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Uw persoonlijke DNA analyse geeft
u aanbevelingen op het gebied van:

gebaseerd op uw eigen
genetische informatie

Inhoud

Discover your DNA, discover yourself!

Laat uw DNA onderzoeken en 
verwerf nieuwe inzichten! 



Pas uw lifestyle aan op uw eigen genen. In een gespecialiseerd, lifestyle- en voedingsplan geven wij adviezen om 

uw gezondheid te verbeteren, volledig afgestemd op uw eigen genetisch profi el. U krijgt een uitgebreid rapport dat 

eenvoudig en toepasbaar is in uw dagelijks leven. Iedereen heeft een unieke genetische code en daar horen unieke 

voedingsadviezen bij. Daarom is een persoonlijk genetisch voedingsplan 2 tot 3 keer effectiever dan een standaard 

dieet. Door middel van onze genetische analyse Nutri-Gene bieden wij u de mogelijkheid om uw gezondheid en fi theid 

te verbeteren. De DNA analyse is gebaseerd op wetenschappelijke ontdekkingen binnen de genetica en geeft u 

praktische en belangrijke informatie om uw voedingspatroon, sportactiviteiten en gewoonten in het dagelijks leven 

aan te passen. Door het analyseren van genen en de expertise van verschillende professoren en voedingsdeskundigen 

hebben we nieuwe inzichten gekregen over de functionele eigenschappen van het menselijk lichaam. Vanuit deze 

informatie hebben we richtlijnen opgesteld die afgestemd zijn op de behoeften van ieder individu. Persoonlijke 

voedings-, lifestyle- en bewegingsadviezen zullen u helpen een gezonder en actiever leven te ervaren.

Uw Nutri-Gene analyse is gebaseerd op de 

nieuwste wetenschappelijke onderzoeken. Onze 

internationale professoren en voedingsexperts 

hebben de wetenschappelijke kennis uit deze 

onderzoeken getransformeerd naar praktische 

toepassingen. 

Omdat de meeste processen in uw lichaam 

individueel en uniek zijn, is uw Nutri-Gene 

analyse afgestemd op uw uniek genetisch profi el. 

Persoonlijk lifestyle-advies

A more common (copy) of the gene - DNA gene sequence which, on an analysed site, contains a nucleotide that is the most common in a 
population, and it, therefore, has a frequency higher than 50 percent. Rarer form (copy) of a gene - DNA sequence of a gene which, on the analysed 
site, contains a nucleotide, which is rarer in the population, and it, therefore has a frequency lower than 50 percent.

Potassium
Potassium is, right after calcium and phosphorus, the most widespread mineral in our body. It is important for 
maintaining a regular heartbeat, the muscle contraction and water regulation in the body. Although, in principle, it is 
not difficult to enrich our diet with potassium, its lack in people is very common. This is unfavourable, because the lack 
of potassium increases blood pressure.
In a scientific research on which our analysis is based it has been shown that a variant of the WNK1 gene influences the 
potassium level in our body. WNK1 is a gene which regulates the transport of potassium, and its link to the potassium 
level is, therefore, not surprising. Above mentioned research has shown that each unfavourable variant of the WNK1 
gene reduces the potassium level by approximately 5 per cent. People with the least favourable genetic makeup have, 
therefore, a 10 per cent lower potassium level.

Bone density

• Due to unfavourable genes, we advise you a slightly higher calcium 
intake, namely, 1300 mg per day.

• We recommend eating dried fruit (apricots, figs), which contains 
the most calcium out of all fruit. Even better sources are poppy 
seeds, because with 100 g of them you can already exceed your daily 
requirements.

• On days when you do not manage to fulfil your daily requirements, 
consider taking calcium food supplements.

• It is important that you make sure your last meal contains high 
amounts of calcium, because in this way you will inhibit the 
nocturnal process of bone decomposition.

• There is increasingly more proof that vitamin K plays a significant 
role in bone formation, and in the incorporation of calcium into 
the bones. We recommend eating broccoli, cabbage, cauliflower, 
spinach, green lettuce or fermented soy products, where there is 
plenty of vitamin K.

• We also recommend manganese (poppy seeds, dandelion) and 
magnesium (peanuts, almonds, soy), which are also important for 
bone forming minerals.

Recommendations

Useful information

An unfavourable 
influence on bones

Smoking, alcohol, excess weight, soft 
drinks 

A favourable influence 
on bones

Exercise, a healthy diet, sunbathing, 
calcium, magnesium, manganese, 
vitamin K

By measuring bone density, we define the vitality of our bones. A decreased bone density is most typical for older 
people, but also younger people can encounter problems. We know two groups of factors which influence bone health. 
We have no influence on factors such as age, health condition, medications, health therapies and genetic design, but 
we can contribute to the health of our bones with regular physical activity and an appropriate diet. An appropriate 
diet and lifestyle are important already in the early age, because they contribute to maintaining bone density later, at 
an older age.
To date, many genes that determine bone strength have been discovered, and an understanding of mechanisms with 
which these genes influence bone structure is improving. You can read more about the genes included in the analysis 
at the end of your personal DNA analysis in the chapter ‘’Analysed genes’’.

Useful information

Recommendations

• You have the most favourable genetic makeup, which determines 
a higher potassium level, and you only have to maintain this level.

• We recommend that you consume approximately 2000 mg of 
potassium daily.

• Considering that you are the carrier of a protective gene, you will 
consume enough potassium by, for example, eating mangold, 
broccoli, beans, melons, oranges, tomatoes and turkey meat.

• Eat as much fresh food from different food groups as you can, 
because, this way, you will not have any problems with the lack of 
potassium.

• For more detailed information on the content of a specific food item, 
we recommend you to use nutrition charts.

Why we need it Nervous impulse transfer, muscle contraction, 
maintaining an appropriate blood pressure

The effects of the 
lack

Loss of fluid, weak blood flow, fatigue, 
weakened muscles, disrupted heart rhythm

Where is it found Oranges, bananas, avocado, melons, broccoli, 
tomatoes, dried apricots, raisins, fish, carrots

Average (1,10 g/cm2)

Genes vs. environment

genes
65 %

environment
35 %
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THE REQUIREMENT OF NUTRIENTSTHE REQUIREMENT OF NUTRIENTS
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Your result compared to the average

-19%

Your result: LOW BONE DENSITY

Almost all of the analysed genes are present in an unfavourable 
variant, which determines a genetic tendency for low bone 
density.

You have two favourable copies of the gene WNK1 present, 
which determines a higher potassium level. Approximately 43 
percent of people have such a genetic makeup.

Your result: HIGHER LEVEL

“The most important method for measuring 
bone density is bone densitometry, which 
i s  p e r f o r m e d  o n  t h e  b a s i s  o f  X- ra y s . 
Measurements are performed on the lumbar 
spine and one hip, and in people before the age 
of 50 also on the wrist. The examination is a 
safe and simple, and it is conducted in only a 
few minutes.”

“Potassium is the first item, which was 
obtained by electrolysis, namely potassium 
hydroxide. Its name derives from the Arabic 
word, which means the plant ash. Plant ash 
includes potassium carbonate, which is also 
used in the production of soap.”

Your result:

Iedere analyse combineert informatie over uw genen 
met persoonlijk advies, uiteraard met relevante 

wetenschappelijke achtergrond.

Discover your DNA, discover yourself!

Persoonlijke DNA analyse Nutri-Gene

DNA wetenschap en Nutri-Gene



www.dokteronline.com

Onze stofwisseling wordt voor een groot gedeelte bepaald door onze genen. 
Dat betekent dat ieder individu anders op voeding reageert. De wijze waarop 
ons lichaam vetten, eiwitten, koolhydraten, vitaminen en mineralen opneemt, 
is voor een groot gedeelte afhankelijk van ons genetisch profi el.
Uw Nutri-Gene DNA analyse kan u antwoorden geven op de vragen over uw 
voeding en uw persoonlijke eigenschappen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar:

Pas uw voeding aan op de unieke behoeften van uw lichaam.

• RISICO OP OVERGEWICHT
• REACTIE OP KOOLHYDRATEN
• REACTIE OP VERZADIGDE VETZUREN
• HET DIEETTYPE DAT BIJ U PAST 
• EN NOG VEEL MEER…
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Voeding

35 individuele analyses verdeeld in 8 onderwerpen



Sport

Lifestyle

Door onze Nutri-Gene analyse leert u meer over uw persoonlijke vitamine 
en mineraal behoefte. Met behulp van onze persoonlijke adviezen kunt zelf 
het ideale dieet samenstellen, een dieet wat u voor een langere periode 
gezonder en vitaler zal houden.
Daarnaast zult u leren wat u het beste kunt doen om uzelf te beschermen 
tegen schadelijke stoffen in uw omgeving. De test bevat de volgende 
categorieën: 

Pas uw lifestyle aan op uw genetisch profi el

Uw genen bepalen of u meer explosieve krachtsport of duurtraining nodig 
heeft. Ons DNA onderzoek is de eerste stap naar een persoonlijk sportplan 
gebaseerd op de eigenschappen van uw lichaam.
Uw persoonlijk genetisch profi el geeft u advies over uw meest geschikte 
trainingstype en waarschuwt u als u gevoelig bent voor blessures. We kijken 
hierbij naar de volgende onderdelen:

Pas uw sportactiviteiten aan op de eigenschappen van uw lichaam

• DE VITAMINE BEHOEFTE
• DE BIOLOGISCHE VEROUDERING
• DE MINERAAL BEHOEFTE
• DE OXIDATIEVE STRESS 
• EN NOG VEEL MEER…

• SPIERSTRUCTUUR  
• DUURSPORTEN
• ACHILLESPEES
• BOTDICHTHEID
• EN NOG VEEL MEER…



De Nutri-Gene DNA analyse is de meest uitgebreide en gedetailleerde 
genetische lifestyle test ter wereld.
Het onderzoek bevat meer dan 100 genetische variaties. Alle genen die we meten bevatten de meest 
betrouwbare genetische markers met een wetenschappelijk aangetoond effect. Daarnaast is het erg 
belangrijk dat uw gegevens veilig en volledig anoniem zijn en blijven. Het gecertifi ceerde laboratorium 
krijgt alleen een identifi catie code zodat uw gegevens niet gelinkt worden aan uw speekselmonster. Uw 
privacy is dus absoluut gewaarborgd.  Uw speeksel monster wordt direct na de uitslag vernietigd.

Hoe gaat het verder?

U kunt de test eenvoudig direct online bestellen via www.dokteronline.com.

In 5 stappen naar uw eigen genetische analyse.

1 Bestellen

2 Speeksel
monster

3 Analyse

4 Rapport

5 Coaching 

Om uw genen te analyseren hebben we een speekselmonster nodig. Dit speekselmonster dient u retour 
te sturen. De retourenveloppe treft u bij uw bestelling, samen met een handleiding en retourgegevens.

Uw DNA zal met de nieuwste technologieën bestudeerd worden in een van onze gecertifi ceerde 
laboratoria. 

U ontvangt uw persoonlijke rapport in de vorm van een prachtig, 100-pagina’s tellend boek.

Onze experts zijn beschikbaar om u te helpen met de interpretatie van uw gegevens.

• 35 INDIVIDUELE TESTEN ONDERVERDEELD IN 8 HOOFDSTUKKEN
• MEER DAN 100 GENETISCHE VARIATIES 
• DIEET EN TRAININGSADVIES GEBASEERD OP UW PERSOONLIJK DNA PROFIEL
• PERSOONLIJKE RICHTLIJNEN VOOR UW VOEDING, FYSIEKE ACTIVITEITEN,
• STOFWISSELING EN LIFESTYLE
• EEN OVERZICHT VAN ALLE WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN WAAR DE DNA ANALYSE 

UIT OPGEBOUWD IS
• EEN LIJST VAN ALLE GEANALYSEERDE GENEN EN HUN FUNCTIE




