meer dan gemiddeld 

risico heeft op blessures aan weke delen als gevolg van sporten 



 

 

6 www.DNAFit.com 

 
+44 (0) 845 463 4653 

 

GENOTYPE RAPPORT 

BODYPUMP™ 

BODYBALANCE™ & Yoga 

RPM™ & Cycling 

Bootcamp 

 
 
 

PROFIEL VOOR KRACHT & UITHOUDINGSVERMOGEN 
Training om het Uithoudingsvermogen te verbeteren (duurtraining) is een training met een lage intensiteit, gedurende een lang ere 

periode. Krachttraining is een training waarbij snelle, intensieve oefeningen, gedurende een korte perio de worden gedaan.  We 

hebben gekeken naar genen in verband worden gebracht met kracht en uithoudingsvermogen en het effect op uw lichaam. Hieronder  

vindt u de samenvatting van de genen in dit spectrum. 

 

HealthCity groepslessen welke het beste aansluiten op jouw gentype 
 

  
 

 
 

 

 

UW PERSOONLIJKE KRACHT/UITHOUDINGSVERMOGEN 

 

 
Bovenstaande grafiek laat (in procenten)  de resultaten zien van uw genetische uithoudingsvermogen/kracht. 

KRACHT  UITHOUDINGSVERMOGEN 

Gen Resultaat Effect  Gen Resultaat Effect 

ACE II -  ACE II ++ 

AGT CT -  ADRB2 GG - 

ACTN3 TT -  ADBR2 GG - 

TRHR TG -  ACTN3 TT ++ 

PPARA GG -  BDKRB2 CC - 

VEGF GG -  COL5A1 CT - 

VDR TT -  NRF AA - 

IL6 GG ++  PPARGC1A AA - 

    PPARA GG ++ 

    CRP GG - 

    VEGF GG - 

Kracht 

Uithoudingsvermogen 

27.3 % 

72.7 % 
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PROFIEL VOOR KRACHT & UITHOUDINGSVERMOGEN 
 

Uw DNAFit-test toont aan dat uw genetisch profiel, op basis van de variaties in uw genen, het beste past bij 

duursportactiviteiten. 

Door uw aandacht in uw trainingsprogramma te leggen op duurtraining haalt u het meest voordeel uit uw genetische 
aanleg voor uithoudingsvermogen. 

 

What kan ik met een profiel voor kracht/uithoudingsvermogen? 

De resultaten geven aan of uw genen meer vallen in spectrum van kracht of dat van het uithoudingsvermogen.  

N.B. Het is belangrijk op te merken dat dit resultaat  uw sport-of fitheidsdoel niet zou moeten veranderen. Het geeft u inzicht in hoe 

u uw doelen het best kunt bereiken op basis van uw genetische aanleg. Trainen op slechts één manier, kracht- of duurtraining, dus 

zonder evenwicht tussen de twee, heeft vaak een negatief effect. Varieer dus in het de soort training, ongeacht uw profiel. 
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UW AËROBE POTENTIEEL (VO2 MAX)  

 

 

Uw lichaam heeft zuurstof nodig tijdens het bewegen. Wetenschappers gebruiken de VO2 max als maat voor het maximale/optimale 

zuurstofgebruik tijdens inspanning. De VO2 max is een maat om de aërobe mogelijkheden van een persoon vast te stellen en is z eer 

populair bij duursporters om vooruitgang te meten.  

Bepaalde genen geven inzicht in uw VO2 max capaciteit. Wij hebben uw DNA onderzocht om deze individuele markers  
te ontrafelen. 
 
 
 
 
 
 

VO2 Max Genen

Gen Resultaat Effect 

ADRB2 GG + 

ADRB2 GG + 

CRP GG - 

PPARGC1A AA - 

VEGF GG - 

 

 
 
 
Uw DNAFit-test heeft aangetoond dat uw genetisch profiel, op basis van variaties in uw genen, neigt naar een lage VO2 
max. 
Om het meeste uit uw VO2 max capaciteit te halen, moet u zowel duur- als krachttraining opnemen in uw 
trainingsprogramma. 
 
 
 
 

 

ERG LAAG                  LAAG                      GEMIDDELD                     HOOG                    ERG HOOG 
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INZICHT IN UW VO2 MAX 
 

Als u uw VO2 max wilt berekenen kunt u het beste contact opnemen met een gezondheidscentrum of sportschool bij u in de buurt. 

Zij kunnen een korte VO2 max test doen, bijvoorbeeld op de loopband of fiets. Bij elke sportschool waar ze een crosstrainer h ebben 

kunt u met behulp van onderstaande richtli jn uw VO2 max berekenen. 

 

 
Bereken uw VO2 Max 

Gebruik een eenvoudige 3-minuten stappentest om uw VO2 max te controleren: 

Stap op en neer met een snelheid van 22 stappen per minuut voor vrouwen en 24 stappen per minuut voor mannen.  

Stop na 3 minuten en meet direct, gedurende 10 seconden uw hartslag door met uw wijs - en middelvinger l icht  op uw nek of pols te 

drukken. Tel het totale aantal slagen die u voelt. (Let op: Druk niet te hard op uw nek of pols als u de hartslag zoekt).  

Om het aantal slagen per minuut  te bereken telt u het aantal slagen in 10 seconden en vermenigvuldig dit met 6 om het juiste aantal 

slager per minuut te krijgen. 

Hartslag = # slagen per 10 seconden x 6. 

Gebruik de volgende vergelijking om uw VO2 max te berekenen: 

 Mannen: VO2 max = 111,33 – (0,42 X Hartslag) 

 Vrouwen: VO2 max = 65,81 – (0,1847 X Hartslag) 

Bereken eenvoudigweg uw VO2 max door bij mannen de hartslag x 0,42 te doen en dit getal af te trekken van 111,33. Vrouwen  

vermenigvuldig de hartslag met 0,1847 en trekken dit getal af van  65,81. 
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HERSTEL 
 

Sommige mensen hebben het geluk zeer snel  te herstellen van een inspanning en zijn na een korte rustperiode klaar om opnieuw te 

trainen. Anderen li jken niet zo snel te herstellen en hebben meer tijd nodig tussen twee zware trainingen. Onderzoek heeft 

aangetoond dat bepaalde genetische variaties de oorzaak zijn van een langere herstelperiode na een zware training; personen met 

deze markers moet extra zorgvuldig zijn met hun voeding en het plannen van hun trainingen. 

 
HERSTEL NA TRAINING; UW PROFIEL 

 

Herstel is een van de meest belangrijke onderdelen van een trainingsprogramma. Zonder goede rust tussen twee sessies vragen we 

teveel van ons l ichaam en brengen we toekomstige trainingen in gevaar. 

 
 

Genen Respons

Gen Resultaat Effect 

GSTM1 D ** 

GSTT1 I - 

SOD2 CC ** 

IL6 GG - 

IL6R AC * 

CRP GG ** 

TNF AA ** 

 

 
Uw DNAFi- test heeft aangetoond dat u variaties in uw genen heeft die belangrijk zijn bij het verwijderen van vrije 
radicalen [GSTM1, SOD2].  DNAFit adviseert om dagelijks voldoende voeding met antioxidanten te eten om zo uw 
genetisch profiel te ondersteunen 
 Uw DNAFit-test wijst op variaties in genen die gerelateerd zijn aan ondersteuning van het immuunsysteem en herstel 
[IL6R, TNF, CRP]. Om deze genetische component te vervangen raadt DNAFit u aan dagelijks e xtra omega-3 vetzuren te 
gebruiken bij uw maaltijden. 
 

ZEER TRAAG                 TRAAG                      GEMIDDELD                    SNEL                    ZER SNEL 
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HERSTEL 
 

Uw voedingsbehoefte bij training 
Elke keer dat we trainen kunnen ontstekingen en oxidatieve stress in onze cellen optreden. Om klaar te zijn voor een volgende 

wedstrijd of training is het belangrijk bij te tanken en uw spieren te laten herstellen. Als u niet de juiste voeding en hers teltijd in acht 

neemt, loopt u het risico loopt weinig energie te hebben bij uw volgende training en schaadt u het hele trainingsprogramma.  

 

Uw Aanbevolen Dagelijkse Hoeveeldheid

Voedingsstof Uw aanbevolen dagelijkse hoeveeldheid 

Vitamine A 5,000 IU / 1500 µg 

Bèta-carotene 7 mg 

Vitamine C 250 mg 

Vitamine E 200 IU / 180 mg 

Omega-3 vetzuren 3 g 

Kruisbloemige groenten 3-4 servings per week 

Alfa-liponzuur 150 mg 
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RISICO OP BLESSURES 
 

Hoewel blessures altijd een risico zijn bij welke vorm van inspanning dan ook, l i jkt het erop dat sommige mensen er gevoeliger voor 

zijn dan andere. Een aantal hiervan is genetisch bepaald. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bepaalde genetische variaties 

van invloed zijn op blessures; wij hebben uw DNA getest en vergeleken om zo een inschatting te maken van uw risico op blessures. 

Mensen met een hoger genetisch risico moeten hun trainingsschema wellicht aanpassen en meer voorzorgsmaatregelen nemen dan 

een gemiddeld persoon. 

 

Uw persoonlijke risico op blessures 
 

 

 
 

Blessure Risico Genen Tabel

Gen Resultaat Effect 

GDF5 TT ** 

COL1A1 GG * 

COL5A1 CT * 

IL6 GG - 

IL6R AC * 

CRP GG ** 

TNF AA ** 

 
 
 
Uw genetische resultaten tonen aan dat u een hoger risico heeft op blessures aan weke delen bij sporten. Houd hier 
rekening mee als u uw trainingsschema’s opstelt en bespreek dit met uw  trainer.  
Uw fitheidtest wijst op variaties in (een) gen(en) gerelateerd aan ontstekingen- Heeft u last van blessures aan weke 
delen dan kunnen ontstekingen van invloed zijn op het herstel. We adviseren u om uw therapeut hierover te 
informeren. 
 

ERG LAAG                  LAAG                      GEMIDDELD                     HOOG                    ERG HOOG 
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INZICHT IN UW VOLLEDIGE GENOTYPE-AFWIJKINGEN 
Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de genen die we onderzocht hebben en uw allelen op dat gen. Verder hebben 

we de effecten opgesomd die samenhangen met het specifiek allel. 

Profiel Uithoudingsvermogen/kracht & VO2 max potentieel 

Gen  Variatie UW Allel Effect 

ACE rs4646994 II Profiel uithoudingsvermogen 

ADRB2 rs1042713 GG Lage VO2 max capaciteit 

ADRB2 rs1042714 GG Lage VO2 capaciteit, hoger / groter krachtprofiel  

AGT rs699 CT Geen effect 

ACTN3 rs1815739 TT 
Geassocieerd met uithoudingsvermogen, zeer zeldzaam bij 
professionele krachtsporters  

BDKRB2 rs1799722 CC Geen invloed 

COL5A1 rs12722 CT Geen effect op kracht/uithoudingsvermogen 

CRP rs1205 GG Lagere VO2 max, profiel uithoudingsvermogen. 

IL6 rs1800795 GG Geassocieerd met krachtprestaties  

NRF rs7181866 AA Geen effect op fitheid 

PPARA rs4253778 GG Geassocieerd met uithoudingsvermogen 

PPARGC1A rs8192678 AA Lage VO2 max, profiel laag uithoudingsvermogen 

TRHR rs16892496 TG Geen effect op fitheid 

VEGF rs2010963 GG 
Geringe VEGF-productie wat mogelijk het effect van de training 
vermindert. 

VDR rs731236 TT Geen effect op fitheid 

Herstel na training & Risico op blessures 

CRP rs1205 GG Langere tijd nodig voor herstel  

GSTM1 INDEL D 
Voedingsondersteuning om herstel te bevorderen en vrije radicalen 
te neutraliseren 

GSTT1 INDEL I Geen effect op fitheid 

IL6 rs1800795 GG Geen effect op fitheid 

IL6R rs2228145 AC Geassocieerd met matige vermoeidheid en langere hersteltijd 

SOD2 rs4880 CC Voedingsondersteuning voor antioxidantwerking 

TNF rs1800629 AA Voedingsstoffen om herstel te ondersteunen 

COL1A1 rs1800012 GG Mogelijk gevoelig voor blessures aan (gewrichts)banden 

COL5A1 rs12722 CT Geassocieerd met een verhoogd risico op tenditis  

GDF rs143383 TT Geassocieerd met een verhoogd risico op tenditis  

  

Meer weten over uw genetische resultaten? 
Bij uw DNAFit Premium + Report hebben we onze volledige Genotype Handleiding gevoegd. Dus pak een pen en kom meer 
te weten over uw individuelen resultaten! Markeer overlappende resultaten uit de bovenstaande tabel om te zien wat het 
verband is tussen alle mogelijke reacties van genen. 
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WOORDENLIJST 
 

Aëroob:  

Alles  waarbij zuurstof aanwezig of nodig is. Bijv. ‘Aërobe inspanning’ 

Allel:  

Een allel is een onderdeel van een gen (één van een paar)  dat ligt op een specifiek deel van een chromosoom. Bijv. ‘U heeft het DD allel van 
het ACE gen’ 

Antioxidant: 
Een stof, zoals vitamine E, vitamine C of bèta-caroteen die lichaamscellen beschermt tegen oxidatieschade. 

Kruisbloemige groenten:  
Met betrekking tot of aanduiding van planten van de Cruciferae of Brassicaceae familie, gewaardeerd om de gezondheidseffecten . 

Uithouding:  
Een sport of activiteit die presteren bij lage intensiteit gedurende langere tijd vereist, zoals marathonlopen of langlaufen. 

Vrij radicaal: 

Een atoom of groep van atomen die op zijn minst één ongepaard elektron hebben en daardoor onstabiel zijn en zeer reactief. In  menselijk 
weefsel kunnen vrije radicalen cellen beschadigen en gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Folaat:  
Een zout of ester van foliumzuur. 

Foliumzuur:  
Onderdeel van het vitamine B-complex. Wordt met name gevonden in groene bladgroenten, lever en nieren.  

Genotype:  
het geheel van genetische kenmerken dat een soort onderscheidt. 

HCA (Heterocyclische amine) en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstof)):  
Mogelijk schadelijke, chemische stoffen die worden gevormd bij de bereiding van vlees op hoge temperatuur.  

Vet:  
Een groep van organische verbindingen, zoals vetten, oliën, wassen, sterolen en triglyceriden, die onoplosbaar zijn in water. 

Micronutriënt:  
Een stof, zoals een vitamine of mineraal die in kleine hoeveelheden essentieel is voor onze gezondheid en groei.  

Enkelvoudig onverzadigde vetzuren:  
Vet met maar één dubbele binding per molecuul; ze  zijn meestal vloeibaar bij kamertemperatuur, maar worden hard als ze afkoelen, bijv. 
olijfolie. 

Nutrigenetics:  
Een tak van de voedingswetenschap die het effect onderzoekt van variaties in genen en de reacties van een individu op voedingsstoffen en 

andere componenten in de voeding. 

Osteoporose:  

Een medische aandoening waarbij botten weefsel verliezen en bros en breekbaar worden; meestal het gevolg van hormonale veranderingen of een 
calcium- of vitamine D-tekort. 

Meervoudig onverzadigde vetzuren:  
Vet met meerdere dubbele bindingen per molecuul. Het is altijd vloeibaar, zowel bij kamertemperatuur als bij koudere temperat uren. 

Kracht: 
Een sport of activiteit waarbij gedurende korte tijd een hoge intensiteit vereist is. Voorbeelden zijn sprinten en powerliften. 

Tendopathie: 
chronisch of acuut letsel aan een pees, bijvoorbeeld de Achillespees. Vaak ook tenditis genoemd. 
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EN NU? 
 

Wij hopen dat dit rapport inzichtelijk en interessant voor u was.  Wat kunt u doen met deze informatie, nu u de genetica van uw 

lichaam volledig begrijpt?  

Met dit rapport bent u op de hoogte van meest vooruitstrevende kennis op het gebied van gezondheid en fitheid en proberen we u 

te helpen er het beste van te maken en uw doel te bereiken.  

Wij bieden een selectie van op maat gemaakte trainingsprogramma’s ongeacht uw doel: van het trainen voor de marathon tot 

bodybuilding. Ons team van Olympische atleten, professionele sporters en wereldberoemde experts leveren op maat gemaakte 

trainingsprogramma’s afgestemd op uw genetische resultaten, rekening houdend met a l le onderzochte gebieden: 

kracht/uithoudingsvermogen, VO2 max, herstelsnelheid, voedingsbehoeften en risico op blessures.  

Meer weten over onze op maat gemaakte en op DNA-gebaseerde traingingsprogramma’s? Ga naar www.dnafit.com, bel  

+44 (0) 845 463 4653 of stuur een e-mail naar info@dnafit.com 
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