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  Antioxidant-behoefte 
 

 
Antioxidanten zijn moleculen die 
voorkomen in vers voedsel zoals groenten 
en fruit; ze spelen een rol bij het 
verwijderen van vrije radicalen die 
schadelijk kunnen zijn voor onze 
gezondheid. Vitamines met een 
antioxidantwerking zijn vitamine A, C en E. 

Behoefte aan omega-3   
vetzuren 

 

Omega-3 vetzuren zijn een soort 
onverzadigd vet. Ze worden vaak ook 
‘essentiële vetzuren’ genoemd, omdat ze 
ervoor zorgen dat ons lichaam goed 
functioneert. Vette vis zoals makreel, zalm 
en sardientjes zijn een goede bron van 
omega-3 vetzuren. 

  Vitamine B-behoefte 
 
Vitamine B is nodig om ons zenuwstelstel, 
de vertering en de rode bloedcellen goed te 
laten functioneren. Bepaalde B-vitamines 
werken samen met foliumzuur voor een 
goede gezondheid van het hart. Eén gen is 
met name bekend om zijn rol bij het 
gebruik van foliumzuur, vitamine B6 en 
B12. 

   Vitamine D-behoefte 

 
Vitamine D zorgt voor normale 
bloedspiegels van calcium en sterke botten. 
Hoewel het in bepaalde voedingsmiddelen 
voorkomt, is onze huid ook in staat vitamine 
D aan te maken onder invloed van zonlicht. 
Een tekort aan vitamine D gedurende 
langere tijd wordt in verband gebracht met 
het risico op osteoporose en andere 
gezondheidsklachten. 

Behoefte aan 
kruisbloemige groenten  

Kruisbloemige groenten danken hun naam aan de 
kruisvormige bloemen; hiertoe behoren kool, 
spruitjes, broccoli, bloemkool en boerenkool. De 
bekende goede gezondheidseffecten zijn toe te 
schrijven aan de zogenaamde glucosinolaten. 
Glucosinolaten bevorderen de gezondheid van 
cellen en hart en vaten en verwijderen gifstoffen.   
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Metabolisme van 
caffeine 
Cafeïne is de meest voorkomende 
stimulerende stof die we regelmatig 
binnenkrijgen. De meeste cafeïne krijgen 

we binnen via koffie, thee en zelfs sommige 
medicijnen. Hoewel matig gebruik van 
cafeïne voor de meeste mensen 
onschadelijk is, kan overmatig gebruik 
leiden tot angsten, slapeloosheid, hoofdpijn 
of maagirritatie. Individuen kunnen op basis 
van hun genetische aanleg worden 
aangemerkt als langzame of snelle 
verteerders van cafeïne. 

Zoutgevoeligheid 
 
Zout bestaat uit natrium en chloride. Om 
gezondheidsredenen zijn we voorzichtig met 
het gebruik van zout, omdat zout een hoge 
bloeddruk kan veroorzaken. Met name bij 
mensen die daar gevoelig voor zijn. Kant-en-
klaar producten die we in de supermarkt 
kopen bevatten vaak grote hoeveelheden 
(verborgen) zout. Zelfs als we er zelf geen 
zout meer aan toevoegen. Sommige mensen 
zijn gevoeliger voor hoge bloeddruk als 
gevolg van zout dan andere. 
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Het vermogen te 
ontgiften 
 
Bereiden van vlees op hoge temperatuur 
zorgt voor de vorming van chemische 
stoffen die van nature niet voorkomen in 
vlees. Variaties in genen die betrokken 
zijn bij ontgifting zijn van invloed op  het 
verwijderen van deze stoffen.  
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Gevoeligheid voor 
koolhydraten 
Geraffineerde koolhydraten worden snel 
verteerd en opgenomen. Dit kan leiden tot 
grote schommelingen in de 
bloedglucosespiegel en het kan invloed 
hebben de hoeveelheid energie die we 
hebben en onze gewichtsbeheersing. 
Sommige genetische varianten worden in 
verband gebracht met een verhoogde 
reactie op geraffineerder koolhydraten. Dit 
kan een negatief effect hebben op zowel 
glucosewaarden als gewichtsbeheersing. 

Gevoeligheid voor 
verzadigd vet 

Te lang, te veel verzadigd vet eten 
veroorzaakt gezondheidsproblemen. Daarom 
zijn er grenzen aangegeven. Hoe verzadigd 
vet verwerkt wordt hangt echter af van de 
genen- sommige mensen halen 
gemakkelijker vet uit de voeding dan andere. 
Het advies voor deze mensen, minder vet te 
eten. 

Lactose-Intolerantie 
 

Lactose is een suiker dat voorkomt in melk 
en in veel melkproducten. Het wordt 
verteerd door het enzym lactase. Bij veel 
mensen neemt de werking van het enzym af 
naarmate ze ouder worden. Dit is afhankelijk 
van de genvariant voor lactose. Het effect is 
dat lactose moeilijker verteert, wat bij deze 
mensen kan leiden tot een opgeblazen 
gevoel, pijn en ongemak. 

Aanleg voor coeliakie 
 

Coeliakie is een veel voorkomende 
verteringsaandoening die ontstaat als mensen 
een negatieve reactie op gluten hebben. Gluten 
zijn eiwitten die voorkomen in granen zoals 
tarwe, gerst en rogge. Coeliakie kan zich bij 
ongeveer 30% van de bevolking met een 
bepaalde genvariant ontwikkelen. 

Gevoeligheid voor alcohol 
 

Matige consumptie van alcohol wordt in 
verband gebracht met bepaalde positieve 
gezondheidseffecten, zoals een beter 
lipidenprofiel. Maar het is ook algemeen 
bekend dat teveel alcohol negatieve gevolgen 
heeft voor zowel de korte als lange termijn. 
De voordelen op de concentratie HDL-
cholesterol lijkt te worden beïnvloed door 
een variatie in het gen dat alcoholenzymen 
verteert. Bij sommige mensen is het effect 
groter dan bij andere- maar altijd geldt: drink 
met mate! 

       

OPTIMALE 
VOEDING 

         HERSTEL 

RISICO OP 
BLESSURES 

KRACHT / UITHOUDINGSVERMOGEN 

27.3% 72.7% 


