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WELKOM BIJ UW PERSOONLIJKE DNAFIT VOEDINGSRAPPORT! 

 

Met veel plezier sturen we u uw unieke DNA resultaten. Ons laboratorium heeft uw wattenstaafjes getest 
op de belangrijkste genen die verband houden met voeding, diëten en gewichtsbeheersing. 

 

Met uw DNAFit resultaten kunt u nu uw DNA gebruiken in het streven naar 
een goede gezondheid en fitheid. Het helpt u verder bij het samenstellen van 

uw ideale bewegings- en voedingsschema’s. 
 
In dit rapport vindt u  naast uw individuele resultaten ook de fundamentele basis van de genetische wetenschap en de rol die genetica 

kan spelen bij ons welzijn en effectieve gewichtsbeheersing. 

 
 

Inzicht in persoonlijke genetica is een spannende, nieuwe ontwikkeling in gezondheid en fitness. De recente explosie in de genetische 

wetenschap heeft nieuwe relaties tussen genen en voedingsbehoefte onthuld. Om uw gezondheidsdoelen of doelen voor uw licha am 

te bereiken, is het daarom belangrijk de juiste keuzes te maken. Keuzes die het beste passen bij uw unieke, genetische profiel. DNAFit 

Diet helpt u, door inzicht en kennis, te begrijpen welke invloed uw genetische profiel  heeft zodat u de keuze van uw dieet en voeding 

kunt optimaliseren. 
 

 

WAT LEER IK VAN HET DNAFIT PROFESSIONAL+ VOEDINGSRAPPORT? 
Aan de hand van uw DNAFit resultaten, duiken we diep in de volgende onderwerpen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimale Dieet 

Koolhydraat- en verzadigd vet gevoeligheid 

Mogelijkheid te ontgiften (giftige stoffen kwijt te 
raken) 

Behoefte aan antioxidanten 

 

Uw persoonlijke vitamine- en micronutriëntbehoefte 

 

Gevoeligheid voor zout, alcohol en cafeïne 

 

Risico op lactose-intolerantie 

 

Aanleg voor Coeliakie 



 

 

3 www.DNAFit.com 

 
+44 (0) 845 463 4653 

 

VOEDINGSRAPPORT 

 

 
 

BEGRIJP DE GENETICA 
 

Neemt u, voordat u het volledige rapport leest, even de tijd om deze achtergrondinformatie te lezen. Hierdoor begrijpt u 

uw resultaten beter en weet u hoe u optimaal gebruik kunt maken van de DNAFit-resultaten. 

 

WAT IS EEN GEN? 
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 van 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 sta p van de vorming van een eiwit. Deze eiwitten 

zijn nodig bij de ontwikkeling en het functioneren van ons l ichaam. 

WAT IS GENPOLYMORFISME? 

De informatie die op ons DNA opgeslagen ligt bevat allemaal kleine verschillen. Dit maakt ons uniek. Kleine veranderin gen in de 

genetische code die bij tenminste 1% van de bevolking voorkomen, noemen we genpolymorfisme. 

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

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

andere betekenis. Als er slechts één letter verandert, spreken we van een ‘enkelvoudige basenpaarverandering’ (in het Engels ‘single 

nucleotide polymorphism’ ofwel SNP, spreek uit als ‘snip’). 

WAT IS NUTRIGENETICS? 

Nutrigenetics bestudeert het effect van onze individuele variatie in genen op voeding, beweging en levensstijl . Deze genvaria ties 

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

waar we zijn in de reis onze persoonlijke, optimale gezondheidsmogelijkheden te bereiken. 

 
 

HOE U DIT RAPPORT MOET LEZEN 
 

Voor elke belangrijke marker in uw DNAFit-rapport, analyseren we een selectie van genetische varianten. Deze varianten noemen 

we een allelen. Afhankelijk van de variatie in uw allelen kunnen we een uitspraak doen over de relatie met elke marker. Voor elk 

belangrijk onderdeel geven we het effect aan (zie onderstaande tabel). Dit helpt u om uw genetische profiel te begrijpen in de 

keuzes voor uw gezondheid- en fitheid. 
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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 trainingsprogra mma 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 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 vol gen. 

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 neem (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, kos ten 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 vertegenwoordigers aansprakelijk 

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

handelen naar aanleiding van beweringen of aanbevelingen uit het rapport. Dit is een uitgebreide uitsluiting van aansprakelij kheid 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 ontstaan 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 die niet 

kunnen worden uitgesloten, te beperken of uit te sluiten of onze aansprakelijkheid jegens u voor overlijden of persoonlijk le tsel 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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UW GENETISCHE RAPPORT 
 
In dit rapport vindt u uw resultaten en informatie die nodig zijn om uw voeding en levensstijl  aan te passen om zo uw gezondheid en 

welzijn te verbeteren. Lees het rapport zorgvuldig en voel u vrij dit te bespreken met een diëtist of gezondheidsprofessional . Hij/zij 

kan u helpen bij de voorgestelde veranderingen. 

Onthoud: 

U kunt uw genen niet veranderen. Wel uw levensstijl. 

Daarom bekijken we deze twee samen. Door het bepalen van genetische eigenschappen kunnen we deze kennis combineren met een 

optimale levensstijl . Zo kunnen we goede aanbevelingen geven over l ichaamsbeweging, voeding en levensstijl . 

 

 

EEN OVERZICHT VAN UW GENEN 
 
 
 

 Optimale Voeding 
 
 

 
 

Uw aanbevolen voeding 
Verhoog 

Foliumzuur,VitB6 e B12, Antioxidanten, 
Kruisbloemige, Omega 3, Vezel 

Verminder Zout, Cafeïne, Suiker, Gegrild Vleest 

Lactose Intolerantie Lactose tolerant 

Aanleg voor Coeliakie Mogelijk aanleg voor coeliakie 

 

 

 

 Zoutgevoeligheid  Reactie op alcohol  Cafeïnegevoeligheid 

Gevoelig voor zout, <2,200 mg 
natrium / dag 

 Positief effect van alcohol op 
cholesterol 

Gemiddelde stofwisseling 

Laag-koolhydraatschema 

Uw voedselovergevoeligheid 
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WE ZIJN ALLEMAAL VERSCHILLEND… 
 

Iedereen die ooit geprobeerd heeft af te vallen, herkent het  duizelingwekkende aantal diëten en heeft de daarbij behorende 

tegenstrijdige adviezen ervaren. Starten met een nieuw dieet kan erg verwarrend zijn – in de media veranderen de nieuwste 

dieetrages met ‘gegarandeerd resultaat’ van week tot week! Zelfs al verlies je bij de laatste rage gewicht, dan blijft de vr aag wat het 

effect op lange termijn is. Bij de meeste diëten is dit niet het geval en daarom is de definitie van een ‘succesvol dieet’  een dieet 

waarbij de kilo’s er na 12 maanden nog steeds af zijn. 

 

Daarnaast zult u merken dat een dieet dat werkt voor i emand anders, misschien helemaal niet voor u werkt en omgekeerd. Dit komt 

door een aantal factoren zoals voorkeur voor levensstijl . Maar onderzoek heeft ook aangetoond dat onze genen een belangrijke rol 

spelen bij het vaststellen van de meest effectieve voeding en optimale dieet voor ons l ichaam. De realiteit is dat er geen ‘one size 

fits all’-dieet bestaat. 

Een goede gewichtsbeheersing hangt niet alleen van het DNA af.  Er is wel aangetoond dat genen een effect hebben op hoe mensen 

reageren op verschillende diëten. Met dat in ons achterhoofd, kunnen we u wel helpen bij het vinden van het meest effectieve dieet 

dat bij u, als individu, past. 

 

Gewapend met de nieuwe genetische inzichten uit uw DNAFit-rapport, kunt u de juiste keuze maken in uw voeding- en, met een boost 

van uw DNA, de weg  inslaan naar een gezond leven! 

 
 
 

Wat bedoelen we met ‘gevoeligheid’? 
 
Wanneer we verwijzen naar uw gevoeligheid, verwijzen we naar de reactie van uw lichaam op de belangrijkste macronutriënten. De 

hoeveelheid energie uit zowel geraffineerde koolhydraten als verzadigd vet kan afwijken van het gemiddelde. Dit is belangrijk omdat 

u bij het opstellen van u voedingsschema rekening kunt houden met de hoeveelheid van deze voedingsstoffen om zo een optimaal 

resultaat te bereiken. 
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1. GEVOELIGHEID VOOR VERZADIGD VET EN GEWICHTSBEHEERSING 
 

KOOLHYDRAATGEVOELIGHEID 

 

 

Onderzochte Genen Uw Allel Effect 

ACE II  

PPARG CC ** 

TCF7L2 CT * 

ADRB2 GG ** 

FABP2 GA * 

 

U heeft een middelhoog gevoeligheid voor koolhydraten – dit is een algehele meting van de mogelijke 
effecten van uw gecombineerde genotype op aspecten als koolhydraatstofwisseling en assimilatie,  
schommelingen van glucose op korte termijn en gevoeligheid voor insuline op langere termijn. 

 
NIET ALLE KOOLHYDRATEN ZIJN HETZELFDE… 
 

Er zijn twee soorten koolhydraten- Enkelvoudige, zoals de kristalsuiker die we dagelijks gebruiken en complexe, zoals 

zilvervliesrijst of quinoa. Wanneer het l ichaam koolhydraten verteert, worden beide vormen afgebroken tot een suiker 

genaamd glucose. Teveel glucose verstoord de mogelijkheid gewicht te verliezen en de bloedsuikerspiegel in het l ichaam. 

Dit kan op de lange termijn schadelijk zijn voor uw gezondheid. 

 

Beheersing van de bloedglucosespiegel wordt in verband gebracht met een aantal positieve 
gezondheidseffecten: 

 
 

 
Lager risico op Diabetes Type-2 Lager risico op hartziekten 

 

Geeft langer een voller gevoel 

 
Vermindert de behoefte aan 

zoetigheid 

ACTIEPUNTEN 
 

Consumeer een maximum van 6 % van uw dagelijkse calorieën door geraffineerde koolhydraten 

Glycemische lading ≤ 70 /dag 

ERG LAAG                  LAAG                      GEMIDDELD                     HOOG                    ERG HOOG 
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WAT BEDOELEN WE MET GLYCEMISCHE LAST EN GLYCEMISCHE INDEX? 
 

Bij DNAFit raden we aan om de glycemische last te gebruiken om de hoeveelheid en soort koolhydraten te berekenen die u eet.  

De Glycemische Index (GI) is een maat voor de hoeveelheid koolhydraten in een voedingsmiddel op een schaal van 1 -100. 

Voedingsmiddelen met een hoge GI worden snel verteerd en opgenomen. Dit zorgt voor grote schommelingen in de 

bloedglucosewaarde. Voedingsmiddelen met een lage GI worden langzamer verteerd en opgenomen, wat zorgt voor een stabielere 

bloedsuiker. De hoeveelheid koolhydraten wordt echter niet meegenomen bij de GI. Nu komt de glycemische last (GL) in beeld. De GL 

is een maat voor de GI én de hoeveelheid koolhydraten per 100 gram van het voedingsmiddel. Hiermee is betere dieetbegeleiding  

mogelijk. 

 

Hoe hoger de glycemische last, hoe groter de toename van bloedsuikers. 
Om langer gezondheid te blijven is het  belangrijk voedingsmiddelen met een lagere GL te gebruiken en zo de bloedsuikerwaarden 

stabiel te houden.  

Enkele algemene tips voor een laag-GL dieet: 
 Eet volkoren producten. De vezelige laag van granen vertraagt de vertering en opname van koolhydraten. Bijv. zi lvervliesrijst heeft  

een veel lagere GI dan witte rijst. 

 Pasta heeft een relatief lage GI, maar een grote portie (wat vaak het geval is bij een pastamaaltijd) leidt tot een hoge GL. 
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Enkele voorbeelden van de glycemische last van voedingsmiddelen:  
 

Voedingsmiddel GI SCORE Portie (grammen) GL SCORE 

BROOD EN BROODPRODUCTEN    
Volkorenbrood, gemiddeld 71 30 9 

Kaiser broodje 51 30 7 
Pitabrood, wit 68 30 10 
Tarwe tortilla 30 50 8 

ONTBIJTGRANEN    
All-Bran™ 55 30 12 

Muesli 66 30 16 
GRANEN    
Couscous 65 150 9 

Quinoa 53 150 13 
Zilvervliesrijst 50 150 16 

MELKPRODUCTEN    
Melk, mager 32 250 ml 4 

Halfvolle yoghurt met fruit 33 200 11 
FRUITS    
Apple 39 120 6 

Sinaasappel 40 120 4 
PASTA EN NOODLES    

Fettucini, gemiddeld 32 180 15 
Spaghetti, volkoren, gekookt 42 180 17 

SNACKS    
Rijstwafels 82 25 17 

Humus (kikkererwtendip) 6 30 0 
GROENTEN    

Gekookte aardappels, gemiddeld 82 150 21 
Doperwten 51 80 4 

Wortels 35 80 2 
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VERZADIGD VETGEVOELIGHEID 
 

Er zijn twee soorten vet: verzadigd en onverzadigd. Vetten die hard zijn bij kamertemperatuur, zoals dierlijk vet bevatten meer 

verzadigde vetten. Gezegd wordt dat teveel verzadigd vet in de voeding de concentratie cholesterol in het bloed verhoogt. 

Daarom wordt geadviseerd de hoeveelheid verzadigd vet te beperken voor een gezonde levensstijl . 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat genetica een belangrijke rol speelt in metabolisme van onze voeding. En 

daarmee heeft het ook effect op bijvoorbeeld het cholesterolgehalte. 

HOE BEÏNVLOEDT VERZADIGD VET ONZE GEZONDHEID? 

Vetten hebben een hoge energiedichtheid. Vetten voorzien ons l ichaam van essentiële vetzuren die het l ichaam niet zelf kan 

maken. Ze worden in ons l ichaam opgeslagen als energiebron, beschermen organen en hel pen bij de opname van vet 

oplosbare vitamines en hormonen. Door verzadigd vet kan de concentratie LDL-cholesterol toenemen. Een hoog LDL-

cholesterol wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Andere belangrijke typen vet zijn de zogenaamde vetzuren. 

Deze vetzuren kunnen het LDL-cholesterol verhogen en het HDL-cholesterol verlagen. HDL-cholesterol heeft een aantal 

positieve gezondheidseffecten. 

 

 

 

Onderzochte genen Allel Effect 

ADRB2  GG * 

ADRB3  TT  

APOA2  TT  

FABP2  GA * 

FTO  TT  

PPARG  CC ** 

TCF7L2 CT * 

 
Uw gecombineerde genotype voor lipide-gerelateerde genen duidt op een medium-laag gevoeligheid wat verschillende 
aspecten beïnvloedt, zoals vetopname van voedsel in de darmen, vervoering en stofwisseling en onverzadigde vetten op 
uw bloedlipidenprofiel. 
Consumeer een maximum van 10% van uw dagelijkse calorieën door verzadigd vet. 
 
 
 

  ERG LAAG                  LAAG                      GEMIDDELD                    HOOG                  ERG HOOG 
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2. GEVOELIGHEID VOOR VERZADIGD VET IN RELATIE TOT 

GEZONDHEID & VETMETABOLISME 
 

Onderzochte Genen Resultaat Effect 

APOC3  GG  

APOA2  TT  

LPL  CG  

FABP2  GA * 

FTO TT  

 
 
Vele wetenschappen hebben de effecten van genetische variatie van vervoering en stofwisseling van 
voedingskundige verzadigde en onverzadigde vetten aangetoond. De aangegrepen processen betrekt opname via 
de darmen, bloeddoorstroming, opslag en omzetting naar energie. Onderzoek naar de interacties tussen nutritie, 
levensstijl en genetica hebben duidelijk aangetoond dat de effecten van deze genetische varianten die uw 
lipideprofiel kunnen veranderen, cholesterol verhogen / verlagen bijvoorbeeld, afhankelijk zijn van milieufactoren 
en met name het type en de hoeveelheid vetten in uw dieet. De genen geselecteerd in dit panel hebben een 
additief effect en een gevoeligheidsscore is bepaald, dat gebruikt kan worden om uw di eet op een voordelige 
manier te wijzigen. 

 
Uw gecombineerde genotype voor lipide-gerelateerde genen duidt op een medium-laag gevoeligheid wat 
verschillende aspecten beïnvloedt, zoals vetopname van voedsel in de darmen, vervoering en stofwisseling en 
onverzadigde vetten op uw bloedlipidenprofiel. 
 
 
 

ACTIEPUNTEN 
Gebaseerd op het gecombineerde genotype van alle genen gerelateerd aan 

lipidenmetabolisme, bieden we het volgende voedingsadvies aan: 

 Verzadigde Vetten = maximaal 10 % totale calorieën 

 Enkelvoudig onverzadigde Vetzuren = 15% totale calorieën 

 Meervoudig onverzadigde Vetzuren = 12% totale calorieën 
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MOGELIJKHEID TOT ONTGIFTEN 
 

Er zijn twee fasen van ontgifting in de lever: fase 1 en fase 2. Afhankelijk van onze genetische variatie hebben we een 

verhoogd of een verlaagd risico op DNA schade bij het eten van bepaalde voedingsmiddelen. 

Fase 1 – Risico op DNA-schade bij gerookt/gegrild vlees 
Bereiding van bepaalde soorten vlees bij hoge temperatuur zorgt voor de vorming van chemische verbindingen die niet 

voorkomen in rauw vlees. Sommige van deze verbindingen, genaamd HCA’s (hetrocyclische amines) en PAK’s (polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen) worden gezien als toxisch bestanddelen die het DNA en eiwit in onze cellen kunnen 

beschadigen. Voedingsmiddelen die gedurende langere tij d op hoge temperatuur worden bereid vormen het meest van dit 

soort stoffen. 

 

ONS GENETISCH ONTGIFTINGSVERMOGEN 
 

 

Gen Resultaat Effect 

CY1A2*1F  AC * 

EPHX1 TT ** 

 
Uw genetisch resultaat voor dit gen (A/C) laat zien dat u één kopie heeft van de trage variant van het enzym en 
één kopie van de snelle variant. Dit activeert sneller de mogelijk giftige stoffen uit vlees dat gegrild is bij hoge 
temperatuur.  De ‘T’ in de EPHX1-gencode staat voor een snelle enzymactiviteit Met deze resultaten is het 
raadzaam om de consumptie van gegrild of gerookt vlees te beperken tot 1-2 porties per week. 
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MOGELIJKHEID TOT ONTGIFTEN 
 

Fase 2 – Behoefte aan kruisbloemige groenten 
Groenten zoals kool, bloemkool en broccoli worden ook wel ‘kruisbloemige’ groenten genoemd. Deze groenten helpen bij het 

verwijderen van de gevaarlijke giftige stoffen die in fase 1 gevormd worden. Bepaald genpolymorfisme vertelt ons of uw 

lichaam behoefte heeft aan een verhoogde inname van deze kruisbloemige groenten. 

 
 
 
 

 

Geteste genen Resultaat Effect 

GSMT1 D ** 

GSTT1 I  

 
 
 
U heeft de D (deleted) versie van het GSTM1 gen. Dit betekent dat u geen GSTM1 enzym aanmaakt. U kunt dit 
compenseren door extra kruisbloemige groenten te eten (tenminste 3-4 porties/week). Het is ook aan te bevelen 
regelmatig looksoorten (knoflook, uien, etc.) te eten. 
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ANTIOXIDANT BEHOEFTE 
 

Antioxidanten zijn stoffen die voorkomen in verse voeding, zoals groente en fruit. Ze spelen een rol bij het onschadelijk maken 

van zogenaamde ‘vrije radicalen’. Vrije radicalen veroorzaken veroudering van weefsel, kunnen DNA-schade aanrichten en 

kunnen bijdragen aan bepaalde ziektes. Kortom, vrije radicalen zijn schadelijk voor onze gezondheid. 

Het goede nieuws is dat voeding rijk aan antioxidanten het risico op schade als gevolg van vrije radicalen beperkt. Onze genen 

laten zien hoe sterk ons natuurlijk afweermechanisme tegen deze vrije radicalen is. En van daaruit kunnen we onze voeding 

aanpassen. Personen die meer moeite hebben zichzelf te beschermen tegen vrije radicalen, moeten meer producten met een 

antioxidantwerking eten. 
 

UW ANTIOXIDANT BEHOEFTE 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verhoog antioxidanten 
Uw genetische resultaten wijzen op een beperkte mogelijkheid vrije radicalen te neutraliseren. Antioxidanten uit 
de voeding zijn een belangrijke bescherming tegen vrije radicalen en andere typen oxidatieve stress. Om het 
beschermingsmechanisme van uw lichaam te ondersteunen is het belangrijk dat u voldoende vitamine A, C, E en 
selenium binnenkrijgt. 

 
 

Onderzochten genen Allel Effect 

SOD2  CC ** 

CAT TC * 

GPX1 CC  

Waarom zijn vitamine A, C, E belangrijk voor uw gezondheid? 
Vitamines zijn organische stoffen die essentieel zijn voor een normaal metabolisme en een normale groei en celfunctie. Omdat 

ons l ichaam de meeste vitamines niet zelf kan aanmaken, is het belangrijk voldoende vitamines te eten. Om het oxidatie-effect te 

minimaliseren adviseren wij veel voedingsmiddelen rijk aan vitamine A, C en E te eten als onderdeel van een gezonde voeding. 

 Voorbeelden van voeding rijk aan vitamine A zijn donkergroene groenten zoals boerenkool en spinazie 

 Vitamine C komt veel voor in citrusfruit, broccoli en chili  pepers  

 Amandelen, avocado’s en zonnebloempitten zijn een goede bron van vitamine  
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BEHOEFTE AAN OMEGA-3 VETZUREN 
 

Wat zijn omega-3 vetzuren en waarom zijn ze goed voor onze gezondheid? 
Omega-3 vetzuren zijn een bepaald type onverzadigd vet. Ze worden ook wel essentiële vetzuren genoemd omdat ons l ichaam 

ze nodig heeft om goed te functioneren. Het l ichaam maakt deze vetzuren niet zelf aan en daarom is het erg belangrijk dat we 

ze voldoende binnenkrijgen via onze voeding. Omega -3 vetzuren verminderen ontstekingsreacties in bloedvaten en 

gewrichten. 

We onderzoeken twee genen die van invloed zijn op ontstekingsreacties in ons l ichaam. Met deze resultaten kunnen we 

aanbevelingen doen hoeveel omega-3 vetzuren u nodig heeft. Mensen met een hogere ontstekingsrespons hebben 

bijvoorbeeld een hogere behoefte aan omega-3-rijke voeding. 

 
 

 

UW OMEGA-3 BEHOEFTE 

 

 

Onderzochte genen Allel Effect 

IL6 GG  

TNF AA ** 

 

 
Verhoogde basale ontsteking: 3g Omega 3 / dag 
Uw resultaten wijzen op een normale expressie van IL6, maar u bent homozygoot voor de TNF variant (A/A). Dit kan leiden 
tot verhoogde cytokineconcentraties. Het advies voor omega-3 vetzuren is hoger dan de officiële richtlijnen en komt uit op 
3 g/dag uit voeding en een kwalitatief goed supplement. 
 
 
 
 

DNAFit Tips 
 

Vette vis zoals zalm, sardientjes en makreel zijn een goede bron van omega-3 vetzuren 

Walnoten en lijnzaad zijn ook zeer rijk aan omega-3 vetzuren 

Probeer 2-5 porties omega-3-rijke voeding per week te eten 
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VITAMINE B BEHOEFTE 
 

Om goed te functioneren zijn het zenuwstelsel, het verteringssysteem en de rode bloedcellen afhankelijk van vitamine B. De 

rol van het MTHFR gen is goed beschreven bij de werking van foliumzuur, vitamine B6 en B12. Sommige mensen hebben een 

variant van dit gen, wat betekent dat ze een hogere behoefte hebben aan deze vitamines voor een  optimale gezondheid. Of 

dit voor u geldt ziet u in uw aanbevelingen voor deze vitamines. 

 
 
 
 

UW VITAMINE B BEHOEFTE 

 

 
 
 

 
 

Onderzochte genen Allel Effect 

MTHFR TT ** 

 

 
Langzaam: ten minste 600 µg foliumzuur, 15 mg Vitamine B6 en 20 µg Vitamine B12 per dag 
U heeft de 677T/T variant van het MTHFR gen dat een enzym met een significant lagere activiteit produceert dan 
het 67CC genotype. Dit wordt in verband gebracht met toegenomen homocysteïneconcentraties als de 
foliumzuurinname uit de voeding te laag is. Deze verminderde activiteit kan gecompenseerd worden door de 
hoeveelheid foliumzuur, vitamine B6 en B12 in de voeding te verhogen. U dient de inname van deze vitamines te 
verhogen om uw dagelijkse doel te bereiken. 
 
 

 
 

 
 

DNAFit Tips 
 

Foliumzuur zit in hoge concentraties orgaanvlees zoals lever. 

Andere goede bronnen voor foliumzuur zijn rund-, lams- en varkensvlees, avocado, tarwe en groene 
bladgroenten zoals spinazie. 

Vitamine B6 en B12 zit onder andere in asperges, kikkererwten, ei en pinda’s 

NORMAAL                                                                                                                     TOEGENOMEN 
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VITAMINE D BEHOEFTE 
 

Vitamine D helpt bij het handhaven van de concentratie calcium in het bloed en zorgt voor sterke botten. Hoewel het in 

een aantal voedingsmiddelen voorkomt, wordt vitamine D vooral in de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht! Als 
we onvoldoende vitamine D binnenkrijgen lopen we het risico op osteoporose en andere ziektebeelden gerelateerd aan 

deze vitamine. 

Het VDR-gen staat bekend als de vitamine D-receptor en variaties in dit gen zijn gerelateerd aan de individuele vitamine 
D-behoefte. 
 
 

UW VITAMINE D BEHOEFTE 

 

 
 
 
 

Onderzochte genen Allel Effect 

VDR TT  

 

 
Normaal: 600 IU vitamine D/dag 
U heeft twee kopieën van het T-allel. Dit allel heeft geen negatief effect op de calciumopname en botstructuur. Er 
blijkt ook geen negatief effect te zijn van het T/T genotype op het effect van cafeïne of botdichtheid. U wordt 
geadviseerd de normale aanbevelingen van 600 IU vitamine D en 1000 mg calcium aan te houden. 
Uw VDR-genotype heeft geen  invloed op het effect van cafeïne op de botdichtheid 
 
 
 

DNAFit Tips 
 

Krachttraining, zoals gewichtheffen, is goed voor het stimuleren van botgroei  

Het lichaam maakt zelf vitamine D aan onder invloed van zonlicht. Probeer daarom drie keer per week 

minstens 15 minuten buiten te komen of zo vaak als het weer het toelaat! 

Verrijkte voedingsmiddelen (voedingsmiddelen waaraan vitamines zijn toegevoegd) zijn de belangrijkste bron 

voor vitamine D, vooral granen en melkproducten. 

Vette vis is ook een goede bron van vitamine D. 
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ZOUT-, ALCOHOL- EN CAFEÏNEGEVOELIGHEID 
 

We zijn allemaal individuen en de een is gevoeliger voor bepaalde voedingsstoffen dan de ander.   

Dankzij speciale genetische tests kunnen we identificeren wie gevoelig is voor zout, alcohol en cafeïne. Door inzicht in 
onze eigen gevoeligheid voor deze ingrediënten, kunnen we keuzes maken bij onze inname. 
 
 

UW ZOUTGEVOELIGHEID 
 

Zout bestaat uit natrium en chloride. We maken ons vaak zorgen om zout, omdat zout hoge bloeddruk kan veroorzaken bij mensen 

die daar gevoelig voor zijn. Kant-en-klaar maaltijden bevatten vaak veel ‘verborgen’ zout. Het is daarom belangrijk bewust te zijn van 

de hoeveelheid zout die we dagelijks gebruiken.  Dankzij genetisch onderzoek kunnen we nu zien wie extra voorzichtig moet zij n met 

het gebruik van zout. 

 

UW ZOUTGEVOELIGHEID 
 

 

 
 
 
 

Onderzochte genen Allel Effect 

ACE II ** 

AGT CT * 

 

 
Gevoelig voor zout, <2,200 mg natrium / dag 
Uit uw genetische test blijkt dat u genotype "I / I" en C/T is. U heeft mogelijk aanleg voor hypertensie (hoge 
bloeddruk) wanneer u (te) veel zout (vooral natrium) gebruikt. Beperk uw zoutinname  daarom tot maximaal 5,5 
g/dag. Dit komt overeen met ongeveer 2,2 g natrium/dag. 

 

DNAFit Tips 
 

Proef altijd eerst uw eten voordat u zout toevoegt; misschien is extra zout helemaal niet nodig!  

Kijk voor het ‘verborgen’ zout op voorverpakte voeding in de supermarkt; natriumgehaltes zijn soms schrikbarend hoog.  

Kijk of u extra kruiden of specerijen kunt gebruiken in plaats van zout voor extra smaak.  
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UW ALCOHOLGEVOELIGHEID 
 

Het is algemeen bekend dat overmatig alcoholgebruik schadelijk is voor onze gezondheid. Onze genen vertellen ons niet of 

we helemaal geen alcohol mogen drinken of zoveel als we willen! We testen het ADH1C gen omdat bepaalde variaties een 

verband laten zien tussen matige alcoholconsumptie en een hoge concentratie HDL-cholesterol (het goede spul)! 

 
 

UW ALCOHOLGEVOELIGHEID 
 
 
 
 
 

Onderzochte genen Allel Effect 

ADH1C GG  

 

 
 
 
Positief effect van alcohol op cholesterol 
 
Alcohol dehydrogenase1C (ADH1C) verbrandt alcohol, wat acetaldehyde aanmaakt. Dit is een giftige stof 
die verantwoordelijk is voor sommige negatieve effecten van overmatig alcoholgebruik.  
Acetaldehyde zelf wordt verbrandt naar niet-giftige stoffen door aldehyde dehydrogenase. Het ADH1C 
gen polymorfisme dat is vertoond in DNAFit veroorzaakt een aminozuurverandering in de eiwitsequentie  
wat de enzymactiviteit beïnvloedt. 
 
Uw testresultaten wijzen uit dat u homozygoot bent voor het Val -(valine)alles (genotype G/G) dat wordt 
gekenmerkt door valine op een specifieke plek in het eiwit. Valine zorgt voor een lagere enzymactiviteit, 
waardoor alcohol langzamer afbreek dan bij een “Ile”genotype (aanwezigheid van het aminozuur 
isoleucine). Dit wordt in verband gebracht met hogere concentraties ‘goed’ cholesterol (HDL) bij matige 
drinkers (tot 3 eenheden/dag). Matig alcoholgebruik wordt geadviseerd omdat alcohol trager afbreekt. 
 
 

 
 

DNAFit Tips 
 

Een eenheid alcohol wordt gedefinieerd als: 
Een glas bier (250 ml; 5% alcohol) 
Een glas wijn  (125ml; 9% Alcohol) 

Een glas sherry (30 ml; 17.5% Alcohol) 
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UW CAFEÏNEGEVOELIGHEID 
 

Cafeïne is het meest voorkomende stimulerende product dat we op regelmatige basis binnenkrijgen. De meeste cafeïne 
krijgen we binnen via koffie, maar ook via energiedrankjes, thee  en bepaalde medicijnen. Hoewel matige 

koffieconsumptie meestal niet schadelijk is, kan hoge consumptie bij sommige mensen leiden tot angsten, slapeloosheid, 

hoofdpijn en irritaties aan de maag. 

Overmatig cafeïnegebruik kan ook schadelijk zijn voor de botten omdat het een negatief effect heeft op de opname van 
vitamines en mineralen. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde genen een rol spelen bij het cafeïnemetabolisme en het 
verwijderen van gifstoffen. Zo kunnen we, op basis van iemands genen, een bovengrens aangeven voor het cafeïnegebruik. 
 
 

UW CAFEÏNE GEVOELIGHEID 
 

 
 

 
 
 
 

Onderzochte genen Allel Effect 

CYP1A2*1F AC * 

VDR TT  

 

 
 
CYP1A2 codeert voor een Cytochroom P450 enzym dat is betrokken in Fase 1 (activatie) van de verwijdering van 
giftige stoffen als kankerverwekkende stoffen van bloed en roken. Het verbrandt ook cafeïne. Interacties zijn ook 
gemeldt voor de vitamine D receptor (VDR) wat de invloed van cafeïne op botmineraaldichtheid kan 
beïnvloeden.CYP1A2_cafeïne. 
 
Uw genetisch resultaat voor CYP1A2  (A/C) laat zien dat u één kopie heeft van het gen dat codeert voor de trage 
variant van het enzym en één kopie van het gen dat codeert voor de snelle variant. Het gevolg is een gemiddelde 
omzetting van cafeïne en u wordt geadviseerd uw cafeïneconsumptie te beperken. 
 
Uw VDR-genotype heeft geen  invloed op het effect van cafeïne op de botdichtheid 
 
 
 

DNAFit Tips 
Let op! Cafeïne komt  ook voor in thee, energiedrank en zelfs in sommige medicijnen.  

Om het gebruik van cafeïne te verminderen kunt u cafeïnevrije kruidenthee drinken in plaats van gewone thee.  

Het drankje met het hoogste cafeïnegehalte is filter of percolator koffie: 115-135 milligram per kopje 
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 LACTOSE INTOLERANTIE & AANLEG VOOR COELIAKIE  
 

Risico op Lactose-intolerantie 
 

Lactose is een suiker dat van nature alleen in melk voorkomt (in dit geïndustrialiseerde ti jdperk vinden we het bi jna overal en in bijna alle 

bewerkte voedingsmiddelen). Het wordt in het lichaam verteerd door een enzym genaamd lactase. Bi j de meerderheid van de werel dbevolking 

wordt di t enzym a lleen in de eerste levensjaren aangemaakt. Volgens de evolu tie hebben we dit namelijk ook alleen nodig om de moedermelk 

te kunnen verteren. Daarom zijn de meeste mensen in de wereld lactose-intolerant. Het is geen ziekte, het i s niet ernstig maar het zorgt ervoor 

dat lactose niet verteerd wordt, maar wordt gefermenteerd door bacteriën in de darm. Hierbij ontstaat gas, dat ongemak, pijn en diarree kan 

veroorzaken. Duizenden jaren geleden echter heeft een genetische mutatie in het lactose-gen plaatsgevonden in centraal Europa. Deze mutatie 

zorgt ervoor dat het gen levenslang actief blijft: lactose persistentie. Na een aantal generaties werd het normaal en geselecteerd voor mutaties 

omdat zuivel een belangrijk onderdeel was in het leven in Centraal Europa. Uw resultaten laten zien of u één of beide versies  van het persistente 

gen bevat 

 

 

Onderzochte genen Allel Effect 

LCT CT  

 
Uw resultaat (CT) betekent dat u één kopie heeft geërfd van het gen (T) dat leidt tot aanhoudende lactase -
activiteit. Dit betekent dat u lactose uit zuivelproducten kunt blijven verteren.  
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Aanleg voor coeliakie 
 

Coeliakie is een veel voorkomende aandoening waarbij iemand een negatieve reactie heeft op gluten. Gluten zijn eiwitten uit granen 

zoals tarwe, gerst en rogge. Mensen met coeliakie kunnen bij het eten van gluten een immuunreactie krijgen in de dunne darm  met 

symptomen als diarree of ondervoeding. 

Ongeveer 1% van de bevolking heeft coeliakie en moet levenslang gluten vermijden. De ziekte is vaak niet gediagnostiseerd - 80% van 

de mensen in Europa en de VS weet niet dat ze de ziekte hebben. De ernst van de ziekte hangt samen met d e diagnose. Leven met 

coeliakie zonder diagnose betekent leven met een beschadigde darm. Hierdoor worden niet alle micronutriënten opgenomen die 

nodig zijn. Dit veroorzaakt milde maar chronische ondervoeding, wat op de lange termijn (tientallen jaren) kan leiden tot een hoger  

risico op ziekten zoals osteoporose of kanker. Als coeliakie gediagnosticeerd wordt hoeft dit geen probleem te zijn, zolang g luten (die 

overigens 15.000 jaar geleden niet eens bestonden in onze voeding) vermeden worden. Varianten in het HLA gen kunnen het risico 

vergroten of verkleinen en in bepaalde gevallen wordt het risico op coeliakie vrijwel volledig uitgesloten.  

 

 
 

Onderzochte genen Uw Allel 

HLA DQ2/8 DQ2.5 DQ7 

 
Mogelijk aanleg voor coeliakie 
Hoewel het risico niet hoog is, kunnen de resultaten van uw genetische test niet uitsluiten dat u aanleg heeft om coeliakie 
te ontwikkelen. Volgens de wetenschappelijke literatuur ontwikkelt 1 op de 35 personen met uw genotype coeliakie, terwijl 
het gemiddelde 1 op 100 is. 
Een positieve genetisch testresultaat betekent niet dat u coeliakie ontwikkelt. Er is geen reden om gluten vermijden, tenzij 
een intolerantie daadwerkelijk is gediagnosticeerd. 
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SAMENVATTING & ALGEMENE VOEDINGSRICHTLIJNEN 
 

Dit is een samenvatting van alle belangrijke vitamines, mineralen en voedingsstoffen die we op basis van uw individuele genetische 
resultaten aanbevelen. Daarnaast is gekeken hoe ze passen binnen de huidige EU-richtli jnen. 

 

Voedingsstof Huidige ADH in de EU Uw doel per dag 

Vitamine B1 1.2 mg 1.2 mg 

Vitamine B3 18 mg 18 mg 

Vitamine B5 5 mg 5 mg 

Vitamine B6 1.5 mg 15 mg 

Vitamine B7 30 µg 30 µg 

Vitamine B9 400 µg 800 µg 

Vitamine B10 25 mg 25 mg 

Vitamine B12 2.4 µg 20 µg 

Vitamine A 2,350 IU / (700 µg) 5,000 IU / 1500 µg 

Vitamine C 85-105 mg 250 mg 

Vitamine D 600 IU / (15 µg) 600 IU / 5 µg 

Vitamine E 15 IU / (13.5 mg) 200 IU / 180 mg 

Vitamine K 140-170 µg 140-170 µg 

Inositol 30 mg 30 mg 

Choline (Vit J) 200 mg 200 mg 

Vezel 25 g 28 g 

Omega-3 1.6 g 3 g 

Chroom 30 µg 30 µg 

Calcium 1000 mg 1000 mg 

Selenium 75 µg 75 µg 

Fosfor 700 mg 700 mg 

Jodium 150 µg 150 µg 

Ijzer 14 mg 14 mg 

Magnesium 240 mg 240 mg 

Kalium 3.9 g 3.9 g 

Natrium 2.4 g 2.2 g 

Koper 0.9 mg 0.9 mg 

Zink 11 mg 11 mg 

Cafeïne 300 mg 200 mg 

Verzadigd vet 22 g 22 g 
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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 afkoe len, 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: 
Vet met meerdere dubbele bindingen per molecuul. Het is altijd vloeibaar, zowel bij kamertemperatuur als bij koudere temperaturen.  

Tendopathie: 
Chronisch of acuut letsel aan een pees, bijvoorbeeld de Achillespees. Vaak ook tenditis genoemd. 
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