Analyse en Rapportage
Test Subject

Sample nr.: ID
RAPPORT VERSIE 2.0
Kwaliteitscontrole: belangrijke
informatie voor jou en jouw
gezondheidsprofessional
De weergegeven informatie en
bijbehorende aanbevelingen in dit
rapport worden voortdurend gewogen
en geoptimaliseerd op basis van nieuwe
inzichten uit wetenschappelijke literatuur.
GeneCoach verbetert de rapportage
van dit Personal DNA Profile dan ook
regelmatig gebaseerd op deze inzichten,
waardoor de meest recente versie
verbeteringen kan bevatten ten opzichte
van voorgaande versies. Het Personal
DNA Profile kan door geschoolde
GeneCoaches gebruikt worden om jouw
DNA resultaten te verbinden met je huidige
gezondheidsstatus om de genoemde
adviezen nog verder te personaliseren.
Privacy Statement
GeneCoach respecteert jouw privacy
en draagt zorg voor het vertrouwelijk
behandelen van jouw persoonlijke
informatie. GeneCoach verstrekt of
verkoopt geen enkele persoonlijke
informatie aan derden, met uitzondering
van aan de door jou geselecteerde
gezondheidsprofessional.
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Kwaliteitscertificering
Wij onderzoeken DNA
samples in een betrouwbaar
laboratorium door middel van
geavanceerde technologie,
volgens de ISO 17025:2005
kwaliteitsstandaard.
Lab certificaat
Het laboratorium CBM s.c.r.l.,
opgericht in 2004, is gevestigd
in Triëst als onderdeel van een
AREA Science Park en vormt een
schakel tussen onderzoekers en de
biochemische industrie. De werknemers
zijn gespecialiseerd in ‘’ omic ‘’
technologieën (genomica, proteomica,
metabolomics), met als belangrijkste
activiteit genotypering. Ze zijn ook actief
betrokken bij nationale en internationale
onderzoeksprojecten. Ze nemen
momenteel deel aan de projecten van
nutrigenetica, populatiegenetica, ziekten,
overdracht van technologieën en bionanotechnologieën.
Het laboratorium werkt volgens ISOnorm 9001, die samen met geavanceerde
diagnostische methoden zorgt voor een

betrouwbare genotypering van DNA. Ze
zijn een gecertificeerde dienstverlener,
uitgevoerd op genotyperingsplatforms
van het bedrijf Illumina (“Illuminagecertificeerde aanbieder”). Het
vertegenwoordigt één van de meest
gerenommeerde internationale bedrijven,
die zich richt op de ontwikkeling van
innovatieve platforms (op basis van
microarrays) voor de analyse van DNA,
RNA en eiwitten. Gestationeerd in de
CBM zijn ILLUMINA ‘’ BeadStation 500
‘’ en ‘’ TECAN vloeibare handler ‘’. De
belangrijkste technologieën die in hun
werk worden gebruikt, zijn technologieën
‘’ Goldengate ‘’ en ‘’ Infinium ‘’, evenals
enkele andere technologieën.
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Voorwoord
BESTE TEST SUBJECT
Welkom in de wereld van DNA. Je staat op het punt om een behoorlijk
aantal nieuwe dingen over jezelf en jouw genetische profiel te ontdekken.
Hier kun je de reden voor de dingen die je deels al wel van jezelf weet
ontdekken, evenals tal van nieuwe dingen met betrekking tot je gezondheid,
brein prestaties, fysieke prestaties, herstel factoren, leefstijl factoren,
voeding en welzijn. Uiteraard kunnen we je niet voorzien van ‘alle’
antwoorden die je zoekt op het niveau van prestaties, herstel, gezondheid
en welzijn, aangezien je Personal DNA Profile niet je volledige genoom
analyseert, maar ruim 120 genen welke van invloed zijn op belangrijke
metabole routes, die dag in dag uit van belang zijn voor jouw reis door het
leven. Welke antwoorden je ook mag zoeken in jouw DNA, de antwoorden
zullen je coachen naar een leefstijl die passen bij jouw genetisch profiel.

GeneCoach gaat jou helpen bij het
optimaliseren van jouw gezondheid
en helpen bij het ontdekken van hoe
je ‘de beste versie van jezelf’ wordt.

Je Personal DNA Profile voorziet je van genetische informatie over genen die geanalyseerd
zijn op het niveau van polymorfismen. Dit betekent dat bepaalde genen varianten bevatten
die leiden tot veranderingen in de functie
van een eiwit of enzym waar het betreffende
gen voor codeert. GeneCoach selecteerde
specifieke genen die van belang zijn voor je
prestatievermogen, herstel, gezondheid en
welzijn, en voor welke er draagvlak is met
betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. Je
kunt jouw Personal DNA Profile niet gebruiken
als een diagnostisch instrument. Je Personal
DNA Profile is specifiek bedoeld om je te
informeren over hoe je jouw gezondheid kunt
optimaliseren en je te leren hoe je het best
gezondheidsrisico’s kunt verminderen.
De analyse van je genen wordt uitgevoerd
volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
GeneCoach voert haar analyses uit in een
laboratorium dat volgens de ISO 17025:2005
kwaliteitsnorm werkt en waar het analyseren
van jouw DNA met zeer betrouwbare en
de meest geavanceerde technologie wordt
uitgevoerd. Bovendien, hooggekwalificeerde
voedingsdeskundigen hebben op basis van
jouw genetisch profiel een gepersonaliseerd
voedings- en leefstijlplan met aanbevelingen
samengesteld.

Je eigen persoonlijke behoeften, eigenschappen, kenmerken en voorkeuren leren kennen,
zal je helpen bij het verbeteren van jouw
gezondheid, door gerichte aanpassingen te
kunnen maken in je leefstijl, voeding en fysieke activiteiten. Jij bent zelf de sleutel tot het
succes van jouw Personal DNA Profile. Hoe
nauwkeuriger je de instructies en adviezen
volgt die in dit rapport worden voorgesteld,
des te positiever het effect zal zijn op jouw
niveau van gezondheid, fitness, prestaties,
herstel, welzijn en zelfs jouw uitstraling.
Wat de antwoorden ook moge zijn waar je
naar op zoek bent, jouw Personal DNA Profile
kan worden gebruikt voor het optimaliseren
van je stofwisseling, jouw voedingsstrategie,
jouw fysieke (werk)belasting evenals de
werklast van je hersenen, en last but not least,
voor preventie. Jouw Personal DNA Profile kan
tevens door zorgprofessionals worden gebruikt
om hun behandeling nauwkeuriger te kunnen
richten en waar nodig dosis/effect-verhoudingen te optimaliseren. Als je op zoek bent naar
antwoorden voor de behandeling van een medische aandoening, raden we je aan met een
geschoolde zorgprofessional of GeneCoach te
raadplegen.

‘Een genetische disfunctie is geen
garantie voor het ontwikkelen van
ziekte! Gebruik GeneCoach als kans
om de veranderingen door te voeren
die jouw lichaam nodig heeft.’
Fijne (ontdekkings)reis!
Je GeneCoach

Dirk P. Zoutewelle | oprichter
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Overzicht resultaten
BREIN AANLEG

Stress opbouw
Stress duur
Stress type
Episodische geheugen
Leren van fouten
Pijngevoeligheid

FYSIEKE AANLEG

Spiertype
Spiervolume
Krachttraining
Uithoudingsvermogen
Hartcapaciteit
Lactaat afbraak
Herstel na trainen
Blessurerisico
Achillespees
Botdichtheid



HERSTELFACTOREN

Ontstekingsgevoeligheid
Oxidatieve stress
Ontgiftigingscapaciteit
• CYP1A1_M1
• CYP1B1
• CYP2D6
• CYP3A4
• GSTP1
• CYP2C19(1) and (2)

Methylering
• MTHFR(1) and (2)
• MTR
• MTRR
• TCN2
• SLC19A1
• CBS
• MTHFD1
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LEEFSTIJLFACTOREN

Behoefte aan ontspanning
Behoefte aan fysieke inspanning
Behoefte aan dag en zonlicht
Gewichtsbeheersing
Caffeine
Alcohol
Nicotine
Lactose tolerantie
Gluten tolerantie
Bittere smaak

E

Fe

VOEDING

MACRONUTRIËNTEN

Koolhydraten
Bloedglucosespiegel
Vetmetabolisme type
Enkelvoudig onverzadigde vetten
Meervoudig onverzadigde vetten
Verzadigde vetten
Vet absorptie
Eiwitten

MICRONUTRIËNTEN

Vitamine B2
Vitamine B6
Folaat
Vitamine B12
Vitamine D
Vitamine E
IJzer
Selenium
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Leesinstructies
Voor een beter begrip van jouw Personal DNA Profile
adviseren we je de volgende instructies door te lezen.

Overzicht van analyseresultaten

Een gebruiksvriendelijk overzicht van je analyseresultaten
geeft je een snel overzicht van de gebieden en de factoren die
voor jou het belangrijkst zijn. Schrik niet van rode kleuren, ze
betekenen niet dat je op dit moment een ‘probleem’ hebt, ze
wijzen je vooral op de risico’s die aan deze factoren verbonden

Hoofdstukken en
aandachtsgebieden

Dit Personal DNA Profile bestaat uit vijf hoofdstukken die in
verschillende thema’s de belangrijkste elementen van jouw
persoonlijke aandachtsgebieden met betrekking tot je leefstijl,
voeding en beweging weergeven. Elke sectie begint met een
samenvatting van jouw analyseresultaten, gevolgd door een

zijn. Sommige analyses kleuren rood vanwege een risico op de
lange termijn, maar ze kunnen evengoed een voordeel zijn op
de korte termijn. De uitleg in de secties spreken daarin voor
zich.

algemene uitleg van het hoofdstuk. In de specifieke analyses vind
je een specifieke uitleg over het betreffende aandachtsgebied, de
resultaten van de betrokken genen, jouw persoonlijke interpretatie
en jouw persoonlijk advies terug.

Presentatie van de resultaten

Voor een beter begrip worden je resultaten gepresenteerd
via een kleurensysteem, waar elke kleur een specifieke
interpretatie heeft:
Donkergroen: Jouw resultaat is het meest optimaal, er is geen specifieke actie of advies nodig.
Lichtgroen: Jouw resultaat ligt net onder optimaal, dat betekent dat dit aandachtsgebied kan worden verbeterd.
Geel: Jouw resultaat is gemiddeld, als je jouw specifieke aanbevelingen opvolgt kun je dit aandachtsgebied verbeteren.
Oranje: Jouw resultaat is ongunstig, dat betekent dat dit aandachtsgebied om specifieke aandacht vraagt.
Rood: Jouw resultaat is zeer ongunstig, dat betekent dat dit aandachtsgebied om blijvende aandacht vraagt.
Grijs: Dit resultaat kent geen waardeoordeel, het is niet positief, maar ook niet negatief.
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Erfelijkheid

Disclaimer

Aanbevelingen

Wil je begeleiding voor het inpassen van adviezen in jouw
specifieke aandachtsgebieden? Dan adviseren wij jouw contact op
te nemen met een geschoolde GeneCoach.
Kijk hiervoor op onze website: www.genecoach.nl.

Bij sommige resultaten, wordt ‘’erfelijkheidsgraad’’ weergegeven.
Dit is een waardering die we gebruiken om te bepalen hoeveel
genen de vorming van een bepaald kenmerk beïnvloeden. Deste
groter de erfelijkheidsgraad is, deste groter de invloed die de
betreffende genen hebben, en deste lager de invloed is die het
milieu en onze omgeving heeft op het bepaalde kenmerk. De
erfelijkheidsgraad voor het risico op overgewicht wordt geschat
op zo’n 75 procent, wat betekent dat de invloed van je genen
de invloed van omgevingsfactoren overheerst. Dit is de reden
waarom de informatie over je genetische aanleg zo belangrijk is.

Op basis van jouw genetische aanleg, hebben we aanbevelingen
samengesteld die je helpen om jouw voedingspatroon en leefstijl
te optimaliseren. Onthoud, jij bent zelf de sleutel tot het succes
van jouw Personal DNA Profile. Hoe nauwkeuriger je de instructies
en adviezen volgt die in dit rapport worden voorgesteld, des te
positiever het effect zal zijn op jouw niveau van gezondheid,
fitness, prestaties, herstel, welzijn en zelfs jouw uitstraling

Jouw Personal DNA Profile kan niet worden gebruikt als een
diagnostisch instrument. Je Personal DNA Profile is specifiek
bedoeld om je te informeren over hoe je je gezondheid
kunt optimaliseren en om je te leren hoe je het best jouw
gezondheidsrisico’s kunt verlagen.
Als je een ernstig medisch probleem hebt, dan is het raadzaam
geen wijzigingen aan te brengen in je voedingspatroon en leefstijl
zonder raadpleging van een arts of zorgprofessional. Onder geen
enkele omstandigheid dien je jouw medicijnen en/of overige
medische zorg zonder toestemming van jouw arts te veranderen
en/of aan te passen.

Voedingstabellen

Een belangrijk hulpmiddel in je Personal DNA Profile zijn de
voedingstabellen, die je helpen wegwijs te worden in de door
ons samengestelde voedingsaanbevelingen. Je vindt hierin onder
andere informatie over de calorische waarde, de hoeveelheid
vitaminen, mineralen en macronutriënten per voedingsmiddel
in verschillende voedingsmiddelengroepen. Hiermee kun je
jouw maaltijden optimaliseren door vaker voedingsmiddelen te
selecteren die de specifieke voedingsstoffen opleveren die voor
jou extra belangrijk zijn.
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ABC van de genetica
Genen, genetische variaties en snp’s

In de onderstaande grafiek wordt weergegeven in welke mate
genen invloed uitoefenen op een aantal specifieke kenmerken.

In je Personal DNA Profile zijn meer dan 120 genen
geanalyseerd, waarin varianten, zogenaamde SNP’s, voor kunnen
komen. Deze SNP’s kunnen normale genetische informatie
bevatten of ze kunnen een zogenaamd polymorfisme (daar
staat de letter P voor in SNP) bevatten. Polymorfisme betekent
‘meerdere vormen’, wat duidt op de hiervoor genoemde variaties.
Ieder gen bestaat uit twee DNA-strengen, waardoor er telkens
2 letters bepalend zijn bij de functionaliteit van een SNP. De
combinatie van deze twee letters wordt je genotype genoemd.
Jouw genetisch informatie krijg je overigens van beide ouders,
één letter van ieder. Het is dus mogelijk dat er een variant
ontstaat in slechts één van de letters van het gen en soms in
beide. Wanneer er sprake is van zo’n variant, bijvoorbeeld een
‘C’ is veranderd in een ‘T’, dan zijn er drie mogelijke resultaten
(genotypen): ‘CC’, ‘CT’, of ‘TT’. Verschillende varianten hebben
verschillende effecten op metabole processen, van spierprestaties
tot de tolerantie van cafeïne, enzovoort.

Nutrigenetica

Genen zijn de bouwinstructies van nagenoeg alles in je lichaam.
Genen zijn vooral van belang voor de bouw van bijvoorbeeld
eiwitten en enzymen. De bouwinstructies worden geschreven in
zogenaamde nucleotiden. Nucleotiden worden weergegeven in
letters. Met de letters A, T, C en G is jouw hele ‘DNA-instructieboek’ geschreven. Ieder gen heeft een eigen unieke combinatie
van deze letters, ook de lengte per gen verschilt. Het is bekend
hoe deze letters bepalen welk aminozuur (aminozuren zijn de
kleinste vormen van eiwit, met een eigen specifieke vorm en functie) in, en in welke volgorde, een eiwit of enzym wordt ingebouwd.
Er komen variaties in genen voor waarin de volgorde van de letters
is veranderd. Deze verandering resulteert in een verandering in het
functioneren van het eiwit of enzym wat op basis van je genetische bouwinstructies is gemaakt.

Waarom is dit belangrijk om te weten? Wanneer je dit principe
begrijpt, dan kun je je voorstellen dat iedere dag, iedere minuut,
iedere seconde, jouw genetische infomatie wordt gebruikt om
nieuwe eiwitten of enzymen te maken. Dit heeft uiteraard een
voortdurend effect op de lichaamsfuncties die met een dergelijke
SNP zijn verbonden.
Het is duidelijk dat varianten in genotypes de belangrijkste
factoren zijn waardoor er verschillen bestaan tussen mensen, van
oogkleur, huid, talent, tot je aanleg voor bepaalde ziekten. Ieder
mens bezit om deze reden unieke voedingsbehoeften.
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Nutrigenetica vertegenwoordigt een veld dat zich richt op
de gevolgen van genetische varianten waarvan de gevolgen
beïnvloedt kunnen worden met voeding. Nutrigenetica is
gebaseerd op uitgebreide wetenschappelijke studies die
specifieke genetische varianten van individuen hebben verbonden
met verschillende eetgewoonten. Het doel van Nutrigenetica
is om specifieke kenmerken te herkennen van een individu,
waarop de voedingsstrategie vervolgens kan worden aangepast.
Nutrigenetica is geen onderdeel van de complementaire
geneeskunde en ook geen behandelvorm, het is ook geen manier
om je DNA te veranderen, en het bepaald ook je voedingsadvies
niet op basis van je bloedgroep

Gepersonaliseerde voeding

Hoewel 99 procent van het menselijk genoom (alle genen
tezamen) volledig identiek is, bestaan er ongeveer tien miljoen
genetische variaties tussen individuen. Dit verklaart waarom
de voedingsbehoeften van elk individu zeer persoonsgebonden
zijn en dus kunnen verschillen. Wat voor de een goed is, hoeft
niet goed te zijn voor de ander. Deze unieke voedingsbehoeften
zijn het onderwerp van een tak binnen de nutrigenetica
die gepersonaliseerde voeding wordt genoemd. Een
gepersonaliseerde voedingsaanpak is essentieel voor jouw unieke
voedingsstrategie. Een passend en gepersonaliseerd voedingsplan
is één van de factoren die je kunnen ondersteunen bij het positief
beïnvloeden van je gezondheid. Gelukkig is je voedingspatroon
een factor die je het makkelijkst kunt beïnvloeden.

Sleutel tot gezondheid
en goed in je vel zitten

Bij een gepersonaliseerd voedingsplan draait het om het maken
van aanpassingen aan jouw manier van eten, waardoor je
lichaam optimaal kan functioneren, wat logischerwijs resulteert
in een betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven.
Wanneer jouw voedingspatroon optimaal is, zul je emotioneel
stabieler zijn, fysiek beter kunnen presteren en zul je aanzienlijk
minder gezondheidsproblemen ervaren. Door het volgen van de
gepresenteerde aanbevelingen in combinatie met een consistent
gebruik van de voedingstabellen (zie pagina 84), heb je nu een
unieke kans jouw meest optimale voedingsstrategie te volgen.
Het is raadzaam om uit de voedingstabellen de voedingsmiddelen
te kiezen die passen bij jouw unieke voedingsbehoeften. Het
is tevens raadzaam om verschillende voedingsmiddelen uit de
verschillende categorieën te kiezen. En last but not least, zorg
er tenslotte voor dat het resultaat van je voedingskeuzes goed
smaakt, omdat je je nog beter zal voelen wanneer je geniet van
wat je eet.

Wetenschappelijke onderbouwing

Er ligt een wetenschappelijk fundament onder jouw Personal
DNA Profile. Naast het optimaliseren van jouw gezondheid en
levenskwaliteit verbindt het Personal DNA Profile de acute-fasegeneeskunde met de functionele geneeskunde.
Het wetenschappelijke fundament van het Personal DNA Profile is
gelegd in, en opgebouwd uit het vervolg van, de voltooiing van het
Human Genome Project in 2003, het International HapMap Project
in 2005, en het opzetten van het NIH (National Institute of Health)
Roadmap Epigenomics Mapping Consortium. Zo openen genoombrede associatie studies mogelijkheden voor een substantiele
impact op de gezondheidszorg, waarbij de basis is gelegd voor
een tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde. De huidige one
size-fits-all benadering binnen de huidige medische zorg verschuift
naar maatwerk strategieën op gebieden als leefstijl, voeding en
beweging.
De genoemde wereldwijde projecten geven een versnelling aan
de ontwikkeling, standaardisatie en verspreiding van protocollen
en het ontwikkelen van nieuwe analytische hulpmiddelen, zoals
dit Personal DNA Profile. De uitkomsten stelden GeneCoach in
staat om deze gegevens te vertalen naar praktische toepassingen
binnen het kader van de gezondheidswetenschap.
GeneCoach heeft jarenlang ervaring en expertise opgebouwd
en deze gebundeld in een academische ‘denktank’. Deze
samenwerking heeft ervoor gezorgd dat jouw Personal DNA
Profile voldoet aan de meest actuele wetenschappelijke literatuur.

Nature, nurture en epigenetica

Het resultaat, dit Personal DNA Profile, spreekt niet over
voorspelling van ziekte, omdat ziekte niet uitsluitend het gevolg is
van jouw genetische aanleg. Enerzijds, genen (‘nature’) veranderen
niet, en anderzijds, hoe jij leeft, hoe jij bent opgegroeid, hoe je
jouw lichaam verzorgd (‘nurture’) is evenzo van invloed. Het gaat
dus niet alleen om aanleg, het gaat er ook om wat je er mee doet.
Onthoud, je genetische informatie wordt door je lichaam gebruikt
als een soort handboek om je cellen, weefsels en organen te
kunnen laten voldoen aan wat de buitenwereld van ze vraagt.
Het hebben van een genetische aanleg is dus geen garantie voor
het ontstaan van klachten, immers je kunt de gevolgen van deze
genetische aanleg positief beïnvloeden. Althans, dat geldt zeker
voor de geanalyseerde genen in dit Personal DNA Profile.
Jouw Personal DNA Profile geeft inzicht in hoe verschillende
genen functioneren binnen het grote geheel. Genen kunnen
bepalen dat jouw productie van vitamine D, na blootstelling aan
zonlicht, niet optimaal verloopt, en dat jij daardoor veel meer
behoefte hebt aan blootstelling aan zonlicht op je huid dan
‘normaal’. Het is echter geen zekerheid dat je op dit moment
een vitamine D tekort hebt. Dat weet je pas zeker na gericht
aanvullend bloedonderzoek. Het betekent wel dat je altijd een
hogere behoefte hebt aan vitamine D, vanuit voeding en/of
zonlicht. Het kan ook zijn dat je geen aanleg hebt om een fysiek
goede sprinter te zijn, maar dat je hier relatief gezien toch goed in
bent. Het gaat immers niet alleen om je spieren zelf. Het gaat ook
om je talent, wilskracht, jarenlange gerichte training en plezier.
Wat we dus niet uit je profiel kunnen lezen is bijvoorbeeld hoe
jouw netwerk van verbindingen in jouw hersenen is aangelegd,
welke ervaringen jij in jouw leven hebt opgedaan, hoe jij je
leven hebt geleefd en hoe jij jezelf hebt ontwikkeld als persoon.
Al deze ‘omgevingsfactoren’, die van invloed zijn op hoe jouw
genen worden ‘aan’- en ‘uitgezet’, worden wetenschappelijk
samengebracht onder de term Epigenetica en omschreven als
‘Nature versus Nurture’.
Samenvattend, jouw Personal DNA Profile is zowel ‘science based
als practice based’, maar is niet bedoeld om te diagnosticeren,
maar wel om de werking van een aantal zeer belangrijke
stofwisselingsprocessen te verklaren en daarmee verbanden te
kunnen leggen met je gezondheid, zowel van het verleden, het
heden als die van de toekomst. Het ontstaan van ziekte wordt dus
verklaard door de genetische aanleg voor veranderingen in het
verloop van relevante fysiologische processen. Jouw Personal DNA
Profile geeft hiermee een unieke en persoonlijke mogelijkheid om
het verloop van ziekte en gezondheid te beïnvloeden.
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Brein aanleg
Stress opbouw
Stress duur
Stress type
Episodische geheugen
Leren van fouten
Pijngevoeligheid
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In dit eerste hoofdstuk, presenteren we de genetische informatie die van invloed is op je gedrag, de snelheid waarmee je stress opbouwt, de duur van je stress wanneer je
een verhoogde productie van stresshormonen ervaart, het
effect van het schakelen tussen taken op je geheugen, hoe
je leert van fouten en zelfs je gevoeligheid voor pijn. Je leert
hieruit of je een verhoogd risico loopt op uitputting of dat je
goed kunt blijven functioneren in tijden van voortdurende
stress. Ook leer je over het effect van deze genen op jouw
hartslag, bloeddruk en zelfs jouw reactie op kou gerelateerde stress.
Je genetische aanleg zal waarschijnlijk zelfs een impact
hebben op je carrière keuze(s), omdat ze invloed hebben op
jouw alertheid, concentratie en drive, jouw denken en gevoel, jouw geheugen en daamee jouw algemene prestaties
significant beinvloeden.

Begrijpen van stressbeheersing
Het idee van stress is wat wij er in de
afgelopen decennia van hebben gemaakt.
In feite, wat wij tegenwoordig stress
noemen is een biochemische verandering
in de productie van hormonen, met
name adrenaline en cortisol. Deze
hormonen worden stresshormonen
genoemd. Echter, vanuit een evolutionair
oogpunt reguleren deze hormonen vitale
overlevingsprocessen, dus eigenlijk kun
je ze beter overlevingshormonen noemen.
Als jouw genetische aanleg maakt dat
je sneller adrenaline (en noradrenaline)
produceert dan anderen, dan is dat
de eerste stap naar een efficienter
overlevingsmechanisme. Dit is een
voordeel op zich, maar in onze huidige
samenleving kan dit resulteren in een
nadeel. Dat hangt dan af van hoe vaak
je stress ervaart. Je kunt dit vergelijken

met autorijden. Als je brandstoftank
leeg is, dan stopt je auto. Als je de
brandstoftank vergelijkt met alle cellen in
je lichaam, de brandstof met wat je eet,
en stresshormonen met hoe ver je rijdt en
hoe snel je rijdt, wat is dan het antwoord
op de volgende vraag? Wat gebeurt er
als je alle voeding hebt verbruikt die je de
laatste ‘tankbeurt’ hebt gegeten? Stopt je
lichaam ermee? Het antwoord is; nee, je
gaat brandstof halen uit je ‘reservetank’!
Dit betekent dat je voedingsstoffen
gaat ‘lenen’ uit systemen die een lagere
prioriteit hebben. Als je dit vaak doet
ontstaan er tal van voedingstekorten. Dit
is het principe van roofbouw. Langdurige
overbelasting door stress resulteert dus
in het uitputten van je lichaamsreserves.
Zolang je reservetank een specifieke
voedingsstoffen blijft bevatten kun je
door blijven gaan. Maar deste meer je

jouw reservetank aanspreekt, deste
groter de kans is op het ontwikkelen van
gezondheidsklachten of, uiteindelijk,
ziekte. Onthoudt; ‘stress is niet je vijand,
maar het verliezen van de specifieke
voedingsstoffen die je nodig hebt om te
herstellen van stress is het probleem!’.
Ken je immers iemand die nog nooit stress
heeft ervaren? Kun jij bijvoorbeeld zonder
stress studeren voor een examen? En hoe
zit het met je werk?
Dus nogmaals, het gaat niet om de
stress zelf, maar om het adapteren of
aanpassen aan je levensomstandigheden
en hoe je dit kan beheersen om telkens
weer te overleven. Misschien verbaasd
de eenvoud van dit principe je niet,
maar het kan je verbazen wat de impact
van voeding heeft op de preventie van
toekomstige klachten en ziekten.
13

Stress opbouw

Resultaat:
Jouw genetische aanleg codeert voor een verhoogde stress opbouw,
wat zich manifesteert in nu en dan een verhoogde hersenactiviteit en
opwinding gerelateerd aan stress. Dit betekent ook dat jij nu en dan
gemakkelijker getriggerd wordt om in stressvolle situaties te reageren
en fysiek actief te worden, terwijl je aan de andere kant het niet altijd
gemakkelijk vindt om rustig en ontspannen te blijven. Jouw stressrespons op koude, d.w.z. koud water of onvoldoende kleding dragen, is
verhoogd.

•
•

•
•
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Een strategie die helpt bij het beheersen van jouw stress opbouw
bestaat uit.
Vermijd het tot laat doorwerken en stop met het gebruiken van je
computer, tablet of mobiele telefoon minstens een uur voor het
slapen gaan.
Verminder je inname van suiker en monosacchariden en verminder
je inname van cafeïne bevattende dranken.
Gebruik supplementen voor extra ondersteuning, zoals zogenoemde
adaptogenen, magnesium en/of gaba versterkers. Maar doe dit met
de hulp en onder toezicht van een opgeleide zorgprofessional.

Wetenschappelijk gezien beïnvloed stress
tal van functies in je lichaam, van je gedrag
en slaap tot aan brein activiteit, van je immuunsysteem en darmfunctie tot het verbruik
van macro- en micronutriënten. Maar houdt
er rekening mee dat deze stresshormonen in
principe ondersteunen bij het voorbereiden
van jouw vecht- en vluchtreactie, welke
belangrijk zijn om te overleven. Adrenaline
verhoogt met name je hersenactiviteit en
spierspanning, terwijl cortisol met name
je spieren voorbereidt om voor een lange
periode energie te produceren, terwijl in de
tussentijd je immuunsysteem wordt onderdrukt door hoge cortisol niveaus. Dit laatste
is omdat je immuunsysteem gewoonweg veel
energie vraagt om goed te functioneren. Om
te overleven heeft het immuunsysteem niet
de hoogste prioriteit, althans als het gaat
om extern levensgevaar. Ook al is er in onze
maatschappij nog maar zelden sprake van
extern levensgevaar, deze mechanismen zijn
miljoenen jaren oud en ze staan nog altijd
paraat voor het geval dat.
Stressbeheersing en veiligheid zijn dus zeer
nauw met elkaar verbonden.
Vier genen die invloed uitoefenen op jouw
opbouw qua snelheid en intensiteit van
stresshormonen zijn onderzocht. Deze zijn TH,
BDNF en twee MR genen. Het TH gen is verantwoordelijk voor de productie van Tyrosine
Hydroxylase, het BDNF gen is verantwoordelijk voor de productie van Brain Derived
Neurotrophic Factor en de MR genen hebben
invloed op je cortisolproductie in speeksel en
plasma en op je ACTH (Adrenocorticotropic
Hormone) in plasma.

Geanalyseerde genen
TH
BDNF
MR (1)
MR (2)

CT
AG
CG
TT

Stress duur
Als jij beter wilt worden in het omgaan
met stress, volg dan de adviezen op in de
onderdelen stress opbouw, stress duur en
stress type. Na het lezen van de inleiding van
dit hoofdstuk, zul je gaan beseffen hoe nuttig
het is om te weten met welke snelheid en
intensiteit jij jouw stresshormoon-spiegels
opbouwt en wat de duur van jouw verhoogde stresshormoon-spiegels zal zijn, op het
moment dat je onder stress staat. Dit is niet
alleen voor jouw breinprestatievermogen
van belang, maar ook voor jouw welzijn en
levenskwaliteit op de lange termijn.
Vier genen die invloed uitoefenen op jouw
duur qua afbraaksnelheid en intensiteit van
stresshormonen zijn onderzocht. Deze zijn
COMT, BDNF en twee MR genen. Het COMT
gen is verantwoordelijk voor de productie van
het enzym Catechol-O-Methyl-Transferase.
Dit enzym is verantwoordelijk voor de afbraak
van catecholaminen, waaronder met name
adrenaline. COMT is ook betrokken bij de
afbraak van hormonen in de lever, met name
bij oestrogenen.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg codeert voor een normale stress duur, wat zich
manifesteert in redelijk makkelijk rustig kunnen blijven, zitten zonder je
gejaagd te voelen of jezelf af te kunnen remmen in tijden van chronische
stress. Dit heeft ook een invloed op je manier van denken, wat betekent
dat je ook redelijk makkelijk je gedachten kunt beheersen in tijden van
chronische stress. Hierdoor zul jij waarschijnlijk niet veel problemen
ervaren met het inslapen in tijden van chronische stress. Jouw stress zal
niet makkelijk accumuleren. Jouw gevoeligheid voor uitputting is dan ook
aan de lage kant. Zie hiervoor ook jouw resultaat onder stress type.

•

Je hebt de natuurlijke aanleg om stress niet lang vast te houden. Er
zijn daarom geen specifieke aanbevelingen voor jou.

Geanalyseerde genen
COMT
BDNF
MR (1)
MR (2)

GG
AG
CG
TT
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Stress type
Zelfs met jaren van voorbereiding en training,
waar de één juist lijkt te excelleren onder
druk en adrenaline, breken anderen juist
onder druk. Het antwoord hiervoor ligt vooral
in het COMT gen. Het gen is verantwoordelijk
voor het afbreken van de adrenaline. Door
de variant in de codering van dit gen zijn
sommige mensen ‘krijgers’, terwijl anderen
‘peikeraars’ zijn in hun natuur. De “GG”
dragers (krijgers) hebben een zeer actief
COMT enzym; waardoor adrenaline snel
wordt afgebroken, wat resulteert in een laag
basisniveau van adrenaline. Terwijl de “AA”
dragers (piekeraars) met het COMT enzym
de laagste activiteit creëren, wat resulteert
in een hoog basisniveau van adrenaline. De
“AG” dragers van het COMT enzym komt
ergens uit in het midden.

Resultaat:
De analyse van specifieke varianten binnen het COMT gen laat zien dat jij
drager bent van het genotype "GG", wat betekent dat je binnen het type
krijger valt.

•

•

•
•
•

In normale dagelijkse situaties is jouw niveau van adrenaline
lager, vergeleken met de "AA" dragers, terwijl in stressvolle
omstandigheden jouw niveau van adrenaline juist op een goed
niveau is om effectief te zijn.
Dit geeft jou een voordeel in stressvolle situaties, aangezien
jouw hoofd helder en gefocust kan blijven. Hierdoor maak
je waarschijnlijk betere beslissingen met betrekking tot
risicobeheersing.
"AA" dragers doen het statistisch slechter onder stress, omdat hun
adrenaline productie veel hoger uitpakt.
Waarschijnlijk is ook jouw pijndrempel hoger en ben je in het
voordeel bij taken die gerichte aandacht vragen.
Het is relatief makkelijker voor jou om succesvol te zijn in het
bereiken van je sportieve-, fysieke doelen, omdat je het proces op
weg naar jouw doelen minder als stressvol ervaart.

Voor iedereen is er een optimaal niveau van
adrenaline. De ‘piekeraar’ is waarschijnlijk
al op zijn/haar optimale niveau dus de
automatische toename van adrenaline in
een uitdagende situatie zal hem over de
rand duwen. Hun handen worden zweterig, hun spieren beginnen te schudden, de
motorische vaardigheden beginnen te lijden,
hun hersenen werken daardoor te hard met
onsamenhangend denken tot gevolg en ze
lijden aan tunnelvisie. Kijkend naar de krijger,
waarvan de adrenaline niveaus normaal lager
zijn dan de ‘piekeraars’, zal dezelfde uitdagende situatie juist leiden tot een toename
van adrenaline en hiermee tot het optimale
niveau voor presteren.

Geanalyseerde genen
COMT
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GG

Episodisch geheugen
Het menselijk geheugen wordt beïnvloed
door een aantal genen die ongeveer 50
procent van het totale geheugenvermogen
lijken te bepalen. Veranderingen in deze
genen hebben grote invloed op het functioneren van onze hersenen en ons geheugen.
Het vermogen om te onthouden wordt
wetenschappelijk geanalyseerd door grote
hoeveelheden beeld- en verbaalmateriaal te
presenteren aan mensen met verschillende
genetische achtergronden en vervolgens te
controleren hoeveel beelden en woorden
worden onthouden door personen met een
bepaald variant van een gen. Onder andere
op deze manier werd het belang van het gen
KIBRA ontdekt. Mensen met een bepaald variant van het gen konden na 5 minuten en 24
uur aan presentatiemateriaal meer woorden
onthouden dan mensen die dit gen variant
niet hadden. Bovendien tonen metingen van
de hersenactiviteit aan dat mensen zonder
het variant van het gen, dat beter geheugen
bepaalt, meer mentale inspanning nodig
hebben voor dezelfde taken.
Er zijn verschillende typen
geheugen
In het algemeen onderscheiden we tussen
kortdurig-, langdurig- of episodisch geheugen, dat soms wordt aangeduid als autobiografisch geheugen. Het stelt ons in staat
om informatie uit het verre verleden terug
te halen, zoals de naam van een vroegere
klasgenoot of de datum van een belangrijk
evenement. We denken niet alleen aan een
bepaald evenement, maar we weten ook
hoe het in context moet worden gezet. Het is
dit soort geheugen dat het meest beïnvloed
wordt door een aantal hersenziektes zoals
de ziekte van Alzheimer.

Geanalyseerde genen
KIBRA

Het is interessant om de hersenactiviteit
te observeren tijdens het uitvoeren van
taken die een rol spelen in het episodische
geheugen. Mensen met twee kopieën van
de meest voorkomende variant van het
KIBRA gen worden gekenmerkt door een
verhoogde hersenactiviteit in gebieden die
verantwoordelijk zijn voor het geheugen. Dit

betekent dat ze meer inspanningen nodig
hebben om dezelfde taken te verrichten dan
degenen die minstens één zeldzame kopie
hebben. De exacte functie van het KIBRA gen
in de hersenen is niet volledig bekend, maar
aanvullende testen hebben bevestigd dat motivatie of concentratie geen effect hebben op
geheugengerelateerde onderzoeksresultaten.

Resultaat:
Beide exemplaren van jouw KIBRA-gen zijn in zeldzame variant aanwezig,
daardoor heb jij statistisch een beter episodisch geheugen in vergelijking
met mensen die twee gewone kopieën van dit gen dragen. Ongeveer 10
procent van de bevolking heeft dezelfde genetische aanleg binnen dit gen
zoals jij die hebt.
Deze conclusie is gemaakt op basis van testen waarbij dragers van
minstens één zeldzame kopie van dit gen na 5 minuten 24 procent
hoger scoren in het herinneren van schriftelijke woorden, en na 24 uur
19 procent hoger scoren dan dragers van twee gewone kopieën van dit
KIBRA-gen. We zou kunnen stellen dat KIBRA dus kleine verschillen geeft
in geheugencapaciteit tussen individuen. Maar er zijn ook gevallen van
deze dragers bekend die zelfs de kleinste details kunnen onthouden.
Onder hen is een vrouw, Jill Price, die elke dag van haar leven vanaf
14 jaar kan beschrijven, met een direct antwoord uit haar geheugen.
Deze vrouw heeft echter ook een nadeel. Ze kan de slechte momenten
simpelweg niet vergeten, dus de vraag is of dit opweegt tegen het
voordeel.

TT
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Leren van fouten
Recentelijk, is er meer en meer onderzoek
uitgevoerd om de processen in de hersenen,
die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming, te identificeren. Onderzoek heeft
aangetoond dat elektrische activiteit zich
in de hersenen voordoet in verband met
een specifieke actie voordat iemand zich
realiseert dat ze de actie daadwerkelijk
hebben uitgevoerd. Dergelijke bevindingen
van fysiologische studies stellen zelfs de
menselijke vrije wil ter discussie. Ondanks
dit alles worden veel van onze beslissingen
getroffen door de gevolgen van onze fouten
in het verleden - het leren van de fouten en
het verwerven van ervaring helpt ons bij onze
toekomstige beslissingen. Dit besluitvormingsproces is een zeer efficiënte, maar
primitieve manier van leren, waargenomen
bij dieren. Maar zelfs bij dit soort leren zijn
significante verschillen als gevolg van genetische factoren waarneembaar.

Leren van fouten - de eerste
vorm van leren
Synapses zijn nauwe kloven tussen neuronen
waardoor biochemische zenders reizen en
signalen overbrengen tussen zenuwcellen.
Genetische mechanismen die de overdracht van biochemische zenders, zoals
dopamine en serotonine, beheren, kunnen
de verschillende gedrag en besluitvorming
tussen individuen beïnvloeden. Zo blijkt dat
de personen die een mutatie hebben in de
genen die belangrijk zijn voor de werking
van deze systemen, zijn meer vatbaar voor
alcoholisme, roken en obesitas.
Een van de genen die een belangrijke rol
spelen is het gen genaamd DRD2 die codeert
voor dopamine D2 receptor. Bepaalde
varianten van dit gen kunnen de beslissingen beïnvloeden op basis van de negatieve
ervaringen van een individu. Imaging studies

Resultaat:

Jouw analyse van het DRD2-gen, dat de effectiviteit van het leren van
fouten beïnvloedt, heeft aangetoond dat je twee gunstige kopieën van
het gen draagt, wat resulteert in effectiever leren van fouten. Ongeveer
65 procent van alle mensen heeft zo'n genetische aanleg.
In veel beslissingen die je in het leven maakt, heeft ervaring die
afkomstig van in het verleden gemaakte fouten een grote impact
gehad. Je leert min of meer succesvol van fouten naast het opdoen
van ervaringen, waardoor je in een vergelijkbare situatie een passende
beslissing kunt nemen. Deze manier van besluitvorming is een primitieve
en effectieve manier van leren, zoals dieren ook leren. Dit betekent voor
jou dat je meer specifieke dopaminereceptoren in je hersenen hebt, die
belangrijk zijn binnen dit leerproces. Je herinnert je hierdoor negatieve
gevolgen uit het verleden beter, dus in een volgende, soortgelijke,
situatie zul je daar eerder rekening mee houden.
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hebben aangetoond dat de dragers van
twee zeldzame kopieën van het gen DRD2
minder activiteit in het frontale gebied van
de hersenen zien bij het uitvoeren van taken
in verband met fouten die in het verleden zijn
gepleegd, en zijn derhalve minder effectief in
het leren van fouten. Deze mensen hebben
minder dopamine receptoren, wat suggereert
dat dopamine signalering belangrijk is om
te leren van fouten. Deze DRD2 genvariant
is verantwoordelijk voor een kleiner aantal
bindingsplaatsen voor dopamine in de
hersenen, wat ook leidt tot problemen bij het
stoppen met roken en een hogere kans op
drugsgebruik.

Geanalyseerde genen
DRD2

CC

Pijngevoeligheid
De International Association for the Study
of Pain definieerd pijn als een onaangename
zintuiglijke en emotionele gewaarwording
welke in verband wordt gebracht met werkelijke of potentiële weefselschade. Weefselschade is echter niet altijd de oorzaak van
pijn, noch gaat weefselschade noodzakelijkerwijs gepaard met pijn.
Pijnwaarneming vindt plaats door excitatie
(activatie) van specifieke pijnreceptoren.
Deze receptoren zijn die delen van je pijn zenuwen waarin een voldoende sterke mechanische, chemische of thermische stimulans of
prikkel een elektrisch signaal veroorzaakt, dat
via je zenuwbanen naar je centrale zenuwstelsel wordt doorgegeven. Pijn kan worden
waargenomen als dof of scherp, afhankelijk
van de dikte van de betrokken zenuwvezel.
Scherpe pijn verschilt van doffe pijn, zodanig
dat je bij scherpe pijn precies kan vertellen
waar het pijn doet, maar bij doffee pijn kost
dat moeite.

Wetenschappers hebben aangetoond dat de
gevoeligheid voor pijn individueel sterk kan
verschillen. Mensen met verschillende genetische varianten van het SCN9A gen vertonen
verschillende maten van gevoeligheid voor
pijn. Het SCN9A gen is belangrijk voor de
vorming van de natriumkanalen, welke in het
celmembraan van de nociceptieve (pijnwaarneming) zenuwcel aanwezig zijn. Zo regelt
het SCN9A gen de intensiteit van pijn via het
natriumtransport.
Het is een feit dat vrouwen pijngevoeliger
zijn dan mannen, wat is vastgesteld door het
maken van hersenbeelden. Dit verschil komt
vooral door de invloed van geslachtshormonen. Bij vrouwen varieert de pijndrempel
onder invloed van de menstruatiecyclus.

Resultaat:

Het SCN9A gen wordt geassocieerd met het beheersen van de intensiteit
van pijn die je als individu waarneemt. Jouw resultaat heeft aangetoond
dat je de drager bent van één gemeenschappelijk exemplaar en een
zeldzame kopie van het SCN9A gen, dat in vergelijking met rest van de
bevolking bepaalt dat jij wat gevoeliger bent voor pijn.
Perceptie van pijn is waarschijnlijk tijdens de evolutie ontwikkeld als een
beveiligingsmechanisme om gevaar te detecteren. De mate waarin het
menselijke perceptiemechanisme voor pijn is geperfectioneerd, kan je
zien als je jezelf verbrandt. Je trekt je hand terug voordat de informatie
naar de hersenen reist, waardoor je je hand terugtrekt voordat je jezelf
verbrandt. Deze reflex beschermt je tegen gevaar voordat je het bewust
realiseert. Jouw perceptie van pijn is volgens jouw analyse van iets
intenser. Dit kan op een bepaald moment van jouw leven zelfs handig
zijn.
Geanalyseerde genen
SCN9A

AG
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Fysieke aanleg
Spiertype
Spiervolume
Krachttraining
Uithoudingsvermogen
Hartcapaciteit
Lactaat afbraak
Herstel na trainen
Blessurerisico
Achillespees
Botdichtheid
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In dit hoofdstuk presenteren wij de sportactiviteiten waar
je aanleg voor hebt op basis van jouw spierstructuur. Je
gaat ontdekken in hoeverre je vatbaar bent voor blessures.
We informeren je ook over je aërobe capaciteit en je herstelcapaciteit na inspanning. Fysieke activiteit beïnvloedt je
gezondheid in het algemeen positief, maar bepaalde sportactiviteiten zijn voor sommige mensen gunstiger dan voor
anderen. We geven je dus ook uitleg over welk type training
voor jou het meest gunstig is.
Zo hebben wetenschappers vastgesteld dat een bepaald
type inspanning voor sommige mensen heel gunstig is terwijl
dezelfde inspanning voor anderen ongunstig kan zijn, of zelfs
een toename van vetmassa kan veroorzaken. Dit alles hangt
sterk af van je genetische aanleg. Genetica heeft een sterke
invloed op bijvoorbeeld componenten van je atletische
aanleg, zoals kracht, uithoudingsvermogen, spiervezeltype
en samenstelling, flexibiliteit, neuromusculaire coördinatie,
temperament en nog veel meer. Daarom kunnen wij, op
basis van jouw resultaten, aanbevelingen doen die je helpen
bij het bepalen, aanpassen en bereiken van je persoonlijke
doelen. Of je nu een recreatieve of professionele atleet bent.

Begrijpen spiertype
Er zijn twee soorten spiervezels; snelle
en trage. Deze vezels verschillen zowel
in hun structuur als in hun werking.
Langzame spiervezelsvezels produceren meestal energie met benutten van
zuurstof en hun belangrijkste energiebron zijn vetten. Ze zijn niet snel vermoeid, en zijn roodkleurig als gevolg van
de stof myoglobine. Snelle spiervezels
zijn rijk aan glycogeen, hun energiebron
bestaat uit glucose en creatinefosfaat.
Als er te weinig zuurstof aanwezig is, begint het melkzuur (lactaat) op te bouwen,
waardoor spieren moe worden.

Tijdens het bestuderen van neuromusculaire ziekten, hebben Australische
wetenschappers speciaal gekeken naar
het alfa-actinine (ACTN3) gen, welke belangrijk is voor de spiercontractie. Men
ontdekte dat het eindproduct van dit gen
alleen aanwezig is in snelle spiervezels.
Van dit gen is een variant geïdentificeerd
die ervoor zorgt dat het eindproduct
van dit gen inactief wordt. In een studie
onder topatleten, ontdekten de wetenschappers dat sprinters meestal twee
actieve kopieën van het ACTN3 gen
dragen, terwijl langeafstandlopers twee

inactieve varianten van dit gen dragen.
Dit heeft geleid tot de hypothese dat een
actief ACTN3 gen nodig is voor de explosiviteit van spieren. In een andere studie
hebben wetenschappers aangetoond
dat snelle spiervezelsvezels, waarin het
ACTN3 gen inactief is, meer zuurstof gebruiken dan wanneer tenminste één actieve kopie van het gen aanwezig is. Een
grotere behoefte aan zuurstof vertraagt
spieren en geeft daarmee een snellere
melkzuur opbouw. Spiervezels met een
inactief ACTN3 gen zijn vermoedelijk
zwakker en kleiner, maar ze raken ook
veel later vermoeid.
PPAR-alpha is een gen, waarvoor wetenschappers hebben beweerd dat het meer
actief is in trage spiervezels, wat logisch
is gezien zijn functie. Namelijk, PPARalpha reguleert de activiteit van genen
die verantwoordelijk zijn voor oxidatie
van vetten. Het trainen van het uithoudingsvermogen verhoogt de stofwisseling
van vetten en verhoogt door middel van
het PPAR-alfa gen de oxidatieve capaciteit van de spieren. Door de rol bij het
reguleren van de activiteit van een groot
aantal genen die verantwoordelijk zijn
voor spierenzymen, die betrokken zijn
bij de oxidatie van vetten, is PPAR-alpha
waarschijnlijk een belangrijk onderdeel
van de adaptieve respons op training
van je uithoudingsvermogen. Van dit gen
is een variant bekend die de activiteit
van dit gen beïnvloedt, en daarmee de
verhouding van snelle en langzame
spiervezels in ons lichaam beïnvloedt.
Deze variant geeft een verminderde
activiteit van het PPAR-alfa gen in trage
spiervezels, wat resulteert in afname
van het percentage trage spiervezels en
een toename van het percentage snelle
spiervezels. Deze variant is meestal aanwezig bij atleten met een hoge aanleg
voor kracht en explosiviteit.
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Spiertype

GEMIDDELDE AANLEG VOOR KRACHT EN
EXPLOSIVITEIT VAN DE SPIEREN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jouw varianten van de genen ACTN3 en PPAR-alpha geven jou
een gemiddelde sterkte en explosiviteit van spieren, evenals
spieruithoudingsvermogen.

Het resultaat van jouw analyse bepaalt dat jouw spieren sterk en explosief, maar ook over een gemiddelde spieruithoudingsvermogen
beschikken.
Fysieke activiteiten die het meest complementair aan jouw spierprofiel zijn met name volleybal, basketbal, voetbal of bergbeklimmen.
Omdat jij een gemiddelde sterkte en explosiviteit van spieren hebt (zoals de meeste mensen), biedt het jou de mogelijkheid om te bepalen
hoe je jouw spieren traint en opbouwt.
Als je wilt trainen voor kracht en explosiviteit, dien je eerst te zorgen voor een stevige basis, door het zorgvuldig opbouwen van
multifunctionele bewegingen, zoals squat-, lunge-, push- en pullpatronen.
Als je sterk genoeg bent om over te gaan naar de meer geavanceerde training voor explosieve kracht, dan kun je beginnen met het
opnemen van plyometrische oefeningen en/of Olympisch gewichtheffen in je trainingssessies.
Tenminste 2 krachttrainingssessies per week is aanbevolen.
Het is verstandig om een gespecialiseerde trainer te zoeken, wanneer je je potentieel wil maximaliseren en om aanverwante blessures te
vermijden.
Circuittraining kan een ander geschikt type activiteit zijn, als jouw doelen meer algemeen zijn.
Als je niet gewend bent met deze trainingsvorm, begin met continue, lage intensiteit (55-75% HRmax) activiteiten en maak geleidelijk
progessie naar matige intensiteit (70-90% HRmax) en interval trainingsprotocollen.
Vanuit een gezondheidsperspectief zijn uithoudingsvermogen activiteiten (als zwemmen, fietsen, lopen), die tussen 30 en 50 minuten
duren het meest voordelig.
De aanbevolen frequentie is 2-4 keer per week, afhankelijk van jouw deelname aan andere soorten trainingen.
Onthoud, verschillende soorten trainingen hebben verschillende effecten op je spieren afhankelijk van wat jij wil verbeteren. Genetica
draagt tot een zekere mate bij aan het resultaat, het resterende deel is de energie die jij er zelf in stopt.

Deze analyse geeft antwoorden over je
spiertype-aanleg en geeft een waarde aan je
prestatie potentie voor kracht, explosiviteit
en uithoudingsvermogen. We analyseerden
genetische varianten binnen het ACTN3 gen
en het PPAR-alpha gen, die je fysieke fitheid
beïnvloeden en maken dat sommige mensen
beter zijn in sporten waar kracht voor nodig
is, terwijl anderen goed zijn in langdurige
inspanningen.
In een van de verschillende studies die tot op
heden zijn uitgevoerd, hebben Australische

Spierstructuur, lichaam en
training
De verdeling van spiervezel-types in je lichaam is niet homogeen. De meeste mensen
hebben een gelijkelijk percentage van zogenaamde slow twitch (trage) en fast twitch
(snelle) spiervezels, waardoor we als mens
redelijk universele atleten zijn, met aanleg op
kracht, explosiviteit en duurvermogen.
Dus, een dominantie van een type spiervezel
is eerder uitzondering dan norm. Een ander
interessant feit is dat de verdeling van
spiervezel types op verschillende plaatsen in
je lichaam niet homogeen is. Dieper liggende
spieren, dicht bij je skelet, hebben de neiging
om meer slow twitch fibers te bevatte, wat
ze geschikter maakt vanwege hun vermogen om te stabiliseren. Tegenovergesteld,
oppervlakkige spieren hebben de neiging
om meer fast twitch fibers te bevatten, die
geschikter zijn om als hefboom of verplaatser
te functioneren en kortdurend vermogen
kunnen leveren.

wetenschappers meer dan 400 topatleten in
hun studie opgenomen en verdeeld in twee
groepen. De eerste groep bestond uit atleten
uit disciplines waar met name kracht en
snelheid voor nodig is (de printer groep) en
de tweede groep bestond uit atleten uit disciplines waar juist uithoudingsvermogen voor
nodig is (de marathon groep). Ze constateeren dat in de sprinter groep atleten met twee
kopieën van een functioneel ACTN3 gen de
overhand hadden, terwijl in de marathon
groep juist atleten met twee kopieën van
een niet-functioneel ACTN3 gen. Aanvullend

op het ACTN3 gen speelt het PPAR-alfa gen
een belangrijke rol. Het PPAR-alfa gen is
bepalend in een specifieke type spiervezel.
Door beide genen te combineren, is het
mogelijk om jouw krachts, explosiviteits en
uithoudingsvermogen aanleg te waarderen
en de activiteiten te voorspellen die voor jou
meest waarschijnlijk passend zullen zijn.
Geanalyseerde genen
ACTN3
PPAR-alpha (2)

CC
GG

De relatie tussen intensiteit, herhalingen en sets
met bijbehorend trainingseffect.
Maximaal kracht
(1RM)

Gemiddelde aantal
herhalingen/reps

Aantal sets *

Trainingseffect

95-100

1 to 3

10-20

Maximaal kracht

85-95

3 to 6

5-10

Kracht

75-85

6 to 10

3-6

Hypertrofie en
uithoudingsvermogen

65-75

10 to 20

2-5

Explosieve kracht,
uithoudingsvermogen, power,
bepaalde mate van
hypertrofie

55-65

20 to 35

1-3

Uithoudingsvermogen

* alle getallen in de tabel zijn gemiddelden, aangezien het aantal reps met een bepaalde belasting afhankelijk is
van enkele andere factoren, zoals spiervezel dominantie (slow twitch of fast twitch), betrokken spiergroepen
(armen, benen of torso) en geslacht (man of vrouw).
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Spiervolume
Om jouw potentie te bepalen voor de opbouw
van spiervolume (hypertrofie), analyseerden
we een specifiek gen, genaamd IL15RA,
welke betrokken is bij het tegengaan van
spierafbraak, je zogenaamde ‘lean bodymass’
en spieropbouw in reactie op training. Dit
resultaat geeft inzicht in je genetische aanleg
voor spiervolume of dat je wellicht een versie
hebt die verband houdt met spierkracht. Het
is duidelijk dat sommige sporters veel beter
reageren op bepaalde soorten training dan
anderen. Sommige mensen zien er al gespierder uit na een jaar van krachttraining dan

anderen doen na tien jaar krachttraining, dit
omdat vooruitgang grotendeels afhankelijk is
van genetica.
Studies hebben aangetoond dat het IL-15
proteine een belangrijke mediator is voor de
spiermassa-respons op weerstandstraining
en dat de genetische variatie in IL15RA een
aanzienlijk deel van de variabiliteit in de
uitkomst ervan vertegenwoordigt. Significante grotere toenames in de totale ‘lean
bodymass’ en arm- en beenomtrek worden
waargenomen bij individuen met een “A” allel. Echter, toename van spiersterkte verloopt

Resultaat:
De analyse laat zien dat jouw genetische aanleg jou niet het voordeel
geeft in termen van spiervolume in vergelijking met dragers van één of
twee "A" kopieën van IL15RA. Het resultaat geeft jou echter wel een
voordeel als het gaat om spierkracht en kwaliteitswinst na een training
(bijv. relatieve sterkte).

•

•

•

•
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Het IL15RA gen reguleert de biologische beschikbaarheid van het
IL-15 eiwit, een groeifactor welke werkzaam is in je spieren. IL15RA
is daarom van invloed op je spiergrootte en je kracht.
De analyse laat zien dat jij drager bent van twee exemplaren
van het IL15RA gen, die geassocieerd is met een verminderd
potentieel voor spiervolume als reactie op krachttraining, terwijl je
tegelijkertijd wel een grote aanleg hebt op meer spierkracht.
In termen van spiervolume ben jij een "hard gainer" en reageer je
traag. Met behulp van krachttraining, kun je met jouw genetische
aanleg wel profiteren van spierkracht en kwaliteit, in plaats van een
hoog spiervolume.
Natuurlijk wordt je snelheid en mate van adaptatie aan training
sterk beïnvloed door genetica, passende trainingsmethoden zullen
echter ook altijd een groot deel van het trainingseffect uitmaken.

juist in de tegenovergestelde richting, waarbij de gemiddelde relatieve sterkte-winst
(sterkte, uitgedrukt per kg lichaamsgewicht)
lager was door de aanwezigheid van elk
A-allel.

Geanalyseerde genen
IL15RA

CC

Hoe word je sterker?
Je wordt sterker als gevolg van het triggeren
van je lichaam met een specifieke prikkel,
zoals door spierbelasting tijdens krachtraining, waardoor je spieren adapteren aan wat
van ze verwacht wordt.
• Die prikkel moet groter zijn dan die
waaraan je gewend bent, anders leert
het systeem zich niet aan te passen. Dus,
krachttraining gaat om het verlaten van je
comfortzone.
• Vervolgens is de adaptiatie afhankelijk van
de tijd en het type van de belasting. Vanuit
het tijd-perspectief adapteren beginners
bij gewichtstraining vrij snel, omdat de
aanpassing meestal neurologisch is. Dit
betekent dat onze intermusculaire- en
intramusculaire coördinatie beter wordt.
Soms wordt deze winst “kwalitatief”
genoemd, omdat spieren beter leren
te presteren zonder groter te worden. Intramusculaire coördinatie verwijst naar het
vermogen van een bepaalde spier om meer
betrokken te zijn in een bepaalde beweging. Met andere woorden, hoe effectief
is de coördinatie tussen de spiervezels
van de spier. Intermusculaire coördinatie
verwijst naar de mogelijkheid om tijdens
een bepaalde beweging of oefening de
samenwerking, de timing en het niveau

van betrokkenheid van alle spieren in je
lichaam te coördineren. Terwijl sommige spieren de leiding hebben om een
ledemaat te verplaatsen, moeten anderen
je ruggengraat stabiliseren of voldoende
ontspannen zijn om de beweging te “toe te
staan”. Meestal verbetert dit (kwaliteits)
component in de eerste 2-3 maanden van
krachttraining.
• Als het vermogen om kracht op te bouwen,
vooral vanwege de neurologische aanpassing, begint te verminderen, kan een
andere vorm van aanpassing je helpen bij
krachttraining. Dit heet spierhypertrofie
(check het bijbehorend onderwerp voor
meer informatie). Deze vorm van aanpassing wordt morfologisch of “kwantitatief”
genoemd, omdat het nieuwe weefselvorming vereist: de doorsnede wordt groter
en spieren krijgen een hoger eiwitgehalte.
Vanuit trainingsperspectief kun je nu het
type van de gewenste adaptatie aanpassen door met componenten als volume,
intensiteit en tempo (tijd onder spanning)
“te spelen”. Terwijl hoge belastingen en
een lager aantal herhalingen (RM 1-5)
meestal een neurologische component
van kracht stimuleren, wordt een hoger
aantal herhalingen (RM 6-15) geassocieerd
met stimulatie van hypertrofie, mits alle
andere complementaire omstandigheden
optimaal zijn. (Voor meer informatie over
dit onderwerp, bekijk de RM-grafiek van
pagina 23).

Hypertrofie en spiervolume gen
Welke factoren dragen nog meer bij tot
spierhypertrofe als effect op krachttraining?
Hoewel de genetica een grote invloed uitoefent op je spiervolume, er zijn meer factoren
die bijdragen aan het spieropbouwproces
of, omgekeerd, de hypertrofie winst kan
verminderen:
• Geschikte trainingsprotocollen
Er is geen “one size fits all” formule voor
spieropbouw, maar het progressieve
krachttrainingprotocol van 6-20 rep’s in 2-3
sets maakt dat er spierfalen/-vermoeidheid
optreedt, wat meetbare resultaten geeft bij
gemiddelde sportbeoefenaars. Het maakt niet
uit welke apparatuur er voor dat doel gebruikt
wordt (bijv. vrije gewichten, lichaamsgewicht
of machines), het gaat om de hoeveelheid
herhalingen.
• Voeding/Nutriënten
Het is essentieel om te voldoen aan je
nutritionele behoeften: calorie-inname,
bouwmateriaal (eiwitten), goede hydratatie,
vitaminen, mineralen en dergelijke. Voor
meer informatie over jouw gepersonaliseerde voedingsplan, ga naar pagina 80.

• Kwalitatief goede slaap
Spieren groeien niet terwijl je traint. Ze
worden eerder beschadigd (ondergaan
microscopische trauma’s) tijdens (zware)
krachttraining. Training leidt tot een anabole reactie (weefselopbouw) en vervolgens
doet de tijd zijn werk. Je groeit terwijl je
rust en vooral terwijl je slaapt. Enkele zeer
belangrijke spieropbouwende hormonen
worden afgegeven tijdens je (diepe/REM)
slaap. Zorg daarom voor een goede en
ongestoorde, kwalitatieve slaap, uiteraard
bij voorkeur ‘s nachts.
• Gerichte trainingstype
Beperk tijdens een hypertrofie-periode onnodige en hoge energie-eisende (trainingen
op lange afstand, boksen, trappen of iets
dergelijks) tot een minimum, omdat deze
activiteiten meestal extreem katabool zijn
(afbraak, dus het tegenovergestelde van
anabool) enerzijds en energie uitputtend
anderzijds.
• Beheer jouw stress
Een hoge mate van stress kan jouw groei
vertragen, aangezien stresshormonen (zoals
cortisol en adrenaline) gedurende een lange
periode ook een katabool effect hebben op
je spierweefsel.
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Krachttraining
Krachttraining kan gedefinieerd worden
als het gebruiken van weerstand (bijv. in
de vorm van barbells, domoren, rubberen
bandjes of je eigen lichaamsgewicht) voor
het samentrekken van spieren, met als doel
het verkrijgen van meer kracht, spiertoename of spieruithoudingsvermogen. Indien
correct uitgevoerd, kan krachttraining je
algehele gezondheid en welzijn verbeteren,
evenals je botgezondheid. Het vermindert je
risico op letsel en verbetert je hartfunctie.
Krachttraining wordt geassocieerd met
spierweefsel toename, maar het wordt
vooral ook aanbevolen aan mensen die van
hun overtollig vet willen afkomen, aangezien
een meer “gespierd lichaam” meer calorieën
verbrandt. Het blijkt dat volgens mensen
genetisch van elkaar verschillen in de manier
waarop ze reageren op krachttraining. In een
wetenschappelijk onderzoek werden mensen
bestudeerd die een 12 weken intensief
kracht-trainingsprogramma hadden gevolgd.

Na afronding van dit programma vertoonden,
aanvullend op de verwachte positieve spierresultaten, sommige deelnemers ongeveer 6
procent meer subcutane (onderhuidse) vetten. Dit fenomeen vindt plaats als gevolg van
genetische aanleg die de reactie beïnvloedt
op bepaalde lichamelijke oefeningen. Dit
speelt alleen een voorname rol bij mannen.
Bij vrouwen worden deze bevindingen niet
bevestigd. Dit is op zich niet ze verwonderlijk,
omdat mannen en vrouwen verschillen in hun
vetopbouw en vetverbranding.

Geanalyseerde genen
INSIG2

CG

Resultaat:
Jij draagt één gemeenschappelijke en één zeldzame kopie van het INSIG2 gen. Op basis van
deze genetische aanleg hebt jij een grotere kans dat je overmatige vetopbouw ondervindt bij
voortdurend intensieve krachttraining. 39 procent van de bevolking heeft zo'n genetische aanleg.

•
•
•
•
•
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Als je kracht wilt laten toenemen, is het voor jou aanbevolen om aan krachtraining te doen.
Door gerichte krachttraining (bijv. met gewichten en/of op fitnessmachines) kun je jouw spiermassa laten toenemen
zonder het risico van overmatige vetopbouw rond je spieren.
Raadpleeg een expert voordat je op fitnessapparatuur gaat trainen, om een juiste combinatie van oefeningen te
kiezen en de juiste techniek aan te leren.
Voordat je begint, kijk nogmaals naar de resultaten onder jouw Spiertype en de bijbehorende aanbevelingen.
Het blijft belangrijk dat je jouw trainingsprikkel geleidelijk verhoogt, waardoor je lichaam genoeg tijd krijgt om zich
aan te passen zonder blessures of overbelasting.
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Uithoudingsvermogen

Resultaat:

Geanalyseerde genen

Jouw analyse resultaat laat zien dat jij drager bent van een
combinatie van genen die jou een nadeel geeft op het gebied van
jouw aërobe (uithoudingsvermogen) capaciteit.

ADRB2
PPARGC1A
VEGFA
ACE
PPAR-alpha (1)

•
•
•
•

•
•
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GG
CT
CC
GG
GG

Vawege dit resultaat wordt verwacht dat jij waarschijnlijk harder moet werken aan het opbouwen van je duurvermogen dan mensen
met een hogere aërobe capaciteit.
De invloed van je genen op je aërobe potentie is redelijk sterk, toch kunnen omgevingsfactoren nog steeds een belangrijk aspect zijn,
wat betekent dat passende training voor jou belangrijk is, ongeacht jouw hoge aërobe potentie.
Je huidige aërobe prestatievermogen is het makkelijkst te testen door je VO2max te meten. Volg de instructies op deze pagina en
probeer de eenvoudige Queens College Step test uit te voeren.
Aangezien jouw aërobe potentieel lager is, raden wij jou aan om jezelf niet hard te pushen, wij raden trainingsvormen als crosstraining aan waarbij jij jezelf consequent blootstelt aan zowel duurvermogen en krachtuithoudingsvemrogen met een gebalanceerd
trainingsprogramma die de juiste prikkels omvatten voor jouw lichaam.
Ondanks het feit dat jouw genetische aërobe capaciteit niet zo hoog is als het zou kunnen zijn, het is van vitaal belang om (korte,
intensieve) aerobe training niet te verwaarlozen en consequent te blijven doen.
Het advies van een professional is sterk aan te raden om de planning nauwkeurig te maken en anderzijds mogelijk verwante
blessures te vermijden.

Bij het verhogen van de trainingsintensiteit
neemt ons zuurstofverbruik toe; echter dit
kan slechts tot een bepaald punt dat het
zuurstofverbruik niet meer toeneemt, zelfs
als we de intensiteit verder verhogen. Dit
is het zogenoemde VO2max punt. VO2max
beïnvloedt daarom onze capaciteit om uithoudingsvermogen uit te voeren. VO2max is het
label voor het maximale zuurstofverbruik van
een individu en geeft het maximale volume
zuurstof aan dat het lichaam binnen een
minuut kan gebruiken. Het kan als absolute

Meet je huidige VO2max
Het is mogelijk om zelf jouw zuurstofcapaciteit te meten. De Queens College Step
Test is één van de vele populaire variaties
op testprotocollen om je huidige VO2max te
meten. Je hebt slechts een 41 centimer hoge
opstap en een stopwatch nodig.
Procedure: Stap op en neer op het platform
met een snelheid, voor vrouwen van 22 stappen per minuut, en bij mannen van 24 stappen
per minuut. Je moet met behulp van een
vierstaps cadans, ‘omhoog-omlaag-omlaag’,
gedurende 3 minuten stappen. Na 3 minuten,
stop meteen en tel het aantal hartslagen
gedurende 15 seconden na 5-20 seconden
herstel. Na deze 15 seconden vermenigvuldig
je het aantal harstlagen met 4, dit geeft jou de
waarde per minuut (bpm) die je in de onderstaande berekening wilt gebruiken.
Score: een schatting van VO2max kan
worden berekend uit de testresultaten, met
behulp van de onderstaande formule:
• mannen: VO2max (ml / kg / min) =
111,33 - (0,42 x hartslag (bpm))
• vrouwen: VO2max (ml / kg / min) =
65,81 - (0,1847 x hartslag (bpm))
Plaats jouw huidige aërobe fitness, met
behulp van een VO2max-norm grafiek

waarde worden gegeven in liters per minuut
(l/min) of relatieve waarde in milliliter
zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per
minuut (ml/(kg x min)).
VO2max wordt gedeeltelijk bepaald door het
vermogen van het hart om bloed te pompen
en deels door, het vermogen van de beoefende weefsels om zuurstof te gebruiken. Hoge
VO2max-waarden vereisen een goede interactie tussen het ademhalings-, cardiovasculaire en neuromusculaire systeem. VO2max is
inderdaad verbonden met de resultaten van

een atleet, maar verklaart het succes niet
volledig. Er zijn meerdere factoren die bijdragen aan de prestaties van de atleten, zoals
lichaamsgewicht, vetpercentage, metabolisme en hoe economisch we in onze bewegingen zijn. Daarom zouden twee “marathoners”
dezelfde VO2max kunnen hebben maar een
ander resultaat in de race.

Opmerking: De Queens College Step test
geeft jou een ruwe schatting over jouw
VO2max. Als jou ervaring en focus op de
lange en middellange afstand ligt, kan een
andere alternatief voor de VO2max schatting
een 3000m Cooper Test zijn. Zoek op het web
voor de instructies en normen. Gevorderde
atleten kunnen ook gaan naar een nauwkeu-

riger Laboratorium, waar bewegingswetenschappers een geavanceerde VO2max-test
nauwkeurig kunnen afnemen.

Man

Vrouw

Leeftijd
(jaren)

Superieur

Uitstekend

Goed

Voldoende

Slecht

20-29

56+

51-55

46-50

42-45

≤ 41

30-39

54+

48-53

44-47

41-43

≤ 40

40-49

53+

46-52

42-45

38-41

≤ 37

50-59

50+

43-49

38-42

35-37

≤ 34

60-69

46+

39-45

35-38

31-34

≤ 30

70-79

42+

36-41

31-35

28-30

≤ 27

20-29

50+

44-49

40-43

36-39

≤ 35

30-39

46+

41-45

37-40

34-36

≤ 33

40-49

45+

39-44

35-38

32-34

≤31

50-59

35+

31-34

29-30

25-28

≤ 24

60-69

36+

32-35

29-31

26-28

≤ 25

70-79

36+

30-35

27-29

24-26

≤ 23
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Hartcapaciteit
Je hart pompt gemiddeld 5 liter bloed per minuut in rust, maar tijdens inspanning kan deze
hoeveelheid worden vervijfvoudigd. Je aërobe
capaciteit hangt af van “centrale” factoren
– het vermogen van je longen en je hart om
zuurstof naar actieve spieren te transporteren,
en “perifere” factoren - het vermogen van je
spieren om de geleverde zuurstof te gebruiken
voor spiercontractie. Een goede hartconditie
is daarom een essentieel element waarmee
je kunt profiteren van je totale fysieke aanleg.
Regelmatige lichamelijke inspanning wordt

universeel geaccepteerd als een centraal
onderdeel van een goede hartgezondheid en
gezonde leefstijl, aangezien het gunstige veranderingen in je hartfunctie (betere hartcapaciteit) veroorzaakt, en bovendien je uithoudingsvermogen beïnvloedt. Bijvoorbeeld, een
fysiek actief persoon kan dezelfde hoeveelheid
fysiek werk uitvoeren met een lagere hartslag
dan een sedentair (voornamelijk zittend) persoon. Dit komt doordat je hart de benodigde
hoeveelheden zuurstof naar je spieren moet
kunnen transporteren. Als je hart per slag niet

genoeg bloed kan rondpompen beperkt dit je
zuurstofcapaciteit. Een goede hartcapaciteit is
daarom een belangrijk onafhankelijk element
van jouw uithoudingsvermogen. Daarnaast
wordt een betere hartcapaciteit geassocieerd
met verlagen van de traditionele risicofactoren voor hart- en vaatproblemen: een lagere
bloeddruk, verbeterde cholesterolspiegels,
met name lager LDL-C, beter bekend als het
‘slechte’ cholesterol en hoger HDL-C, beter
bekend als het ‘goede’ cholesterol.

Resultaat:
Jouw genetische analyse laat zien dat het potentieel van jouw
hartcapaciteit genetisch lager ligt dan gemiddeld.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het potentieel van je hartcapaciteit tot op zekere hoogte door je genen
wordt bepaald. Echter, je hart is een spier welke met de juiste oefening groter en efficiënter je bloed kan rondpompen.
Je hartcapaciteit is een belangrijk element van je totale aëroob potentieel. Aangezien deze analyse resultaten gunstig is, zou de
hartcapaciteit niet een beperkende factor moeten zijn bij het bereiken van een hoge aërobe capaciteit.
Jouw genen bepalen alleen je potentieel, maar om jouw capaciteit te benutten is het belangrijk om de voordeel in jouw potentieel te
trainen.
Het is daarom goed om te weten dat je vermogen om zuurstof te vervoeren naar, en kooldioxide weg van, actieve spieren kan worden
ontwikkeld en verbeterd.
Wanneer je een beginner bent, begin dan met elke soort van aërobe activiteit die je leuk vindt en enkele maanden denkt te kunnen
volhouden.
Als je problemen hebt met je enkels, knieën of onderrug, kies dan voor een elliptisch apparaat, skeeleren, een stepper of gewoon lope.
Begin met sessies van 20 minuten sessies, 4 keer per week voor 5 minuten, of met een inspanning van 30 minuten 5 keer per week. Als je
actief bent en voldoende conditie hebt om dit te volbrengen zonder negatieve bijwerkingen, dan is een gematigde intensiteit van 60-75%
HRmax of RPE-6 (OMNI-schaal) effectief.
Verhoog je trainingstijd langzaam tot 40 minuten en begin dan de intensiteit te verhogen.
Het is belangrijk om te beseffen dat wat betreft jouw gezondheidswinst, je cardio-vasculaire systeem jouw belangrijkste orgaan is. Een
matige intensiteit en matige trainingsomvang zijn al goed genoeg om je doel te bereiken.
Het advies van een professional is sterk aan te raden om de planning nauwkeurig te maken en anderzijds mogelijk verwante blessures te
vermijden.

Lactaat afbraak
Een gen dat de afbraak van lactaat in je
cellen beïnvloedt, is MCT-1. Variaties in dit
gen veranderen de expressie van MCT-1. Dit
beïnvloedt je aanvangspunt van vermoeidheid tijdens trainen, vanwege de invloed op
transport van melkzuur over het spiercelmembraan, en dus de snelheid en mate van
accumulatie en afbraak van melkzuur in je
spieren.
Hoe beter MCT-1 functioneert, hoe sneller
melkzuur wordt afgevoerd. Variaties in dit
gen veranderen je niveau van MCT-1. De
genetische varianten betreffen een A- en
T-allel, wat resulteert in drie verschillende
genotypes: AA, AT en TT. Het T-allele wordt
geassocieerd met een langzamere melkzuurverwerking en een lager MCT-1 niveau. Dit
genotypisch verschil wordt alleen aangetroffen bij mannen en is duidelijker waarneembaar bij hoge inspanningsintensiteit.
Tijdens krachtoefeningen en sprinten, wanneer de behoefte aan energie hoog is, wordt
glucose afgebroken en geoxideerd naar
pyruvaat, vervolgens wordt lactaat sneller uit
dit pyruvaat geproduceerd dan het lichaam
kan verwerken. Hierdoor stijgt de lactaatconcentratie. De concentratie van bloedlactaat
is meestal 1-2 mmol/l in rust, maar kan
gedurende 20 minuten intensieve inspanning
oplopen tot meer dan 20 mmol/l, en zelfs
nog hoger nadien. Een verhoogde lactaatconcentratie vermindert je totale explosiviteit
niet, maar het vermindert je capaciteit om
constant explosief te blijven wel, waardoor je
een langere tijd nodig hebt om te herstellen
van een intensieve fysieke activiteit.

Resultaat:
49% van de bevolking is drager van dezelfde genetische variant als
welke jij hebt, wat in dit geval betekent dat jij een trage lactaat
afbraak hebt, ondanks deze aanleg kun jij met de juiste leefstijl en een
persoonlijk afgestemd trainingsprogramma nog steeds goed herstellen.
Een snellere hersteltijd is gunstig voor atleten die een intensief
trainingsprogramma hebben. Het is nog steeds belangrijk genoeg water
te drinken en genoeg mineralen te consumeren, omdat dit zal helpen om
lactaat uit je lichaam te verwijderen na een training.

Geanalyseerde genen
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Herstel na trainen
Weet je dat fysieke activiteit oxidatieve stress
in je lichaam kan veroorzaken, door verhoogde
productie van reactieve zuurstofdeeltjes (ROS)?
Training kan vanwege de toename van ROS
het complexe immuunsysteem van je lichaam
beïnvloeden en een cascade aan ontstekingsreacties veroorzaken, wat uiteindelijk kan leiden
tot chronische ontsteking.
Reactieve zuurstofdeeltjes ontstaan voortdu-

rend in je lichaam als gevolg van verschillende
processen in je celmetabolisme. ROS zijn op
zichzelf niet slecht, zelfs functioneel omdat
ze je adaptievermogen triggeren, maar teveel
ROS-productie kan oxidatieve schade veroorzaken.
ROS neemt toe tijdens en na fysieke activiteit.
Tijdens intensieve training bijvoorbeeld wordt

de opname van zuurstof in je actieve spieren tot
wel 20 keer verhoogd, terwijl de zuurstoftoename in geactiveerde spieren zelfs wel tot 100
keer kan worden verhoogd. Als gevolg hiervan
worden grote hoeveelheden ROS gevormd. Als
je spieren beschadigd raken wordt je ROS-productie ook verhoogd.
Wanneer ROS wordt in grote hoeveelheden
aanwezigg is en de capaciteit van je antioxidant- verdedigingssysteem overschrijdt, veroorzaakt dit oxidatieve stress in je lichaam. Je
vindt hierover meer informatie in het hoofdstuk
Herstelfactoren.

Resultaat:
De analyse van een aantal genen die betrokken zijn bij het
verwijderen van oxidatieve stress in de vorm van reactieve-zuurstofsoorten (ROS) en verminderen van ontstekingsprocessen, laten zien
dat je op celniveau relatief sneller herstelt na je trainingen.

•
•

•
•
•
•
•
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Snel herstel na training is goed, omdat dit betekent dat jouw lichaam minder tijd nodig heeft om te herstellen.
Echter, als je voelt dat je toch meer tijd nodig hebt om te herstellen, wat kan betekenen dat je qua voedingsstatus tekorten vertoont, dan
is in dat geval twee dagen op rij trainen voor jou contraproductief. Meet jouw polsslag in rust en/of je hartritmevariabliteit de morgen na
de training en als deze hoger is dan normaal, overweeg dan nog een extra dag om goed te herstellen.
Je kunt ook overwegen om voedingssupplementen te gebruiken die je herstel versnellen.
De hoeveelheid (kwalitatieve) slaap heeft ook invloed op je herstel. Daarom heb je voldoende rust, vooral na een intensieve activiteit
nodig.
Vermijd ook transvetzuren in je voedingspatroon, en voeg gezonde, kwalitatieve vetten rijk aan omega-3 toe aan je voedingspatroon, dit
helpt je ook om je herstel te versnellen.
Blijf altijd bewust van je algemene conditie en let op tekenen van (chronische) overtraining.
Of je nu een professionele of recreatieve atleet bent, een trainingslogboek is een perfect hulpmiddel om je optimale hersteltijd van een
bepaalde training te kennen.

Blessure risico
Bindweefselschade is schade aan je gewrichten, pezen en spieren en kan zich voordoen
wanneer je loopt, rent of een andere, zwaardere of ongetrainde, activiteit doet. De functie
van je bindweefsel is het verbinden, ondersteunen of omringen van andere structuren
van je lichaam, hierbij komen ze vrij makkelijk
in aanmerking voor het ontstaan van letsel.
De voornaamste letseltypes zijn de acute
schade en de overbelasting. Acute schade kan
het gevolg zijn van een duidelijke, of soms een
onduidelijke, oorzaak, waarbij snel symptomen
en klachten ontstaan. Overbelasting ontstaat
als gevolg van herhaalde wrijving, spanning,
verdraaing of druk die over de een bepaalde
tijdsperiode ontstaat.
Je genetische aanleg kan een belangrijke
invloed uitoefenen op je vatbaarheid voor
weefselschade en daarmee je blessurerisico.
Als je weet dat je gevoelig bent voor blessures, dan kun je je training daarop aanpassen
om blessures in de toekomst te voorkomen.
Je kunt niet alleen je trainingsprogramma aanpassen, ook je kunt bijvoorbeeld ook rekening
houden met je warming-up en cooling-down
en je schoeisel.

• Huidproblemen (eczeem, schimmelinfecties)
• Ongewoon eetlustpatroon
Als je het gevoel hebt dat je algehele stresstoestand hoog is, wordt niet aanbevolen om
intensieve trainingsroutines te doen, maar
juist voor fysieke inspanning te kiezen in een
lage intensiteit. Yoga, pilates of stretching

Stress en training
Intensieve fysieke inspanning op zichzelf is één
van de belangrijkste potentiële stressoren die
bijdraagt aan jouw algemene ontstekingsgevoeligheid. Daarom is het belangrijk om overtraining te voorkomen, wat je vrij gemakkelijk kan
herkennen door te letten op enkele van de
meest voorkomende signalen:
• Verhoogde rustpols (ongeveer 10% boven het
gemiddelde)
• Vermoeidheid, gedurende enkele dagen
• Onvermogen om progressie te boeken in volume of intensiteit van een bepaald trainingsplan over tijd

•

MMP3
COL5A1
COL1A1
GDF5

Resultaat:
Jouw genetisch resultaat laat zien dat jij een verhoogd risico op
blessures draagt.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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gerelateerde oefeningen dragen in dat geval bij
aan een sneller herstel. Lichaamsmassage en
dergelijke kunnen ook je herstel optimaliseren.
In geval van gezondheidsklachten raden wij je
sterk aan om een gezondheidsprofessional te
raadplegen.

Als gevolg van jouw genetisch resultaat, raden we je aan om de
intensiteit en duur van je warming-up te verhogen, vooral in koude
omgevingsomstandigheden.
Voeg extra stretch- en versterkingsoefeningen toe aan jouw wekelijkse
trainingsprogramma.
Verhoog je snelheid of je springhoogte tijdens je warming-up geleidelijk.
Wees voorzichtig met rennen op ondergronden waarbij stabiliteit belangrijk is,
zoals bijvoorbeeld het strand. Dit kan juist contraproductief zijn voor jou.
Rennen op een grasspoor, als zachte ondergrond, zal naar verwachting meer
geschikt zijn dan rennen op een verharde ondergrond.
Draag geschikt schoeisel, die je goed past en die voldoende ondersteuning en
grip geeft. Vraag professioneel advies bij het kiezen van nieuwe sportschoenen.
Jouw schoenen moeten comfortabel voelen; wissel tussen een paar paar
schoenen, dit is gunstiger voor een betere belastingverdeling op langere termijn,
want een ingelopen schoen is namelijk beter dan een gloednieuwe.
Vermijd training op een hellend vlak, frequente plyometrische training of
frequente snelheidstraining.
Masseer na een intensieve training je beenspieren (vooral je kuitspieren) en je
achillespees.
Beperk de belasting op je pezen op dagen na een wedstrijd of hoge
intensiteitstraining of na een training op een harde ondergrond. Je kunt dan
bijvoorbeeld het beste gaan zwemmen of fietsen.
Als je als professional toegang hebt tot een medische staf, laat dan regelmatiger
jouw pezen controleren op zwelling, kraken of pijngevoeligheid.
Als je pijn hebt, gebruik dan icepacks gedurende 10-20 minuten.
Zorg voor een normaal lichaamsgewicht waarbij je BMI lager is dan 25, omdat
een hogeer BMI een hoger risico op blessures betekent.
Drink water voor, tijdens en na elke lichamelijke activiteit.

AG
AA
GG
AG
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Achillespees

Resultaat:
Jij draagt één gunstige en één ongunstige kopie van het MMP3 gen, wat
een lager risico op achilles tendinopathie geeft. Ongeveer 48 procent van
de beveloking heeft zo'n genetische aanleg.

•

•

•
•
•

Jouw genetische aanleg bepaalt dat jij, in vergelijking met andere
andere mensen, minder geneigd bent voor achilles tendinopathie
(achillespees blessure), wat gunstig is.
Ondanks dit feit, raden we jou aan, voordat je een activiteit doet, ruim
aandacht te besteden aan de opwarming en het rekken van je spieren
en pezen. Zorg ervoor dat je de intensiteit van je training langzaam
verhoogd.
Het is zeer belangrijk dat je sportschoenen gebruikt die passen bij je
sportactiviteit.
Wij adviseren je oefeningen te doen waarbij je de belasting op je
Achillespees vermindert door je hiel wat op te tillen.
In geval van een pijnlijke Achillespees, verminder dan je pijn met loopen warmtebehandeling. Denk ook aan een warm bad.

Ondanks het feit dat je achillespees de
sterkste pees in je lichaam is, hebben veel
professionele atleten en recreatieve sporters
regelmatig problemen door een overbelaste
achillespees. Problemen die optreden bij
overmatige en herhalende belasting kunnen
herstel van deze pees onderdrukken, wat
kan resulteren in achilles tendinopathie.
Dit veroorzaakt een pijnlijke en gezwollen
achillespees, wat gepaard gaat met een
verminderde werking van de pees. Schade kan
zich voordoen wanneer je loopt, rent of een
andere, zwaardere of ongetrainde, activiteit
doet. De oorzaak van achilles tendinopathie
wordt, naast trainingsfouten, ook gevonden
in genetische aanleg, welke de flexibiliteit
van de pees bepaalt. Eén van de genen die
verantwoordelijk is voor de neiging tot achilles
tendinopathie is het gen MMP3. Het is bewezen dat een ongunstige aanleg van MMP3
gen een 2,5 keer groter risico op achillespees
gerelateerde problematieken geeft.

Geanalyseerde genen
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Botdichtheid
Door de botdichtheid te meten, kunnen we
de vitaliteit van onze botten definiëren. Een
verminderde botdichtheid is het meest typisch voor oudere mensen, maar ook jongere
mensen kunnen problemen ondervinden. De
betrokken factoren die de botgezondheid
beïnvloeden kunnen in twee groepen worden
onderverdeeld. Op factoren zoals leeftijd,
gezondheidstoestand, medicijnen, gezondheids therapieën en genetische aanleg kun
je geen invloed uitoefenen, maar je kunt wel
bijdragen aan de gezondheid van je botten
door regelmatige fysieke activiteit en een
passend voedingspatroon. Het nut daarvan is
al aanwezig vanaf een jonge leeftijd, omdat
ze bijdragen aan het behoud van een goede
botdichtheid in een latere levensfase.
Tot op heden zijn al veel genen die de
botsterkte beïnvloeden ontdekt en worden
de mechanismen waarmee deze genen de
botstructuur beïnvloeden begrepen.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg is gunstig, want je hebt aanleg voor een normale
botdichtheid.

•

•
•

•
•
•

•
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ESR1
C6ORF97
TNFRSF11B
SP7
AKAP11
TNFRSF11A
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•
•

Wij raden je wel aan onze aanbevelingen te volgen, ook al heb je een gunstige
aanleg, een passend voedingspatroon, gezonde leefstijl en regelmatig bewegen
dragen immers altijd bij aan het behoud van gezonde botten.
Calcium is cruciaal voor gezonde botten, probeer daarom dagelijks 1000 mg
calcium te consumeren.
Voeding rijk aan calcium zijn bronnen als kippen- en kalkoen lever, gedroogde
vijgen, paardebloem en sesamzaad. Deze laatste bevatten bijna 6 keer meer
calcium dan in melk voorkomt.
Drink regelmatig tomatensap, er is bewijs dat dit bijdraagt aan sterkere botten.
Wij adviseren je de aanbevelingen te volgen zoals genoemd in je Vitamine D
resultaat, omdat vitamine D van cruciaal belang is voor je opname van calcium.
Wij raden je ook aan om broccoli, diverse koolsoorten en zwarte bessen te eten.
Dergelijke voedingsmiddelen bevatten veel vitamine C, die belangrijk is voor de
collageensynthese.
Houd ook rekening met de instructies van jouw Caffeine metabolisme resultaat,
omdat een overmatige consumptie van cafeïne je absorptie vertraagt en je
eliminatie van calcium uit je botten versnelt, waardoor hun sterkte wordt
verminderd.
Vermijd overmatig alcoholgebruik, omdat dat ook een belangrijke invloed heeft
op je botdichtheid.
Last but not least, regelmatige fysieke activiteit is uiterst belangrijk voor
gezonde botten. Welke activiteit het beste bij je pas vind je terug in het
resultaat van jouw Spiertype.
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Herstel factoren
Ontstekingsgevoeligheid

Methylering

• IL6 • TNFA • CRP

• MTHFR(1) and (2)

Oxidatieve stress

• MTR

• NQ01 • CAT

• MTRR

Ontgiftigingscapaciteit

• TCN2

• CYP1A1_M1

• SLC19A1

• CYP1B1

• CBS

• CYP2D6

• MTHFD1

• CYP3A4
• GSTP1
• CYP2C19(1) and (2)
36

Het hoofdstuk over herstelfactoren geeft informatie over
je genetische aanleg van gevoeligheid voor ontstekingen,
je vermogen om oxidatieve stress tegen te gaan, je ontgiftingsvermogen en je methylatiecapaciteit. Methylering
is een fundamenteel metabool proces dat niet alleen je
herstel beïnvloedt, maar ook je energieproductie, je productie van neurotransmitters, welke je gedrag, denken en
gevoel aanzienlijk beïnvloeden, je hart- en vaatgezondheid,
verschillende leverfuncties en zelfs je genexpressie.
Wij raden je aan om hulp van een geschoolde GeneCoach
te vragen om, waar nodig, dit hoofdstuk te implementeren
in je leven, aangezien dit hoofdstuk niet alleen mogelijkheden biedt voor ziektepreventie, maar het ook belangrijk is in
tijden van ziekte. Herstelfactoren gaan over het verbeteren
van je dagelijkse functioneren, omdat ze alle gebieden van
je leven kunnen beïnvloeden, van geheugen tot concentratie, van je energiek en emotioneel evenwichtig voelen, en
in staat zijn om te kunnen gaan met de uitdagingen van het
leven.

Begrijpen van ontsteking
Ontsteking in cellen, weefsels, organen
en andere gebieden van je lichaam zijn
een belangrijke factor in het verminderen
van je herstelcapaciteit, niet alleen bij
fysieke inspanning, maar bij alle activiteiten van je dagelijks leven. Ontsteking
kan plaatsvinden op celniveau, zonder
dat je weet dat het gebeurt. Wat je kunt
merken is dat je welzijn verminderd en
dat het voor je gevoel meer moeite kost
om iets gedaan te krijgen.
Laten we eens kijken naar de term
‘ontsteking’. Onze metafoor volgt op de
Engelse vertaling ervan; inflammation.
Dit woord spreekt over ‘vlammen’. Op

celniveau is ontsteking net als brand in
de cel. Je zal dit dan aan de buitenkant
niet zomaar merken, maar in je cellen
vermindert het de activiteit van tal van
belangrijke processen. Wanneer er
brand uitbreekt, geldt deste eerder je kan
blussen, deste minder ernstig de gevolgen. Hetzelfde geldt ook op celniveau.
Bepaalde voedingsstoffen functioneren
als brandblussers, terwijl anderen de
intensiteit van de brand juist versterken.
De clue in onze metafoor is dat ontsteking draait om biochemie. Je kunt dit
proces dus versnellen of vertragen met
datgene wat je eet. Zo simpel is het!

Chronische ontsteking, van laaggradig
tot hooggradig, vermindert de herstelcapaciteit van je lichaam. Verschillende
genen hebben een invloed op je gevoeligheid voor ontsteking. Je capaciteit om
te ontgiften, je oxidatieve stress te verminderen en je methylatie en homocysteine in evenwicht te houden, hebben ook
een invloed op jouw herstelcapaciteit.
Specifieke genen spelen een primaire
rol in je ontstekingsgevoeligheid, daarna
volgt de invloed van epigenetische factoren. Blootstelling aan toxische stoffen
uit de omgeving, verminderde biodiversiteit van bacteriën in je microbioom
(het totaal van alle bacteriën in je darm),
chronische stress, bepaalde medicijnen,
je voedingspatroon, leefstijlgewoonten
zoals roken en alcohol drinken, je niveau
en frequentie van lichamelijke activiteit,
enzovoort, oefenen allen een invloed uit
op je herstelcapaciteit.
Als we alle herstelfactoren samenvatten, kunnen we concluderen, dat deste
meer genetische varianten je vindt in je
herstelfactoren, deste meer je rekening
dient te houden met voeding, rust, zuiver
drinkwater en het voorkomen van blootstelling aan omgevingstoxines.
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Ontstekingsgevoeligheid
Je lichaam maakt gebruik van ontsteking,
maar alleen tot een bepaald niveau. Ontsteking is bijvoorbeeld een mechanisme dat je
lichaam tegen infectie beschermt. Maar het
maakt ook weefsels sterker na intensieve
fysieke activiteit. Ontsteking wordt pas een
probleem wanneer je ‘systeem’ chronisch
ontstekingsreacties produceert. Chronische
ontsteking is gerelateerd aan allerlei ziekten,
variërend van diabetes, hart- en vaatziekten,

obesitas, artritis, darmontstekingen, tot
versnelde veroudering en neurodegeneratie.
Drie genen die je gevoeligheid voor ontsteking beïnvloeden, IL6, TNFA en CRP, zijn geanalyseerd. Deze genen vertegenwoordigen
immunologische reacties die jouw niveau van
ontsteking beïnvloeden. Er bestaan meer genen en ontstekingsreacties, maar IL6, TNFA
en CRP oefenen de meest directe invloed uit
op jouw gevoeligheid voor ontsteking.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg codeert voor een verhoogde
ontstekingsgevoeligheid. Dit betekent dat factoren die leiden tot
ontstekking een verhoogde reactie geven, waardoor je een hoger risico
loopt dan gemiddeld op het ontwikkelen van chronische ontsteking. Een
chronische ontsteking kan ook gewichtsverlies bemoeilijken. Je productie
van serotonine, een neurotransmitter die overwegend stemming, sociale
activiteit, immuunfunctie, slaap- en darmtransport snelheid beïnvloedt,
zal afnemen bij chronische ontsteking, waardoor er een relatie bestaat
tussen chronische ontsteking en gedrag.

•

•
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Zorg ervoor dat jouw voedingspatroon ruim voldoende antioxidanten
bevat en gebruik regelmatig kruiden zoals gember en kurkuma,
evenals bronnen van Omega-3.
Wees gedisciplineerd in het volgen van jouw persoonlijk
voedingsplan.

Geanalyseerde genen
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Oxidatieve stress
Oxidatieve stress is het gevolg van een onbalans tussen de vorming van vrije radicalen en
het vermogen van je lichaam om ze, op tijd,
te neutraliseren. Je lichaam kan verschillende enzymen gebruiken om oxidatieve
stress te verminderen. Dit soort enzymen
zijn verantwoordelijk voor de bescherming
tegen negatieve omgevingsfactoren zoals
sigarettenrook, uitlaatgassen, smog, straling,
dampen van industriële oplosmiddelen,
bepaalde medicijnen, etc.
Twee van de belangrijkste enzymen zijn
quinone-oxide reductase en catalase. In
beide genen kan zich een variant voordoen,
wat hun werking beïnvloedt en daarmee ook
jouw gevoeligheid voor oxidatieve stress. We
hebben de varianten van de twee genoemde
genen geanalyseerd, waardoor we op basis
van je genetische aanleg kunnen weergeven
in welke mate jij gevoelig bent voor oxidatieve stress.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg codeert voor een lagere activiteit van het
quinone-oxide reductase enzym en een lage activiteit van het catalase
enzym, wat resulteert in een hogere gevoeligheid voor oxidatieve stress.

•

Volg met name de aanbevelingen van de dagelijkse selenium- en vitamine
E-inname. Je krijgt een beter resultaat bij het combineren van deze
voedingsstoffen dan het veelvuldig gebruiken van slechts één van deze
antioxidanten.

•

Wij adviseren je dagelijks tenminste 200 mg vitamine C te consumeren.
Varieer met rode bieten, groene pepers, kiwi, citroenen, cranberries,
aardbeien, zwarte bessen en koolsoorten, ze zijn allen rijk aan vitamine C.

•

We raden je aan om regelmatig voedsel te eten welke rijk is aan co-enzym
Q10, omdat dit een belangrijk antioxidant is. Je vindt co-enzym Q10 onder
andere in vlees (rundvlees, kip), vis (makreel, sardines) en noten.

•

Kies voor rode en oranje groenten en fruit, omdat ze veel bètacaroteen
bevatten, en omdat ze de effectiviteit van andere antioxidanten vergroten.

Geanalyseerde genen
NQO1
CAT

•

Vermijd roken, omdat roken extra vorming van vrije radicalen geeft.

•

Een laatste groep voedingsstoffen onder de naam flavonoïden (bijvoorbeeld
quercetine, epicatechine en oligomeren proanthocyanidinen), behoren ook tot

CT
AA

belangrijke antioxidanten. Deze stoffen zijn te vinden in groene thee, citrus,
ginkgo biloba, wijn, cacoa en donkere chocolade.
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Ontgiftigingscapaciteit
Een grote familie van enzymen, genaamd
cytochroom P450, afgekort als CYP’s, bestaat
uit enzymen die uniek gespecialiseerd zijn
in de omzetting van verschillende substanties. Een aantal van specifieke CYP’s zijn
geanalyseerd. Dit zijn CYP1A1_M1, CYP1B1,
CYP2C19 (1), CYP2C19 (2), CYP2D6 en
CYP3A4. Samen met GSTP1 beïnvloeden ze
een specifiek en belangrijk deel van jouw
ontgiftingscapaciteit.
De omzetting van (mogelijke) giftige stoffen
in je lichaam naar niet-toxische producten
heet ontgifting. Je kunt je voorstellen hoe

neert als een ontgiftingsfabriek die in twee
stappen toxines verwerkt, die fase 1- en
fase 2-ontgiftiging wordt genoemd. In fase
1 worden de meeste chemische transformaties uitgevoerd door de CYP’s, die toxines
afbreken, wat vaak resulteert in reactieve
metabolieten die vervolgens worden omgezet
in wateroplosbare stoffen. In fase 2 gaat
het proces van chemische transformatie nog
een stap verder, waardoor verdere neutralisatie en inactivatie van toxines plaatsvindt,
waarna ze vervolgens veilig uit je lichaam
kunnen worden uitgescheiden, zowel via je
ontlasting als via je nieren.

CYP1A1_M1

CYP1B1

CYP2C19 (1) en CYP2C19 (2)

CYP1A1_M1 beïnvloedt de enzymactiviteit in verband met de
verwerking van geaccumuleerde
oestrogenen en giftige koolwaterstoffen, om een paar van de stoffen
te noemen die met door dit enzym
worden afgebroken.

CYP1B1 beïnvloedt de enzymactiviteit in verband met de verwerking
van geaccumuleerde oestrogenen
en giftige koolwaterstoffen, om
een paar van de stoffen te noemen
die met door dit enzym worden
afgebroken.

CYP2C19 (1) en CYP2C19 (2)
beïnvloeden de enzymactiviteit die
verband houdt met de verwerking
van bepaalde medicijnen, zoals
omeprazol, clopidogrel en verschillende benzodiazepinen.

Jouw genetische aanleg codeert voor
een matig verhoogde enzymactiviteit,
wat kan leiden tot de vorming van
ongunstige metabolieten. Dit soort
metabolieten zijn stoffen die gevormd
worden tijdens de ontgiftiging van
stoffen in jouw lever.

Jouw genetische aanleg codeert voor
een normale enzymactiviteit.

• Als je een roker bent, wordt je
geadviseerd om te stoppen.
• Specifieke voedingsstoffen, zoals
isothiocyanaten en sulforafanen,
welke te vinden zijn in de
plantenfamilie Brassicaceae en in
specifieke supplementen, kunnen
jouw ontgiftigingscapaciteit op een
natuurlijke manier ondersteunen.

• Dit is gunstig, dus vanwege deze
aanleg hoef je niet ergens specifiek
op te letten.

CYP1A1
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belangrijk ontgifting voor je is, vooral als je
omgeving belast zal zijn met giftige stoffen
zoals zware metalen, organofosfaten, herbiciden, funcigiden, oplosmiddelen en andere in
wateroplosbare milieutoxines.
Jouw intern milieu kan ook belast zijn met
toxinen, gerelateerd aan je (normale) stofwisseling, metabolieten (afbraakproducten) van
hormonen, of je spijsvertering, of gerelateerd
aan toxines uit de voeding die je eet, of
bepaalde soorten medicijnen.
Ontgifting vindt plaats in elke cel van je
lichaam, maar het is vooral de belangrijkste
functie van je lever. Jouw lever functio-

CT

CYP1B1

CC

Jouw genetische aanleg codeert voor
een matig verminderde enzymactiviteit,
wat resulteert in een verminderde
afbraak van medicijnen die via dit
enzym worden afgebroken.

• Jouw huisarts of apotheker kan deze
informatie gebruiken wanneer er
sprake is van kiezen van passende
medicatie.

CYP2C19 (1)
CYP2C19 (2)

CC
AG

Verscheidene eiwitten, vitaminen en
mineralen functioneren respectievelijk als
precursoren of co-factoren, om je ontgifting
gaande te houden. Je voedingspatroon en
leefstijl heeft een belangrijke invloed op je
ontgiftingscapaciteit, waarbij drinken van alcohol en roken van sigaretten een negatieve
impact op je ontgiftigingscapaciteit heeft.
Dit zijn gewoonten die je vanaf nu, wellicht
dient te heroverwegen wanneer de som
van jouw ontgiftingscapaciteit onvoldoende blijkt. Houd er ook rekening mee dat
sommige beroepen blootstelling geven aan
een extra hoeveelheid omgevingstoxines. Als

je gezondheidsproblemen met betrekking tot
verminderde ontgifting ondervindt, raden wij
je aan om hulp van een geschoolde GeneCoaches te zoeken.
Glutathion, de master antioxidant
Glutathion, een belangrijke metaboliet van
de methyleringsroute, kan ook genoemd
worden als ‘Master Antioxidant’. Glutathion
is overwegend ook een belangrijke ‘brandblusser’ (lees introductie van dit hoofstuk),
celbeschermer, immuunversterker, detoxifactiemolecuul, energieverbeteraar en draagt bij
tot een gezond veroudering.

Het belangrijkste gen die bijdraagt aan jouw
productie van glutathion is het GSTP1 gen.
GST staat voor Glutathion-S-Transferase. Van
GSTP1 varianten zijn bekend die de effectiviteit van dit specifieke enzym beïnvloeden.
Het GSTP1 gen heeft ook invloed op de
enzymactiviteit in verband met de verwerking
van bepaalde toxines en mogelijke carcinogene stoffen, zoals wateroplosbare milieustoxines, zware metalen, herbiciden, fungiciden,
vluchtige organische verbindingen, om er
maar een paar te noemen.

CYP2D6

CYP3A4

GSTP1

CYP2D6 beïnvloedt de enzymactiviteit in verband met de verwerking
van bijna 25% van alle medicijnen,
zoals statines, codeïne, antidepressiva, amfetaminen en bètablokkers,
om maar een paar te noemen.

CYP3A4 beïnvloedt de enzymactiviteit die verband houdt met de
verwerking van bepaalde medicijnen
zoals verschillende antidepressiva,
antipsychotica, verschillende antibiotica, evenals steroïdenhormonen en
organofosfaten, om er maar een paar
te noemen.

GSTP1 codeert voor het voornaamste enzym die jouw productie van
glutathion beïnvloeden.

Jouw genetische aanleg codeert voor
een matig verminderde enzymactiviteit,
wat resulteert in een verminderde
afbraak van medicijnen die via dit
enzym worden afgebroken.

• Jouw huisarts of apotheker kan deze
informatie gebruiken wanneer er
sprake is van kiezen van passende
medicatie.

CYP2D6

CT

Jouw genetische aanleg codeert voor
een normale enzymactiviteit.

• Dit is gunstig, dus vanwege deze
aanleg hoef je niet ergens specifiek
op te letten.

CYP3A4

CC

Jouw genetische aanleg codeert
voor voor een matig verminderde
enzymactiviteit, die kan leiden tot
verminderde efficiëntie van detoxificatie
en verminderde functies van glutathion
zoals hierboven vermeld.

• Zorg ervoor dat jouw inname van
zwavelrijke en antioxidante rijke
voedingsmiddelen extra aandacht
krijgt. Gebruik supplementen ter
ondersteuning van je productie van
glutathion en ontgifting, wanneer
je specifieke klachten hebt. Doe dit
met de hulp van een geschoolde
GeneCoach.
• Wees voorzichtig met blootstelling
aan omgevingstoxines en in contact
komen met andere toxische stoffen.

GSTP1

AG
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Methylering
Methylering is eigenlijk een simpel proces,
maar één met verstrekkende effecten op
jouw gezondheid en welzijn. Methylering
is belangrijk voor jouw energieproductie,
genuitdrukking, de activiteit van jouw neurotransmitters zoals dopamine, acetylcholine,
gaba en serotonine, activiteit van hormonen,
ontgiftiging, leverfunctie, jou cardiovasculaire gezondheid, in het kort, er is bijna geen
functie in het lichaam dat niet beïnvloed
wordt door methylering. Methylering is
belangrijk! Vooral voor jouw herstel.
Er zijn verschillende genen gekozen die jouw
methyleringsroute beïnvloeden, wat het proces is en belangrijk is bij het metaboliseren
van zwavel om vele aanverwante systemen

Een tussenliggende molecuul in de methyleringsroute is homocysteïne. Homocysteïne
is belangrijk voor normale celfunctie, als het
niveau stijgt, wordt je meer vatbaar voor
ontsteking, insulineresistentie, rusteloosheid,
cardiovasculaire problemen en meer. Homocysteine moet binnen een bepaald bereik
worden gehandhaafd. Onderzoek spreekt van
een kleiner bereik dan momenteel gebruikt
wordt door veel laboratoria die homocysteïne
in het bloed testen.

Laten we het eenvoudig voor je maken. Hoe
meer genen ongunstig zijn, des te belangrijker het wordt om de korte beschrijvingen van
het resultaat te volgen en om jouw dieet te
wijzigen. Vooral die soorten rijk aan zwavel,
zoals knoflook, ui, prei, asperges, broccoli,
kool, bladgroenten, eieren en meer.
Als je meer antwoorden wilt of wanneer je
gezondheidsproblemen met betrekking tot
verminderde methylering ondervindt, raden
we jou aan om hulp van een opgeleide
zorgprofessional te zoeken.

MTHFR (1) en MTHFR (2)

MTR

MTRR

Jouw genetische aanleg codeert voor
een sterk verminderde enzymactiviteit,
de vermindering van de activiteit van de
MTHFR enzymen ligt tussen 60 en 70%.
Dit beïnvloedt tal van functies binnen
de methylering en kan leiden tot stijging
van homocysteïne.

Jouw genetische aanleg codeert voor
een verminderde enzymactiviteit. Dit
beïnvloedt tal van functies binnen de
methylering en kan leiden tot stijging
van homocysteïne, wanneer jouw
vitamine B12 spiegel verlaagd is.

Jouw genetische aanleg codeert voor
een normale enzymactiviteit.

• Verhoog jouw consumptie van
groene groenten, bladgroenten en
zwavelhoudende voedingsmiddelen.
• Bepaal periodiek de bloedwaarden
van foliumzuur en homocysteïne.
• Vul jouw behoeften aan met Folaat
(MTHF-)supplementen. Vermijd het
gebruik van 'normaal' foliumzuur.

• Zorg ervoor dat jouw inname
van vitamine B12 voldoende is.
In de voedingstabellen vind je
meer informatie over passende
voedingsbronnen.
• Wanneer je supplementen
gebruikt om jouw vitamine B12 te
verhogen, gebruik dan bij voorkeur
methylcobalamine.

• Dit is gunstig, dus vanwege deze
aanleg hoef je niet ergens specifiek
op te letten.

MTHFR (1)
MTHFR (2)
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in jouw lichaam en cellen te ondersteunen.
De geanalyseerde genen omvatten MTHFR
(1), MTHFR (2), MTR, MTRR, TCN2, SLC19A1,
CBS, MTHFD1.

CT
GT

MTR

AA

MTRR

AG

TCN2

Jouw genetische aanleg codeert voor
een normale enzymactiviteit.

• Dit is gunstig, dus vanwege deze
aanleg hoef je niet ergens specifiek
op te letten.

TCN2

CBS

SLC19A1

Jouw genetische aanleg codeert voor
een matig verminderde enzymactiviteit,
wat resulteert in een stijging van
homocysteïne in bloed wanneer
vitamine B6 verlaagd is.

Jouw genetische aanleg codeert voor
een verminderde enzymactiviteit.
Dit kan leiden tot stijging van
homocysteïne, wanneer jouw folaat,
vitamine B6 en B12 spiegel verlaagd
zijn.

• Zorg ervoor dat jouw inname
van vitamine B6 voldoende is.
In de voedingstabellen vind je
meer informatie over passende
voedingsbronnen.
• Bepaal periodiek de bloedwaarden
van vitamine B6 en homocysteïne, en
vul indien nodig het tekort aan met
de actieve vorm van vitamine B6;
pyridoxaal-5-fosfaat.

• Zorg ervoor dat jouw inname van
folaat, vitamine B6 en B12 voldoende
is. In de voedingstabellen vind je
meer informatie over passende
voedingsbronnen.
• Bepaal periodiek de bloedwaarden
van foliumzuur, vitamine B6, B12 en
homocysteïne, en vul indien nodig
tekorten aan.

CBS

CT

SLC19A1

CT

CC

MTHFD1

Jouw genetische aanleg codeert voor
een matig verminderde enzymactiviteit,
wat resulteert in een stijging van
homocysteïne in bloed wanneer choline
verlaagd is.

• Zorg ervoor dat jouw inname van
choline voldoende is. Voedingsbronnen
rijk aan choline zijn bijvoorbeeld eieren,
bloemkool, ijsbergsla, amandelen en
pindakaas.

MTHFD1

AG
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Leefstijlfactoren
Behoefte aan ontspanning
Behoefte aan fysieke inspanning
Behoefte aan dag en zonlicht
Gewichtsbeheersing
Caffeïne
Alcohol
Nicotine
Lactose tolerantie
Gluten tolerantie
Bittere smaak
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In dit hoofdstuk wordt genetische informatie over leefstijlfactoren zoals je metabole behoefte aan ontspanning,
lichamelijke activiteit en zelfs zonlicht gepresenteerd. Je
zult ontdekken hoe je op hoog niveau kan blijven presteren, binnen je dagelijks leven en je carrière, welke aandacht je dient te geven aan rust en ontspanning. Je ontdekt ook hoe groot je behoefte is om dagelijks fysiek actief
te zijn, waardoor je bijvoorbeeld een gezonde bloedcirculatie behoudt, hoe je je lichaamsgewicht kut beheersen,
hoe je cafeïne en alcohol afbreekt en of je gevoelig bent
voor nicotineverslaving. Ook gaan we in op het effect van
je genen op je tolerantie van lactose, gluten en zelfs hoe
intens bitter bij je smaakt. De informatie in dit hoofdstuk
kan een sterke invloed geven jezelf goed kunnen voelen.

Begrijpen van
gewichtsbeheersing
We definiëren lichaamsgewicht tegenwoordig in ranges van laag tot hoog met
behulp van de Body Mass Index (BMI). De
BMI werd in de 19e eeuw ontworpen door
een Belgische statisticus, Lambert Adolphe
Jacques Quételet. Je BMI wordt berekend
door je lichaamsgewicht in kilogram te
delen door je lengte in het kwadraat. Een
optimale BMI ligt tussen 18,5 en 24,9 kg/m2.
Mensen met zo’n BMI beschikken volgens
methode over een gezond lichaamsgewicht. Een BMI lager dan 18,5 is een
indicatie van ondervoeding. Er is sprake
van overgewicht bij een BMI hoger dan 30.
Deze definitie is echter niet geschikt voor
iedereen. Enerzijds is er een groep mensen
met een hoge spiermassa. Zij zijn vaak
heel gezond, maar hun BMI is vaak hoger

dan 30. Anderzijds, onder ouderen zien we
regelmatig een BMI van minder dan 30,
terwijl deze groep als gevolg van juist een
lagere spiermassa en een relatief hogere
vetmassa, volgens de BMI onterecht
binnen de categorie gezond vallen.
Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), kampten er in
2005 ongeveer 1,6 miljard mensen met
overgewicht en waren 400 miljoen mensen
zwaarlijvig (obese). In de VS kampten 61
procent van de mensen met overgewicht,
waarvan 20,9 procent obese mensen.
Overgewicht wordt vooral veroorzaakt
door een verstoring tussen inname en
gebruik van energie, gebrek aan fysieke
activiteit, maar vooral ook de genetische

aanleg. Wanneer je meer calorieën nuttigt
dan je dagelijks verbruikt, wordt je overtollige energie in het algemeen opgeslagen in
de vorm van vetten. Het basisprincipe om
je lichaamsgewicht te verminderen is meer
calorieën te verbranden dan je nuttigt. Je
energieverbruik hangt grotendeels af van
de zogenaamde basale metabole ratio.
Dit is de kleinste hoeveelheid energie die
je dagelijks nodig hebt voor een normale
werking van je basele levensfuncties.
Mensen met overgewicht, hebben meestal
een lager basale metabole ratio, wat
resulteerd in een verlaagde dagelijkse
energie-behoefte. Je basaalmetabolisme
hangt grotendeels af van je genetische
aanleg. Het is aangetoond dat een kans
bestaat van tachtig procent dat kinderen
van zwaarlijvige ouders ook zwaarlijvig
worden. Wetenschappers ontdekten dat
je genetische aanleg zestig procent van
de invloed bepaalt op je lichaamsgewicht,
en veertig procent hangt af van andere
levensfactoren.
Opgeven van slechte eetgewoonten is de
eerste, en tegelijkertijd de meest cruciale,
maatregel om je overtollig lichaamsgewicht te verminderen. Voedingssupplementen die de processen van lipolyse
(vetafbraak) en thermogenese (verbranding) regelen, kunnen je helpen bij het
bereiken van je gewenste resultaat.
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Behoefte aan ontspanning

Resultaat:
Jouw genetische aanleg bepaalt een verhoogde behoefte aan
ontspanning. Dit resultaat betekent niet dat jij op dit moment niet
uit balans bent, dat betekent dat jij een verhoogd risico op uitputting
hebt als jouw lichaam constante druk ervaart. Jij zal jouw welzijn,
jouw neurotransmitterfuncties, jouw energie metabolisme, jouw
immuunfunctie en andere lichaamsfuncties functioneren verbeteren
wanneer jij:

•
•
•

Verminder je stressbelasting en leer bewust aandacht te hebben in
het hier en nu (of mindfull) te zijn.
Neem genoeg tijd neemt om te rusten, het zal jouw productiviteit
verhogen.
Maak de gewoonte om de tijd te nemen om te zitten en ontspannen
tijdens de maaltijden.

Sommige mensen kunnen gewoon doorgaan,
alsof ze het niet nodig hebben om rustiger
aan te doen of om af en toe te ontspannen.
Mogelijk hebben ze geluk met hun genetische aanleg, of ze kunnen hun metabolisme
(stofwisseling) al ondersteunen door de juiste
voedingskeuzes te maken of door specifieke
supplementen te gebruiken.
Veel factoren beïnvloeden je behoefte aan
ontspanning, van je leefstijl tot je werkdruk.
Genetisch zoomen we nu in op enkele genen.
Veel genen kunnen in een algoritme overwogen worden om met name je metabole
behoefte aan ontspanning te bepalen. Dit betekent dat meerdere genen je stofwisseling
zodanig kunnen beïnvloeden dat ze je herstel
vertragen wanneer je je specifieke behoeften
in relatie tot deze genen niet volgt.
Je hebt wellicht al de resultaten van jouw
“herstelfactoren” gelezen, waarin alle geanalyseerde genen op één of andere manier
impact kunnen hebben op jouw metabole
behoefte aan ontspanning en specifiek van
invloed kunnen zijn op je gezondheid voor de
langetermijn.
Te veel adrenaline en cortisol verhoogt oxidatieve stress, verlaagt neurotransmitterfuncties, verstoort je immuunfunctie, kost veel
energie en nog veel meer. Daarom willen
we je genetische behoefte aan ontspanning
benadrukken, gebaseerd op de metabole
invloed van de genen: COMT en BDNF. Deze
twee genen oefenen ook een invloed uit op je
metabole behoefte aan ontspanning op kortetermijn. Meer informatie over deze genen
vindt je terug in het hoofdstuk Brein aanleg.

Geanalyseerde genen
COMT
BDNF
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Behoefte aan fysieke inspanning
Veel factoren beïnvloeden je behoefte aan
fysieke inspanning, van je leefstijl tot je
werkdruk, net als bij je behoefte aan ontspanning. Regelmatig verhoogde niveaus van
stresshormonen in combinatie met verhoogde
bloedglucosespiegels, insulineresistentie
en een verminderde bloedcirculatie zijn
factoren die bijdragen aan jouw ‘stofwisselingsbehoefte’ aan lichamelijke activiteit.
Het positieve effect van regelmatige, lage
tot matig intensieve, lichamelijke inspanning
op deze metabole factoren is wetenschappelijk aangetoond. Het beïnvloeden van deze
factoren verhoogt jouw gezondheid.

Een ander belangrijk gen is LPA, welke
codeert voor de productie van lipoproteïne a.
Lipoproteïne a beïnvloedt de binding van
een vetmolecuul (lipo) aan een eiwitmolecuul (proteine). Recente wetenschappelijke
studies spreken over Lipoprotein a, als een
reparatiemechanisme, dat waarschijnlijk een
evolutionair voordeel is, omdat het lipoproteï-

nen kan binden aan beschadigingen in je
bloedvaten. Wanneer jouw lipoproteïne niveau blijvend is gestegen, zoals bij bepaalde
genetische varianten wordt waargenomen,
kan dit je bloedcirculatie negatief beïnvloeden. De verhoogde behoefte aan fysieke
inspanning wordt in sommige gevallen zelfs
een noodzaak.

We kunnen meerdere genen koppelen aan
jouw behoefte aan fysieke inspanning. Aangezien hoge niveaus van stresshormonen de
behoefte geven om fysiek actief te worden,
zijn de genen COMT en BDNF ook in dit
algoritme opgenomen. Je bloedglucose metabolisme vraagt ook fysieke inspanning, als
je de som van betrokken metabole factoren
wil verbeteren, echter, het koppelen van de
bloedglucosespiegel genen blijkt technisch
lastig. Kijk daarom ook naar het onderdeel
bloedglucosespiegel onder het hoofdstuk macronutriënten, zorg bij een ongunstige aanleg
voor regelmatige fysieke inspanning.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg bepaalt een normale behoefte
aan fysieke activiteit. Jij zal jouw welzijn verbeteren, jouw
bloedglucosemetabolisme, jouw bloedstroom en de negatieve effecten
van stress verminderen wanneer jij:

•
•

Geanalyseerde genen
LPA
COMT
BDNF
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Minstens 3 keer per week gedurende minstens 30 minuten actief
bent.
Wandelen, fietsen, zwemmen en andere vormen van activiteiten
waar het uithoudingsvermogen wordt gestimuleerd zullen voor jou
geschikt zijn.
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Behoefte aan dag en zonlicht

Resultaat:
Jouw genetische resultaat codeert voor een verhoogde behoefte aan
daglicht en zonlicht. Jij bent de drager van een resultaat wat in verband
wordt gebracht met seizoensgebonden veranderingen in je slaaplengte,
sociale activiteit, stemming, gewicht of eetlust.

•

Stel jezelf regelmatig bloot aan daglicht en zonlicht, gebruik
speciale daglicht lampen wanneer noodzakelijk en wees bewust van
de negatieve effecten van een donkere werk- en leefomgevingen op
jouw gezondheid.

Jouw welzijn wordt ook beïnvloed door
bepaalde factoren die verband houden met
veranderingen van de seizoenen. Sommige
mensen houden van het winterseizoen,
terwijl anderen er een afkeer tegen hebben,
omdat voor hen het winterseizoen aanvoelt
als een ‘ramp’. Wetenschap heeft twee specifieke genen ontdekt die jouw reactie op het
veranderen van de seizoenen beïnvloeden,
of specifieker, dit als gevolg van verminderde
blootstelling aan daglicht en zonlicht. Deze
twee genen zijn NPAS (1) en NPAS (2). Deze
NPAS genen beïnvloeden je circadiaanse
(dagelijks) en seizoensritmes, evenals verschillende metabole processen. Ongunstige
varianten (kunne) leiden tot veranderingen
in gedrag, stemming, stofwisseling, je
lichaamsgewicht en zelfs gevoeligheid voor
blessures.
Dit effect lijkt sterk verbonden met de
evolutie. Het verminderen van je stofwisseling in tijden van voedselschaarste lijkt een
voordeel te zijn. Dit was normaal gesproken
het winterseizoen. Maar in de huidige
maatschappij is deze reactie niet meer nodig.
Maar genetische aanpassingen in een bevolking hebben duizenden jaren nodig. Dus veel
mensen dragen deze genetische aanleg nog
in zich. Daarom bezitten sommige mensen
een sterke behoefte aan zon in de winter, of
reageren juist goed op speciale daglichtlampen, of doen het juist minder goed wanneer
bijvoorbeeld hun leef- en werkomgeving niet
voldoende daglicht biedt. Het hoeft namelijk
niet alleen zonlicht te zijn.

Geanalyseerde genen
NPAS (1)
NPAS (2)
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Gewichtsbeheersing

Resultaat:

Tegenwoordig is overgewicht een groot
probleem geworden wat veel mensen ondervinden. De grootste boosdoeners hiervoor
blijken een aantal genen, die je neiging bepalen om energie op te slaan. Tal van genen
kunnen verantwoordelijk zijn voor overgewicht. In onze analyse hebben we de meest
betrouwbare genen opgenomen met die een
significante invloed uitoefenen op je gewicht.
Ongetwijfeld één van de belangrijkste genen
is het MC4R gen, welke betrokken is bij de
regulering van je eetlust en bij het handhaven van de balans van je geconsumeerde en
verbrande calorieën.

Jij bent drager van zowel ongunstige als gunstige varianten van de
betrokken genen. In vergelijking met de gemiddelde mens bepaalt dit een
gemiddeld risico op overgewicht.

•

•

•
•

Wetenschappers hebben varianten gevonden
in de DNA-sequentie van het bovengenoemde gen, welke beschermen tegen overgewicht. Het is wetenschappelijk bewezen
dat mensen met een gunstige variant van
het MC4R gen een kleinere kans hebben
op overgewicht. Hiernaast hebben we nog
andere genen geanalyseerd die je kans op
overgewicht aanzienlijk beïnvloeden. Met de
combinatie van deze genen kunnen we een
inschatting maken, in vergelijking met de rest
van de bevolking, hoeveel risico je loopt op
het ontwikkelen van overgewicht.

•
•

•

•
•

Genen spelen een belangrijke rol bij gewichtstoename, maar er bestaat
nog steeds een belangrijk deel dat afhankelijk is van jouw persoonlijke
leefstijl.
Wij raden je aan om de inname van voedingsmiddelen die kunstmatige
zoetstoffen of verwerkte fructose (fructose siroop) bevatten te vermijden.
Kunstmatige zoetstoffen en fructose siroop vormen tegenwoordig één van
de belangrijkste oorzaken voor overgewicht.
Eet meer groenten, omdat ze minder calorieën bevatten, veel
voedingsstoffen bevatten en langzamer verteerd worden.
Op deze manier verminder je jouw dagelijkse calorie-inname tot een
aanbevolen waarde, die de basis vormt om gewicht te verliezen.
Wij raden je aan om geen radicale diëten te volgen, maar juist het
voedingsadvies op te volgen wat gebaseerd op jouw genetische aanleg.
Probeer zoveel mogelijk fysiek actief te zijn. Probeer elke dag te sporten in
de buitenlucht, te fietsen, te wandelen of één van de trainingsvormen die
passen bij jouw spiertype.
Kies maaltijden die rijk zijn aan vezels (in de vorm van onbewerkte verse
groenten, bananen en zetmeel producten). Deze voedingsmiddelen
bevatten minder calorieën en helpen om jouw dagelijkse calorie-inname
te beheersen.
Wij raden je aan om groene thee te drinken bij jouw maaltijden, omdat dit
de stofwisseling van vetten versnelt en tevens energie geeft.
Op dagen wanneer je lichamelijk minder actief bent, verminder dan ook
jouw calorie-inname.

Geanalyseerde genen
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Cafeïne

Resultaat:
Jouw genetische aanleg heeft aangetoond dat jij drager bent van één
gunstige en een ongunstige kopie van het CYP1A2 gen en daarmee een
trage cafeïne metaboliser bent. 48 procent van de bevolking heeft zo’n
genetische aanleg.

•

•

•

•

Jij bent de drager van een genotype dat een langzame caffeïne
metabolisme bepaalt, wat betekent dat cafeïne langzaam uit je
lichaam wordt uitgescheden.
Door jouw genotype ben jij snellerr vatbaar voor het risico van
medische complicaties die verband houden met een verhoogde
bloeddruk bij het gebruik van koffie.
Als jij een liefhebber bent van koffie of als koffiedrinken een ritueel
is in jouw dagelijks ritme, dan raden we je aan om het te vervangen
door een kopje zwarte thee of een kopje koffie zonder cafeïne, want
in dit geval beter voor jou is.
Een goed alternatief is ook zwarte thee. bij zwarte thee komt
het stimulerende gevoel pas later; het is zwakker en het duurt
langer dan in koffie. Bovendien bevat meestal groene thee meer
antioxidanten en vitaminen die gewone koffie.

Koffie verschijnt ongeveer 5 minuten na
consumptie in de vorm van cafeïne in je
bloedbaan. Het uiteindelijke effect is na 30
minuten merkbaar en het duurt uren. Cafeïne
accumuleert niet in je lichaam, maar wordt
binnen 24 uur afgebroken en uitgescheiden.
Cafeïne wordt in je lever gemetaboliseerd
door enzym genaamd CYP1A2. Dit enzym
is verantwoordelijk voor 95 procent van je
cafeïne metabolisme.
Genetische varianten hebben een belangrijke
invloed op het functioneren van CYP1A2 en
bepalen je mate van cafeïne afbraak.
Mensen met één of twee ongunstige kopieën
van het CYP1A2 gen metaboliseren cafeïne
langzamer en voelen daardoor een groter effect van koffie. Maar dit is niet zo gunstig als
het lijkt, omdat deze mensen hierdoor kunnen
reageren met een hogere bloeddruk na het
drinken van koffie ten opzichte van mensen
met een sneller metabolisme van cafeïne.
Onderzoekers hebben in verschillende studies
bewezen dat mensen met een langzamer
cafeïne metabolisme meer vatbaar zijn voor
medische aandoeningen die een verband
houden met verhoogde bloeddruk. Koffie zelf
is een energie booster voor je spieren en een
cognitieve versterker voor je hersenen. Ben
je echter genetisch trager in je afbraak van
cafeïne, dan kunnen er onaangename bijwerkingen ontstaan, zoals rusteloosheid, beven
en de genoemde problemen met je bloeddruk.
Een kop koffie per dag is waarschijnlijk
geschikt voor iedereen, of lijkt in ieder geval
geen negatief effect op je gezondheid te
hebben. Een kopje koffie bevat ongeveer 200
mg cafeïne, een kop thee ongeveer 80 mg, en
‘’Coca-Cola’’ tussen
40 en 70 mg cafeïne

Geanalyseerde genen
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Alcohol
Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige
mensen een rood gezicht krijgen, hoofdpijn
ontwikkelen, of zelfs misselijkheid ervaren en
ook nog eens een verhoogde hartslag krijgen
na het drinken van de geringste hoeveelheid
alcohol? Wetenschappers zijn erin geslaagd
dit fenomeen op een moleculair niveau te in
kaart te brengen. De reden hiervoor is een
verandering in het gen dat codeert voor het
enzym ALDH2. Dit enzym is verantwoordelijk
voor de afbraak van acetaldehyde - een
tussenproduct in het ethanol (=alcohol) metabolisme, welke zelfs meer toxisch is dan de
ethanol zelf. Bij mensen met een defect van
het ALDH2 gen accumuleert acetaldehyde.
Dit is de reden waarom ze alcohol drinken
liever vermijden. Ondanks het feit dat dit gebrek meer kenmerkend is voor Aziaten, komt
het ook voor in andere bevolkingsgroepen.
Ook het enzym ADH1 is belangrijk voor je
alcohol metabolisme, omdat het verantwoordelijk is voor de eerste fase van je omzetting
van ethanol in acetaldehyde. Onderzoekers
hebben ontdekt dat er ook een variant
aanwezig kan zijn in de genen die het enzym
ADH1 produceren, wat de efficiëntie van
de ethanol omzetting sterk beïnvloed. Deze
varianten zijn niet zo bepalend als die in het
ALDH2 gen, maar ze bepalen nog steeds
alcohol gevoeligheid.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg codeert voor een effectief alcoholmetabolisme.
Jij bent daarom drager van de meest gunstige genetische combinatie.

•
Twee factoren die ook van invloed zijn op je
alcoholverdraagzaamheid zijn methylering
en je vetstofwisselingstype. Ongunstige
methyleringsgenen en het vetstofwisselingstype C maakt het zinvol om alcohol inname te
beperken of zelfs te vermijden.

•

•

•

•
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Jouw genetische aanleg bepaalt dat jij geen problemen ondervindt
als gevolg van de accumulatie van schadelijke stoffen uit alcohol.
Matig gebruik van alcohol geeft je geen typische kenmerken zoals
een rood gezicht, hoofdpijn, misselijkheid, jeuk en een verhoogde
hartslag.
Desondanks raden we je aan om met mate te drinken, immers
overmatig alcohol gebruik kan veel negatieve gevolgen hebben, met
niet alleen medische gevolgen, ook sociologische.
1 dl wijn of 2 dl bier per dag is nog steeds aan te bevelen, aangezien
het in jouw geval het niveau van je 'goede' (HDL-) cholesterol
verhoogt.
Ondanks je effectieve alcoholmetabolisme, raden we jou aan, voor
een betere uitscheiding van schadelijke stoffen, om tijdens en na
lichamelijke inspanning met mate alcohol te drinken.
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Nicotine

Resultaat:
Jij bent de drager van twee gunstige kopieën van het CHRNA3 gen, wat
een lager risico voor nicotineverslaving bepaalt. Ongeveer 38 procent van
de mensen heeft zo'n genetische aanleg.

•

•
•

•

•
•

Als je niet rookt, is er een kleinere kans dat jij verslaafd raakt aan
nicotine, maar dit is niet de reden om te gaan experimenteren met
roken.
Als je rookt, kun jij veel makkelijker, dan andere mensen met een
minder gunstige genetische aanleg, stoppen met roken.
Hou jezelf geen excuses voor door jezelf te vertellen dat een sigaret
geen kwaad doet. Roken heeft onder andere een ongunstig effect op
het HDL-cholesterolgehalte en op een toename van de vorming van
vrije radicalen. Wanneer er te veel vrije radicalen in je lichaam zijn,
hebben ze effect op jouw gezonde cellen waardoor je ze onnodig
beschadigt. Zie voor meer informatie over dit proces het hoofdstuk
herstel factoren.
Maak het roken van sigaretten onaangenaam. Als je normaal de
gewoonte hebt om koffie te drinken samen met het roken, probeer
dit dan uit te sluiten.
Ga zo vaak mogelijk naar buiten voor frisse lucht en blijf op plaatsen
waar roken verboden is.
Diegenen die het roken succesvol opgegeven dienen voor jou als
voorbeeld, en als extra motivatie voor het stoppen met roken.

Roken is een bewezen oorzaak van talloze
ernstige medische aandoeningen. Het is
voldoende om te vermelden dat iedere tiende
persoon (of de helft van de gewone rokers in
de wereld) eerder overlijd aan de gevolgen
van roken. Ondanks dit feit blijft roken een
gewoonte die zeer weinig mensen opgeven.
De wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
schat minder dan 5 procent van de stoppers
zonder hulp gestopt blijven.
Roken veroorzaakt psychologische verslaving,
en nicotine is de verbinding die daarvoor
verantwoordelijk is. Het bindt met speciale
receptoren in de hersenen, en het zorgt voor
een gevoel van comfort en plezier. Deze
gevoeligheid van deze receptoren verschillen
een beetje tussen mensen, en de genoemde
binding is dus niet hetzelfde bij iedereen.
Daarom raken sommige mensen sneller
verslaafd aan nicotine en anderen minder.
Onderzoekers hebben ontdekt dat een variant
in het CHRNA3 gen het beginpunt van het
roken niet beïnvloedt, maar wel het aantal
gerookte sigaretten en daarmee bijdraagt
aan een grotere verslavingsgevoeligheid aan
nicotine. Daarom vinden mensen met een
ongunstige CHRNA3 aanleg het moeilijker om
te stoppen met roken.

Geanalyseerde genen
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Lactose tolerantie
Melk is vaak de eerste en voornaamste
voedingsbron voor baby’s en kinderen. Met
uitzondering van lactose-intolerante mensen
is het ook een onderdeel in het voedingspatroon van veel volwassenen. Lactose-intolerante mensen hebben meestal onvoldoende
productie van het enzym lactase, welke
verantwoordelijk is voor de afbraak van het
melksuiker lactose.
De reden voor de verminderde lactase
productie of zelfs afwezigheid ervan, is het
gen MCM6, dat vermindert of zelfs niet
functioneel is. MCM6 regelt de activiteit
van het gen LCT (het gen dat codeert voor de
productie van het lactase enzym) en bepaalt
daarmee of we een actief lactase enzym
hebben of niet.
Lactose-intolerante mensen ervaren de accumulatie van lactose in hun dikke darm, waar
ze door darmbacteriën worden afgebroken,
waarbij diverse vetten worden gevormd,
evenals gassen en andere moleculen. De gevolgen kunnen varieëren van diarree, tot een
opgeblazen maag en maagkrampen. Maar
ook misselijkheid of een negatief effect op
gedrag kan waarneembaar zijn. Deze kenmerken vinden vaak tussen 15 minuten tot 2 uur
na de consumptie van melk of zuivelproducten plaats, en zijn afhankelijk van factoren
als de hoeveelheid lactose, je leeftijd, je
microbioom en je gezondheidstoestand.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg bepaalt dat jij geen problemen ondervindt bij
het afbreken van lactose. Jij bent de drager van twee gunstige kopieën
van het MCM6 gen, wat bepaalt dat jij een normale hoeveelheid van het
lactase enzym aanwezig is.

•
•

•

Gezien de resultaten van de analyse, moet voedsel die lactose
bevat, jou geen problemen opleveren.
Jouw genetische bepaalt dat jij genoeg van het lactase enzym
kunt aanmaken en daardoor is het onwaarschijnlijk dat jij lactose
intolerant bent.
Melk, yoghurt, kefir of wei eiwit zijn al heel gezond van zichzelf en
we raden hen daarom aan.

Geanalyseerde genen
MCM6
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Gluten tolerantie
Gluten is een eiwit gevonden in verschillende
granen, meestal in tarwe, rogge, gerst en haver,
en in beperkte mate in spelt. Glutenintolerantie kan zich ontwikkelen naar coeliakie, een
aandoening van de dunne darm, die het gevolg
is van overgevoeligheid voor gluten. Wanneer
mensen met coeliakie gluten consumeren, dan
vertoont hun spijsvertering een immunologische
reactie, die leidt tot de ontsteking van het
darmslijmvlies, met als belangrijkste gevolg
langdurige diarree. Maar ook een opgeblazen
buik, verminderde voedselabsorptie en zelfs
verminderde groei zijn kenmerken. Coeliakie
komt meestal al vroeg in de kindertijd voor,
maar het kan ook pas tijdens de volwassenheid

Resultaat:
Jouw genetische aanleg bepaalt dat jij drager bent van varianten van
de genen DQ8 en DQ2.5 die bepalen dat jij minder risico loopt op het
ontwikkelen van coeliakie in vergelijking met de rest van de bevolking.
Ondanks deze gunstige genetische aanleg blijft het mogelijk om een
vegrote tolerantie voor gluten te ontwikkelen.

•

merkbaar worden, met intestinale en tal van
andere medische problemen als gevolg. Naar
schatting lijdt twee procent van de Europese en
Amerikaanse bevolking aan coeliakie, waardoor
het een bekende ontstekingsziekte is.
Coeliakie wordt sterk beïnvloed door de
genetica. Er bestaan verschillende varianten
van HLA (Human Leukocyte Antigen), maar
alleen twee varianten, DQ2.5 en DQ8, kunnen
ontstekingscomplexen met gliadinepeptiden
worden gevormd. Ongeveer 90% van alle
coeliakiepatiënten bezitten de DQ2.5-variant
en de overige 10% bezitten de DQ8-variant. Als
je geen van deze twee varianten draagt, is het
onwaarschijnlijk dat je coeliakie ontwikkelt.
Bij coeliakie zijn de HLA DQ-gliadine complexen pro-inflammatoir, wat wil zeggen dat
ze ontstekkingsreacties versterken, wat weer
kan leiden tot een auto-immuunreactie die de
epitheelcellen (oppervlaktecellen) van de dunne
darm beschadigt. Hierdoor kan de absorptie van
voedingsstoffen sterk verminderen en complicaties geven, van bloedarmoede tot het ontstaan
van chronische vermoeidheid.

Als jij langdurig gastro-intestinale symptomen ervaart, meestal
diarree en opgeblazen buik, dan is er een mogelijkheid dat jij
aan coeliakie lijdt. In dit geval raden wij jou aan een opgeleide
zorgprofessional te bezoeken en/of een glutenvrij voedingspatroon
te proberen.

Geanalyseerde genen
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HLA-DQ8
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Bittere smaak
Bittere is één van de vier fundamentele
smaken die we onderscheiden. Je smaakperceptie verloopt via smaakreceptoren, die je
smaakbeleving doorgeven aan je hersenen
en dan vertellen om welke smaak het gaat.
De bittere smaakperceptie is echter niet bij
iedereen even sterk.
Wetenschappers hebben ontdekt dat het
TAS2R38 gen verantwoordelijk is voor de verschillen in gevoeligheid voor de smaak bitter.
Ongeveer 80 procent van de mensen in een
studie waren dragers van twee normale kopieën van het TAS2R38 gen, waardoor bittere
smaak niet werd gedetecteerd. Het vermogen
om bitter te proeven wordt bepaald door het
vermogen om een specifieke stof te proeven,
genaamd 6-N propylthiouracil (PROP). PROP
wordt normaal gesproken niet in de natuur
teruggevonden, maar het vermogen om deze
stof te proeven is nauw verwant met het
vermogen om andere gerelateerde bittere
stoffen te proeven. Bittere stoffen zoals ze
bijvoorbeeld te vinden zijn in broccoli, kool,
koffie, tonic en sommige bieren. Therapeutisch gezien is deze smaakwaarneming van
belang als het nodig is om de inname van
zwavel-gerelateerde stoffen te verhogen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het herstellen
of verbeteren van de methylering.

Resultaat:

Jij bent de drager van twee zeldzame exemplaren van het TAS2R38 gen,
wat bepaalt dat jij bitter smaken zeer intensief ervaart ten opzichte van
anderen.

•

•

•
•

•
Geanalyseerde genen
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Bittere stoffen die jij het meest waarschijnlijk kunt proeven, zijn
te vinden in boerenkool, radijs, olijven, koffie, tonic en sommige
bieren.
Deze stoffen spelen een belangrijke rol in de spijsvertering, laat ze
daarom niet uit jouw maaltijden enkel wegens hun bittere smaak.
Als je ze toch erg onaangenaam vindt, bevelen wij jou het volgende
aan:
Wij adviseren groenten afkomstig uit de lente periode, vanwege
hun minder bittere smaak.
Roerbak de groenten die jij bitter vindt. Je vermindert hierdoor de
inhoud van stoffen die de bittere smaak veroorzaken, aangezien de
bittere stoffen worden verwijderd met het vocht uit de pan.
Je kunt het genoemde voedingsmiddel in een soep, pasta of met
jouw favoriete kruiden combineren, zodat de bittere smaak niet
overheersend aanwezig zijn.

CC
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Voeding
Koolhydraten, vetten en eiwitten, ook wel macronutriënten genaamd, vormen een belangrijk
deel van jouw voedingsinname. Echter, vitaminen
en mineralen, aangeduid als micronutriënten,
zijn ook van groot belang voor jouw lichaam. In
vergelijking met macronutriënten zijn kleine hoeveelheden vitamines en mineralen nodig voor het
normale functioneren van je lichaam.
Hoewel micronutriënten geen energie-inhoud
hebben, zijn ze erg belangrijk voor de energieproductie in jouw lichaam. Micronutriënten nemen
56

deel aan vitale lichaamsprocessen als antioxidatieve processen, celvernieuwingsprocessen en
talrijke enzymatische reacties. Ze zijn te vinden in
verschillende voedingsmiddelen, dus we raden
jou sterk aan om het voedingsdiagram te gebruiken voor informatie over een specifiek vitamine
of mineraal. Wij raden jou aan om de soorten en
combinaties van voedingsmiddelen te variëren.
Hierdoor ben je in staat om aan jouw dagelijkse
behoefte, voor micronutriënten en macronutriënten, te voldoen.

Koolhydraten
Koolhydraten zijn voornamelijk belangrijk
als energiebron, en spelen daarmee een
belangrijke rol in je dagelijkse voedingspatroon, ongeacht het type voedingsplan
dat je volgt. Volgens hun chemische
structuur kunnen ze worden verdeeld in
simpele en complexe vormen. Simpele
koolhydraten zijn bijvoorbeeld van nature
aanwezig in vruchten, hun belangrijkste eigenschap is dat ze snel verteerd
worden. Complexe koolhydraten bestaan
uit langere ketens, samengesteld uit
een reeks simpele koolhydraten, die
afgebroken moeten worden tijdens je
spijsverteringsproces. Pas daarna kan
je lichaam ze gebruiken. De grootste
hoeveelheid complexe koolhydraten zijn
aanwezig in groenten, peulvruchten,
granen en zetmeelrijke voedingsbronnen.
Deze voedingsbronnen, inclusief vruchten, bevatten ook nuttige stoffen voor je
lichaam, de vezels. Als bron van energie
zijn ze nutteloos voor je lichaam, omdat
je ze niet kan verteren. Maar ze blijven
belangrijk voor het reguleren van je
spijsvertering en je bloedglucosespiegel
en zelfs het beheersen van je cholesterolspiegel. Hoewel vruchten hoofdzakelijk simpele koolhydraten bevatten, is
hun hoeveelheid simpele koolhydraten
laag. Bovendien zorgen vezels ervoor
dat vruchten gemiddeld weinig invloed
hebben op de bloedglucosespiegel. Dit
is de reden waarom fruit en vruchten,
ondanks hun zoete karakter, gezonder
zijn dan snoep.
Vetten
Vetten vertegenwoordigen de tweede
groep binnen de macronutrienten. Vetten
staan bekend om hun hoge energie-inhoud. Vetten spelen een vitale rol in je
lichaam en zijn voornamelijk belangrijk
voor het opbouwen van celmembranen,
de stofwisseling van bepaalde hormonen, het beheersen van ontstekingsreacties en de opname van de vetoplosbare
vitaminen A, D, E en K. Vetten kunnen
worden verdeeld in verzadigd en on-

verzadigd. Onverzadigde vetten worden
vooral gevonden in vis, noten, zaden en
diverse plantaardige oliën. Onverzadigde
vetten hebben als eigenschap dat ze
bij kamertemperatuur, in tegenstelling
tot verzadigde vetten, vloeibaar blijven.
Onverzadigde vetten kunnen verdeeld
worden in enkelvoudig- en meervoudig
onverzadigd. Beide groepen zijn erg
belangrijk voor jouw lichaam. Meervoudig onverzadigde vetten kan je lichaam
echter niet zelf produceren. Het is
daarom van essentieel belang dat je ze
uit jouw dagelijkse voeding binnenkrijgt.
Dit is de reden dat ze ook wel worden
aangeduid als essentiële vetten. Onder
deze meervoudige onverzadigde vetten
vindt je omega-3 en omega-6 vetzuren.
Omega-9 vetzuren vallen onder enkelvoudig onverzadigde vetten, en je vindt
ze in bijvoorbeeld in olijfolie. Ondanks het
feit dat enkelvoudig onverzadigde vetten
uiterst gunstig zijn voor je (omdat ze o.a.
het LDL verminderen en HDL-cholesterol
verhogen), hebben ze ook een nadeel.
Ze zijn namelijk minder bestand tegen
hoge temperaturen en wanneer ze te
warm worden worden er zogenaamde
transvetten uit gevormd. Transvetten
zijn onnatuurlijk en zeer schadelijk voor
je lichaam. Koken op (relatief) lage
temperaturen heeft daarom de voorkeur.
Het gebruik van vaste, plantaardige
vetvormen, zoals kokosvet en palmolie of
dierlijke vetvormen in de vorm van grasgevoerde roomboter en ghee, geniet ook
een voorkeur, boven andere verzadigde
vetten, omdat ze alleen verzadigde vetten bevatten en in kleine hoeveelheden
een positieve bijdrage kunnen leveren
aan vitale lichaamsfuncties.

aan je haren en nagels toe. Eiwitten vind
je terug in tal van voedingsmiddelen,
van vlees, vis, eieren, zuivel, noten en
zaden, granen, kiemen en scheuten, tot
verschillende plantaardige voedingsmiddelen. Vlees en vis dient niet de grootste
bron van eiwitten op je bord te zijn, in
vergelijking met de andere eiwitten. De
kwaliteit van vlees en vis is natuurlijk
ook belangrijk. Kies bij voorkeur voor
mager vlees van dieren die vrij konden
bewegen. Een vervanging voor dierlijke
eiwitten kan worden gevonden tal van
plantaardige bronnen, bijvoorbeeld in
soja- en sojaproducten. Soja is bekend
bij vegetariërs.

Eiwitten
Proteïnen (eiwitten) vertegenwoordigen de derde en laatste groep binnen
de macronutriënten. Eiwitten zijn ook
essentieel voor je lichaam, er worden
tientallen duizenden producten van gemaakt, van enzymen, neurotransmitters,
bindweefsel, spieren, immuuncellen tot
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Macronutriënten
Koolhydraten
Bloedglucosespiegel
Vetmetabolisme type
Enkelvoudig onverzadigde vetten
Meervoudig onverzadigde vetten
Verzadigde vetten
Vet absorptie
Eiwitten
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In dit hoofdstuk leer je hoe jouw verhouding koolhydraten,
eiwitten en vetten er uit ziet en waarom bepaalde voedingsmiddelen bijvoorbeeld leiden tot disregulatie van je bloedglucosespiegel, je bloedlipide-metabolisme, vermoeidheidsklachten na
het eten van bepaalde voedingsmiddelen, of waarom je problemen ondervindt met het vergroten van jouw spiermassa. Koolhydraten, vetten en eiwitten vormen de hoofdbestanddelen van
je voedingspatroon. Echter, vitaminen en mineralen, aangeduid
als micronutriënten, zijn ook van groot belang. In vergelijking
met macronutriënten zijn er maar kleine hoeveelheden vitamines en mineralen nodig voor het normale functioneren van je
lichaam. Hoewel micronutriënten geen energie-inhoud hebben,
zijn ze erg belangrijk voor de energieproductie in je cellen.
Micronutriënten spelen een rol in vitale lichaamsprocessen,
van antioxidatieve processen, celvernieuwingsprocessen
tot de meeste enzymatische reacties. Micronutriënten zijn te
vinden in verschillende voedingsmiddelen. We raden je sterk
aan om de voedingstabellen te gebruiken voor het vinden van
bronnen van een specifieke vitamine of mineraal. Wij raden je
ook aan om je keuzes en combinaties van voedingsmiddelen
te variëren. Hierdoor ben je veelal in staat om aan je dagelijkse
behoefte van micronutriënten en macronutriënten te voldoen.
Tenzij je wegens gezondheidsredenen een verhoogde behoefte
hebt aan bepaalde voedingsstoffen.

Begrijpen van je
bloedglucosespiegel
Koolhydraten maken deel uit van een
grote groep moleculen, die een belangrijke energiebron voor je lichaam zijn.
Na inname breekt je lichaam complexe
koolhydraten af tot de simpelste vorm:
monosacchariden. Je lichaam zet
de meeste monosacchariden om in
glucose, wat je cellen kunnen als basis
energiebron. Alleen suikers in de vorm
van glucose zijn klein genoeg om in je

bloedstroom te worden opgenomen.
Vezels zijn de uitzondering binnen de
groep koolhydraten, omdat hun structuur
zodanig is dat ze niet door je lichaam
kunnen worden afgebroken in monosacchariden. Dit is ook de reden dat ze niet
worden geabsorbeerd in je darmkanaal.
Wanneer glucose in je bloedstroom
terecht komt, stijgt je bloedglucosespiegel, ook wel bekend als je bloedglucosespiegel. Speciale cellen in je
alvleesklier scheiden dan insuline af,

waarmee het signaal wordt afgegeven
om de ‘glucosepoort’ van je cellen te
openen. Als dit proces goed verloopt
kan glucose uit je bloedstroom worden
opgenomen, waarna het in de cel kan
worden omgezet naar energie. Na enige
tijd zal je bloedglucosespiegel langzaam
dalen naar het niveau van voor het eten
van de koolhydraten.
Een juiste beheersing van je bloedglucosespiegel is van groot belang voor je
gezondheid. Bij sommige mensen wijkt
de regulering van dit systeem af van het
gemiddelde. In talloze studies ontdekte
wetenschappers dat door twee genetische varianten ontregelingen kunnen
optreden:
• Het lichaam produceert dan niet
genoeg insuline, waardoor de bloedglucosespiegelhoger blijft voor een
langere periode.
• De insulinegevoeligheid van cellen is
dan verminderd, wat resulteert in een
verstoorde regulering van je bloedglucosespiegel, wat uiteindelijk tot
chronische ontsteking kan leiden.
Dit kan resulteren in een permanent
verhoogde bloedglucosepiegel en als
gevolg hiervan kan type 2 diabetes
ontwikkelen. Een gepersonaliseerd
voedings- en leefstijlplan kan het risico
op het ontwikkelen van type 2 diabetes
effectief en significant verminderen.

Begrijpen van de glycemicsche
index en glycemische belasting
De glycemische index is een methode
om voedingsmiddelen te vergelijken op
basis van hun effect op de stijging van
je bloedglucosespiegel. Deze methode
rangschikt levensmiddelen met waarden
van 0 tot 100, afhankelijk van hoe snel
ze je bloedglucosespiegel verhogen in
vergelijking tot glucose. Als voorbeeld,
witbrood is een voedingsmiddel met
een hoge glycemische index, hierdoor
veroorzaakt het een snelle stijging van
je bloedglucosespiegel. Onbewerkte
granen hebben een lage glycemi59

sche index, omdat je lichaam ze trager
verteert, dat kost dus tijd, wat resulteert
in een meer geleidelijke toename van je
bloedglucosepiegel.
Er is echter een beperking in het systeem
van het indelen van voedingsmiddelen volgens deze glycemische index,
omdat het geen rekening houdt met de
werkelijke hoeveelheid koolhydraten in
een voedingsmiddel. Daarom wordt er
ook gebruik gemaakt van een andere
methode, de glycemische belasting. De
glycemische belasting stelt je in staat om
een voedingsmiddel meer realistisch te
classificeren, volgens het criterium van
de werkelijke bloedglucose verhoging.
Bijvoorbeeld, wortelen bezitten een hoge
glycemische index, maar een zeer lage
glycemische belasting. De reden hiervoor is dat wortelen relatief veel simpele
koolhydraten bevatten, die de stijging
van je bloedglucose sterk beïnvloeden.
Maar als je naar het percentage suikers
in wortelen kijkt, dan is deze relatief
erg laag en daardoor is de glycemische
belasting voor je lichaam ook laag.
Begrijpen van cholesterol
en vetmetabolisme
Alle voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong bevatten cholesterol, je
vindt geen cholesterol in plantaardige
voedingsmiddelen. Cholesterol is een
basisbestanddeel van elke cel in je
lichaam. Onder andere de sekse specifieke hormonen, sommige bijnierhormonen, vitamine D en galzuren zijn afgeleid
van cholesterol. Aangezien je niet snel
een probleem hebt door een tekort aan
cholesterol, is een lagere cholesterolspiegel over het algemeen gunstiger.
Het gemiddelde cholesterolgehalte is
ligt onder 5 mmol/L. Maar eigenlijk nog
belangrijker is de verhouding tussen het
‘slechte’ LDL- en het ‘goede’ HDL-cholesterol. Om het belang van cholesterol
voor je lichaam duidelijk te maken; je
lichaam produceert zelf zo’n tachtig procent van het geheel, terwijl de overige
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20 procent uit je voeding afkomstig is. Bij
gezonde mensen neemt de lichaamseigen productie af, door de toename van
cholesterol uit de voeding. Bij mensen
met een ongunstige genetische aanleg
is deze regulatie minder functioneel, wat
kan resulteren in een toename van het
‘slechte’ LDL-cholesterol en van triglyceriden. Triglyceriden zijn moleculen die
gemaakt zijn van drie vetzuren gebonden
aan glycerol.
Het metabolisme (je stofwisseling) van
cholesterol en triglyceride is redelijk
complex. Ze zijn allebei water-onoplosbaar, en na inname binden ze aan zogenaamde lipoproteïnen in je darmslijmvlies, om vervolgens in je bloedbaan te
belanden. Cholesterol bindt zich aan
VLDL deeltjes in je bloedbaan. Van de
VLDL-complexen maken vrije vetzuren
zich los om de vetcel te kunnen betreden, waar ze omgezet worden in triglyceriden. Op deze manier ontstaan deeltjes
genaamd IDL, die triglyceriden verder
afbreken waardoor uiteindelijk LDL-deeltjes overblijven. Gewoonlijk praten we
alleen over LDL- en HDL-cholesterol.
LDL-deeltjes bevatten weinig triglyceriden en zijn rijk aan veresterd cholesterol
(cholesterol gebonden aan vetzuren),
wat een belangrijke bron van cholesterol
is voor de vorming van steroïden (hormonen), celmembranen en galzuren.
LDL, ook wel bekend als het ‘slechte’
cholesterol (hoewel je het echt wel nodig
hebt voor het optimaal functioneren van
je lichaam), vervoert tot tweederde van
alle cholesterol in je lichaam. LDL-deeltjes vervoeren cholesterol van jouw lever
naar andere delen van jouw lichaam.
HDL-deeltjes doen het tegenovergestelde, HDL elimineert cholesterol uit
je bloedbaan en voert het terug naar je
lever, waar een groot deel ervan wordt
uitgescheiden als galzuren. Het resterende deel wordt opnieuw geabsorbeerd
in je lever en gaat weer je bloedbaan
in. Dit proces heet ‘enterohepatische
circulatie’.

In andere woorden, HDL-cholesterol
beschermt de vaatwand van cellen,
blokkeert oxidatie van LDL-cholesterol
en voorkomt het klonteren van bloedplatjes, bekend als trombocyten, die zich
kunnen ophopen op de plaats van een
beschadigde vaatwand. Door deze functie kreeg HDL-cholesterol de titel ‘goed,
gunstig en beschermend’. Wanneer de
concentratie van LDL-cholesterol te
veel toeneemt en/of de concentratie van
HDL-cholesterol te veel afneemt, dan
loop je risico op cardiovasculaire en/
of coronaire aandoeningen, zoals een
hartaanval, hersenstoornis, slagaderlijke
ziekte, enz.
De oxidatie van LDL-cholesterol is het
belangrijkste probleem wat kan leiden tot
hart- en vaatziekten. Deze oxidatie neemt
toe door verkeerde voedingsgewoonten.
Juist daarom is het van cruciaal belang
dat je voor je gezondheid rekening
houdt met preventieve maatregelen
zoals je houden aan jouw persoonlijk
voedingsplan, voldoende beweging en
een passende leefstijl, waarbij slechte gewoontes zoals (te veel) alcohol
drinken en roken zoveel mogelijk worden
vermeden.

Koolhydraten
Je weet vast van het bestaan van tal van
verschillende voedingsadviezen, die allemaal
net even anders zijn. Het ene advies laat je
veel koolhydraten consumeren, terwijl het
volgende advies aanbeveelt om ze juist te
beperken. Weer anderen raden aan dat je
koolhydraten apart inneemt van eiwitten en
vetten, voor een betere opname en vertering.
Dergelijke diëten blijken niet altijd succesvol
voor iedereen. Dat is logisch, want een grote
misvatting over voeding is de ‘one-size-fitsall’ gedachte. Wat voor de een goed is hoeft
niet goed te zijn voor de ander, de oorzaak
hiervan ligt voor een belangrijk deel in je
genetische aanleg.
In dit rapport hebben wij jouw genetische
aanleg gebruikt zodat jij weet welk voedingsplan voor jou optimaal past en in welke mate
en vorm koolhydraten door jou ingenomen
kunnen worden.
We kunnen dit doen door de genen FTO en
KCTD10 te analyseren. Deze genen bepalen
welke invloed koolhydraten op je lichaam
hebben. Er is ontdekt dat wanneer mensen
met een risicovariant van het FTO gen, niet
voldoende van de juiste koolhydraten verbruiken, zij drie keer meer vatbaar zijn voor
overgewicht, in vergelijking tot mensen die
dragers zijn van twee normale varianten van
het FTO gen. Met een passende inname van
koolhydraten kan dit risico aanzienlijk worden
gereduceerd. Anderzijds bepaalt het KCTD10
gen de relatie tussen de inname van koolhydraten en je HDL-cholesterolgehalte. Met
een niet passende inname van koolhydraten
in combinatie met een risicovariant van het
KCTD10 gen kan je HDL-cholesterolgehalte
snel afnemen.

Geanalyseerde genen
FTO
KCTD10

Resultaat:
Jij bent de drager van varianten van de genen FTO en KCTD10 die een
ongunstige reactie op koolhydraten geven.

•

•

•
•

•

AT
GG

Ondanks jouw ongunstige genetische aanleg, is er geen reden om
je zorgen te maken. Allereerst is het belangrijk dat jij je richt op het
beperken van de dagelijkse inname van koolhydraten en de focus legt
op 'kwalitatieve' koolhydraten, bijvoorbeeld in de vorm van gedroogde
vruchten, peulvruchten, granen en zetmeelrijke producten.
Een effectieve manieren om jouw dagelijkse inname van koolhydraten
te verminderen, is het bereiden van ongekruide, gekookte aardappelen
in plaats van witte rijst. Aardappelen hebben namelijk minder zetmelen
bevat waardoor het makkelijk verteerbaar is, wat misschien verrassend
is, maar waar.
Wij raden jou aan de hulp van de voedingsdiagrammen te gebruiken,
waarmee onze aanbevelingen eenvoudiger worden om op te volgen.
Voor het stapsgewijs implementeren van de verkregen voedingsadviezen
raden wij jou aan om hulp in te schakelen van een zorgprofessional. Een
optimaal en evenwichtig voedingsplan is namelijk een proces waar je
jezelf tijd voor dient te geven.
Meer informatie over een voor jou geschikt koolhydraatverbruik,
evenals welke voedingsmiddelen bij jouw passen, vindt je terug in het
voedingsplan aan het eind van dit hoofdstuk.
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Bloedglucosespiegel
Na het eten van koolhydraten breekt je
lichaam ze af in simpele suikers, die vervolgens worden opgenomen in je bloedbaan.
Hierdoor stijgt je bloedglucosespiegel, waar
verschillende factoren en hormonen er
vervolgens voor zorgen dat je bloedglucosespiegel weer naar het basisniveau terugzakt.
Bij sommige mensen verloopt deze regulatie
niet efficient, waardoor de bloedglucosespiegel langzamer daalt, of uiteindelijk
zelfs permanent verhoogd kan blijven. Een
belangrijke oorzaak hiervoor wordt gevonden
in je genetische aanleg.

In deze analyse hebben we die genen geselecteerd die een grote invloed op dit proces
uitoefenen en welke gebruikt kunnen worden
om de reactie van jouw bloedglucosespiegel
op voeding te kunnen voorspellen.
In verschillende studies hebben wetenschappers de betrokken genen geïdentificeerd en
door deze genen in onze analyse te gebruiken
zijn we in staat om te bepalen of je je
voedingsinname zou moeten aanpassen als
gevolg van de aanwezigheid van ongunstige
varianten van deze genen. Bepaalde varianten van deze genen kunnen voor komen, die
je bloedsuikerregulatie ongunstig beïnvloeden, welke kunnen leiden tot een permanente toename van je bloedglucosespiegel.

Resultaat:
Jouw genetisch resultaat bepaalt een gemiddelde aanleg voor een
verhoogde bloedsuikerspiegel, omdat er zowel gunstige als ongunstige
varianten van de betrokken genen aanwezig zijn.

•

Wat je eet speelt een belangrijke rol in de regulatie van je bloedsuikerspiegel. Probeer daarom onze
aanbevelingen te volgen en een optimale bloedsuikerspiegel (beneden 5,5 mmol/L) te behouden.

•

Het is belangrijk dat je niet te veel simpele suikers eet (witbrood, gebak, koekjes, chocolade, suiker),
omdat dergelijke voedingsmiddelen je bloedsuikerspiegel verhogen.

•

In plaats daarvan worden complexe koolhydraten aanbevolen, die je langzamer verteerd en die je
bloedsuiker na een maaltijd langzamer laat stijgen dan de simpele koolhydraten. Veel koolhydraten
zijn te vinden in peulvruchten (bonen, bonen, erwten en linzen), volkorenbrood, verschillende granen
en tarwezemelen.

•

Wij raden je aan om groene thee op een lege maag te drinken, aangezien het de bloedsuikerspiegel
kan verlagen.

•

Gebruik citroensap regelmatig, omdat het citroenzuur in citroenen de bloedsuikerspiegel verlaagt.

•

Net als bij de regulering van triglyceriden en cholesterol, adviseren wij je ook fysieke actief te
zijn, om je bloedsuikerspiegel positief te beïnvloeden. Door fysieke activiteit kun je meer suikers
verbranden en dat zorgt voor een betere werking van vitale lichaamsfuncties. Ook een dagelijkse
wandeling of een andere fysieke activiteit draagt hieraan bij.

Geanalyseerde genen
TCF7L2
SLC30A8
G6PC2
MTNR1B
DGKB
GCKR (2)
ADCY5
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CT
CC
AG
CC
GT
AG
AA

Vetmetabolisme type
Jouw consumptie van vetten heeft niet
alleen invloed op jouw cardiovasculaire (hart)
gezondheid, vetten die worden omgezet
in bloedlipiden (concentratie van vetten in
bloed) beïnvloeden ook de gezondheid van
je hersenen, je hormoonbalans, je reactie op
ontsteking en zelfs je energieproductie, om er
maar een paar te noemen.
Twee specifieke genen, die gerelateerd zijn
aan enzymen die dominant jouw vetmetabolisme beïnvloeden, zijn APOE (1) en APOE (2).
Apolipoproteïne E (APOE) is verantwoordelijk
voor de productie, verhouding en benutting
van cholesterol in je lichaam. Veel studies wijten een belangrijk deel van cholesterolvariaties aan deze APOE enzymen, welke de balans
tussen jouw ‘goede’ cholesterol (HDL) en jouw
‘slechte’ cholesterol (LDL) en triglyceriden
beïnvloeden.
Je genetische aanleg kan niet exact voorspellen wat je cholesterolniveau op dit moment
is, daarvoor is bloedonderzoek nodig, omdat
epigenetische factoren zoals de wijze waarop
je leeft (beweging, stress, slaap, alcohol,
roken) en je eet (voedingskeuzes, bereiding,
hoeveelheid) van invloed zijn op het resultaat.
Kortom je voedingsgewoonten en je leefstijl
kunnen ook een positief effect uitoefenen en
daarmee de balans tussen je ‘goede’ cholesterol (HDL) en je ‘slechte’ cholesterol (LDL)
verbeteren. Wanneer je voedingsgewoonten
en leefstijl bekend zijn dan kan in combinatie
met je genetische aanleg je bloedresultaat in
bepaalde mate worden voorspeld.
De vetmetabolisme types, gebaseerd op
deze twee APOE genen, worden gecategoriseerd als LMT (Lipid Metabolism Type) A1, A2,
B1, B2, C1 en C2. Het is belangrijk om rekening te houden met de adviezen die bij jouw
type passen, vooral wanneer je cardiovasculaire problemen ondervindt, omdat ze jouw
levenskwaliteit sterk kunnen beïnvloeden.
Geanalyseerde genen
APOE (1)
APOE (2)

Resultaat:
Ongeveer 15% van de bevolking is drager van het LMT A2 (APOE E2
/ E3) genotype. LMT (Lipid Metabolism Type) A2 wordt geassocieerd
met lager LDL-Cholesterol en Hoger HDL-Cholesterol, maar ook met
hogere triglyceriden en verhoogde VLDL spiegels, vergeleken met
andere genotypen. Als gevolg hiervan loop jij een verhoogd risico op het
ontwikkelen van een zogenaamde metabool syndroom, wat veroorzaakt
wordt door een minder efficiënte afbraak van vetten. Als LMT A2 heb je
hierdoor ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaat
problemen. Het LMT A2 vertoont van nature een hogere antioxidant
capaciteit in vergelijking met de types LMT B en LMT C.

•

•

•
•

Een vetarm voedingspatroon laag in cholesterol is voor jou ongunstig,
een gematigd vetrijk voedingspatroon (meer dan of gelijk aan 30%)
past je beter. Een vetarm voedingspatroon voor LMT A2 types het
risico op sdLDL-vorming.
Jouw triglyceride spiegel stijgt aanzienlijk wanneer je
voedingsmiddelen eet met een hoge glycemische index, verminder
daarom de inname van dergelijke voedingsmiddelen.
Een (aangepast mediterraans) voedingsplan rijk aan vezels, vers fruit
en vette vis verbetert je triglyceridenniveau.
Uit onderzoek blijkt tevens dat de A types gunstiger reageren op
alcohol. Alcohol kan namelijk jouw HDL-C spiegel verhogen en tevens
jouw LDL-C spiegel verlagen. Dit effect treedt vooral op bij mannen,
dit effect is bij vrouwen kleiner.

TT
CT
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Enkelvoudig onverzadigde vetten

Resultaat:
Jouw genetische analyse laat zien dat jij drager bent van een normale
reactie op enkelvoudig onverzadigde vetten.

•

Op basis van jouw genetische aanleg adviseren we jou enkelvoudig onverzadigde
vetten niet uit te sluiten uit jouw voedingspatroon, aangezien ze belangrijk zijn
voor jouw gezondheid.

•

Vermijd verhitting van vloeibare, onverzadigde oliën op hoge temperaturen, omdat
ze door zo'n bereidingsproces een groot aantal positieve eigenschappen kunnen
verliezen, of zelfs kunnen transformeren in transvetten, welke schadelijk zijn voor
je gezondheid. Transvetten verhogen namelijk je spiegels van triglyceriden en je

Enkelvoudig onverzadigde vetten zijn, net als
verzadigde vetten, niet essentieel - ze zijn
namelijk niet nodig om te overleven, omdat
je lichaam ze zelf kan produceren. Maar,
zijn ze wel zeer belangrijk voor je lichaam,
omdat kwalitatief goede vetten zichtbaar
de toename van je ‘goede’ HDL-cholesterol
beïnvloeden en tegelijkertijd je niveau van
triglyceriden en LDL verlagen en cholesterol
kunnen doen afnemen. Bovendien is bewezen
dat ze het risico op overgewicht verminderen.
Een verhoogde consumptie van de juiste
vetten kan daarom zeer gunstig uitpakken,
vooral als je drager bent van een bepaalde
variant van het ADIPOQ gen. Mensen met
een gunstige variant van het ADIPOQ gen
kunnen hun lichaamsgewicht efficiënt verminderen met een ruimere inname van deze
vetten. Dragers van deze gunstige variant
van het ADIPOQ gen kunnen veelal hun BMI
met ongeveer 1,5 punt verlagen wanneer ze
voldoende enkelvoudig onverzadigde vetten
consumeren. Wanneer je de drager bent
van een gunstige variant van dit ADIPOQ
gen, dan heb je een extra mogelijkheid om
door aanpassing van je voedingspatroon je
lichaamsgewicht positief te beïnvloeden.

'slechte' LDL-cholesterol en ze verlagen je 'goede' HDL-cholesterolgehalte.
•

Volg jouw voedingsplan op waarbij je rekening houdt met jouw reactie op
enkelvoudig onverzadigde vetten. In jouw voedingsplan vind je je aanbevolen
dagelijkse inname van enkelvoudig onverzadigde vetten, naast andere belangrijke
informatie over je voedingspatroon.

•

Rijke bronnen van enkelvoudig onverzadigde vetten kunnen vooral worden
gevonden in zeevis (makreel, tonijn) en noten (amandelen, pistachenoten
en pinda's), maar ook voedingsmiddelen als olijven, avocado, hazelnoten,
macadamia-noten en cashewnoten zijn zeer geschikt om aan veel gerechten toe
te voegen.

•

Voedingsbronnen rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten worden vooral
gevonden in zeevis (makreel, tonijn) en noten (amandelen, pistachenoten
en pinda's), maar ook in voedingsmiddelen als olijven, avocado, hazelnoten,
macadamia-noten en cashewnoten.

•

Je vindt jouw uitgebreide persoonlijke advies over de aanbevolen dagelijkse
inname van enkelvoudig onverzadigde vetten terug in het voedingsplan aan het

•

einde van dit hoofdstuk.

Geanalyseerde genen

We raden je, voor een optimale menuplanning, aan om de voedingstabellen aan

ADIPOQ

het eind van dit rapport te gebruiken.
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Meervoudig onverzadigde vetten

Meervoudig onverzadigde vetten zijn, in tegenstelling tot verzadigde en enkelvoudig onverzadigde vetten, essentieel voor je lichaam. Je
lichaam moet ze uit je voeding halen, omdat
je lichaam ze niet zelf kan produceren. Ze zijn
onder andere essentieel voor een gezonde
hart- en hersenfunctie, evenals voor groei en
ontwikkeling. De belangrijkste meervoudig
onverzadigde vetzuren zijn de omega-3 en
omega-6, waarvan de verhouding in je voeding
idealiter een ratio van 1:5 zou moeten zijn. In
de huidige maatschapij zien we echter vaak
een hogere inname van omega-6-vetzuren
dan omega-3, wat niet gunstig is voor je
gezondheid.
Hoewel meervoudig onverzadigde vetten zeer
gunstig zijn voor je lichaam, hebben ze voor
sommige mensen een nog positiever effect. In
een onderzoek waarop deze analyse is gebaseerd, is vastgesteld dat een bepaalde variant
van het PPAR-alpha gen de relatie tussen
meervoudig onverzadigde vetten en triglyceriden in het bloed kan bepalen. Mensen met
een risicovariant van dit gen, in combinatie
met een ongunstige inname van meervoudig
onverzadigde vetten, vertonen een 20 procent
hoger triglyceridengehalte in vergelijking
met andere mensen. Dit kan een ongunstig
effect hebben op de gezondheid. Een hoge
inname van meervoudig onverzadigde vetten
compenseert deze verschillen volledig en is
daarom heel belangrijk voor mensen met deze
risicovariant.

Resultaat:
De analyse van jouw PPAR-alfa (2) gen heeft aangetoond dat jij de drager
bent twee ongunstige kopieën van het gen, waardoor je een normale
respons hebt op meervoudig onverzadigde vetten.

•

•

•

•
•
Geanalyseerde genen
PPAR-alpha (1)

Jouw genetische aanleg maakt dat jouw lichaam meer meervoudig
onverzadigde vetten nodig heeft, dus zorg ervoor dat ze prominenter
aanwezig zijn in jouw voedingspatroon.
De belangrijkste zijn de omega-3-vetzuren, die vaak overschaduwd
kunnen worden door omega-6 vetzuren. We adviseren je dan ook
om je inname van omega-3 vetzuren te benadrukken.
Je vindt jouw uitgebreide persoonlijke advies over de aanbevolen
dagelijkse inname van meervoudig onverzadigde vetten terug in
jouw voedingsplan aan het einde van dit hoofdstuk.
We raden je, voor een optimale menuplanning, aan om de
voedingstabellen aan het eind van dit rapport te gebruiken.
Als je onvoldoende meervoudig onverzadigde vetten binnenkrijgt,
overweeg dan een passend voedingssupplement.
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Verzadigde vetten

Resultaat:
Jij bent drager van één gunstig en een ongunstig kopie van het APOA2
gen, wat maakt dat jouw lichaam geen negatieve invloed ondervindt van
verzadigde vetzuren. Ongeveer 48 procent van de mensen in de bevolking
heeft eenzelfde genetische aanleg als jij.

•
•
•

•

Verzadigde vetten worden meestal aangetroffen in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Je lichaam gebruikt verzadigde vetten
als energiebron, maar daarnaast kunnen ze,
afhankelijk van je genetische aanleg, je risico
vergroten op het ontwikkelen van overgewicht.
Een twintig jaar durende studie laat zien dat
een specifiek gen ervoor zorgt dat sommige
mensen sneller aankomen door verzadigde
vetten dan anderen. Verzadigde vetten hebben
een negatiever effect op mensen met een
ongunstige variant van het APOA2 gen.
In het geval van overmatige consumptie van
verzadigde vetten, hebben dragers van een
ongunstige variant twee keer zo veel risico op
overgewicht, in vergelijking met dragers van
de gunstige variant van het gen. Ondanks dit
feit hoeven mensen met een risicovariant van
het gen APOA2 zich geen zorgen te maken:
door de voedingsinname van verzadigde vetten
te verminderen, kunnen ze veelal hun BMI
met 4 punten verlagen. Althans, dergelijke
verschillen worden gevonden tussen mensen
met een ongunstige variant van dit gen die
gangbare hoeveelheden verzadigde vetten
hebben geconsumeerd en mensen die hun
inname op passende wijze hebben beperkt.

Je genetische aanleg maakt dat verzadigde vetten niet nadelig voor
jou zijn.
Je dagelijkse inname van verzadigde vetten mag (iets) hoger zijn
dan voor mensen met een ongunstige variant van dit gen.
We raden je aan het uitgebreide persoonlijke advies te volgen met
betrekking tot je dagelijkse inname van verzadigde vetten, zoals
beschreven in jouw voedingsplan aan het einde van dit hoofdstuk.
We raden je, voor een optimale menuplanning, aan om de
''voedingstabellen'' aan het eind van dit rapport te gebruiken.

Geanalyseerde genen
APOA2
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Vet absorptie
Naast de genen uit de vorige secties over
vetten, begrijp je nu dat het metabolisme en
de verwerking van vetten op verschillende
niveaus plaatsvinden. Deze sectie neemt
ons mee naar genetische verschillen in de
opname van vetzuren.
Het FABP2-gen creëert een eiwit genaamd
vetzuur bindend proteïne-2, dat een
overvloedig cytosolisch eiwit is in de dunne
darmepitheelcellen. FABP2 bindt zich aan
de verschillende vetzuren en zorgt ervoor
dat ze in het lichaam worden opgenomen.
Twee ongunstige allelen van het FABP2-gen
verdubbelen de resorptie van verschillende
vetten, wat leidt tot een toename van vet in
de bloedstroom.
Het resultaat van een meta-analyse gepubliceerd in 2010 presenteerde de impact
van verzadigde vetten in relatie tot het
FABP2-gen. Deze meta-analyse keek naar 30
verschillende studies, met meer dan 14.000
onderwerpen. Het bleek dat A-allel dragers
van FABP2 significant meer kans hadden om
hogere concentraties van het totaal-cholesterol en ‘slechte’ LDL-cholesterol te hebben,
en lagere niveaus van ‘goede’ HDL-cholesterol, wat aantoont dat dit gen invloed heeft
op de hoeveelheid vet die je in jouw dieet
kunt opnemen.
Dragers van ongunstige kopieën ervaren
ook verhoogde postprandiale circulerende
lipide concentraties. Omdat vet een hoge
energetische waarde heeft, kan verhoogde
vetopname in de darm ook worden gekoppeld
aan gewichtstoename.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg codeert voor een verhoogde vet opname in je
dunne darm, wat betekent dat je twee ongunstige kopieën draagt, die
geassocieerd worden met een verhoogde vet opname in je dunne darm.
Jouw genetische aanleg wordt geassocieerd met hogere postprandiale
(na een maaltijd) circulerende lipidenconcentraties.

•
•
•

Geanalyseerde genen
FABP2
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De verhoogde vetopname kan worden gemoduleerd door de inname
van vet te verminderen.
Laat eventueel ook jouw cholesterolspiegel periodiek controleren.
Je kunt de gegegeven adviezen volgen die staan beschreven in de
vorige secties over vetten en lipidenmetabolisme en volg verder
de aanbeveingen van jouw voedingspatroon aan het einde van dit
hoofdstuk.
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Eiwitten
Er zijn verschillende genen met de naam FTO.
Dit specifieke FTO gen beïnvloedt je reactie op
een eiwitrijk voedingspatroon gekoppeld aan
gewichtsverlies en vetvrije massa (Free Fat
Mass). Personen met een A-allel van dit gen
ervaren meer gewichtsverlies als reactie op
een eiwitrijk voedingspatroon vergeleken met
niet-dragers. Een omgekeerd effect met betrekking tot veranderingen in de vetverdeling
als reactie op een eiwitarm voedingspatroon
wordt ook waargenomen. Dit betekent dat de
hoeveelheid geconsumeerde voedingseiwitten, als gevolg van je FTO variant, je lichaamssamenstelling en vetverdeling beïnvloedt.
Dit veroorzaakt verschillen in mensen wanneer
strategieën voor gewichtsverlies worden
vergeleken. Sommige mensen hebben baat bij
een hoge eiwitinname, terwijl anderen geen of
nauwelijks effect van een dergelijke strategie
ervaren. Of een eiwitrijk voedingspatroon
gunstig voor je is om af te vallen, hangt dus
grotendeels af van deze FTO variant.
Houd hier rekening mee, naast jouw beweegen leefstijlplan, en misschien net zo belangrijk,
begrijp de behoeften van jouw lichaam.

Resultaat:
Jouw genetische aanleg geeft je een voordeel bij een voedingsplan rijk
aan eiwitten, wat betekent dat je genetische aanleg wordt geassocieerd
met een hoger gewichtsverlies, inclusief vetvrije massa (FFM), FFMpercentage en percentage rompvet bij een voedingsplan rijk aan eiwitten.

•

•
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Als afvallen een doel van jou is, zorg er dan voor dat jouw inname
van eiwitten bij elke maaltijd voldoende is. Denk aan de introductie
van dit hoofdstuk, waar we spraken over macronutrienten en
eiwitten.
Jouw resultaat betekent niet dat je koolhydraten of vetten
uit jouw voedingspatroon moet uitsluiten. Blijf juist ook de
gepersonaliseerde instructies volgen zoals gegeven bij jouw reactie
op koolhydraten.

Geanalyseerde genen
FTO
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E
Micronutriënten
Vitamine B2
Vitamine B6
Folaat
Vitamine B12
Vitamine D
Vitamine E
IJzer
Selenium
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In dit hoofdstuk over micronutriënten wordt jouw genetische informatie over verschillende belangrijke vitaminen en mineralen
gepresenteerd. Jij zult jouw genetische behoefte aan vitamine
B2, vitamine B6, foliumzuur, vitamine B12, vitamine D, vitamine
E, ijzer en selenium ontdekken.
Niet alle vitaminen en mineralen worden significant beïnvloed
door hun genetische varianten. Jouw foliumzuur niveau wordt
bijvoorbeeld beïnvloed door jouw MTHFR genen welke coderen
voor de omzetting van foliumzuur naar zijn actieve vorm, folaat.
Foliumzuur beïnvloedt je methyleringsniveau, zoals je kunt lezen
in het hoofdstuk ‘herstelfactoren’. Feitelijk heeft foliumzuur een
verregaand effect op vele processen binnen je lichaam.
De bevindingen van deze micronutriënten betekenen niet dat je
nu een tekort hebt aan deze micronutriënten. Houd in gedachten dat je inname, door een gezond en passend voedingsplan,
van deze voedingsstoffen in het verleden, zelfs toen je jong was,
misschien net de extra’s heeft geleverd die je qua behoefte
nodig hebt.
Aandacht besteden aan de microvoedingsstoffen die je
lichaam nodig heeft, zal je een sterker fundament geven voor je
gezondheid en levenskwaliteit van de toekomst.
Begrijpen van vitaminen
Vitaminen behoren samen met mineralen
tot de groep micronutriënten. Ook al heb
je ze in zeer kleine hoeveelheden nodig,
ze zijn absoluut noodzakelijk voor het
functioneren van jouw lichaam. De meeste
vitamines kunnen niet door je lichaam zelf
worden gemaakt. Een uitzondering is van
toepassing op sommige B-vitaminen, die
worden geproduceerd door jouw darmbacteriën. Een andere uitzondering is van
toepassing op het omzetten van een inactieve vitamine (bijvoorbeeld bètacaroteen)
in een actieve vitamine vorm (vitamine A).
Vitaminen zijn geen energiebron, maar ze
spelen wel een rol als sleutelfactoren die
enzymen helpen bij een reeks verschillende metabole reacties. De meeste enzymen
kunnen niet functioneren zonder de hulp

van vitaminen. Vitaminen kunnen worden
onderverdeeld in wateroplosbare (B en C)
en in vetoplosbare (A, D, E, K) vitaminen.
Wateroplosbare vitaminen worden meestal
niet in grote hoeveelheden in je lichaam
opgeslagen. Ze gaan ook snel verloren tijdens het bewaren, verwerken en bereiden
van voedsel. Voor voldoende inname van
wateroplosbare vitaminen, wordt aanbevolen om natuurlijke, verse en onverwerkte
voedingsmiddelen te eten. Vet oplosbare
vitamines kunnen worden gevonden in de
vetrijke delen, zoals bijvoorbeeld de lever,
van dieren en in sommige plantaardige
voedingsmiddelen. Deze vitamines hopen
zich op in je lichaam. Daarom kan, in het
geval van vitamine A, D, E en K, jouw
inname te hoog zijn. Dit is nogal eens van
toepassing op vitamine A.

Begrijpen van mineralen
De meeste mineralen spelen een rol als
co-factoren, waarin ze essentieel zijn voor
de activiteit van tal van enzymen en voor
de regulatie van je biochemische balans.
Mineralen zijn belangrijk voor de productie
van verschillende hormonen en tal van
andere belangrijke moleculen in jouw
lichaam. Mineralen zorgen bijvoorbeeld ook
voor de sterkte van je tanden en botten, ze
zijn belangrijk voor een goed functioneren
van je hart en nieren, net zoals voor jouw
neurocommunicatie. Jouw dagelijkse behoefte aan mineralen, kan in twee groepen
worden verdeeld.
Macro-mineralen enerzijds, zoals calcium,
fosfor, magnesium, natrium en kalium. Je
hebt er dagelijks relatief veel van nodig
- van 50 tot 3000 mg. Micromineralen of
sporenelementen anderzijds, zoals ijzer,
zink, mangaan, koper, chroom en selenium.
Deze elementen heeft je lichaam alleen
nodig in sporen (van 30 mcg tot 50 mg).
Ondanks dat je zo weinig van ze nodig
hebt, kan jouw lichaam zonder hen niet
functioneren.
Zowel planten als het vlees van herbivoren
leveren je mineralen. De oorspronkelijke
bronnen van mineralen zijn planten, welke
het vermogen hebben om mineralen uit de
grond op te nemen. Tegenwoordig is een
gebrek aan mineralen om verschillende redenen veel voorkomend. Ten eerste neemt
de hoeveelheid mineralen in gewassen af
vanwege grondverarming, wat het gevolg is
van intensieve landbouwtechnieken. Intensieve kweek maakt niet alleen dat planten
en groenten snel groeien, ze hebben
daardoor ook een hoger watergehalte en
bevatten minder mineralen dan decennia
geleden. Ten tweede zorgt het transport en
de bereiding van voeding dat er mineralen
verloren gaan. Geraffineerde granen, in
vergelijking tot volkoren granen, bevatten
slechts enkele procenten aan mineralen.
En, last but not least, we worden blootgesteld aan omgevingstoxines en voedingsmiddelen met een lage nutriëntendichtheid,
die ons lichaam belasten. Ook hierdoor
stijgt je behoefte aan mineralen.
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Vitamine B2
MTHFR (2), ook wel MTHFR C677T genoemd,
is een gen dat je behoefte aan vitamine B2
(riboflavine) beïnvloedt. Riboflavine is een
belangrijke co-factor in de methylatie-route
(zie hoofdstuk over herstelfactoren).
Riboflavine is ook belangrijk voor het
functioneren van vele andere enzymen in je
lichaam, o.a. enzymen die je metabolisme van
koolhydraten, eiwitten en vetten beïnvloeden,
waardoor je energie uit voedsel vrijmaakt.
Riboflavine is ook belangrijk voor een gezonde huid, gezonde slijmvliezen, je centrale
zenuwstelsel en functies als concentratie en
geheugen.
Riboflavine is de voorloper van FAD (flavine-adenine-dinucleotide), wat een co-factor
is voor het enzym MTHFR (1), waardoor deze
twee MTHFR-varianten elkaar, en daarmee
methylatie, beïnvloeden. MTHFR (2) dat
de vorming van 5-methyltetrahydrofolaat
katalyseert, werkt als een methyldonor voor
de homocysteïne remethylatie en heeft een
invloed op het enzym pyridoxine fosfaatoxidase dat verantwoordelijk is voor productie
van de actieve vorm van vitamine B6, pyridoxaal-5-fosfaat, uit verschillende vitamine
B6-bronnen.
Resultaat:
Vanwege één ongunstige kopie van het MTHFR (2) gen, heb je een
verhoogde behoefte aan vitamine B2.

•

•
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Zorg voor voldoende vitamine B2 rijke voedingsbronnen,zoals:
runderlever, lam, melk, natuurlijke yoghurt, champignons, spinazie,
amandelen, zongedroogde tomaten, wilde zalm en eieren. Met een
gezond voedingspatroon kun je net genoeg vitamine B2 kunnen
consumeren.
Raadpleeg een opgeleide zorgprofessional voor hulp bij
het optimaliseren van je vitamine B2 spiegels, vooral als je
homocysteïne-niveau hoog scoort. Tevens, adviseren wij om op
zijn minst vitamine B2, B6, B12 en foliumzuur aan te vullen in hun
actieve vormen, respectievelijk riboflavine-5-fosfaat, pyridoxal5-fosfaat, methylcobalamine en methyltetrahydrofolaat, dit voor
optimale opneembaarheid van de vitaminen.

Dragers van twee ongunstige kopieën van
dit MTHFR (2) gen, vertonen vaak verhoogde
homocysteïne bloedspiegels, veelal in combinatie met een lage folaatstatus. Deze aanleg
wordt ook geassocieerd met hypertensie.
Bij dragers van een dergelijke aanleg kan
riboflavine een bloeddrukverlagende werking
uitoefenen.

Geanalyseerde genen
MTHFR (1)
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Vitamine B6
Vitamine B6 speelt een rol in tal van processen
die uiterst belangrijk zijn voor je gezondheid.
Vitamine B6 fungeert als co-factor in meer dan
150 enzymen, wat 4% van alle enzymactiviteit betekend. Vitamine B6 fungeert o.a. als
co-enzym in de benutting en omzetting van
koolhydraten, vetten en eiwitten (aminozuren)
en speelt een rol in je neurocommunicatie via
de biosynthese van neurotransmitters.
Vitamine B6 is cruciaal voor je metabolisme
van rode bloedcellen en voor het algemeen
functioneren van je zenuwstelsel en je
immuunsysteem.
Sommige mensen zijn genetisch gevoeliger
voor een lagere vitamine B6-spiegel in hun
lichaam, onder andere vanwege hun codering
van het ALPL gen. In de onderzoek, waarop
deze analyse is gebaseerd, vertoonden mensen met een ongunstige kopie van dit ALPL
gen ongeveer 20 procent lagere bloedspiegels
van vitamine B6. Mensen met twee ongunstige kopieën vertoonden, in vergelijking met
mensen met twee gunstige kopieën, tot een
40 procent lagere bloedspiegel van vitamine
B6. De reden voor dergelijke verschillen wordt
gevonden in een verminderde effectiviteit van
de opname van vitamine B6, resulterend in
een toegenomen behoefte aan vitamine B6.

Resultaat:
De analyse van jouw genetische aanleg laat zien dat Jij drager bent van
twee ongunstige kopieën van het ALPL gen. Dit geeft je gemiddeld een
40 procent lagere spiegel van vitamine B6. Ongeveer 25 procent van de
bevolking heeft zo'n genetische aanleg.

•

•
•

•

•

•
Geanalyseerde genen
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Het resultaat van deze genetische analyse laat zien dat jouw
genotype niet gunstig is, we raden je dan ook aan dat je de inname
van vitamine B6 verhoogt.
Zorg ervoor dat je dagelijks 2500 mcg vitamine B6 consumeert.
Al lijkt het bijna onmogelijk om aan deze vereisten te voldoen, je
zult na het bestuderen van de voedingstaballen al snel zien dat
dit niet het geval is. B6 is te vinden in alle voedselgroepen (met
uitzondering van oliën).
De hoogste hoeveelheid vitamine B6 wordt aangetroffen in
kippenlever, sardines, avocado, gedroogde vijgen en abrikozen,
walnoten, pistachenoten en knoflook.
We raden ook voedingsmiddelen aan die magnesium bevatten,
omdat het de opname van vitamine B6 verbetert. Goede bronnen
van magnesium zijn pompoenpitten, walnoten en hazelnoten.
Volgens jouw resultaat, kan het raadzaam zijn om extra B6 in de
vorm van een voedingssupplement in te nemen.
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Folaat
Folaat is de actieve vorm van foliumzuur. Deze
actieve vorm is de belangrijke vorm van je lichaam. MTHFR (1), ook wel A1298C genoemd,
zorgt voor de enzymatische omzetting van
foliumzuur naar de actieve vorm, folaat. Deze
vitamine heeft een enorme verstrekkende
invloed op de gezondheid van je lichaam,
van je stofwisseling in het algemeen tot het
functioneren van je zenuwstelsel, van de
aanmaak van rode- en witte bloedcellen tot je
DNA-synthese zelf.
Onder wetenschappers is MTHFR een
bekend gen, er zijn dan ook veel publicaties
over de werking van dit enzym beschikbaar.
Genetische varianten van dit gen resulteren
in verschillende maten van activiteit van het
MTHFR enzym. Dit kan je folaatspiegel enorm
beïnvloeden.
Resultaat:
De analyse toont aan dat jij drager bent van één gunstige en één
ongunstige kopie van het MTHFR gen, die een lagere folaat spiegel
geven. Ongeveer 43 procent van de mensen heeft zo'n genetische aanleg.

•

•
•

•

Ieder ongunstige kopie van dit MTHFR gen verlaagd je folaatspiegel aanzienlijk. Dit betekent
natuurlijk ook een toegenomen behoefte aan
deze B-vitamine. Voeding, met name bladgroenten, is dan een zeer belangrijk onderdeel
van je voedings- en leefstijlplan.

Jouw folaat-gehalte ligt gemiddeld lager dan bij mensen met de
gunstige kopieën van het MTHFR gen. Door dit resultaat raden we
jou aan hogere hoeveelheden folaat te consumeren.
Vanwege dit resultaat raden we jou aan om een dagelijkse folaat
inname van [table =B9_nižji] mcg per dag aan te houden.
Voeg om voor goede folaat spiegel te zorgen groenten aan jouw
voedingspatroon toe, zoals groene sla, bladgroenten, bloemkool,
broccoli, artisjokken en/of koolsoorten toe.
Omdat jij drager bent van een minder gunstige genetische aanleg,
is het raadzaam zijn om dagelijks een adequate inname van
folaat na te streven, zo kun je bijvoorbeeld 's morgens wat vers
sinaasappelsap nemen en wat prei toevoegen aan een lichte soep
en/of wokgerecht bij de lunch of voor bij het dinner.

Geanalyseerde genen
MTHFR (1)
MTHFR (2)
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Vitamine B12
Vitamine B12, ook bekend als cobalamine,
speelt een centrale rol in het functioneren
van het zenuwstelsel, en is vooral belangrijk
voor cognitieve vaardigheden. Vitamine B12
is betrokken bij de synthese van DNA en rode
bloedcellen, evenals de synthese van vetzuren.
Een gevarieert voedingsplan geeft het lichaam
normaal gesproken voldoende vitamine B12.
Tekorten aan vitamine B12 worden vaak
gezien bij vegetariërs, veganisten, ouderen en
mensen die genetisch gevoelig zijn voor een
gebrek aan vitamine B12.
Talrijke studies hebben de invloed van het
FUT2 gen en de varianten ervan op de vitamine B12 spiegel bevestigd. Het onderzoek wat
wij volgen toont dat elke ongunstige kopie
van het FUT2 gen de vitamine B12 spiegel met
zo’n 10 procent verlaagt. Als gevolg hiervan
hebben mensen met twee ongunstige kopieen,
kans op een 20 procent lagere vitamine B12
bloedspiegel.

Resultaat:
Jij draagt twee gunstige kopieën van het FUT2 gen, wat een gemiddeld
hogere vitamine B12 niveau geeft. Studies hebben aangetoond dat
mensen met eenzelfde genetische aanleg 10 tot 20 procent hogere
vitamine B12 spiegels vertonen in vergelijking met anderen in de
bevolking.

•

Jouw genetisch resultaat is gunstig, maar we raden je aan om jouw vitamine B12
aanleg te waarborgen.

•

We raden je aan 3 mcg vitamine B12 per dag te consumeren.

•

Als je melk, zuivelproducten en zo nu en dan wat vlees op jouw dagmenu zet, dan
hoef jij je geen zorgen te maken over een tekort aan vitamine B12.

•

We raden je ook aan om regelmatig vis te eten, wat ook een goede bron van
vitamine b12 is.

•

Als je deze aanbevelingen opvolgt, neem je voldoende vitamine B12 tot je,
waardoor je niet hoeft te compenseren met een B12 voedingssupplement.
Wanneer je vegetariër bent, raden we je aan je vitamine B12 spiegels nauwkeurig
in de gaten te houden omdat vegetarische voeding weinig vitamine B12 bevat.

Geanalyseerde genen
FUT2
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Vitamine D
Vitamine D is een belangrijke vitamine, die
onder andere betrokken is bij de opname van
calcium in je darmen, zorgt voor de opname van
calcium in je botten, betrokken is bij de regulatie van je immuunsysteem, je bloedsuikerspiegel en zelfs je genexpressie zelf. Je vitamine D
spiegel in bloed wordt beïnvloedt door voeding,
blootstelling aan zonlicht op je huid, en van je
genetische omzetting via een aantal enzymen.

Resultaat:
Jij bent drager van een gunstige genetische samenstelling, wat
resulteert in een hogere vitamine D-spiegel.

•
•
•
•

•

In een onderzoek dat in 2010 werd gestart
werden vitamine D-spiegels gemeten van
33.000 mensen en verschillende genen werden
geanalyseerd op hun betrokkenheid bij de
opname van vitamine D. Drie genen werden
geïdentificeerd. De variatie in het GC gen
had de grootste invloed en mensen met twee
ongunstige kopieën van dit GC gen vertoonden
een 20 procent lagere vitamine D spiegel. De
genen DHCR7 en CYP2R1 hadden een even
belangrijke invloed op de vitamine D spiegel.
Deze drie genen zijn daarom opgenomen in
onze analyse en op basis van deze analyse
kunnen we je genetische behoefte aan vitamine
D effectief voorspellen.

Jouw genetische aanleg beschermt je tegen het gebrek aan vitamine
D. Om dit te behouden, raden we je aan onze aanbevelingen te volgen.
We raden je aan dat 20 mcg vitamine D per dag uit voeding
consumeert.
Voedingsbronnen rijk aan vitamine D zijn bijvoorbeeld vis (sardines en
makreel) en melk en zuivelproducten, zoals yoghurt en kwark.
Naast je voedingspatroon is blootstelling aan zonlicht van significante
invloed op jouw vitamine D-spiegel. Je hoeft echter niet te overdrijven
met zonnebaden, want korte wandelingen van 10 à 15 minuten in
daglicht kunnen al volstaan, mits voldoende huid wordt blootgesteld
aan de zon.
We raden je aan om de ''voedingstabellen'' aan het eind van dit
rapport te gebruiken om te zien welke voedingsmiddelen je kunnen
helpen om een goede vitamine D spiegel te behouden.
Geanalyseerde genen
GC
DHCR7
CYP2R1
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AA
GT
AG

Vitamine E
Vitamine E, ook bekend onder de naam tocoferol, is één van de belangrijkste, vetoplosbare
antioxidanten. Vitamine E helpt beschermen tegen oxidatieve stress. Een tekort
aan vitamine E verhoogd onder andere de
ontstekingsgevoeligheid. Mensen met lagere
vitamine E spiegels zijn verhoogd vatbaar voor
chronische ziekten, omgekeerd, mensen met
hogere vitamine E spiegels hebben minder
gezondheidsproblemen en functioneren in het
algemeen fysieke op een hoger niveau.
Resultaat:
In de zoektocht naar antwoorden op de vraag
waarom er verschillen in vitamine E-niveaus
tussen mensen optreden, werd als antwoord
gevonden dat dit niet alleen voedingsgerelateerd is maar dat dit ook een genetische
invloed kent. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat een gunstige variant
kan optreden in het gen APOA5, welke de
vitamine E spiegel verhoogt. Mensen met zo’n
dergelijke genetische aanleg vertonen een
hogere vitamine E spiegel, met als gevolg een
verlaagde dagelijkse behoefte van vitamine E
met betrekking tot hun gezondheid. Mensen
met ongunstige varianten van dit APOA5 gen
dienen voedingsmiddelen met meer vitamine
E op te nemen in hun voedingsplan om hun
vitamine E spiegel op peil te houden.

Je genetische samenstelling bepaalt een gemiddeld vitamine E-niveau,
maar in vergelijking met mensen met één of twee gunstige exemplaren
van het APOA5 gen, is jouw vitamine E niveau genetische lager.

•

•
•
•
•

•

•

Jij bent de drager van de meest voorkomende genetische aanleg,
maar dit is niet het meest optimale resultaat. We raden je aan
dat je voedingsmiddelen kiest die jouw dagelijkse vitamine
E-consumptie rond 16 houdt.
Er is veel vitamine E te vinden in noten (pinda's, pistachenoten) en
in vrijwel alle oliën.
In een iets lagere hoeveelheid is vitamine E ook aanwezig in fruit,
groenten en granen.
Wij raden je aan om tijdens het winkelen voedseletiketten te lezen
om te zien hoeveel vitamine E in een bepaald product aanwezig is.
We raden je verder aan de voedingstabellen te gebruiken aan
het einde van dit rapport. Ze helpen je bij het plannen van jouw
dagmenu en om voedingsmiddelen te kiezen die je helpen voldoen
aan jouw dagelijkse behoeften
Probeer zoveel als mogelijk verse voedingsmiddelen te consumeren,
om dat in diepvries voedingsmiddelen het vitamine E niveau sneller
afneemt.
Vitamine E spiegels worden bevordert met behulp van vitamine C
en we raden dan ook aan om citrusvruchten, bosvruchten, rode en
groene paprika's vol vitamine C te consumeren in combinatie met
voedingsmiddelen rijk aan vitamine E.

Geanalyseerde genen
APOA5

CC
77

IJzer
IJzer is een mineraal dat nodig is voor gezond
bloed, transport van zuurstof door je lichaam, de
productie van neurotransmitters, van energie,
en een adequate werking van talrijke enzymen.
Hoewel het probleem vooral te wijten is aan
een tekort, hebben sommige mensen zelfs
een teveel aan ijzer. Om de twee uitersten te
vermijden, wordt je ijzerspiegel in je lichaam
zorgvuldig gereguleerd.

Resultaat:

Eén van de genen die verantwoordelijk is voor
het juiste ijzerspiegel in je lichaam is het gen
HFE. Afwijkingen in dit gen kunnen resulteren
in een te hoge ijzerspiegel. Volgens wetenschappelijke publicaties dragen tachtig procent
van de mensen met een te hoge ijzerspiegel
twee ongunstige kopieën van dit HFE. Van deze
groep ontwikkelen echter gemiddeld slechts
28 procent van de mannen en 1 procent van
de vrouwen tekenen van ijzerstapeling in hun
lichaam. Voeding blijkt echter zo’n 70 procent
van je uiteindelijke ijzerspiegel te bepalen.

De genetische analyse laat zien dat jij gevoelig bent voor een lager ijzer
spiegel, omdat je gunstige varianten bezit van het HFE gen.

•

•
•

•

•
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Je genotype bepaalt een gemiddeld lager ijzer spiegel, wat
ongunstig is, en we raden je dan ook aan om je dagelijkse ijzer
spiegel te verhogen naar 15 mg.
Genoeg ijzer is bijvoorbeeld te vinden in pompoenpitten,
pistachenoten, cashewnoten, sesamzaad, rijstzemelen en mosselen.
Daarnaast raden we voedingsbronnen als, wortel, abrikoos, druiven
en tomaten aan om te eten, deze bevatten bètacaroteen en vitamine
C. Vitamine C helpt bij de opname van ijzer.
Om nauwkeurig aan jouw dagelijkse vereisten te voldoen, raden we
jou aan om regelmatig gebruik te maken van de voedingstabellen
aan het einde van dit rapport, waarmee jij kunt controleren in welke
voedingsmiddelen voldoende ijzer aanwezig is.
Op basis van jouw genetische anayse, kan het raadzaam zijn om
voedingssupplementen te gebruiken die ijzer in verschillende
vormen bevatten.

Geanalyseerde genen
TMPRSS6
HFE

AG
GG

Selenium
Selenium is een zeer belangrijk mineraal,
omdat het als een antioxidant in je lichaam
werkzaam is. Het vormt uiteindelijk een
ongewoon aminozuur, selenocysteïne, dat
nodig is voor het functioneren van meer dan
twintig enzymen. Selenium is onder andere
belangrijk voor een goede schildklierwerking,
antioxidantieve capaciteit en goed werkend
detoxificatie systeem. Talrijke studies tonen
aan dat een hoog seleniumgehalte in je
lichaam beschermd tegen vormen van kanker
(anticarcinogeen) en een algeheel beschermend effect heeft op je gezondheid.
In een wetenschappelijk onderzoek is geconstateerd dat er twee varianten aanwezig zijn
in het gen SEPP-1, welke verantwoordelijk
zijn voor het transport van selenium in je
lichaam. Dit beïnvloed de seleniumspiegel van
je lichaam. Wetenschappers hebben tevens
ontdekt dat je seleniumspiegel in relatie staat
met je BMI, dit wordt meegenomen in het
volgende advies.

Resultaat:
De genetische analyse laat zien dat jij drager bent van een gunstige
variant van het SEPP-1 gen, dat een hogere selenium spiegel in je
lichaam geeft.

•

•

•
•

•
•
Geanalyseerde genen
SEPP-1 (1)
SEPP-1 (2)

Ondanks een gunstige genetische aanleg dien je bewust te zijn van
je seleniumspiegel, omdat je seleniumbehoefte wordt beïnvloed
door jouw BMI (body mass index).
Gezien het feit dat jij drager bent van een gunstige genetische
aanleg raden we je aan om meer dan 40 mmcg selenium per dag te
consumeren, als jouw BMI lager is dan 30.
Als jouw BMI hoger is dan 30, dan raden we aan om twee keer
zoveel selenium per dag te consumeren.
Selenium is aanwezig in veel voedingsmiddelen en daarom, kun
je met een gevarieerde keuze aan voedingsmiddelen vrij makkelijk
voldoen aan jouw dagelijkse behoeften.
We raden je aan om diverse voedingsmiddelen uit de granen-familie
te combineren met vis en vlees, waarin selenium ruim aanwezig is.
Gebruik de voedingstabellen aan het einde van dit rapport voor
meer voedingsbronnen met selenium.

AG
GG
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Voedingsplan
Het is in het algemeen veel makkelijker om te
vertellen wat ongezond is, dan om de vraag te
beantwoorden over welk type voedingspatroon
het meest past bij jou. Dat komt door individuele
genetische verschillen, die bepalend zijn voor de
geschiktheid van een specifiek voedingsplan voor
ons lichaam. Dit is de reden waarom een voedingspatroon voor één persoon zeer succesvol
kan zijn, maar totaal niet past voor een ander, of

VOEDINGSPATROON
Jouw genen bepalen dat het voedingspatroon
dat voor jou het meest geschikt is, je voldoende energie geeft, je de juiste voedingsstoffen
garandeert en je zal helpen een optimale
gezondheid te hebben. We raden je aan om
gevarieerde keuzes te maken uit alle voedingsgroepen. Volg de gedetailleerde aanbevelin-

daar zelfs negatieve gevolgen kan geven.
Het voedingsplan dat we je hier aanbevelen is
dus gebaseerd op jouw genetische aanleg. Het
voedingsplan op basis van jouw persoonlijke
DNA-analyse houdt rekening met jouw individuele kenmerken en behoeften en stelt je in staat te
eten wat niet alleen bij jouw lichaam pas

gen om optimaal aan jouw gepersonaliseerde
voedingspatroon te voldoen.
Jouw dagelijkse calorie-inname, passend bij
jouw genetisch profiel, is weergegeven in
de grafiek hieronder. Genen bepalen ook de
hoeveelheid energie die jouw lichaam gebruikt

in rust, waardoor we op maat aanbevelingen
kunnen doen. Daarnaast kun je rekening
houden met je dagelijkse fysieke activiteit,
want je calorieverbruik neemt immers toe
door fysieke activiteit en neemt af op minder
actieve dagen.

Jouw optimale calorie inname
Met behulp van de genetische analyse
hebben we het percentage van je dagelijkse
calorie-inname bepaald, vertegenwoordigd
door verzadigde, enkelvoudig onverzadigde
en meervoudig onverzadigde vetten, kool-

Jouw resultaat:

Voorbeeld: 10 procent van de enkelvoudig
onverzadigde vetten bij een dagelijkse inname van 2000 kcal is 200 kcal, wat ongeveer
22 gram (200:9) enkelvoudig onverzadigde
vetten is.

Uitsluitend zittende activiteit
met weinig activiteit in vrije
tijd

Een incidenteel hoger energieverbruik door lopende en staande
activiteiten

Regelmatige matige
fysieke activiteiten

Intensieve fysieke
activiteit

kcal/per dag

kcal/per dag

kcal/per dag

kcal/per dag

14 tot 19

2500

2900

3300

3600

20 to 25

2500

2900

3300

3600

26 tot 51

2400

2800

3100

3500

52 tot 65

2200

2500

2800

3200

65+

2000

2300

2500

2800

Leeftijd
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hydraten en eiwitten. De calorieën kunnen
eenvoudig worden omgezet in grammen met
behulp van de volgende methode:
• 1 gram eiwit of koolhydraten is 4 kcal
• 1 gram vet is 9 kcal

Voedingspatroon
UITGEBALANCEERD VOEDINGSPATROON
MET GECONTROLEERDE INNAME VAN
KOOLHYDRATEN

Verzadigde vetten 10 %
7%
Meervoudig
onverzadigde vetten
Enkelvoudig
10 %
Onverzadigde vetten
Koolhydraten 48-50 %
23-25 %
Eiwitten

Jouw genen bepalen dat het meest geschikte voedingspatroon voor
jou een uitgebalanceerd voedingspatroon is. Dat geeft je genoeg
energie en alle benodigde voedingsstoffen die bijdragen aan
een optimale gezondheid. We raden jou aan om uit verschillende
voedingsgroepen een gevarieerde keuze te maken, maar let op jouw
koolhydraatinname. Wees voorzichtig als je koolhydraten consumeert,
let vooral ook goed op welke vorm je consumeert, omdat een
overmatige inname een negatief effect heeft op jouw gezondheid.

ALGEMENE AANBEVELINGEN
Eet minstens 5 maaltijden per dag: ontbijt, tussendoor, lunch, tussendoor en diner.
Kies voor vers en onverwerkt voedsel. Vooraf bereid voedsel bevat veel ongezonde additieven.
Beperk braden. Eigen sap stomen of koken is absoluut aan te bevelen.
Beperk in het algemeen het toevoegen van suiker en kies in plaats van fruityoghurt voor een gewone.
In plaats van frisdranken en andere gezoete producten dranken drinken water, omdat het geen calorieën bevat.
Vervang wit brood door volkorenbrood en witte pasta met donkere pasta.
Probeer verschillende zoete lekkernijen zoals gebak, snoepjes te vermijden, ijsjes en kunstmatige frisdranken, omdat ze snel te veel kunnen bevatten, en ze bevatten meestal ook geraffineerde witte suiker.
Als je het moeilijk vindt om witbrood en verschillende bagels te weerstaan, dan hebben we wat advies voor jou: verdeel de helft van de porties, dit kun je doen door bijvoorbeeld het brood in plakken te snijden en
vervolgens weer te delen zodat het plakje dunner wordt.
VRUCHTEN
Eet de hele dag minstens twee van de volgende fruitproducten: een handvol frambozen, bosbessen, zwarte bessen, aardbeien, een peer of een appel.
PEULVRUCHTEN, GROENTEN EN ZETMEEL
Jouw voedingspatroon moet voornamelijk bestaan uit complexe koolhydraten. We raden jou aan genoeg peulvruchten en andere groenten te eten. Gebruik ze indien mogelijk bij elk hoofdgerecht.
Het meest geschikt voor jou zijn bladgroenten, erwten, tuinbonen, kikkererwten, gerst, prei, koolrabi, bloemkool, snijbiet, veldsla, linzen en broccoli.
Deze voedingsmiddelen bevatten veel vezels, wat zal leiden tot een verzadigend gevoel en je zult hierdoor minder koolhydraten eten.
Bereid ze voor als salades of bijgerechten, maar ze kunnen ook je belangrijkste toevoeging zijn van je hoofdmaaltijd.
We raden ook papschotels aan die gemaakt zijn van spelt of gerst. Meng een pollepel van dergelijke pap met champignons of gekookte groenten.
Eet geen brood als je maaltijd bestaat uit rijst, aardappelen of pasta. Eet ook zo weinig mogelijk brood met salades bereid uit peulvruchten.
Andere bronnen van koolhydraten moeten zilvervliestrijst, volkoren of bruinbrood, zemelen, boerenkool, venkel, prei en snijbiet zijn.
OLIE, NOTEN EN ZADEN
Overdrijf bij het bereiden van voedsel niet met olie. Voeg alleen een noodzakelijke hoeveelheid toe. We raden walnootolie, olijfolie van eerste persing of zonnebloemolie aan.
Eet elke dag bijvoorbeeld een grote lepel gemalen lijnzaad en een lepel pompoenpitten. Je kunt ze over salades en pasta strooien of ze mengen met yoghurt.
Van noten en zaden adviseren we vooral sesamzaadjes en Braziliaanse noten, die je gerechten verrijken.
VLEES EN VIS
Je moet niet meer dan 4 keer per week voor vlees kiezen. Probeer in plaats van rund- en varkensvlees vaker te kiezen voor gevogelte, want het is gezonder voor jou.
Kies mager vlees en vleesproducten die zijn gemaakt van hele brokken.
Als jij vegetariër bent, vervang je met succes dierlijke eiwitten door producten zoals tofu, sojaburgers en peulvruchten.
Vis moet minstens één keer per week op jouw menu staan. We raden zeebaars, sardines, makreel of tonijn aan.
MELK EN ZUIVELPRODUCTEN
Drink een glas melk of eet elke dag yoghurt. Yoghurt bevat probiotische bacteriën die onze spijsvertering bevorderen. Neem een volkorenbroodje met je yoghurt of voeg het toe aan je favoriete ontbijtgranen.
Leg een lepel cottage cheese op een sneetje brood of eet het op met twee plakjes magere kaas.
Bereid jezelf zo nu en dan melkrijst of soortgelijke melkgerechten voor (melkgierstpap, melkgries)
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Voedingstabellen
Voeding (100 g)

Portie

Calorieën Eiwitten Koolhydraten

Verzadigde
vetten

Enkelvoudig
onverzadigde
vetten

Meervoudig
onverzadigde Cholesterol
vetten

GRANEN EN ZETMEEL
Amarant

half kopje

371

13,6 g

65,7 g

1,50 g

1,70 g

2,80 g

0 mg

Amarant, gekookt

5 eetlepels

102

3,8 g

18,7 g

~

~

~

0 mg

Gerst

half kopje

352

9,9 g

77,7 g

0,20 g

0,10 g

0,60 g

0 mg

Gerstvlokken of bloem

3 eetlepels

345

10,5 g

74,5 g

0,30 g

0,20 g

0,80 g

0 mg

Gerst, gekookt

5 eetlepels

123

2,3 g

28,2 g

0,10 g

0,10 g

0,20 g

0 mg

Brood, boekweit

2 stukken

256

7,9 g

51,4 g

0,34 g

0,62 g

0,50 g

0 mg

Brood, mais

2 stukken

314

7,2 g

48,1 g

2,70 g

5,10 g

1,20 g

0 mg

Brood, haver

2 stukken

236

10,4 g

39,8 g

0,70 g

1,60 g

1,70 g

0 mg

Brood, rogge

2 stukken

258

8,5 g

48,3 g

0,60 g

1,30 g

0,80 g

0 mg

Brood, gespeld

2 stukken

333

12,0 g

65,7 g

0,24 g

0,54 g

1,18 g

0 mg

Brood, wit

2 stukken

266

7,6 g

50,6 g

0,70 g

0,70 g

1,40 g

0 mg

1 kopje

456

3,1 g

51,8 g

26,40 g

1,40 g

0,20 g

0 mg

Cornflakes

3/4 kopje

360

6,7 g

86,7 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Maïs polenta, instant

half kopje

371

8,8 g

79,6 g

0,20 g

0,30 g

0,50 g

0 mg

Khorasan tarwe

half kopje

337

14,7 g

70,4 g

0,20 g

0,20 g

0,60 g

0 mg

Khorasan tarwe, gekookt

3/4 kopje

146

6,5 g

30,5 g

0,10 g

0,1 g

0,24 g

0 mg

Macaroni, gewoon, gekookt

3/4 kopje

158

5,8 g

30,9 g

0,20 g

0,10 g

0,30 g

0 mg

Macaroni, volkoren, gekookt

3/4 kopje

124

5,3 g

26,5 g

0,10 g

0,10 g

0,20 g

0 mg

4 eetlepels

375

12,7 g

68,2 g

1,50 g

2,10 g

2,40 g

0 mg

Aardappel, gebakken

1 middelgrote
aardappel

93

2,0 g

21,5 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Aardappel, gekookt

1 middelgrote
aardappel

87

1,9 g

20,1 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

1 kopje

316

13,3 g

49,7 g

4,20 g

7,50 g

7,50 g

0 mg

Rijst, bruin

half kopje

362

7,5 g

76,2 g

0,50 g

1,00 g

1,00 g

0 mg

Rijst, wit

half kopje

360

6,6 g

79,3 g

0,20 g

0,20 g

0,20 g

0 mg

Spaghetti, gewoon, gekookt,
zonder zout

3/4 kopje

158

5,8 g

30,9 g

0,20 g

0,10 g

0,30 g

0 mg

Spaghetti, volkoren, gekookt,
zonder zout

3/4 kopje

124

5,3 g

26,5 g

0,10 g

0,10 g

0,20 g

0 mg

Spelt

5 eetlepels

338

14,6 g

71,4 g

0,40 g

0,40 g

1,30 g

0 mg

Tofu

1 plak

271

17,3 g

10,5 g

2,90 g

4,50 g

11,40 g

0 mg

1 kopje

360

23,1 g

51,8 g

1,70 g

1,40 g

6,00 g

0 mg

half kopje

340

10,7 g

75,4 g

0,40 g

0,20 g

0,80 g

0 mg

Kokos vlokken/rasp

Havervlokken

Rijst zemelen

Tarwekiemen
Tarwe, gewoon

82

B6

B9

0,6 mg

82 mcg

0,1 mg

22 mcg

0,3 mg

B12

C

E

Ijzer

Kalium

Selenium

Calcium Magnesium Mangaan

0,0 mcg 0,0 mcg

4 mg

1,20 mg

7,6 mg

508 mg

18,7 mcg

159 mg

248 mg

3,3 mg

4 mg

0,0 mcg 0,0 mcg

4 mg

0,20 mg

2,1 mg

135 mg

5,5 mcg

47 mg

65 mg

0,9 mg

6 mg

23 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,00 mg

2,5 mg

280 mg

37,7 mcg

29 mg

79 mg

1,3 mg

9 mg

0,4 mg

8 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,60 mg

2,7 mg

4 mg

37,7 mcg

32 mg

96 mg

1,0 mg

4 mg

0,1 mg

16 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,00 mg

1,3 mg

93 mg

8,6 mcg

11 mg

22 mg

0,3 mg

3 mg

0,3 mg

43 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

1 mg

0,22 mg

1,3 mg

166 mg

2,5 mcg

19 mg

95 mg

1,0 mg

57 mg

0,1 mg

55 mcg

0,2 mcg

~

0 mg

~

1,9 mg

128 mg

9,9 mcg

73 mg

20 mg

0,2 mg

778 mg

0,1 mg

81 mcg

0,0 mcg

~

0 mg

0,40 mg

3,1 mg

147 mg

30,0 mcg

65 mg

35 mg

0,8 mg

407 mg

0,1 mg

110 mcg

0,0 mcg

~

1 mg

0,30 mg

2,8 mg

166 mg

30,9 mcg

73 mg

40 mg

0,8 mg

660 mg

0,4 mg

64 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,98 mg

3,4 mg

418 mg

0,2 mcg

29 mg

119 mg

0,0 mg

579 mg

0,1 mg

111 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,20 mg

3,7 mg

100 mg

17,3 mcg

151 mg

23 mg

0,5 mg

681 mg

0,0 mg

3 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,00 mg

1,5 mg

361 mg

16,1 mcg

11 mg

51 mg

1,0 mg

285 mg

1,8 mg

357 mcg

5,4 mcg 3,6 mcg

0 mg

0,30 mg

19,3 mg

117 mg

5,1 mcg

3 mg

16 mg

0,1 mg

949 mg

0,1 mg

5 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

~

1,0 mg

137 mg

17,0 mcg

2 mg

27 mg

0,1 mg

1 mg

0,3 mg

~

0,0 mcg

0 mg

0,60 mg

4,4 mg

446 mg

69,3 mcg

24 mg

134 mg

2,9 mg

6 mg

0,1 mg

12 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

~

2,0 mg

220 mg

~

10 mg

56 mg

1,2 mg

6 mg

0,0 mg

7 mcg

0,0 mcg

~

0 mg

0,10 mg

0,5 mg

44 mg

26,4 mcg

7 mg

18 mg

0,3 mg

1 mg

0,1 mg

5 mcg

0,0 mcg

~

0 mg

0,30 mg

1,1 mg

44 mg

25,9 mcg

15 mg

30 mg

1,4 mg

3 mg

1,6 mg

286 mcg

0 mg

0,50 mg

29,3 mg

359 mg

26,8 mcg

352 mg

138 mg

2,9 mg

258 mg

0,3 mg

9 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 13 mg

0,00 mg

0,4 mg

391 mg

0,3 mcg

5 mg

25 mg

0,2 mg

5 mg

0,3 mg

10 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 13 mg

0,00 mg

0,3 mg

379 mg

0,3 mcg

5 mg

33 mg

0,1 mg

4 mg

4,1 mg

63 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

4,90 mg

18,5 mg

1485 mg

15,6 mcg

57 mg

781 mg

14,2 mg

5 mg

0,5 mg

20 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

1,2 mg

1,8 mg

268 mg

23,4 mcg

33 mg

143 mg

3,7 mg

4 mg

0,1 mg

9 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

1,0 mg

0,8 mg

86 mg

15,1 mcg

9 mg

35 mg

1,1 mg

1 mg

0,0 mg

7 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,10 mg

1,3 mg

44 mg

26,4 mcg

7 mg

18 mg

0,3 mg

1 mg

0,1 mg

5 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,30 mg

1,1 mg

44 mg

25,9 mcg

15 mg

30 mg

1,4 mg

3 mg

0,2 mg

45 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,80 mg

4,4 mg

388 mg

11,7 mcg

27 mg

136 mg

3,0 mg

8 mg

0,1 mg

27 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

0,00 mg

4,9 mg

146 mg

28,5 mcg

372 mg

60 mg

1,5 mg

16 mg

1,3 mg

281 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

22,00 mg

6,3 mg

892 mg

79,2 mcg

39 mg

239 mg

13,3 mg

12 mg

0,4 mg

41 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

1,00 mg

5,4 mg

435 mg

2,1 mcg

34 mg

90 mg

3,4 mg

2 mg

~

D

0,0 mcg 0,0 mcg

~

Natrium

1 kop = 2 dl • 1 theelepel = 5 ml • 1 eetlepel = 15 ml
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Voeding (100 g)

Portie

Calorieën Eiwitten Koolhydraten

Verzadigde
vetten

Enkelvoudig
onverzadigde
vetten

Meervoudig
onverzadigde Cholesterol
vetten

FRUIT
Appel

1 klein fruit

52

0,3 g

11,4 g

0,21 g

0,02 g

0,25 g

0 mg

1 kopje

241

3,4 g

62,6 g

0,00 g

0,10 g

0,10 g

0 mg

Avocado

de helft van
het fruit

160

2,0 g

8,5 g

2,10 g

9,80 g

1,80 g

0 mg

Banaan

1 fruit

89

1,1 g

22,8 g

0,10 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Zwarte bessen

1 kopje

63

1,4 g

15,4 g

0,00 g

0,10 g

0,20 g

0 mg

Bosbessen

1 kopje

57

0,7 g

14,5 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Kersen

2/3 kop,
ontpit

63

1,1 g

16,0 g

0,07 g

0,08 g

0,10 g

0 mg

Veenbessen, gedroogd

2,5 kop

308

0,1 g

82,4 g

0,10 g

0,20 g

0,70 g

0 mg

Vijgen, Gedroogd

5 vijgen

249

3,3 g

63,9 g

0,10 g

0,20 g

0,30 g

0 mg

1 klein fruit

34

0,6 g

7,4 g

0,03 g

0,03 g

0,06 g

0 mg

1 fruit

70

0,6 g

16,0 g

0,05 g

0,09 g

0,06 g

0 mg

2 vruchten

61

1,1 g

14,7 g

0,03 g

0,05 g

0,30 g

0 mg

1 fruit

29

1,1 g

9,3 g

0,13 g

0,04 g

0,10 g

0 mg

1 gemiddeld
fruit

53

0,8 g

13,3 g

0,00 g

0,10 g

0,10 g

0 mg

2/3 kop

34

0,8 g

8,8 g

0,10 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Nectarine

1 klein fruit

44

1,0 g

10,6 g

0,03 g

0,09 g

0,11 g

0 mg

Olijven, ingeblikt

12 eetlepels

145

1,0 g

3,8 g

2,00 g

11,30 g

1,30 g

0 mg

Oranje

1 klein fruit

39

1,0 g

8,3 g

0,03 g

0,06 g

0,08 g

0 mg

Perziken

1 klein fruit

39

0,9 g

9,9 g

0,00 g

0,10 g

0,10 g

0 mg

Peer

de helft van
het fruit

62

0,2 g

15,0 g

0,04 g

0,07 g

0,13 g

0 mg

Ananas

2 dunne
plakjes

54

0,5 g

13,1 g

0,02 g

0,03 g

0,08 g

0 mg

Pruimen

3 vruchten

69

0,6 g

11,4 g

0,02 g

0,05 g

0,08 g

0 mg

Framboos

2/3 kop

52

1,2 g

11,9 g

0,00 g

0,10 g

0,40 g

0 mg

Aalbes

1 kopje

26

1,1 g

13,8 g

0,04 g

0,03 g

0,07 g

0 mg

een halve
kop, gehakt

32

0,6 g

6,9 g

0,32 g

0,06 g

0,24 g

0 mg

2/3 kop

38

0,6 g

8,3 g

0,05 g

0,03 g

0,07 g

0 mg

Abrikozen, gedroogd

Grapefruit
Japanse persimmon (kaki)
Kiwi
Citroen
Mandarijn
Meloen

Aardbeien
Watermeloen
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B6

B9

B12

D

C

E

Ijzer

Kalium

Selenium

Calcium Magnesium Mangaan

Natrium

0,0 mg

3 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

5 mg

0,20 mg

0,1 mg

107 mg

0,0 mcg

6 mg

5 mg

0,0 mg

1 mg

0,1 mg

10 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

1 mg

4,30 mg

2,7 mg

1162 mg

2,2 mcg

55 mg

32 mg

0,2 mg

10 mg

0,3 mg

81 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 10 mg

2,10 mg

0,5 mg

485 mg

0,4 mcg

12 mg

29 mg

0,1 mg

7 mg

0,4 mg

20 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

9 mg

0,10 mg

0,3 mg

358 mg

1,0 mcg

5 mg

27 mg

0,3 mg

1 mg

0,0 mcg 0,0 mcg

181
mg

1,00 mg

1,5 mg

322 mg

1,7 mcg

55 mg

24 mg

0,3 mg

2 mg

0,1 mg

8,8 mcg

0,1 mg

6 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 10 mg

0,60 mg

0,3 mg

77 mg

0,1 mcg

6 mg

6 mg

0,3 mg

1 mg

0,0 mg

4 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

7 mg

0,10 mg

0,4 mg

222 mg

0,0 mcg

13 mg

11 mg

0,1 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

1,10 mg

0,5 mg

40 mg

0,5 mcg

10 mg

5 mg

0,3 mg

3 mg

0,1 mg

9 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

1 mg

0,40 mg

2,0 mg

680 mg

0,6 mcg

162 mg

1 mg

0,5 mg

10 mg

0,0 mg

10 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 33 mg

0,10 mg

0,1 mg

148 mg

1,4 mcg

12 mg

9 mg

0,0 mg

0 mg

0,1 mg

8 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

8 mg

0,70 mg

0,2 mg

161 mg

0,6 mcg

8 mg

9 mg

0,4 mg

1 mg

0,1 mg

25 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 93 mg

1,50 mg

0,3 mg

312 mg

0,2 mcg

34 mg

17 mg

0,1 mg

3 mg

0,1 mg

11 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 53 mg

0,20 mg

0,6 mg

138 mg

0,4 mcg

26 mg

8 mg

0 mcg

2 mg

0,1 mg

16 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 27 mg

0,20 mg

0,2 mg

166 mg

0,1 mcg

37 mg

12 mg

0,0 mg

2 mg

0,1 mg

21 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 37 mg

0,10 mg

0,2 mg

267 mg

0,4 mcg

9 mg

12 mg

0,0 mg

16 mg

0,0 mg

5 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

5 mg

0,80 mg

0,3 mg

201 mg

0,0 mcg

6 mg

9 mg

0,1 mg

0 mg

0,0 mg

3 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0 mg

3,80 mg

0,5 mg

42 mg

0,9 mcg

52 mg

11 mg

0,0 mg

1556 mg

0,1 mg

30 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 53 mg

0,20 mg

0,1 mg

181 mg

0,5 mcg

40 mg

10 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

4 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

7 mg

0,70 mg

0,3 mg

190 mg

0,1 mcg

6 mg

9 mg

0,1 mg

0 mg

0,0 mg

7 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

4 mg

0,10 mg

0,2 mg

119 mg

0,1 mcg

9 mg

7 mg

0,0 mg

1 mg

0,1 mg

18 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 48 mg

0,00 mg

0,3 mg

109 mg

0,1 mcg

13 mg

12 mg

0,9 mg

1 mg

0,0 mg

5 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 10 mg

0,30 mg

0,2 mg

157 mg

0,0 mcg

6 mg

7 mg

0,1 mg

0 mg

0,1 mg

21 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 26 mg

0,90 mg

0,7 mg

151 mg

0,2 mcg

25 mg

22 mg

0,7 mg

1 mg

0,1 mg

8 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 41 mg

0,10 mg

1,0 mg

275 mg

0,6 mcg

33 mg

13 mg

0,2 mg

1 mg

0,0 mg

24 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg 59 mg

0,30 mg

0,4 mg

153 mg

0,4 mcg

16 mg

13 mg

0,4 mg

1 mg

0,0 mg

3 mcg

0,0 mcg 0,0 mcg

0,10 mg

0,2 mg

112 mg

0,4 mcg

7 mg

10 mg

0,0 mg

1 mg

8 mg

1 kop = 2 dl • 1 theelepel = 5 ml • 1 eetlepel = 15 ml

85

Voeding (100 g)

Portie

Verzadigde
vetten

Enkelvoudig
onverzadigde
vetten

Meervoudig
onverzadigde
vetten

Cholesterol

10,5 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Calorieën Eiwitten Koolhydraten

GROENTE
Artisjok

1 gemiddeld stuk

47

3,3 g

Asperge

5 grote asperges

20

2,2 g

4,0 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

3/4 kop

65

0,8 g

16,3 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Paprika, groen

1 middelgrote

20

0,9 g

4,6 g

0,10 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Paprika, rood

helft van een grote

31

1,0 g

6,3 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

1 kopje, blokjes

34

2,8 g

6,6 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Kool, zuur

1 kopje

12

1,5 g

0,8 g

0,03 g

0,01 g

0,07 g

0 mg

Kool, wit, vers

1 kopje

25

1,3 g

5,8 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Wortel

1 kleine wortel

41

0,9 g

9,6 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Bloemkool

1 kopje, blokjes

25

2,0 g

5,3 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Biet

Broccoli

Snijbiet

2 bladeren

19

1,8 g

3,7 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Kikkererwten, gekookt

half kopje

164

8,9 g

27,4 g

0,30 g

0,60 g

1,20 g

0 mg

Paardebloem

2 kopjes

45

2,7 g

9,2 g

0,20 g

0,00 g

0,30 g

0 mg

1 kopje, blokjes

31

1,2 g

7,3 g

0,09 g

0,07 g

0,17 g

0 mg

Venkel
Veldbonen, gekookt

2/3 kop

110

7,6 g

19,7 g

0,10 g

0,10 g

0,20 g

0 mg

Knoflook

1 kopje

149

6,4 g

33,1 g

0,10 g

0,00 g

0,20 g

0 mg

een halve kop

29

1,8 g

6,7 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

1 kopje

50

3,3 g

10,0 g

0,10 g

0,10 g

0,30 g

0 mg

Groene koolrabi, gekookt
Boerenkool
Boerenkool, knop

1 kopje

43

3,4 g

9,0 g

0,10 g

0,00 g

0,20 g

0 mg

half kopje

127

8,7 g

22,8 g

0,10 g

0,00 g

0,30 g

0 mg

Koolraap

een halve knol

27

1,7 g

6,2 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Veldsla

1 kopje

21

2,0 g

3,6 g

0,02 g

0,01 g

0,08 g

0 mg

Bruine bonen, gekookt

Prei

1 kopje

61

1,5 g

14,2 g

0,00 g

0,00 g

0,20 g

0 mg

Linzen, gekookt

half kopje

116

9,0 g

20,1 g

0,10 g

0,10 g

0,20 g

0 mg

Peterselie, groen

10 scheuten

36

3,0 g

6,3 g

0,10 g

0,30 g

0,10 g

0 mg

1 kopje

71

1,3 g

17,0 g

0,10 g

0,10 g

0,00 g

0 mg

Pastinaak, gekookt
Erwten, gekookt

half kopje

40

3,3 g

6,8 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

1 ½ kopjes, in plakjes

16

0,7 g

3,5 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Rode kool

1 ½ kopje, geraspt

31

1,4 g

7,4 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Soja melk

half kopje

45

2,9 g

3,5 g

0,20 g

0,40 g

1,20 g

0 mg

Radijs

Sojayoghurt

1 kopje

94

3,5 g

9,7 g

0,26 g

0,40 g

1,02 g

0 mg

Soja, gekookt

half kopje

141

12,3 g

11,1 g

0,70 g

1,20 g

3,00 g

0 mg

Spinazie, gekookt

half kopje

23

3,0 g

3,7 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Lente-ui

1 kopje, blokjes

32

1,8 g

7,3 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

Tomaat

helft van een grote

18

0,9 g

3,9 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg

knolraap

2 kopjes

28

0,9 g

6,4 g

0,00 g

0,00 g

0,10 g

0 mg
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B6

B9

B12

D

C

E

Ijzer

Kalium

Selenium

Calcium Magnesium Mangaan

Natrium

0,1 mg

68 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

12 mg

0,20 mg

1,3 mg

370 mg

0,2 mcg

44 mg

60 mg

0,3 mg

0,1 mg

52 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

6 mg

1,10 mg

2,1 mg

202 mg

2,3 mcg

24 mg

14 mg

0,2 mg

2 mg

0,1 mg

27 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

2 mg

0,10 mg

0,4 mg

148 mg

1,0 mcg

11 mg

15 mg

0,2 mg

264 mg

0,2 mg

10 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

80 mg

0,40 mg

0,3 mg

175 mg

0,0 mcg

10 mg

10 mg

0,1 mg

3 mg

0,3 mg

46 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

128 mg

1,60 mg

0,4 mg

211 mg

0,1 mcg

7 mg

12 mg

0,1 mg

4 mg

0,2 mg

63 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

89 mg

0,80 mg

0,7 mg

316 mg

2,5 mcg

47 mg

21 mg

0,2 mg

33 mg

0,2 mg

31 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

20 mg

0,14 mg

0,6 mg

288 mg

0,6 mcg

48 mg

14 mg

0,1 mg

355 mg

0,1 mg

43 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

37 mg

0,20 mg

0,5 mg

170 mg

0,3 mcg

40 mg

12 mg

0,2 mg

18 mg

0,1 mg

19 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

6 mg

0,70 mg

0,3 mg

320 mg

0,1 mcg

33 mg

12 mg

0,1 mg

69 mg

0,2 mg

57 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

46 mg

0,10 mg

0,4 mg

303 mg

0,6 mcg

22 mg

15 mg

0,2 mg

30 mg

0,1 mg

14 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

30 mg

1,90 mg

1,8 mg

379 mg

0,9 mcg

51 mg

81 mg

0,4 mg

213 mg

0,1 mg

172 mcg 0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

0,40 mg

2,9 mg

291 mg

3,7 mcg

49 mg

48 mg

1,0 mg

7 mg

0,3 mg

27 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

35 mg

3,40 mg

3,1 mg

397 mg

0,5 mcg

187 mg

36 mg

0,3 mg

76 mg

0,0 mg

27 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

12 mg

0,58 mg

0,7 mg

414 mg

0,7 mcg

49 mg

17 mg

0,2 mg

52 mg

0,1 mg

104 mcg 0,0 mcg

94 mg

0,0 mcg

0 mg

0,00 mg

1,5 mg

268 mg

2,6 mcg

36 mg

43 mg

0,4 mg

5 mg

1,2 mg

3 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

31 mg

0,10 mg

1,7 mg

401 mg

14,2 mcg

181 mg

25 mg

1,7 mg

17 mg

0,2 mg

12 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

54 mg

0,50 mg

0,4 mg

340 mg

0,8 mcg

25 mg

19 mg

0,1 mg

21 mg

0,3 mg

29 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

120 mg

0,88 mg

1,7 mg

447 mg

0,9 mcg

135 mg

34 mg

0,8 mg

43 mg

0,2 mg

61 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

85 mg

0,90 mg

1,4 mg

389 mg

1,6 mcg

42 mg

23 mg

0,3 mg

25 mg

0,1 mg

130 mcg 0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

0,00 mg

2,2 mg

405 mg

1,1 mcg

35 mg

42 mg

0,4 mg

1 mg

0,2 mg

16 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

62 mg

0,50 mg

0,4 mg

350 mg

0,7 mcg

24 mg

19 mg

0,1 mg

20 mg

0,3 mg

14 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

38 mg

0,22 mg

2,2 mg

459 mg

0,9 mcg

38 mg

13 mg

0,4 mg

4 mg

0,2 mg

64 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

12 mg

0,90 mg

2,1 mg

180 mg

1,0 mcg

59 mg

28 mg

0,5 mg

20 mg

0,2 mg

181 mcg 0,0 mcg

0,0 mcg

2 mg

0,10 mg

3,3 mg

369 mg

2,8 mcg

19 mg

36 mg

0,5 mg

2 mg

0,1 mg

152 mcg 0,0 mcg

0,0 mcg

133 mg

0,70 mg

6,2 mg

554 mg

0,1 mcg

138 mg

50 mg

0,2 mg

56 mg

0,1 mg

58 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

13 mg

1,00 mg

0,6 mg

367 mg

1,7 mcg

37 mg

29 mg

0,3 mg

10 mg

0,1 mg

29 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

48 mg

0,40 mg

2,0 mg

240 mg

0,7 mcg

42 mg

26 mg

0,2 mg

240 mg

0,1 mg

25 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

15 mg

0,00 mg

0,3 mg

233 mg

0,6 mcg

25 mg

10 mg

0,1 mg

39 mg

0,2 mg

18 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

57 mg

0,10 mg

0,8 mg

243 mg

0,6 mcg

45 mg

16 mg

0,2 mg

27 mg

0,2 mg

32 mcg

1,1 mcg 12,0 mcg

7 mg

2,50 mg

0,5 mg

141 mg

2,3 mcg

140 mg

10 mg

~

50 mg

0,0 mg

1,3 mcg

13 mg

0,31 mg

1,06 mg

0 mg

13,0 mcg

118 mg

40 mg

~

13 mg

0,1 mg

111 mcg 0,0 mcg

6 mcg

~

0,0 mcg

17 mg

0,21 mg

2,5 mg

539 mg

1,4 mcg

145 mg

60 mg

0,5 mg

14 mg

0,2 mg

146 mcg 0,0 mcg

0,0 mcg

10 mg

2,10 mg

3,6 mg

466 mg

0,5 mcg

136 mg

87 mg

0,9 mg

70 mg

0,1 mg

64 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

19 mg

0,50 mg

1,5 mg

276 mg

0,6 mcg

72 mg

20 mg

0,2 mg

16 mg

0,1 mg

15 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

13 mg

0,50 mg

0,3 mg

237 mg

0,0 mcg

10 mg

11 mg

0,1 mg

5 mg

0,1 mg

15 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

21 mg

0,00 mg

0,3 mg

191 mg

0,7 mcg

30 mg

11 mg

0,1 mg

67 mg

1 kop = 2 dl • 1 theelepel = 5 ml • 1 eetlepel = 15 ml
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Voeding (100 g)

Portie

Calorieën Eiwitten Koolhydraten

Verzadigde
vetten

Enkelvoudig
onverzadigde
vetten

Meervoudig
onverzadigde
vetten

Cholesterol

NOTEN EN ZADEN
Amandelen

1 kopje

575

21,2 g

21,7 g

3,70 g

30,90 g

12,10 g

0 mg

Paranoten

7 eetlepels

656

14,3 g

12,3 g

15,10 g

24,60 g

20,60 g

0 mg

Cashewnoten

7 eetlepels

587

17,6 g

27,6 g

9,80 g

29,10 g

8,40 g

0 mg

1 kopje

131

2,0 g

27,8 g

0,30 g

0,50 g

0,50 g

0 mg

Hazelnoten

10 eetlepels

628

15,0 g

16,7 g

4,50 g

45,70 g

7,90 g

0 mg

Macadamia

3/4 kop

718

7,9 g

14,2 g

12,10 g

58,90 g

1,50 g

0 mg

7 eetlepels

567

25,8 g

16,1 g

6,80 g

24,40 g

15,60 g

0 mg

3/4 kop

673

13,7 g

13,1 g

4,90 g

18,76 g

34,07 g

0 mg

Kastanjes, gekookt

Pinda's
Pijnboompitten
Pistaches

3/4 kop

557

20,6 g

28,0 g

5,40 g

23,30 g

13,50 g

0 mg

Maanzaad

11 theelepeltjes

525

18,0 g

28,1 g

4,50 g

6,00 g

28,60 g

0 mg

Pompoenpitten,
gedroogd

10 theelepels

541

24,5 g

17,8 g

8,70 g

14,30 g

20,90 g

0 mg

Sesam zaden

11 teapoons

631

20,5 g

12,1 g

9,10 g

23,90 g

25,50 g

0 mg

1 kopje

654

15,2 g

13,7 g

6,10 g

8,90 g

47,20 g

0 mg

Ansjovis

1 filet

131

20,4 g

0,0 g

1,30 g

1,20 g

1,60 g

60 mg

Bruine forel, gekweekt

1 filet

148

20,8 g

0,0 g

1,10 g

3,30 g

1,50 g

58 mg

Kabeljauw

1 filet

82

17,8 g

0,0 g

0,10 g

0,10 g

0,20 g

43 mg

1 kleine filet

236

23,7 g

0,0 g

3,00 g

9,20 g

1,20 g

161 mg

Grijze mul

1 filet

117

19,4 g

0,0 g

1,10 g

1,10 g

0,70 g

49 mg

Heek

1 filet

82

17,9 g

0,0 g

0,10 g

0,10 g

0,20 g

37 mg

Haring

100 g

158

18,0 g

0,0 g

2,00 g

3,70 g

2,10 g

60 mg

Kreeft

een halve kreeft

90

18,8 g

0,5 g

0,20 g

0,30 g

0,20 g

95 mg

1 kleine filet

205

18,6 g

0,0 g

3,30 g

5,50 g

3,30 g

70 mg

2 kopjes

172

23,8 g

7,4 g

0,90 g

1,00 g

1,20 g

56 mg

100 g

82

14,9 g

2,2 g

0,20 g

0,20 g

0,20 g

48 mg

1 kleine filet

208

20,4 g

0,0 g

3,00 g

3,80 g

3,90 g

55 mg

Sardines

2 Vissen

117

19,7 g

0,0 g

0,82 g

0,44 g

1,15 g

81 mg

Sardines, ingeblikt

Walnoten
VIS EN ZEEVRUCHTEN

Paling, gekookt

Makreel
Mosselen, gekookt
Octopus
Zalm

2 Vissen

208

24,6 g

0,0 g

1,50 g

3,90 g

5,10 g

142 mg

Zeebaars

1 filet

97

18,4 g

0,0 g

0,50 g

0,40 g

0,70 g

41 mg

Inktvis, gebakken

1 kopje

175

17,9 g

7,8 g

1,90 g

2,70 g

2,10 g

260 mg

100 g

128

23,6 g

0,0 g

0,80 g

0,80 g

1,10 g

42 mg

1 kleine filet

108

23,4 g

0,0 g

0,20 g

0,20 g

0,30 g

45 mg

Tonijn in zijn eigen sap
Tonijn, gewoon

88

B6

B9

B12

D

C

E

Ijzer

Kalium

Selenium

Calcium Magnesium Mangaan

Natrium

0,1 mg

50 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

26,20 mg

3,7 mg

705 mg

2,5 mcg

264 mg

268 mg

2,3 mg

1 mg

0,1 mg

22 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

5,70 mg

2,4 mg

659 mg

1917,0 mcg

160 mg

376 mg

1,2 mg

3 mg

0,3 mg

68 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,90 mg

5,0 mg

546 mg

11,5 mcg

43 mg

258 mg

0,8 mg

15 mg

0,2 mg

38 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

27 mg

0,50 mg

1,7 mg

715 mg

0,9 mcg

46 mg

54 mg

0,5 mg

27 mg

0,6 mg 113 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

6 mg

15,00 mg

4,7 mg

680 mg

2,4 mcg

114 mg

163 mg

6,2 mg

0 mg

0,3 mg

11 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

0,50 mg

3,7 mg

368 mg

3,6 mcg

85 mg

130 mg

4,1 mg

5 mg

0,3 mg 240 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

8,30 mg

4,6 mg

705 mg

7,2 mcg

92 mg

168 mg

1,9 mg

18 mg

0,1 mg

34 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

9,30 mg

5,5 mg

597 mg

0,7 mcg

16 mg

251 mg

8,8 mg

2 mg

1,7 mg

51 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

2,30 mg

4,2 mg

1025 mg

7,0 mcg

107 mg

121 mg

1,2 mg

1 mg

0,2 mg

82 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

1,80 mg

9,8 mg

719 mg

13,5 mcg

1438 mg

347 mg

6,7 mg

26 mg

0,2 mg

58 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

2 mg

0,00 mg

15,0 mg

807 mg

5,6 mcg

43 mg

535 mg

3,0 mg

18 mg

0,4 mg 115 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

1,70 mg

6,4 mg

370 mg

97,5 mcg

600 mg

345 mg

1,4 mg

47 mg

0,5 mg

98 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

1 mg

0,70 mg

2,9 mg

441 mg

4,9 mcg

98 mg

158 mg

3,4 mg

2 mg

0,1 mg

9 mcg

0,6 mcg

1,7 mcg

0 mg

0,60 mg

3,3 mg

383 mg

36,5 mcg

147 mg

41 mg

0,1 mg

104 mg

0,2 mg

13 mcg

7,8 mcg

3,9 mcg

1 mg

0,20 mg

1,5 mg

361 mg

12,6 mcg

43 mg

22 mg

0,9 mg

52 mg

0,2 mg

7 mcg

0,9 mcg

1,1 mcg

1 mg

0,60 mg

0,4 mg

413 mg

33,1 mcg

16 mg

32 mg

0,0 mg

54 mg

0,1 mg

17 mcg

2,9 mcg

23,3 mcg

2 mg

4,00 mg

0,6 mg

349 mg

90,0 mcg

26 mg

26 mg

0,0 mg

65 mg

0,4 mg

9 mcg

0,2 mcg

18,3 mcg

1 mg

1,00 mg

1,0 mg

357 mg

149,0 mcg

41 mg

29 mg

0,0 mg

65 mg

0,4 mg

7 mcg

0,9 mcg

4,2 mcg

3 mg

0,60 mg

0,3 mg

403 mg

36,5 mcg

7 mg

24 mg

0,0 mg

71 mg

0,3 mg

10 mcg

13,7 mcg

1,0 mcg

1 mg

1,10 mg

1,1 mg

327 mg

36,5 mcg

57 mg

32 mg

0,0 mg

90 mg

0,1 mg

9 mcg

0,9 mcg

0,0 mcg

0 mg

1,50 mg

0,3 mg

275 mg

41,4 mcg

48 mg

27 mg

0,1 mg

296 mg

0,4 mg

1 mcg

8,7 mcg

9,0 mcg

1 mg

1,50 mg

1,6 mg

314 mg

44,1 mcg

12 mg

76 mg

0,0 mg

90 mg

0,1 mg

76 mcg

24,0 mcg

0,0 mcg

14 mg

0,55 mg

6,7 mg

268 mg

89,6 mcg

33 mg

37 mg

6,8 mg

369 mg

0,4 mg

16 mcg

20,0 mcg

0,0 mcg

5 mg

1,20 mg

5,3 mg

350 mg

44,8 mcg

53 mg

30 mg

0,0 mg

230 mg

0,6 mg

26 mcg

3,2 mcg

16,0 mcg

4 mg

3,60 mg

0,3 mg

363 mg

24,0 mcg

9 mg

27 mg

0,0 mg

59 mg

~

~

~

~

~

0,00 mg

2,7 mg

474 mg

640,6 mcg

379 mg

40 mg

0,2 mg

59 mg

0,2 mg

12 mcg

8,9 mcg

6,8 mcg

0 mg

2,00 mg

2,9 mg

397 mg

52,7 mcg

382 mg

39 mg

0,1 mg

505 mg

0,4 mg

5 mcg

0,3 mcg

67,8 mcg

0 mg

0,50 mg

0,3 mg

256 mg

36,5 mcg

10 mg

41 mg

0,0 mg

68 mg

0,1 mg

14 mcg

1,2 mcg

0,0 mcg

4 mg

1,20 mg

1,0 mg

279 mg

51,8 mcg

39 mg

38 mg

0,1 mg

306 mg

0,2 mg

2 mcg

1,2 mcg

4,5 mcg

0 mg

0,90 mg

1,0 mg

237 mg

65,7 mcg

14 mg

33 mg

0,0 mg

377 mg

0,9 mg

2 mcg

0,5 mcg

4,5 mcg

1 mg

0,50 mg

0,7 mg

444 mg

36,5 mcg

16 mg

50 mg

0,0 mg

37 mg

1 kop = 2 dl • 1 theelepel = 5 ml • 1 eetlepel = 15 ml
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Voeding (100 g)

Portie

Calorieën Eiwitten Koolhydraten

Verzadigde
vetten

Enkelvoudig
onverzadigde
vetten

Meervoudig
onverzadigde
vetten

Cholesterol

MELK EN ZUIVELPRODUCTEN
Boter, rauw

7 eetlepels

717

0,9 g

0,1 g

51,40 g

21,00 g

3,00 g

215 mg

Karnemelk

half kopje

56

4,1 g

5,3 g

1,20 g

0,60 g

0,10 g

8 mg

Wrongel, 20% m.m.

8 eetlepels

109

12,5 g

2,7 g

2,76 g

0,15 g

0,03 g

17 mg

Wrongel, 40% m.m.

8 eetlepels

160

11,1 g

2,6 g

6,17 g

0,34 g

0,07 g

37 mg

Gestremde melk, magere

8 eetlepels

70

13,5 g

3,2 g

0,17 g

0,08 g

0,00 g

1 mg

Edamer-kaas

100 g

357

25,0 g

1,4 g

17,60 g

8,10 g

0,70 g

89 mg

Goudse-kaas

100 g

356

24,9 g

2,2 g

17,60 g

7,70 g

0,70 g

114 mg

Kefir 1,1%

half kopje

41

3,1 g

4,6 g

0,57 g

0,00 g

0,00 g

0 mg

Margarine, normaal

7 eetlepels

713

0,2 g

0,7 g

14,20 g

36,40 g

26,70 g

0 mg

Margarine, groente

7 eetlepels

526

0,6 g

0,0 g

10,00 g

20,30 g

24,70 g

1 mg

100 g

300

22,2 g

2,2 g

13,20 g

6,60 g

0,80 g

79 mg

Gepasteuriseerde melk 1,6%

half kopje

46

3,0 g

4,8 g

0,91 g

0,41 g

0,04 g

5 mg

Gepasteuriseerde volle melk

half kopje

60

3,2 g

5,3 g

1,90 g

0,80 g

0,20 g

10 mg

100 g

174

11,3 g

0,3 g

8,30 g

3,60 g

0,40 g

51 mg

8 eetlepels

193

2,1 g

3,5 g

11,50 g

5,10 g

0,80 g

52 mg

100 g

358

26,6 g

0,0 g

17,38 g

0,42 g

0,20 g

0 mg

Avocado-olie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

11,60 g

70,60 g

13,50 g

~

Boter, cashewnoten

6 eetlepels

587

17,6 g

27,6 g

9,80 g

29,10 g

8,40 g

0 mg

Boter, pinda

6 eetlepels

588

25,1 g

20,0 g

10,50 g

24,20 g

14,20 g

0 mg

Kokosnootolie

7 eetlepels

862

0,0 g

0,0 g

86,50 g

5,80 g

1,80 g

0 mg

Visolie, sardine

7 eetlepels

902

0,0 g

0,0 g

29,90 g

33,80 g

31,90 g

710 mg

Lijnolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

9,40 g

20,20 g

66,00 g

0 mg

Mosterdolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

11,60 g

59,20 g

21,20 g

~

Olijfolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

13,80 g

73,00 g

10,50 g

0 mg

Palmolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

49,30 g

37,00 g

9,30 g

0 mg

Pompoenzaadolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

16,63 g

13,32 g

9,01 g

0 mg

Koolzaadolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

7,40 g

63,30 g

28,10 g

0 mg

Zonnebloemolie, verfijnd

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

13,00 g

46,20 g

36,40 g

0 mg

Walnotenolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

9,10 g

22,80 g

63,30 g

0 mg

Tarwekiemolie

7 eetlepels

884

0,0 g

0,0 g

18,80 g

15,10 g

61,70 g

0 mg

Mozzarella

Ricotta kaas
Zure room
Trappistenkaas
OLIËN

90

B6

B9

B12

D

C

E

Ijzer

Kalium

Selenium

0,0 mg

3 mcg

0,2 mcg

1,4 mcg

0 mg

2,30 mg

0,1 mg

6 mcg

0,4 mcg

0,3 mcg

2 mg

0,10 mg

0,1 mg

16 mcg

0,8 mcg

0,1 mcg

1 mg

0,1 mg

28 mcg

0,7 mcg

0,2 mcg

0,1 mg

16 mcg

0,9 mcg

0,1 mg

16 mcg

1,5 mcg

0,1 mg

21 mcg

1,5 mcg

0,1 mg

5 mcg

0,0 mg
0,0 mg

Calcium Magnesium Mangaan Natrium

0,0 mg

24 mg

1,0 mcg

24 mg

2 mg

0,0 mg

576 mg

0,1 mg

180 mg

2,3 mcg

143 mg

13 mg

0,0 mg

86 mg

0,12 mg

0,4 mg

87 mg

5,0 mcg

85 mg

11 mg

0,1 mg

35 mg

1 mg

0,27 mg

0,3 mg

82 mg

0,0 mcg

95 mg

10 mg

0,1 mg

34 mg

0,0 mcg

1 mg

0,01 mg

0,4 mg

95 mg

9,4 mcg

92 mg

12 mg

0,1 mg

40 mg

36,0 mcg

0 mg

0,20 mg

0,4 mg

188 mg

14,5 mcg

731 mg

30 mg

0,0 mg

965 mg

1,3 mcg

0 mg

0,20 mg

0,2 mg

121 mg

14,5 mcg

700 mg

29 mg

0,0 mg

819 mg

0,5 mcg

0,1 mcg

1 mg

0,11 mg

0,1 mg

160 mg

0,0 mcg

120 mg

14 mg

0,0 mg

38 mg

1 mcg

0,1 mcg

2,5 mcg

0 mg

15,40 mg

0,0 mg

17 mg

0,0 mcg

3 mg

1 mg

0,0 mg

657 mg

1 mcg

0,1 mcg

2,5 mcg

0 mg

5,00 mg

0,0 mg

30 mg

0,0 mcg

21 mg

2 mg

0,0 mg

785 mg

0,1 mg

7 mcg

2,3 mcg

4,8 mcg

0 mg

0,20 mg

0,4 mg

76 mg

17,0 mcg

505 mg

20 mg

0,0 mg

627 mg

0,1 mg

4 mcg

0,4 mcg

0,0 mcg

2 mg

0,04 mg

0,0 mg

155 mg

2,5 mcg

118 mg

12 mg

0,0 mg

47 mg

0,1 mg

5 mcg

0,4 mcg

1,0 mcg

2 mg

0,10 mg

0,0 mg

143 mg

3,7 mcg

113 mg

10 mg

0,0 mg

40 mg

0,0 mg

12 mcg

0,3 mcg

3,0 mcg

0 mg

0,10 mg

0,4 mg

105 mg

14,5 mcg

207 mg

11 mg

0,0 mg

84 mg

0,1 mg

7 mcg

0,3 mcg

4,2 mcg

1 mg

0,40 mg

0,2 mg

141 mg

2,6 mcg

110 mg

10 mg

0,0 mg

80 mg

0,0 mg

3 mcg

2,1 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,42 mg

0,3 mg

67 mg

0,0 mcg

920 mg

29 mg

0,0 mg

1 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

~

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,3 mg

68 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,92 mg

5,0 mg

546 mg

11,5 mcg

43 mg

258 mg

0,8 mg

15 mg

0,5 mg

74 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

9,00 mg

1,9 mg

649 mg

5,6 mcg

43 mg

154 mg

1,5 mg

459 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,10 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

99,6 mcg

0 mg

~

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

17,50 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

~

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

~

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

14,30 mg

0,6 mg

1 mg

0,0 mcg

1 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

15,90 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

~

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,00 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

17,50 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

41,10 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,40 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mcg

0,0 mcg

0,0 mcg

0 mg

149,00 mg

0,0 mg

0 mg

0,0 mcg

0 mg

0 mg

0,0 mg

0 mg

1 kop = 2 dl • 1 theelepel = 5 ml • 1 eetlepel = 15 ml
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Voeding (100 g)

Portie

Calorieën Eiwitten Koolhydraten

Verzadigde
vetten

Enkelvoudig
onverzadigde
vetten

Meervoudig
onverzadigde
vetten

Cholesterol

VLEES EN VLEESVERVANGERS
Rund, buitenste dij

1 steak

192

20,7 g

0,0 g

4,50 g

5,00 g

0,40 g

58 mg

Rund, bovenbeen

1 steak

135

22,9 g

0,0 g

1,40 g

1,70 g

0,20 g

55 mg

Kippenlever

100 g

116

16,9 g

0,0 g

1,60 g

1,20 g

1,30 g

345 mg

Kip zonder vel

2 dijen

119

19,7 g

0,0 g

1,00 g

1,20 g

1,00 g

83 mg

Gekookte ham

100 g

172

22,3 g

0,3 g

2,80 g

4,00 g

1,00 g

58 mg

Hertenvlees

100 g

120

23,0 g

0,0 g

0,90 g

0,70 g

0,50 g

85 mg

een halve portie

161

22,8 g

0,0 g

2,80 g

1,90 g

0,90 g

84 mg

1 ei

155

12,6 g

1,1 g

3,30 g

4,10 g

1,40 g

424 mg

1,5 eieren

196

13,6 g

0,9 g

4,30 g

6,30 g

2,70 g

457 mg

Prosciutto

100 g

250

28,6 g

3,6 g

7,14 g

0,00 g

0,00 g

107 mg

Lamsbout

1 steak

185

19,0 g

0,0 g

4,90 g

4,70 g

0,90 g

67 mg

Mortadella

100 g

311

16,4 g

3,0 g

9,50 g

11,40 g

3,10 g

56 mg

Varkensvlees, hotdog

1 paar

269

12,8 g

0,3 g

8,70 g

10,90 g

2,20 g

66 mg

Varkenslever

100 g

134

21,4 g

2,5 g

1,20 g

0,50 g

0,90 g

301 mg

Varkensschouder

100 g

236

17,2 g

0,0 g

6,20 g

8,00 g

1,90 g

71 mg

Konijnenvlees

100 g

136

20,0 g

0,0 g

1,70 g

1,50 g

1,10 g

57 mg

Konijn, wild

100 g

114

21,8 g

0,0 g

0,70 g

0,60 g

0,50 g

81 mg

Gebraden paardenvlees

Gans, zonder huid
Ei, hard gekookt
Gefrituurd ei

100 g

175

28,1 g

0,0 g

1,90 g

2,10 g

0,90 g

68 mg

Roerei

1 ei

167

11,1 g

2,2 g

3,70 g

4,80 g

2,10 g

352 mg

Kalkoen

1 steak

160

20,4 g

0,0 g

2,30 g

2,90 g

2,00 g

68 mg

Kalkoen, hotdog

1 paar

233

12,2 g

3,8 g

4,00 g

5,70 g

3,90 g

77 mg

Kalkoen, lever

100 g

228

17,8 g

2,3 g

5,50 g

7,40 g

1,70 g

331 mg
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B6

B9

B12

D

C

E

Ijzer

Kalium

Selenium

Calcium Magnesium Mangaan

Natrium

0,6 mg

11 mcg

1,5 mcg

~

0 mg

0,40 mg

1,7 mg

327 mg

24,8 mcg

20 mg

22 mg

0,0 mg

56 mg

0,7 mg

13 mcg

1,6 mcg

~

0 mg

0,30 mg

2,0 mg

362 mg

29,2 mcg

20 mg

25 mg

0,0 mg

61 mg

0,9 mg

588 mcg

16,6 mcg

0,0 mcg

18 mg

0,70 mg

9,0 mg

230 mg

54,0 mcg

8 mg

19 mg

0,3 mg

71 mg

0,3 mg

10 mcg

0,4 mcg

0,0 mcg

0 mg

0,30 mg

1,0 mg

231 mg

13,5 mcg

10 mg

24 mg

0,0 mg

86 mg

0,3 mg

3 mcg

0,7 mcg

~

0 mg

0,30 mg

1,4 mg

386 mg

19,5 mcg

8 mg

21 mg

0,0 mg

969 mg

0,4 mg

4 mcg

6,3 mcg

~

0 mg

0,20 mg

3,4 mg

318 mg

9,7 mcg

5 mg

23 mg

0,0 mg

51 mg

0,6 mg

31 mcg

0,5 mcg

~

7 mg

~

2,6 mg

420 mg

16,8 mcg

13 mg

24 mg

0,0 mg

87 mg

0,1 mg

44 mcg

1,1 mcg

2,9 mcg

0 mg

1,00 mg

1,2 mg

126 mg

30,8 mcg

50 mg

10 mg

0,0 mg

124 mg

0,2 mg

51 mcg

1,4 mcg

3,1 mcg

0 mg

1,20 mg

2,0 mg

147 mg

34,2 mcg

59 mg

13 mg

0,0 mg

204 mg

~

~

~

~

0 mg

~

1,9 mg

510 mg

16,7 mcg

0 mg

38 mg

0,0 mg

1714 mg

0,2 mg

21 mcg

2,5 mcg

~

0 mg

~

1,7 mg

267 mg

21,9 mcg

7 mg

25 mg

0,0 mg

58 mg

0,1 mg

3 mcg

1,5 mcg

12,3 mcg

0 mg

0,20 mg

1,4 mg

163 mg

22,6 mcg

18 mg

11 mg

0,0 mg

1246 mg

0,3 mg

3 mcg

0,5 mcg

~

2 mg

~

3,7 mg

264 mg

27,8 mcg

267 mg

15 mg

0,0 mg

816 mg

0,7 mg

212 mcg

26,0 mcg

~

25 mg

0,60 mg

23,3 mg

273 mg

52,7 mcg

9 mg

18 mg

0,3 mg

87 mg

0,3 mg

5 mcg

0,7 mcg

6,6 mcg

1 mg

0,20 mg

1,1 mg

302 mg

25,5 mcg

15 mg

18 mg

0,0 mg

65 mg

0,5 mg

8 mcg

7,2 mcg

~

0 mg

~

1,6 mg

330 mg

23,7 mcg

13 mg

19 mg

0,0 mg

41 mg

~

~

~

~

0 mg

~

3,2 mg

378 mg

9,4 mcg

12 mg

29 mg

~

50 mg

0,3 mg

~

3,2 mcg

~

2 mg

~

5,0 mg

379 mg

13,5 mcg

8 mg

25 mg

0,0 mg

55 mg

0,1 mg

30 mcg

0,8 mcg

14,4 mcg

0 mg

1,10 mg

1,2 mg

138 mg

22,5 mcg

71 mg

12 mg

0,0 mg

280 mg

0,4 mg

8 mcg

0,4 mcg

~

0 mg

0,40 mg

1,4 mg

266 mg

24,4 mcg

15 mg

22 mg

0,0 mg

65 mg

0,1 mg

9 mcg

0,8 mcg

6,9 mcg

0 mg

0,60 mg

1,5 mg

392 mg

15,1 mcg

148 mg

14 mg

0,0 mg

1078 mg

1,5 mg

677 mcg

49,4 mcg

~

25 mg

0,10 mg

12,0 mg

255 mg

70,8 mcg

5 mg

15 mg

0,2 mg

71 mg

1 kop = 2 dl • 1 theelepel = 5 ml • 1 eetlepel = 15 ml
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Geanalyseerde genen
BREIN AANLEG
Gen

TH

BDNF

MR (1)

MR (2)

COMT

BDNF

94

Analyse

Rol van het gen

Stress opbouw

Het TH (Tyrosine hydroxylase)
gen codeert voor het TH-enzym,
dat verantwoordelijk is voor de
omzetting van het aminozuur
L-tyrosine in L-Dopa, de voorloper
van dopamine.

Stress opbouw

Het BDNF (brain-derived neurotrophic factor) gen codeert voor de
synthese van het BDNF-eiwit. Dit
eiwit bevordert de overleving van
zenuwcellen (neuronen) door een
rol te spelen in de groei, rijping
(differentiatie) en het onderhoud
van deze cellen.

Stress opbouw

Het MR (mineralocorticoid receptor) gen codeert voor de mineralocorticoïde receptor, die reageert
op ACTH en cortisol niveaus als
reactie op psychosociale stress.

Stress opbouw

Het MR (mineralocorticoid receptor) gen codeert voor de mineralocorticoïde receptor, die reageert
op ACTH en cortisol niveaus als
reactie op psychosociale stress.

Stress duur

Het COMT (Catechol-O-methyltransferase) -gen codeert voor het
COMT-enzym, dat verantwoordelijk is voor het afbreken van
de catecholaminen (adrenaline,
noradrenaline, dopamine). In dit
rapport, beter omgeschreven als
het krijger of piekeraar gen.

Stress duur

Het BDNF (brain-derived neurotrophic factor) gen codeert voor de
synthese van het BDNF-eiwit. Dit
eiwit bevordert de overleving van
zenuwcellen (neuronen) door een
rol te spelen in de groei, rijping
(differentiatie) en het onderhoud
van deze cellen.

Gen

MR (1)

MR (2)

KIBRA

DRD2

SCN9A

Analyse

Rol van het gen

Stress duur

Het MR (mineralocorticoid receptor) gen codeert voor de mineralocorticoïde receptor, die reageert
op ACTH en cortisol niveaus als
reactie op psychosociale stress.

Stress duur

Het MR (mineralocorticoid receptor) gen codeert voor de mineralocorticoïde receptor, die reageert
op ACTH en cortisol niveaus als
reactie op psychosociale stress.

Episodisch
geheugen

Het KIBRA (Kidney/brain) gen, is
een lid van de WWC-genen, codeert voor het KIBRA-eiwit, dat de
episodische geheugenprestaties
beïnvloedt.

Vermogen om te
leren van fouten

Het DRD2 (dopaminereceptor D2)
gen codeert voor de dopaminereceptor in de D2-route, en is betrokken bij processen als beweging,
cognitie (geheugen) en leren.

Pijngevoeligheid

Het SCN9A (Sodium channel
protein type 9 subunit alpha) gen
codeert en reguleert de spanningsafhankelijke natriumionpermeabiliteit van exciteerbare membranen.
Het speelt een belangrijke rol in
de mechanismen van pijnsensatie,
vooral bij de ontwikkeling van pijn,
veroorzaakt door een ontsteking.

FYSIEKE AANLEG
Gen

ACTN3

PPAR-alpha
(2)

IL15RA

INSIG2

ADRB2

PPARGC1A

VEGFA

Analyse

Rol van het gen

Spiertype

Het ACTN3 (Alpha-actinin-3) gen
codeert voor een spiereiwit dat
alfa-actinine-3 wordt genoemd.
Dit eiwit, uitgedrukt in de spieren,
bindt zich aan actine en is daarom
belangrijk voor spiercontractie.

Spiertype

Spiervolume

Krachttraining

Het PPAR-alpha (2) (Peroxisome
proliferator-activated receptor alpha 2) gen codeert voor en reguleert
de expressie van genen die verantwoordelijk zijn voor de oxidatie van
vetzuren in de skeletspieren en de
hartspier.
Het IL15RA (Interleukin-15 receptor
subunit alpha) gen, codeert voor
een Groeifactor die wordt uitgedrukt in spieren en waarvan is aangetoond dat deze anabole effecten
heeft, waarbij verhoogde niveaus
in verschillende onderzoeken aan
spiergroei zijn gekoppeld.
Het INSIG2 (Insulin-induced gene
2 protein) gen codeert eiwitten
aanwezig in het endoplasmatisch reticulum (ER), waar het de
verwerking van het bindende eiwit
reguleert voor sterolregulerende
elementen.

Uithoudingsvermogen

Het ADRB2 (Beta-2 adrenergic
receptor) gen speelt een centrale
rol in de regulatie van het cardiale,
pulmonale, vasculaire, endocriene
en centrale zenuwstelsel.

Uithoudingsvermogen

Het PPARGC1A (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma
coactivator 1-alpha) gen is een
transcriptionele co-activator van
de PPAR-familie en is betrokken
bij mitochondriale biogenese,
vetzuuroxidatie, glucosegebruik,
thermogenese en angiogenese.

Uithoudingsvermogen

Een variant in het VEGFA (Vascular
endothelial growth factor A) gen
is geassocieerd met de expressie
van het VEGF-eiwit, wat betrokken
is bij het uithoudingsvermogen
potentieel van een persoon en/of
sporter.

Gen

Analyse

Rol van het gen

Uithoudingsvermogen

Het ACE (Angiotensin-converting
enzyme) gen oefent een tonische
functie uit in de bloedsomloop
homeostase, wat door de synthese
van vasoconstrictie angiotensine
type II, die ook de aldosteron
synthese aanstuurt, en de afbraak
van vasodilatorkininen kan worden
gereguleerd.

Uithoudingsvermogen

Het PPAR-alpha (1) (Peroxisome
proliferator-activated receptor
alpha 1) gen is betrokken bij de
hypoxia-inducible-factor (HIF), wat
de zuurstofsignaleringsroute en
erytropoëse reguleert.

Hartcapaciteit

Het CREB1 (Cyclic AMP-responsive
element-binding protein 1) gen
is betrokken bij het genereren
van langdurig hartgeheugen, een
proces dat leidt tot aanpassing
van ventriculaire repolarisatie aan
ventriculaire gangmaking.

ACE

Hartcapaciteit

Het ACE (Angiotensin-converting
enzyme) gen oefent een tonische
functie uit in de bloedsomloop
homeostase, wat door de synthese
van vasoconstrictie angiotensine
type II, die ook de aldosteron
synthese aanstuurt, en de afbraak
van vasodilatorkininen kan worden
gereguleerd.

MCT-1

Het MCT-1 (Monocarboxylate
transporter 1) gen is verantwoordeLactaat afbraak
lijk voor de mate van verwijdering
van lactaat uit de cellen.

ACE

PPAR-alpha
(1)

CREB1

NQ01

Herstel na
trainen

Het NQ01 (NAD(P)H dehydrogenase quinone 1) gen is verantwoordelijk voor het NAD(P)H-Enzym, dat
functioneert als quinonreductase
in verband met de conjugatie van
hydrochinonen. Het is betrokken
bij talrijke ontgiftingsroutes en
biosynthetische processen, zoals
vitamine K-afhankelijke glutamaat
carboxylatie.
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FYSIEKE AANLEG
Gen

SOD2

GPx1

CAT

MMP3

COL5A1

COL1A1

GDF5
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Analyse

Rol van het gen

Herstel na
trainen

Het SOD2 (Superoxide dismutase 2) gen, ook bekend als het
mangaan-afhankelijke superoxide
dismutase (mnSOD), wat een
beschermende rol speelt tegen
oxidatieve stress.

Herstel na
trainen

Het GPx1 (Glutathione peroxidase
1) gen codeert voor het Glutathionperoxidase-enzym, wat verantwoordelijk is voor de ontgifting van
waterstofperoxide en betrokken is
één van de belangrijkste antioxiderende enzymen is bij mensen.

Herstel na
trainen

Het CAT (Catalase) gen codeert
voor het CAT-enzym, wat verantwoordelijk is voor het afbreken
van waterstofperoxide (H2O2),
waar o.a. de productie van wordt
verhoogd tijdens training met hoge
intensiteit. Bij lage niveaus is het
betrokken bij verschillende chemische signaalroutes, maar bij hoge
niveaus is het toxisch voor cellen.

Blessurerisico

Het MMP3 (Matrix metalloproteinase-3) codeert voor het
MMP3-enzym, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van fibronectine, collageen en proteoglicanen
van het kraakbeen. Als zodanig is
het betrokken bij wondherstel en
progressie van atherosclerose

Blessurerisico

Bij het COL5A1 (Collagen alpha-1(V) chain) is aangetoond dat
de variant binnen het COL5A1-gen
onze (in) flexibiliteit beïnvloedt,
wat als gevolg de risico op verwonding beïnvloedt.

Blessurerisico

Het COL1A1 ( Collagen alpha-1(I)
chain) gen codeert voor collageen
type I, een eiwit dat veel weefsels
in het lichaam versterkt en ondersteunt, waaronder kraakbeen,
botten en pezen.

Blessurerisico

Het GDF5 (Growth/differentiation
factor 5) gen is lid van de bot-morfogenetische-eiwit (BMP) familie
en een rol speelt bij het risico op
verwonding van de weke delen.

Gen

MMP3

COL1A1

GPR177

STARD3NL

DCDC5

FOXL1

ZBTB40 (1)

Analyse

Rol van het gen

Achillespees

Het MMP3 (Matrix metalloproteinase-3) codeert voor het
MMP3-enzym, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van fibronectine, collageen en proteoglicanen
van het kraakbeen. Als zodanig is
het betrokken bij wondherstel en
progressie van atherosclerose.

Botdichtheid

Het COL1A1 (Collagen alpha-1(I)
chain) gen opgebouwd uit twee
collageen alfa-1-ketens en een
colageen alfa-2-keten. Collageen
is het belangrijkste eiwit van het
organische deel van de botmatrix
(98%).

Botdichtheid

Het GPR177 gen maakt deel uit van
de evolutionaire, sterk geconserveerde Wnt-signaalroute (Protein
wntless homolog), die belangrijk is
voor de differentiatie en ontwikkeling van botcellen en de resorptie
van botmateriaal.

Botdichtheid

Het STARD3NL (STARD3 N-terminal-like) gen, codeert voor een
integraal membraaneiwit, dat het
endolysosomale transport van
cholesterol reguleert.

Botdichtheid

Het DCDC5 (Doublecortin domain-containing-5) gen is een sterk
geconserveerd element, dat dient
als een sjabloon voor eiwitverbindingen.

Botdichtheid

Het FOXL1 (Forkhead box protein
L1) gen is een transcriptiefactor,
uitgedrukt in de mezenchyme (bindweefsel) van het maagdarmkanaal.
Door regulatie van de expressie
van proteoglycanen in de darmen,
bestuurt het de Wnt / beta-catenine route, die belangrijk is voor de
differentiatie en ontwikkeling van
botcellen, evenals resorptie van
botmateriaal.

Botdichtheid

Het ZBTB40 (Zinc finger and BTB
domain-containing) gen gevonden
in het botweefsel, beïnvloedt de
botdichtheid.

FYSIEKE AANLEG
Gen
ZBTB40 (2)

ESR1

C6ORF97

Analyse

Rol van het gen

Botdichtheid

Het ZBTB40 (Zinc finger and BTB
domain-containing) gen gevonden
in het botweefsel, beïnvloedt de
botdichtheid.

Botdichtheid

Het ESR1 (Estrogen receptor-1)
is een transcriptiefactor die
betrokken is bij de regulatie van
de expressie van genen, die de
proliferatie van cellen en differentiatie van weefsels beïnvloedt. Het
is verantwoordelijk voor de groei
en het behoud van de sterkte van
menselijke botten.

Botdichtheid

TNFRSF11B Botdichtheid

Gen
SP7

AKAP11

Analyse

Rol van het gen

Botdichtheid

Het SP7 (Transcription factor Sp7)
gen is een transcriptiefactor voor,
en de activator van botceldifferentiatie.

Botdichtheid

Het AKAP11 (A-kinase anchor
protein 11) gen is lid van een
structureel compleet verschillende
groep eiwitten, die een gemeenschappelijke functie hebben van
het binden van de regulerende
subeenheid van kinase A. Het
wordt sterk tot expressie gebracht
tijdens spermatogenese. Het wordt
gevonden naast het gen RANKL,
dat een belangrijke rol speelt in het
botmetabolisme.

Het C6ORF97 (Coiled-coil
domain-containing protein 97)
is het gen, dat de botdichtheid
beïnvloedt.
Het TNFRSF11B (Tumor necrosis
factor receptor superfamily member 11B) Is het gen dat lid is van
de superfamilie van de TNF-receptor. Dit eiwit is een osteoblast
receptor die functioneert als een
negatieve regulator van botresorptie. Dit eiwit bindt specifiek aan
zijn gewricht, die beide belangrijke
extracellulaire regulatoren zijn voor
osteoclast ontwikkeling.

TNFRSF11A Botdichtheid

Het TNFRSF11A (Tumor necrosis factor receptor superfamily
member 11A) gen is essentieel
voor RANKL-gereguleerde osteoclastogenese - de vorming van
osteoclasten (cellen die botcellen
afbreken).
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HERSTEL FACTOREN
Gen

IL6

TNFA

CRP

NQO1

SOD2

GPx1
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Analyse

Rol van het gen

Ontstekingsgevoeligheid

Het IL6 (Interleukin-6) gen codeert
voor het interlakine -6 (pro-inflammatoire) molecuul, een cytokine,
dat tijdens lichaamsbeweging de
concentratie van plasma IL-6 laat
toenemen vanwege de afgifte van
IL-6 uit spieren.

Ontstekingsgevoeligheid

Het TNFA (Tumor necrosis
factor-alpha) gen codeert voor het
TNFa (pro-inflammatoire) molecuul,
een cytokine, dat wordt uitgescheiden door macrofagen. Het heeft
een belangrijke rol in de regulatie
van immuunrespons en ontstekingsprocessen.

Ontstekingsgevoeligheid

Het CRP (C-Reactive Protein) gen is
betrokken bij verschillende functies
van defensieve afweermechanismen. Dientengevolge neemt het niveau van dit eiwit in plasma enorm
toe tijdens acute fase-respons op
weefselbeschadiging, infectie of
andere ontstekingsstimuli.

Oxidatieve
stress

Het NQ01( NAD(P)H dehydrogenase quinone 1) gen is verantwoordelijk voor het NAD(P)H-Enzym, dat
functioneert als quinonreductase
in verband met de conjugatie van
hydrochinonen. Het is betrokken
bij talrijke ontgiftingsroutes en
biosynthetische processen, zoals
vitamine K-afhankelijke glutamaat
carboxylatie.

Oxidatieve
stress

Het SOD2 (Superoxide dismutase 2) gen, ook bekend als het
mangaan-afhankelijke superoxide
dismutase (mnSOD), wat een
beschermende rol speelt tegen
oxidatieve stress.

Oxidatieve
stress

Het GPx1 (Glutathione peroxidase
1) gen codeert voor het Glutathionperoxidase-enzym, wat verantwoordelijk is voor de ontgifting van
waterstofperoxide en betrokken is
één van de belangrijkste antioxiderende enzymen is bij mensen.

Gen

CAT

CYP1B1

CYP1A1

CYP2C19
(1)

CYP2C19
(2)

CYP2D6

Analyse

Rol van het gen

Oxidatieve
stress

Het CAT (Catalase) gen codeert
voor het CAT-enzym, wat verantwoordelijk is voor het afbreken
van waterstofperoxide (H2O2),
waar o.a. de productie van wordt
verhoogd tijdens training met hoge
intensiteit. Bij lage niveaus is het
betrokken bij verschillende chemische signaalroutes, maar bij hoge
niveaus is het toxisch voor cellen.

Ontgiftigingscapaciteit

Het CYP1B1 (Cytochrome P450
1B1) gen codeert voor het
CYP1B1-enzym, wat een belangrijke rol speelt bij het metabolisme van het geslachtshormoon
oestrogeen.

Ontgiftigingscapaciteit

Het CYP1A1 (Cytochrome P450
1A1) gen codeert voor het CYP1A1-enzym, wat een belangrijke
rol speelt bij het metaboliseren en
ontgiften van verschillende toxinen
en oestrogenen.

Ontgiftigingscapaciteit

Het CYP2C19 (Cytochrome P450
2C19) gen codeert voor het
CYP2C19-enzym, waat een rol
speelt in het endoplasmatisch reticulum en waarvan bekend is dat
het vele xenobiotica, waaronder
het anti-convulsieve geneesmiddel
mefhenytoïne, omeprazol, diazepam en sommige barbituraten,
metaboliseert.

Ontgiftigingscapaciteit

Het CYP2C19 (Cytochrome P450
2C19) gen codeert voor het
CYP2C19-enzym, wat een rol
speelt in het endoplasmatisch
reticulum (ER) en waarvan bekend
is dat het vele xenobiotica,
waaronder het anti-convulsieve
geneesmiddel mefhenytoïne,
omeprazol, diazepam en sommige
barbituraten, metaboliseert.

Ontgiftigingscapaciteit

Het CYP2D6 (Cytochrome P450
2D6) gen codeert voor het
CYP2D6-enzym, wat is betrokken
bij het metabolisme en de ontgifting van tal van geneesmiddelen,
hormonen en xenobiotica.

HERSTEL FACTOREN
Gen

CYP3A4

GSTP1

MTHFR
(1)

MTHFR
(2)

MTR

Analyse

Rol van het gen

Ontgiftigingscapaciteit

Het CYP3A4 (Cytochrome P450
2D6) gen codeert voor het CYP3A4-enzym is betrokken bij het
metabolisme en de ontgifting van
tal van geneesmiddelen, hormonen
en xenobiotica.

Ontgiftigingscapaciteit

Het GSTP1 (Glutathione S-transferase P) gen codeert voor het
GSTP1-enzym, wat deel uitmaakt
van de enzymgroep Glutathion
S-transferase (GST) en speelt een
belangrijke rol bij het metaboliseren en ontgiften van xenobiotische
stoffen.

Methylatie

Methylatie

Methylatie

Het MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) gen codeert voor
het MTHFR-enzym, wat betrokken
is bij de omzetting van 5,10-methyltetrahydrofolaat in 5 methyltetrahydrofolaat (5-MTHF), ook
bekend als de biologisch actieve
vorm van vitamine B9.
Het MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) gen codeert voor
het MTHFR-enzym, wat betrokken
is bij de omzetting van 5,10-methyltetrahydrofolaat in 5 methyltetrahydrofolaat (5-MTHF), ook
bekend als de biologisch actieve
vorm van vitamine B9.
Het MTR (Methionine synthase)
gen codeert voor het MTR-enzym,
dat een belangrijke rol speelt bij
de omzetting van homocysteïne in
methionine.

Gen

MTRR

TCN2

SLC19A1

CBS

MTHFD1

Analyse

Rol van het gen

Methylatie

Het MTRR (Methionine synthase
reductase)gen codeert voor het
methionine synthase reductase
enzym, dat nodig is voor de juiste
functie van een ander enzym, genaamd methionine synthase.

Methylatie

Het TCN2 (transcobalamin-2) gen,
codeert voor een eiwit genaamd
transcobalamine dat cobalamine
(vitamine B12) uit de bloedbaan
naar cellen door het hele lichaam
transporteert.

Methylatie

Het SLC19A1 (Solute carrier family
19 (Folate transporter), member 1)
gen codeert voor het SLC19A1-enzym, wat een belangrijke folaat
transporter is die foliumzuur in en
uit de cellen transporteert.

Methylatie

Het CBS (Cystathionin-Beta-Synthase) gen codeert voor het CBS-enzym, dat homocysteïne omzet in
cystathionine, zijnde de eerste van
de transsulfatenroute.

Methylatie

Het MTHFD1 (Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase,
cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1) gen
codeeert voor het MTHFD1-enzym,
wat betrokken is bij de omzetting
van folaat in een verscheidenheid
aan belangrijke producten.
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HERSTEL FACTOREN
Gen

COMT

BDNF

LPA

COMT

BDNF

NPAS (1)

NPAS (2)
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Analyse

Rol van het gen

Behoefte aan
ontspanning

Het COMT (Catechol-O-methyltransferase) -gen codeert voor het
COMT-enzym, dat verantwoordelijk is voor het afbreken van
de catecholaminen (adrenaline,
noradrenaline, dopamine). In dit
rapport, beter omgeschreven als
het krijger of piekeraar gen.

Behoefte aan
ontspanning

Het BDNF (brain-derived neurotrophic factor) gen codeert voor de
synthese van het BDNF-eiwit. Dit
eiwit bevordert de overleving van
zenuwcellen (neuronen) door een
rol te spelen in de groei, rijping
(differentiatie) en het onderhoud
van deze cellen

Behoefte aan
fysieke inspanning

Het LPA (Apolipoprotein(a)) gen codeert voor de apolipoproteïne (a),
een component van het Lipoprotein
(a) deeltje, wat een LDL-deeltje is.

Behoefte aan
fysieke inspanning

Het COMT (Catechol-O-methyltransferase) -gen codeert voor het
COMT-enzym, dat verantwoordelijk is voor het afbreken van
de catecholaminen (adrenaline,
noradrenaline, dopamine). In dit
rapport, beter omgeschreven als
het krijger of piekeraar gen.

Behoefte aan
fysieke inspanning

Het BDNF (brain-derived neurotrophic factor) gen codeert voor de
synthese van het BDNF-eiwit. Dit
eiwit bevordert de overleving van
zenuwcellen (neuronen) door een
rol te spelen in de groei, rijping
(differentiatie) en het onderhoud
van deze cellen.

Gewichtsbeheersing

Het NPAS (Neuronal PAS
domain-containing protein 1)
gen is betrokken bij circadiane,
metabole celdeling, slaap-waak en
seizoenscycli.

Gewichtsbeheersing

Het NPAS (Neuronal PAS
domain-containing protein 2)
gen is betrokken bij circadiane,
metabole celdeling, slaap-waak en
seizoenscycli.

Gen

Analyse

Rol van het gen

Gewichtsbeheersing

Het INSIG2 (Insulin-induced gene
2) gen codeert voor een eiwit, wat
gevonden is in het endoplasmatisch reticulum (ER) van de cellen
en blokkeert de verwerking van het
eiwit SREB om de synthese van
cholesterol te reguleren.

Gewichtsbeheersing

Het MC4R (Melanocortin receptor
4) gen codeert voor een receptor
die betrokken is bij vele fysiologische processen, zoals regulering
van energieverbruik / opslag in het
lichaam, de vorming van steroïden
en regeling van de temperatuur.

Gewichtsbeheersing

Het TNFA (Tumor necrosis
factor-alpha) gen codeert voor een
cytokine, dat wordt uitgescheiden
door macrofagen. Het heeft een
belangrijke rol in de immuunrespons op infecties.

Gewichtsbeheersing

He PCSK1 (Neuroendocrine convertase 1) gen codeert voor een enzym
dat pro-insuline type I verwerkt en
daardoor een belangrijke rol speelt
bij het reguleren van de biosynthese van insuline.

NRXN3

Gewichtsbeheersing

Het NRXN3 (Neurexin-3) gen codeert voor een eiwit uit de familie
van neurexinen, die functioneren
als adhesieve moleculen en receptoren in het zenuwstelsel.

FTO

Gewichtsbeheersing

Het FTO (Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase) gen
is betrokken bij vetmassa en de
ontwikkeling van overgewicht.

TMEM18

Gewichtsbeheersing

Het TMEM18 (Transmembrane
protein 18) gen codeert voor een
sterk geconserveerd eiwit, dat
voornamelijk tot expressie komt in
de hersenen.

GNPDA2

Gewichtsbeheersing

Het GNPDA2 (Glucosamine-6-phosphate isomerase 2) gen
is betrokken bij de ontwikkeling
van overgewicht.

INSIG2

MC4R

TNFA

PCSK1

HERSTEL FACTOREN
Gen

BDNF

CYP1A2

ALDH2

ADH1B

ADH1C(1)

Analyse

Rol van het gen

Gewichtsbeheersing

Het BDNF (brain-derived neurotrophic factor) gen codeert voor de
synthese van het BDNF-eiwit. Dit
eiwit bevordert de overleving van
zenuwcellen (neuronen) door een
rol te spelen in de groei, rijping
(differentiatie) en het onderhoud
van deze cellen.

Caffeine

Het CYP1A2 (Cytochrome P450
1A2) gen codeert voor het enzym
wat verantwoordelijk is voor de
afbraak van cafeïne, alfatoxine B1
en paracetamol. Het is betrokken
bij de synthese van cholesterol en
andere lipiden.

Alcohol

Het ALDH2 (Aldehyde dehydrogenase 2) gen codeert voor het
2de enzym van de belangrijkste
oxidatieve route van het alcoholmetabolisme. Het is betrokken bij
belangrijke lever-isovormen van
aldehyde dehydrogenase, cytosol
en mitochondriale activiteit.

Alcohol

Het ADH1B (Alcohol dehydrogenase 1B) gen codeert voor het Enzym
betrokken bij het metabolisme van
talloze substraten, zoals ethanol,
retinol, alifatische alcoholen,
hydroxysterolen en producten van
peroxidatie. De mate van activiteit
ervan bepaalt daarmee een adequaat alcoholmetabolisme.

Alcohol

Het ADH1C (Alcohol dehydrogenase 1C) gen codeert voor het Enzym
betrokken bij het metabolisme van
talloze substraten, zoals ethanol,
retinol, alifatische alcoholen,
hydroxysterolen en producten van
peroxidatie. De mate van activiteit
ervan bepaalt daarmee een adequaat alcoholmetabolisme

Gen

Analyse

Rol van het gen

Alcohol

Het ADH1C (Alcohol dehydrogenase 1C) gen codeert voor het Enzym
betrokken bij het metabolisme van
talloze substraten, zoals ethanol,
retinol, alifatische alcoholen,
hydroxysterolen en producten van
peroxidatie. De mate van activiteit
ervan bepaalt daarmee een adequaat alcoholmetabolisme

CHRNA3

Nicotine

Het CHRNA3 (Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-3)
gen codeert voor een subeenheid
van de nicotinereceptor. Nicotinereceptoren zijn ion-kanalen in
de membranen van zenuwcellen,
die het potentieel van neuroncelmembranen reguleren. Ze zijn de
receptoren voor de neurotransmitter acetylcholine.

MCM6

Lactose
tolerantie

Het MCM6 ( Minichromosome
Maintenance Complex Component
6) gen reguleert de concentratie
van het enzym lactase.

Gluten
tolerantie

Het HLA-DQ2.5 (Human leukocyte
antigen DQ2.5) gen maakt deel
uit van de Humane Leucocyte
Antigenen-groep, die het immuunsysteem helpt de lichaamseigen
eiwitten van vreemde eiwitten te
onderscheiden. In deze context is
het HLA-DQ2.5-gen betrokken bij
de tolerantie van gluten.

Gluten
tolerantie

Het HLA-DQ8 (Human leukocyte
antigen DQ2.5) gen maakt deel
uit van de Humane Leucocyte
Antigenen-groep, die het immuunsysteem helpt de lichaamseigen
eiwitten van vreemde eiwitten te
onderscheiden. In deze context is
het HLA-DQ8-gen betrokken bij de
tolerantie van gluten.

Bittere smaak

Het TAS2R38 (Taste receptor type
2 member 38) gen codeert voor de
transmembraan receptor, die het
vermogen van het opsporen van
bittere stoffen bepaalt, gevonden
in het plant geslacht Brassica.

ADH1C(2)

HLA-DQ2.5

HLA-DQ8

TAS2R38
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VOEDING - MACRONUTRIËNTEN
Gen
FTO

KCTD10

TCF7L2

SLC30A8

G6PC2

MTNR1B

DGKB

GCKR (2)
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Analyse

Rol van het gen

Koolhydraten

Het FTO (Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase) gen
is betrokken bij vetmassa en de
ontwikkeling van overgewicht.

Koolhydraten

Het KCTD10 (potassium channel
tetramerization domain containing
10) gen codeert voor het domein
van het natriumkanaal, verantwoordelijk voor het selectieve
transport door de celmembraan.

Bloedglucosespiegel

Het TCF7L2 (transcription factor 7
like 2) gen is betrokken bij de signaalroute van het Wingless-type
(Wnt) waarmee het diabetes type
II beïnvloedt.

Bloedglucosespiegel

Het SLC30A8 (solute carrier
family 30 member 8) gen is de
belangrijkste component van de
zink voorraad voor de productie
van insuline, en het is betrokken
bij opslagprocessen in insuline-afscheidende bètacellen van de
pancreas.

Bloedglucosespiegel

Het G6PC2 (glucose-6-phosphatase
catalytic subunit 2) gen is een
katalytische subeenheid van het
enzym glucose-6-fosfatase met
een belangrijke invloed op het
bloedglucoseniveau.

Gen

Analyse

Rol van het gen

ADCY5

Bloedglucosespiegel

Het ADCY5 (adenylate cyclase
5) gen codeert voor het enzym
cyclase, verantwoordelijk voor de
synthese van cAMP dat de activiteit van glucagon en adrenaline
reguleert.

APOE (1)

LDL cholesterol,
HDL cholesterol

Het APOE (apolipoprotein E) gen is
essentieel voor het afbreken van
lipoproteïnen, rijk aan triglyceriden.

Triglyceriden

Het APOE (apolipoprotein E) gen is
essentieel voor het afbreken van
lipoproteïnen, rijk aan triglyceriden.

ADIPOQ

Enkelvoudig
onverzadigde
vetten

Het ADIPOQ (adiponectin, C1Q and
collagen domain containing) gen,
wat tot expressie wordt gebracht
in vetweefsel. Het reguleert het
vetmetabolisme en de gevoeligheid voor insuline.

PPARalpha (2)

Meervoudig
onverzadigde
vetten

Het PPAR-alpha (peroxisome proliferator activated receptor alpha)
gen reguleert de synthese van
vetzuren, de oxidatie, gluconeogenese en ketogenese.

Verzadigde
vetten

Het APOA2 (apolipoprotein A2)
gen codeert voor de op één na
meest voorkomende component
van HDL-deeltjes, waarmee het
een belangrijke rol heeft in het
HDL-metabolisme.

Vet absorptie

Het FABP2 (fatty acid binding
protein 2) gen speelt een rol bij de
absorptie, intracellulaire metabolisme en transport van lange keten
vetzuren in de dunne darm.

Eiwitten

Het FTO (Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase) gen is
betrokken bij het gevoelen van
verzadiging en volheid bij de effecten van een eiwitrijk voedingspatroon. Het is ook gecorreleerd met
obesitas.

APOE (2)

APOA2

Bloedglucosespiegel

Het MTNR1B (Melatonin receptor
type 1B) gen codeert voor de melatonine receptor melatonine die het
circadiane tiem beïnvloedt
FABP2

Bloedglucosespiegel

Het DGKB (diacylglycerol kinase
beta) gen codeert voor het Diacylglycerol-kinase enzym, wat het
niveau niveau van diacylglycerol
en de afscheiding van insuline
reguleert.

FTO

Bloedglucosespiegel

Het GCKR (glucokinase regulator)
gen codeert voor het glucokinase
(GCK) enzym, wat zorgt voor de
iInhibitie van dit enzym en de metabole routes van suiker reguleert.

VOEDING - MICRONUTRIENTEN
Gen

Analyse

MTHFR (1) Vitamine B2

ALPL

Vitamine B6

MTHFR (1) Folaat

MTHFR (2) Folaat

FUT2

GC

DHCR7

Rol van het gen
Het MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) gen codeert voor het
MTHFR-enzym, wat cofactoren nodig
heeft om effectief te kunnen werken.
Een belangrijke cofactor voor het
MTHFR-enzym is riboflavine (vitamine
B2). Variaties in het MTHFR-genotype
gaan gepaard met een verhoogde
behoefte naar vitamine B2.
Enzym dat functioneert in een alkalische omgeving en cruciaal is voor de
groei en ontwikkeling van botten en
tanden, omdat het betrokken is bij het
proces van mineralisatie, het proces
van accumulatie van calcium en
fosfor. Het beïnvloedt ook het niveau
van vitamine B6.
Het MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) gen codeert voor
het MTHFR-enzym, wat betrokken is
bij de omzetting van 5,10-methyltetrahydrofolaat in 5 methyltetrahydrofolaat (5-MTHF), ook bekend als de
biologisch actieve vorm van vitamine
B9.
Het MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) gen codeert voor
het MTHFR-enzym, wat betrokken is
bij de omzetting van 5,10-methyltetrahydrofolaat in 5 methyltetrahydrofolaat (5-MTHF), ook bekend als de
biologisch actieve vorm van vitamine
B9.

Vitamine B12

Het FUT2 (fucosyltransferase 2) gen
codeert voor het eiwit, dat de vitamine B12-spiegel beïnvloedt.

Vitamine D

Het GC (GC, vitamin D binding protein) gen zorgt voor het transport van
vitamine D en zijn metabolieten door
het lichaam en beïnvloedd zo hde
vitamine D-spiegel.

Vitamine D

Het DHCR7 (7-dehydrocholesterol reductase) gen zet vitamine D3 om, dat
de voorloper is van 25-hydroxivitamine D3, in cholesterol en elimineert
op deze manier het substraat van de
synthetische route.

Gen

CYP2R1

APOA5

TMPRSS6

HFE

SEPP-1 (1)

SEPP-1 (2)

Analyse

Rol van het gen

Vitamine D

Het CYP2R1 (cytochrome P450 family
2 subfamily R member 1) zet vitamine
D om in zijn actieve vorm, zodat het
kan binden met de receptor voor
vitamine D.

Vitamine E

Het APOA5 (Apolipoproteïne A5)
gen speelt een belangrijke rol bij de
regulatie op het niveau van chylomicrons en triglyceriden in het plasma.
Omdat vitamine E in water oplosbaar
is, beïnvloedt APOA5 via lipidenconcentratie in het bloed de vitamine
E-spiegel

Ijzer

Het TMPRSS6 (transmembrane protease, serine 6) gen is op celniveau
betrokken bij de opname en recycling
van ijzer.

Ijzer

Het HFE (hemochromatosis) gen is op
celniveau betrokken de detectie van
de hoeveelheid ijzer in het lichaam en
reguleert zo de productie van proteïne
hepcidine, het belangrijkste ijzer-regulerende hormoon in het lichaam.

Selenium

Het SEPP-1 (selenoprotein P-1) gen
codeert voor het eiwit wat is verantwoordelijk is voor het transport van
selenium, meestal naar de hersenen
en de testikels en draagt o.a. zorg
voor de antioxidatieve capaciteit in
het lichaam.

Selenium

Het SEPP-1 (selenoprotein P-1) gen
codeert voor het eiwit wat is verantwoordelijk is voor het transport van
selenium, meestal naar de hersenen
en de testikels en draagt o.a. zorg
voor de antioxidatieve capaciteit in
het lichaam.
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Verklarende woordenlijst
Absorptie: opname
Absolute sterkte: het verwijst naar
het vermogen van bewegende objecten,
uitgedrukt in termen van absoluut gewicht.
Bijvoorbeeld: “Ze kan 80 kilo hurken voor één
herhaling”.
Allel: één van de varianten van genetisch
materiaal op een specifieke locatie (locus)
van het chromosoom. Een individu heeft een
chromosomenpaar waarbij er twee allelen
zijn, die identiek kunnen zijn of niet, en dit
wordt homozygose of heterozygose genoemd.
Verschillende allelen in een menselijke
populatie kunnen de reden zijn voor overerfde
kenmerken, zoals bloedgroep of haarkleur.
Alkaloïde: een natuurlijke stof die voorkomt
in planten en een bittere smaak heeft.
Aminozuur: een basisstructuureenheid
waaruit eiwit wordt opgebouwd. De
vorming ervan is gecodeerd in DNA met drie
sequentiële nucleotiden, die in verschillende
combinaties verschillende aminozuren geven:
GCU is de code voor aminozuur alanine, UGU
voor cysteïne ...
Anticarcinogeen: voorkomt de ontwikkeling
van kanker.
Antioxidanten: stoffen die ons beschermen
tegen oxidatieve stress.
Arterie: een bloedvat dat bloed wegvoert
van het hart. De hoofdslagader is de aorta.
BMI: body mass index.
Koolhydraten: afgezien van eiwitten en
vetten, is het de belangrijkste macronutrienten voedingsstof. Het is de basisbron van
energie.
Blanken: term, over het algemeen gebruikt
in wetenschappelijke artikelen voor leden
van het witte ras.
Cardiale output: de hoeveelheid bloed die
zich in een minuut door ons cardiovasculaire
systeem beweegt.
Cardio-vasculair uithoudingsvermogen:
een beschrijving van de algehele aerobe
capaciteit, waaronder centrale (hart, longen,
bloedvaten) en perifere (spier) componenten.
Celrespiratie: een basisproces waarbij
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energie, koolstofdioxide en water worden
gevormd uit glucose en zuurstof.
Chromosoom: een stokachtige vorm van een
DNA-molecuul, die honderden of duizenden
genen codeert. In de kern zijn 22 autosomale
chromosoomparen en 2 geslachtsbepalende
chromosomen. Naast de DNA-moleculen zijn
er ook eiwitten (meestal histonen) aanwezig,
waaromheen het DNA is opgerold. Dergelijk
oprollen en verdere formatie resulteert in een
strak gevormd chromosoom, dat minder ruimte inneemt dan een niet-opgerold molecuul.
Chromosoom (autosomaal): een chromosoom, waarbij beide in het chromosomale
paar vergelijkbaar zijn. Eén chromosoom
uit het paar wordt door zijn vader en een
ander chromosoom van zijn moeder aan een
persoon gegeven.
Chromosoom (geslacht): er zijn X (vrouwelijk) en Y (mannelijk) chromosomen aanwezig.
Vrouwen hebben een paar van twee X-chromosomen (XX) en mannen hebben een X- en
Y-chromosoom (XY), waarvan Y alleen van de
vader is geërfd. De aanwezigheid / afwezigheid bepaalt het geslacht van het kind.
Chylomicron: het helpt cholesterol bij het
passeren van het slijm van de darm en het
bevat een minimale hoeveelheid cholesterol
en triglyceriden.
Cofactor: niet-eiwitverbinding, gebonden
aan een eiwit en noodzakelijk voor de biologische activiteit van het eiwit.
Algemene variant (kopie) van het gen:
DNA-sequentie van de geanalyseerde locus,
die een nucleotide bevat dat meer voorkomt
in een populatie (de frequentie ervan is hoger
dan 50 procent).
Complexe koolhydraten: samengestelde
koolhydraten, die langzaam worden verteerd,
en energie wordt al lang aangeboden,
waardoor we ons langer verzadigd voelen.
De verhoging van de bloedsuikerspiegel is
langzaam en niet snel, zoals bij eenvoudige
koolhydraten.
Continue training: de training met lage
tot matige intensiteitsactiviteit zonder

rustintervallen: wandelen, fietsen, hardlopen,
zwemmen.
Creatinefosfaat: een hoogenergetische
molecule, die een bron van energie is voor
de spier.
Ontgifting: het proces om schadelijke
stoffen te verwijderen.
Diabetes: een chronische toestand waarbij
pancreascellen niet voldoende insuline
produceren of het lichaam de geproduceerde
insuline niet effectief kan gebruiken.
Dimethylering: de toevoeging van twee
methylverbindingen.
DNA: een molecuul, gevonden in de celkern,
dat de instructies voor de ontwikkeling
van een organisme draagt. Menselijk DNA
bestaat uit vier verschillende nucleotiden en
heeft de vorm van een dubbele helix-spoel.
Dit betekent dat twee DNA-ketens, die parallel zijn en om elkaar heen rollen. Anti-parallel
betekent dat het nucleotide C altijd gepaard
is met G, en A altijd met T.
Enkelvoudig onverzadigde vetten: een
uiterst gunstig type vetzuren.
Enzym: een eiwit dat betrokken is bij
chemische processen in het lichaam. Het
doel is om de activeringsenergie die nodig is
voor chemische reacties te verminderen en
zo hun koers te vergemakkelijken. Dit maakt
een snellere omzetting van substraat naar
product mogelijk, bijvoorbeeld omzetting van
zetmeel in glucose.
Essentiële vetten: plantaardige vetten,
noodzakelijk voor ons lichaam.
Explosieve kracht: het vermogen om op
een zeer snelle manier kracht uit te drukken.
Vetten: belangrijke bestanddelen en een
energiebron, die tweemaal de hoeveelheid
energie van koolhydraten of eiwitten bevat.
Vezels: onverteerbare koolhydraten, die
verantwoordelijk zijn voor een goede spijsvertering en het gevoel van verzadiging. Ze
omvatten cellulose, lignine en pectine.
Vrije radicalen: instabiele chemische
stoffen die schadelijk zijn voor de cel.
Gen: een deel van de DNA-sequentie die

de informatie voor de vorming van eiwitten
draagt. Genen worden geërfd van ouders aan
hun nakomelingen en geven informatie die
nodig is voor de vorming en ontwikkeling van
een organisme.
Genetische analyse: beoordeling, of de
analyse van jouw genen.
Genetische aanleg/samenstelling: is een
algemene term die meestal synoniem is voor
genotype of een variant van de DNA-gensequentie. De term kan echter ook verwijzen
naar het gebied van het genoom, waar het
gen niet aanwezig is.
Genetisch risico: risico voor bijvoorbeeld
overgewicht, gebrek aan vitamine of een
mineraal, bepaald door uw genen.
Genoom: het volledige DNA dat in de celkern aanwezig is, en omvat alle autosomale
chromosomen en beide geslachtschromosomen.
Genotype: allelvarianten van een gen,
aanwezig in een individu. Genotype kan alle
allelen in een cel vertegenwoordigen, maar
meestal wordt het gebruikt voor het beschrijven van één of meer genen, die samen een
bepaald kenmerk beïnvloeden.
Gewicht / weerstandstraining: elke vorm
van training met een externe weerstand /
belasting, gericht op het ontwikkelen van verschillende soorten kracht (maximale sterkte,
krachtuithoudingsvermogen, explosieve
kracht ...) of om spierweefsel te “bouwen”.
Het volume, de intensiteit en de manier
waarop oefeningen worden uitgevoerd,
bepalen het belangrijkste resultaat van
weerstandstraining.
Gewichtheffen: een Olympisch sportevenement, waarbij de atleten de beladen halter
uit de grond heffen naar boven in twee hefstijlen: Clean and Jerk-techniek en Snatch.
Het doel is om het hoogst mogelijke gewicht
te tillen. In CROSSFIT en in sportspecifieke
training worden die twee hefstijlen en hun
componenten (schoon, eikel, hangschoon, power snatch) gebruikt voor krachtontwikkeling.
Glycemische index: het geeft aan hoeveel

bepaald voedsel de bloedsuikerspiegel
verhoogt (het houdt geen rekening met de
hoeveelheid voedsel).
Glycemische lading: het geeft aan hoeveel
bepaald voedsel de bloedsuikerspiegel
verhoogt (het houdt rekening met de hoeveelheid voedsel).
Glycogeen: de fundamentele structurele
vorm van glucoseopslag in ons lichaam.
Glucose: de basis die representatief is voor
koolhydraten, ook bloedsuiker genoemd.
Hartslag: aantal hartcontracties per minuut.
HDL-cholesterol: goed cholesterol. Het
niveau moet zo hoog mogelijk zijn.
Gehydrogeniseerde vetten: zijn transvetten, die worden gevormd door verhitting van
plantaardige oliën bij hoge temperaturen.
Hypertrofie: de term, gerelateerd aan
celgroei, wordt gebruikt bij het praten over
spiergroei of veranderingen in het volume
van vetcellen.
Hypothalamus: is een deel van kersen
in het midden van de hersenen en staat
centraal bij alle informatie over endocriene
hormonen.
IDL: lipoproteïnen met tussenliggende
dichtheid die worden gevormd tijdens het
afbreken van VLDL.
Insuline: een hormoon dat de bloedsuikerspiegel reguleert.
Insulineresistentie: de toestand van ons lichaam reageert niet op insuline, het hormoon
dat de bloedsuikerspiegel regelt.
Intensiteit: het niveau van inspanning. Of:
“hoe moeilijk is de inspanning, in verhouding
tot iemands maximale capaciteit”. In het
uithoudingsvermogen verwijst intensiteit
gewoonlijk naar een gegeven percentage
van de maximale hartslag (bijvoorbeeld 70%
HFmax voor een gemiddelde intensiteit). In
het krachttrainingsveld wordt het meestal gepresenteerd door RM (herhalingen
maximum).
Intervaltraining: training die periodes van
matige tot hoge intensiteit combineert met
rustperioden ertussen. De intensiteit van de

wedstrijden en de hersteltijd moeten goed
gepland zijn en zijn afhankelijk van het uiteindelijke doel van de training.
Kcal: kilocalorie, in lekentermen, gewoon
calorieën.
Kracht: de term wordt meestal gebruikt om
iemands vermogen om kracht op externe
objecten aan te brengen te beschrijven.
Lactose: melksuiker, bestaande uit glucose
en galactose.
LDL-cholesterol: schadelijk voor onze
gezondheid en daarom zou het niveau zo laag
mogelijk moeten zijn.
Lipolyse: het proces van vetmetabolisme.
Lipoproteïnedeeltjes: bindt cholesterol en
transporteer het door het lichaam.
Macronutriënten: groep, bestaat uit
koolhydraten, eiwitten en vetten (verzadigd, enkelvoudig onverzadigd, meervoudig
onverzadigd).
Maximale kracht: het maximale gewicht
dat men in een bepaald bewegingspatroon
kan optillen.
Meervoudig onverzadigde vetten: een
zeer gunstig type vetzuren. Ze omvatten
omega-3 en omega-6 vetzuren.
Metabolisme: proces van de afbraak of
vorming van nieuwe stoffen in het lichaam.
Micronutriënten: voedingsstoffen die ons
lichaam nodig heeft in kleine hoeveelheden,
maar die niettemin van vitaal belang zijn voor
onze gezondheid. Dit omvat vitaminen en
mineralen.
Monosaccharide: het meest elementaire
en eenvoudige koolhydraat. Bijvoorbeeld:
glucose, fructose, mannose ...
Motorisch leren: nieuwe bewegingen leren
en nieuwe bewegingspatronen opbouwen.
Mutatie: een willekeurige verandering in het
genetische materiaal. Deleties zijn mutaties
waarbij nucleotiden op een deel van het genetische materiaal worden gewist (verwijderd),
inserties, waarbij er een insertie van nucleotiden op een deel van het genetisch materiaal
plaatsvindt, en substitutie, waarbij nucleotiden
worden vervangen door andere nucleotiden.
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Myoglobine: transporteert en slaat zuurstof
op in spieren.
Nucleotide: de basiseenheid van ons DNA.
Elke eenheid bestaat uit een fosfaatgroep,
pentose (suiker met vijf koolstofatomen in
de ring) en stikstofhoudende basen. Tussen
individuele nucleotiden verschillen alleen de
stikstofhoudende basen. In menselijk DNA
zijn er vier verschillende stikstofhoudende
basen (Cytosine (C), Guanine (G), Thymine (T)
en Adenosine (A)) en bijgevolg vier verschillende nucleotiden.
Onverzadigde vetten: vetten van plantaardige oorsprong, uitzonderingen zijn kokos en
palmolie.
Osmotische druk: druk die nodig is om de
cel water te laten krijgen.
Fenotypische kenmerken: de samenstelling van de waarneembare kenmerken of
eigenschappen van een organisme, zoals
oogkleur.
Plyometrische oefening: de oefening die
zich bezighoudt met de zogenaamde “korte
rekcyclus”. Enkele voorbeelden: hoepels,
landing naar springovergang, medicijnbaloefeningen.
Polymorfisme: de aanwezigheid van twee
of meer verschillende allelen van één gen
in de populatie. Het resultaat hiervan is de
aanwezigheid van verschillende fenotypen.
Er moet echter een ander allel aanwezig zijn
in meer dan één procent van de populatie om
polymorfisme te worden genoemd.
Prehab: een term die wordt gebruikt om
een reeks activiteiten te definiëren die erop
gericht zijn om te zorgen voor bekende
intrinsieke (gerelateerd aan een) letselrisicofactoren. Sommige van de risicofactoren
kunnen niet worden behandeld door een
inspanningsinterventie, maar andere kunnen
dat zeker. Tot de risicofactoren die kunnen
worden geraadpleegd en behandeld door
oefening zijn: onvoldoende bewegingsbereik;
kracht, timing en motorische controle tekort,
asymmetrie en lage aerobe conditie. Meestal
worden die Prehab-interventies voorgeschre106

ven na een geschikte screeningprocedure
en zijn ze uiterst persoonlijk, afhankelijk
van de activiteiten waaraan de persoon
deelneemt en zijn persoonlijke kenmerken
aanpast. De atleet wordt begeleid om de
reeks oefeningen (zelf-myofasciale release,
mobiliteitsoefeningen, stretching, versterking, aerobics, etc.) uit te voeren als een
speciale warming-uproutine of als een extra
trainingssessie zelf.
Probiotische yoghurt: bevat melkzuurbacteriën die helpen de spijsvertering te
reguleren.
Rate of Perceived Exertion (RPE): een
alternatieve manier om de intensiteit van de
trainingsinspanning te meten. De persoon
evalueert zijn eigen inspanning door het te
classificeren op de schaal van 6-20 (BORGschaal) of 0-10 (OMNI-schaal). Onderzoekers
hebben ontdekt dat er een hoge correlatie
bestaat tussen subjectief geëvalueerd niveau
van inspanning en de wetenschappelijk gemeten inspanning (% HFmax of% VO2Max).
Reactieve zuurstofverbindingen: zeer reactieve vrije radicalen, die zuurstof bevatten.
Vermogen: het mechanische werk (W)
gedaan in een bepaalde tijdsperiode (t), of W
/ t. De eenheden van vermogen zijn “Watts”.
Omdat werk gelijk is aan force times distance
(d), of F * d, wordt Power Force * Speed (d
/ t) of, van toepassing op het vermogen van
een atleet en geformuleerd in een toegankelijke taal - Power is het vermogen om kracht
uit te drukken in een snelle manier.
Relatieve kracht: het beschrijft de mogelijkheid om lichaamsgewichtsoefeningen
uit te voeren (bijvoorbeeld kin omhoog,
handstand-push-ups ...) of om externe objecten te verplaatsen, wanneer het gewicht
wordt uitgedrukt in verhouding tot zijn / haar
lichaamsgewicht. Bijvoorbeeld: “Hij kan
Deadlift 2 keer zijn lichaamsgewicht geven”
(2BW).
Rusthartslag (RHR): het aantal hartslagen
per minuut in een zittende houding, gemeten
na een rustperiode. Wanneer u ‘s ochtends

wakker wordt, ga dan op uw bed zitten en tel
de hartslag (beats per minute) voordat u bij
een activiteit betrokken raakt.
RM (Repetie Maximum, maximaal
kracht): het maximale aantal herhalingen
dat kan worden uitgevoerd met een “strikte
vorm” in een bepaalde oefening. Als iemands
RM10 voor Back Squat bijvoorbeeld 80 kg is,
betekent dit dat iemand 10 keer een barbell
van 80 kg kan tillen. RM1 verwijst naar de
maximale intensiteit (het gewicht dat slechts
één keer kan worden opgetild).
SNP (Single Nucleotide Polymorphism):
polymorfisme op specifieke DNA-site (locus),
die optreedt als gevolg van de substitutie
van één nucleotide door een andere (dat
wil zeggen A C). Het vertegenwoordigt een
variatie in de genetische samenstelling, die
verschilt van persoon tot persoon. Deze variaties kunnen talrijk zijn, omdat er ongeveer
100 miljoen SNP’s in het menselijk genoom
zijn. De genoemde substituties brengen in
fenotypische verschillen (ziekten, kenmerken)
bij individuele personen tot uiting.
Soorten vetten: in essentie differentiëren
we dierlijke verzadigde vetten en plantaardige
mono- en meervoudig onverzadigde vetten.
Spiervezels: cellen die spieren vormen. Hun
naam is te wijten aan hun langwerpige vorm.
Stroke Volume: de hoeveelheid bloed die
uit het hart naar de aorta wordt gepompt met
een enkele samentrekking van het hart.
Tannines: een plantaardige polyfenolische
verbinding met een bittere smaak. Tannines
worden met name van nature aangetroffen in
druiven, theebladeren en eiken.
Thermogenese: het proces van warmteproductie.
Trainingsmethoden: een van de meest
gebruikte methoden zijn: continue training en
intervaltraining. Andere trainingsmethoden
zijn een variatie of een combinatie van deze
twee. Sommige vormen van de methoden
zijn: tempo, fartlek, HIIT, circuittraining en
tijd- of volume-afhankelijke Density-training
(AMRAP, AFAP ...)

Trainingsprincipes: het trainingsprincipe
dat is ontworpen om de gewenste doelen
te bereiken. De gevestigde principes zijn
universeel, maar hun toepassingen moeten
worden aangepast voor het gegeven veld en
de persoon. De meeste principes zijn gebaseerd op sportwetenschap en goedgekeurd
door de tijd. De bekendste principes zijn:
overbelastingsprincipe, specificiteitsbeginsel,
individualisatieprincipe, reversibiliteitsbeginsel en afnemend retourprincipe.
Transvetten: ook bekend als gehydrogeneerde of slechte vetten, die worden geproduceerd als gevolg van oververhitting van
olie. Ze verhogen het slechte cholesterol en
verminderen de goede.
Triglyceriden: structurele vorm waarin ons

lichaam vet opslaat. Een hoog triglyceridengehalte in het bloed is niet gezond en hangt
samen met tal van medische aandoeningen.
Verfijnd: gezuiverd, industrieel verwerkt
en heeft een ongunstige invloed op onze
gezondheid.
Verzadigde vetten: voornamelijk dierlijke
vetten, ook wel “slechte vetten” genoemd
omdat ze het cholesterolgehalte verhogen.
VO2max: het label voor het maximale
zuurstofverbruik van een persoon dat het
maximale zuurstofvolume aangeeft dat ons
lichaam binnen een minuut kan gebruiken.
Volume: de “hoeveelheid werk gedaan”.
In het uithoudingsveld verwijst het naar de
afstand “bedekt” of naar de tijd besteed aan
de activiteit, terwijl in het krachttrainingsveld

meestal het totale aantal herhalingen wordt
bedoeld.
VLDL: lipoproteïne met een zeer lage dichtheid, verantwoordelijk voor het transport van
cholesterol, geproduceerd door de lever.
Uithoudingsvermogen (kracht / spieruithoudingsvermogen): krachtuithoudingsvermogen is het vermogen om een groot aantal
herhalingen met een bepaald gewicht uit te
voeren of om een statische spiercontractie
voor een lange tijd te ondersteunen.
Zeldzame variant (kopie) van een gen:
DNA-sequentie van de geanalyseerde locus,
die een nucleotide bevat dat zeldzamer is in
de populatie (de frequentie ervan is lager dan
50 procent).
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