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Wij begrijpen dat dit rapport voor jou veel informatie en adviezen bevat, hetgeen soms best overweldigend kan zijn. Om het rapport goed
te begrijpen en de adviezen zo goed mogelijk op te volgen, zullen wij je hierna enkele tips geven:

1 Neem in principe ca. 30 – 60 minuten in alle rust de tijd, om het rapport te lezen en te begrijpen.

2 Blader het rapport eerst gewoon door en krijg een indruk van de opbouw en de inhoud.

3 Lees het rapport dan in zijn geheel door. Markeer tekstpassages die voor jou belangrijk zijn (dat werkt ook bij een PDFbestand zonder dat het is uitgeprint).

4 Bedenk welke handelingsadviezen, en in het bijzonder welke voedingsadviezen op jou betrekking hebben.

5 Stel jezelf duidelijke doelen binnen welk tijdsbestek je de handelingsadviezen wilt opvolgen en maak je ervan bewust wat
dat voor een positieve invloed het op jouw leven zal hebben.

6 Maak een to-do lijstje met daarin hoe jij stap voor stap je doel bereikt.

7 Overwin je innerlijke weerstand en excuses, bijv. met de „ALS-DAN-regel en koppel je nieuwe gedragswijze aan bestaande
routines in je dagelijkse leven.
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LET OP! GECORRIGEERD RAPPORT!

Deel 1:

Analyse van je gegevens

Hoofdstuk 1 Inleiding en je patiëntenprofiel
Hoofdstuk 2 Overzicht van je resultaten
Hoofdstuk 3 Beknopte profielen
Voeding
Factoren die invloed hebben op je afslanksucces
Sport

Deel 2:

Je voedingsadviezen

Hoofdstuk 4 Persoonlijk voedingsadvies
Hoofdstuk 5 Lijst van aanbevolen voedingsmiddelen

Deel 3:

Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

Hoofdstuk 6 Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen
De genen en de invloeden ervan op jouw afslanksucces
Voeding
Factoren die invloed hebben op je afslanksucces
Sport
Hoofdstuk 7 Literatuuroverzicht
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INLEIDING

HOOFDSTUK 1

Hallo!
De voedings- en sportadviezen zijn bedoeld voor gezonde personen, indien sprake is van aanwezige aandoeningen adviseren wij om
voor de uitvoering van dit voedingsprogramma eerst jouw behandelend arts of voedingsdeskundige te raadplegen. Nadat jouw monster
bij ons is aangekomen hebben wij een genetische analyse van jouw persoonlijke stofwisseling uitgevoerd. Vervolgens zullen wij de
resultaten aan je doorgeven en de betekenis van de samenstelling van jouw genotype c.q. jouw stofwisseling nader aan je uitleggen.
Let op de instructies omtrent volgende uitgangsvoorwaarden: Als je lijdt aan een acute of chronische aandoening, dan wordt voor het
uitvoeren van een voedingsprogramma aangeraden overleg te plegen met jouw behandelende arts of voedingsconsulent. Als je
topsport of een beroep met een hoge lichamelijke belasting uitoefent, kunnen de voor jou optimale voedings- en sportadviezen, afwijken
van de adviezen gebaseerd op je genetische determinatie. Naargelang type en intensiteit van je lichamelijke activiteit moet evt. de
verdeling van de macrovoedingsstof achteraf worden aangepast. Fietsers hebben bijvoorbeeld meer koolhydraten nodig en minder
proteïnes dan krachtsporters. Onder deze omstandigheden wordt een advies door een voedingsconsulent aanbevolen.

Wij mensen hebben ons zodanig ontwikkeld dat wij ons aan verschillende voedingsbronnen kunnen aanpassen. Door variaties van je
genetische code te onderzoeken kunnen wij jouw individuele stofwisselingsprofiel identificeren. Genetische modificaties zijn verbonden
met je vermogen om macrovoedingstoffen te metaboliseren, evenals met je aanpassing aan lichamelijke fitheid en met factoren die je
voeding beïnvloeden.
Je myDNA Slim-rapport levert je de genetische kennis die je moeten helpen om je voeding te optimaliseren. Voor elk van de
kernresultaten (stofwisselingstype, sporttype, neiging tot overgewicht e.d.) Uit jouw test hebben wij een combinatie van SNP‘s (enkelnucleotide polymorfie) geanalyseerd. SNP‘s zijn genetische varianten die in een positieve, negatieve of neutrale relatie tot de
kernresultaten staan. SNP‘s hebben steeds invloed op een bepaald gen. De invloed op voeding, stofwisseling en lichamelijke activiteit
evenals je persoonlijke resultaten worden uitvoerig beschreven in hoofdstuk 4. De totale analyse krijg je in hoofdstuk 2 en 3.
De individuele typeresultaten van de 23 onderzochte SNP's werden specifiek op basis van hun invloed op jouw stofwisseling ingedeeld.
Jouw persoonlijke voedings- en sportaanbevelingen worden berekend met behulp van een algoritme dat alle relevante resultaten van de
onderzochte genposities omvat. Deze aanbeveling houdt zowel rekening met jouw complexe genotype als je sportactiviteiten en is in
overeenstemming gebracht met de aanbevelingen van de Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE (Duitse Vereniging voor Voeding)
over de distributie van macronutriënten.

GEBOORTEDATUM: 01.01.1995

MONSTER GENOMEN OP: 01.01.0001

Lykon

GESLACHT: Vrouwelijk

LENGTE: 173 cm

GEWICHT: 73 kg

BARCODENR.: nltestBV
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OVERZICHT VAN JOUW RESULTATEN

HOOFDSTUK 2

In de loop van de evolutie werden er polymorfismen gevormd die naast andere factoren verschillende effecten op de verwerking van
macrovoedingsstoffen en het calorieverbruik bij sportactiviteiten hebben. Op basis van jouw individueel genetische stofwisselingstype
kun je jouw voeding optimaliseren.

BODY-MASS-INDEX: 24,4

DAGELIJKSE CALORIEBEHOEFTE (BASISBEHOEFTE): 1.550 kcal

Ondergewic ht

Normaalgewic ht

Overgewic ht

Zwaarlijvigheid

Koolhydraten
Jouw stofwisselingstype: koolhydraattype (C-type)

Eiwit
Vet

In het algemeen moet je calorieënbehoefte als volgt zijn ingedeeld:
10 % Eiwit

65 % Koolhydraten

25 % Vet

Factoren die invloed hebben op je afslanksucces
Neiging tot overgewicht:

Lage

Neiging tot hongergevoel:

Normale

Neiging tot jojo-effect:

Normale

Bijzonder geschikte sporten ter vermindering van jouw aandeel lichaamsvet:
Sporttype: uithoudingsvermogen

Lykon

Te investeren tijd:weinig
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BEKNOPT PROFIEL

HOOFDSTUK 3

De samenwerking van de genen ten aanzien van overgewicht en diëten is complex. Hieronder worden, op basis van de laatste stand der
wetenschap, jouw laboratoriumresultaten naar begrijpelijke taal en Voedingsadviezen omgezet.

Jouw stofwisselingstype om af te slanken:
onze genen hebben zich maar matig aan de moderne levensstijl en de, in vergelijking met onze als jagers en verzamelaars levende
voorouders, nieuwe voedingsmiddelbronnen aangepast. Daarom zijn veel mensen genetisch nog altijd „vetverbranders“, die vet en
eiwitten goed verdragen, echter bij een overmatig gebruik van koolhydraten snel overgewicht ontwikkelen. Anderen daarentegen behoren
op grond van hun genen tot goede „koolhydraatverbranders“. Terwijl bij deze mensen de consumptie van grotere hoeveelheden
koolhydraten vrijwel geen invloed op het lichaamsgewicht heeft, kan een vet- en veel eiwithoudende voeding heel snel tot overgewicht
leiden.

Jouw stofwisselingstype: koolhydraattype (C-type)

Lykon
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HOOFDSTUK 3 - BEKNOPTE PROFIELEN

Eiwit is de belangrijkste macrovoedingsstof in de voeding die het lichaam nodig heeft voor de opbouw, het behoud en herstel van belaste
spieren. Kwalitatief hoogwaardige eiwitten zijn niet alleen essentieel voor de vorming van hormonen en enzymen, maar tevens voor het
immuunsysteem. Volgens jouw genotype hebben eiwitten een negatieve invloed op jouw stofwisseling, d.w.z. dat het metaboliseren van
eiwitrijke c.q. eiwithoudende voedingsmiddelen bij jou eerder als minder goed wordt bestempeld. Zelfs normale hoeveelheden eiwitten
(d.w.z. 1,0 tot 1,1 g eiwit per kg lichaamsgewicht als aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) zullen bij jou al als lichaamsvet worden
opgeslagen.

Hoe groot is de invloed van eiwit met betrekking tot een gewichtstoename bij jou?

In de onderstaande genen werden relevante genposities (SNP‘s) voor jouw eiwitstofwisseling onderzocht:
FABP1

GHRL

LEPR

MLXIPL

PPARD

Meer over je genen kun je lezen in hoofdstuk 6.

Koolhydraten zijn naast eiwitten en vetten een wezenlijk bestanddeel van de menselijke voeding en werken als snelle energieleveranciers
voor ons lichaam. Bij jouw genotype hebben koolhydraten een uitermate positieve invloed op je stofwisseling, d.w.z. dat het
metaboliseren van koolhydraathoudende voedingsmiddelen bij jou zeer goed werkt en dat je de opgenomen koolhydraten heel moeilijk in
lichaamseigen vet zult omzetten. Een koolhydraatrijke voeding is daarom voor jou een effectieve strategie om een gewichtstoename
tegen te gaan.

Hoe groot is de invloed van koolhydraten als het gaat om een gewichtstoename bij jou?

In de onderstaande genen werden relevante genposities (SNP‘s) voor jouw koolhydraatstofwisseling onderzocht:
ADRBR2

Lykon

FABP2

FTO

LPL

LTA

MC4R

PYY

Meer over je genen kun je lezen in hoofdstuk 6.
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HOOFDSTUK 3 - BEKNOPTE PROFIELEN

Vetten zijn naast eiwitten en koolhydraten een wezenlijk bestanddeel van de menselijke voeding. Vetten functioneren naast de
koolhydraten als een belangrijke energieleverancier voor ons lichaam en behoren als drager van vetoplossende vitaminen als A, D, E en K
tot een uitgebalanceerd voedingspatroon. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de fysiologische verbrandingswaarde van
vet meer dan twee keerzo groot is dan bij de andere voedingsbouwstenen. Bij jouw genotype wordt het metaboliseren van vetrijke
voedingsmiddelen eerder als gematigd bestempeld, d.w.z. dat de in de voeding aanwezige vetten een matige invloed op de
gewichtstoename hebben. Je moet bij het consumeren van vetten een normale tot iets gereduceerde hoeveelheid aanhouden en vooral
opletten dat je kwalitatief hoogwaardige vetten (het beste in combinatie met vetvrije vitaminen) tot je neemt.

Hoe groot is de invloed van vet als het gaat om een gewichtstoename bij jou?

In de onderstaande genen werden relevante genposities (SNP‘s) voor jouw vetstofwisseling onderzocht:
ADRBR2

ADRB3

ALOX5AP

APOA2

APOA5

FABP2

FTO

LPL

LTA

MC4R

Meer over je genen kun je lezen in hoofdstuk 6.

Koolhydraatrijke en licht vetarme/beduidend eiwitbeperkte voeding: jouw genotype neemt koolhydraten beter op en zet deze
minder goed om in lichaamsvet dan bij mensen met andere stofwisselingstypen. Daarentegen kan het metaboliseren van vetten
soms als negatief en die van eiwitten als negatief worden bestempeld, d.w.z. dat deze voedingsbestanddelen iets sneller in
lichaamsvet worden omgezet. Kies bij je koolhydraatrijke voeding vooral voor ballaststofhoudende voedingsmiddelen met een
geringe glykemische belasting. Let bij je voeding in het kader van een dieet om gewicht te verliezen op een verminderd aandeel
eiwit- en vetrijke voedingsmiddelen. Het is echter niet raadzaam om vrijwel geen eiwitten en vetten te nemen, omdat deze
voedingsstoffen als energieleverancier van het lichaam belangrijk zijn. Kies voor je voeding eerder voor magere melkproducten,
kleine porties vetarme vis/mager vlees, plantaardige voedingsmiddelen, die tegelijkertijd veel koolhydraten en een iets kleiner
aandeel gezonde eiwitten bevatten (bijv. koolsoorten, witte bonen, sperziebonen) en beperk de consumptie van noten en zaden.
Kies in je voedingsschema eerder voor langzame koolhydraten uit volkorenproducten en vermijd producten van wit meel.

In het algemeen moet je calorieënbehoefte als volgt zijn ingedeeld:
10 % Eiwit

65 % Koolhydraten

25 % Vet

Je voedingsadviezen (deel 2).

Lykon
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HOOFDSTUK 3 - BEKNOPTE PROFIELEN

De genen hebben niet alleen invloed op de stofwisselingsprocessen, ze beïnvloeden ook het hongergevoel, het zogenaamde jojo-effect
of een neiging tot overgewicht.

Hoe sterk is jouw genetische neiging tot overgewicht?

Jouw resultaat: jouw genetisch bepaalde neiging tot overgewicht is in geringe mate aanwezig. Door een bewuste levensstijl kun je jouw
streefgewicht bereiken en constant houden.

In de onderstaande genen werden relevante genposities (SNP‘s) onderzocht, die jouw neiging tot overgewicht kunnen beïnvloeden:
ACVR1B

Lykon

ADRB3

APOA2

APOA5

FTO

GHRL

LEPR

Meer over je genen kun je lezen in hoofdstuk 6.

10/49

myDNA Slim-resultatenrapport
# nltestBV

HOOFDSTUK 3 - BEKNOPTE PROFIELEN

Hoe sterk is jouw hongergevoel?

Jouw resultaat: met jouw genotype neig je tot een normaal hongergevoel in vergelijking met mensen met andere genetische
constellaties. Met deze eigenschap zou een vermindering van de hoeveelheid calorieën door een gecontroleerd voedingspatroon moeten
slagen.

In de onderstaande genen werden relevante genposities (SNP‘s) onderzocht, die jouw hongergevoel kunnen beïnvloeden.
APOA2

APOA5

GHRL

Meer over je genen kun je lezen in hoofdstuk 6.

Hoe sterk is jouw neiging tot het jojo-effect?

Jouw resultaat: met jouw genotype neig je tot een middelmatig jojo-effect. Je kunt na een succesvol dieet het risico lopen dat je weer in
gewicht toeneemt als je terugvalt in je oude leefpatroon. Daarom is het voor jou belangrijk om je gedrag met betrekking tot voeding en
beweging continu vol te houden.

In de onderstaande genen werden relevante genposities (SNP‘s) onderzocht, die jouw neiging tot het jojo-effect kunnen beïnvloeden:
ACVR1B

Lykon

ADRBR2

ADRB3

FTO

LEPR

MLXIPL

Meer over je genen kun je lezen in hoofdstuk 6.
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HOOFDSTUK 3 - BEKNOPTE PROFIELEN

In het algemeen geldt dat het calorieverbruik door extra sportactiviteiten stijgt en dus een gunstige invloed op een vermindering van het
gewicht heeft. Uitgangspunt van een succesvolle gewichtsafname is een negatieve energiebalans, d.w.z. dat de verbruikte hoeveelheid
energie hoger moet zijn dan de via de voedingsmiddelen aangevoerde energie. Op basis van jouw individuele genetische sporttype kun je
jouw prestaties (hoeveelheid verbruikte energie door extra processen) doelgericht verhogen en daarmee het calorieverbruik optimaal
verhogen.

Jouw sporttype: uithoudingsvermogen

Te investeren tijd:weinig

Type met uithoudingsvermogen:
Overeenkomstig je genetische aanleg zou je intensief duursporten moeten beoefenen en deze eventueel met een interval-training
moeten combineren. Dergelijke intervallen mogen bij jouw echter maar een beperkte tijd binnen een trainingssessie in beslag
nemen. Een bijkomend effect van je genotype is, dat het voor jou relatief moeilijk zal zijn om nieuwe spieren op te bouwen. Daarom
zal het doel in eerste instantie alleen op het behoud van de spieren gericht zijn.

Lykon
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HOOFDSTUK 3 - BEKNOPTE PROFIELEN

Jouw sporttype ziet er dan als volgt uit:

In de onderstaande genen werden relevante genposities (SNP‘s) onderzocht, die de invloed van sportieve activiteiten op jouw BMI
beschrijven.
ACTN3

ACVR1B

ADRBR2

ADRB3

CKM

FTO

LPL

PPARD

Meer over je genen kun je lezen in hoofdstuk 6.

Jouw lichaam is in staat om bij sportactiviteiten een hoge hoeveelheid energie uit jouw reserves te mobiliseren. Daarom zal een
regelmatig sportprogramma met relatief korte trainingseenheden bij jou tot een snel afslanksucces leiden.

duursporten moeten bij jouw genotype voor een vermindering van het vetaandeel in het lichaam en de BMI ca. 75 - 80 % van je
sportactiviteiten uitmaken. Het aandeel krachtsporteenheden of intervaltraining in je wekelijkse sportprogramma mag niet meer
dan ca. 20 - 25 % bedragen.
In het begin zal je algemene uithoudingsvermogen moeten worden getraind, waarbij de omvang op jouw persoonlijke
trainingsconditie is afgestemd. Daarna kan de sportieve omvang, de intensiteit en techniek, bijv. door verhoging van de
belastingsduur, aan je eigen doelstellingen worden aangepast.
Het beste kun je jouw fitnessprogramma samen met je trainer zo vormgeven, dat je een relatief laag veerkrachtaandeel in je
programma als intervaltraining in de duursportactiviteiten opneemt, d.w.z. dat je de intensiteit binnen het duursportprogramma
gedurende meerdere korte intervallen zodanig verhoogd, dat je kortstondig vrijwel op de anaerobe drempel traint. Het is daarbij een
voordeel de hartfrequentie en polsslag te controleren. Als alternatief kun je natuurlijk ook een verkorte, afzonderlijke
veerkrachttraining uitvoeren. Details kun je het beste bespreken met een ervaren trainer.
Op basis van jouw voorkeuren kan je één of evt. meerdere duursporten in combinatie met je voedingsprogramma (met geringe
vermindering van calorieën) kiezen en regelmatig per week trainen. Omdat je tijdens de duurtraining in verhoogde mate calorieën
„verbrandt“, kun je in overleg met je trainer of arts een voor duursporten ideale trainingsduur vastleggen, passend bij jou individuele
trainingstoestand.

Lykon
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Dit rapport werd op 31.01.2020 gevalideerd door:
dr. Jennifer Christmann en dr. Martin Meixner.

Voor eventuele vragen over de uitslag kun je uiteraard contact met ons opnemen. Zo kun je ons bereiken:

Via de Lykon-klantenservice: +49 (0) 030-28 43 96 56

Lykon

14/49

myDNA Slim-resultatenrapport
# nltestBV

Lykon

15/49

myDNA Slim-resultatenrapport
# nltestBV

PERSOONLIJK VOEDINGSADVIES

Jouw stofwisselingstype: koolhydraattype (C-type)

HOOFDSTUK 4

BMI: normaal gewicht

Je bent een koolhydraattype (C-type), hetgeen betekent dat je dagelijkse aanvoer van calorieën in vergelijking met andere personen aan
een hoog aandeel koolhydraten met een licht beperkt vetaandeel en een duidelijk verminderd eiwitgehalte in de voeding gekoppeld
moet zijn.
Overeenkomstig jouw stofwisselingstype zou je in dit kader, om gewicht te verliezen, op een dieet met een voor eiwitten duidelijk
verminderd en vetten licht beperkt voedingspatroon (exacte waarden voor de drie macrovoedingsgroepen zijn in het balkdiagram en het
beknopte voedingsprofiel in hoofdstuk 3 opgenomen) moeten letten. Het is echter niet raadzaam om helemaal geen eiwitten en vetten te
nemen, omdat deze voedingsstoffen voor jouw lichaam belangrijk zijn als leverancier van energie en bouwstenen. Haal deze behoefte
aan vetten en eiwitten echter bij voorkeur uit magere melkproducten, mager vlees/vis of uit groentesoorten zoals bijna alle koolsoorten,
rijpe bonen, doperwten.
Het uit olie en vetten gewonnen aandeel calorieën bedraagt bij jou ongeveer een kwart van de dagelijkse hoeveelheid calorieën. Daarbij
moet je bij voorkeur onverzadigde en meervoudig onverzadigde vetzuren in het voedingsschema opnemen. Ideaal is een handje vol noten
of zaden per dag, die geschikt zijn voor menselijke consumptie, terwijl de opname van vette vis en voedingsmiddelen met een groot
aandeel eiwitten en vet slechts zeer zelden en in kleine porties mag worden geconsumeerd.
Kies in je voedingsschema hoofdzakelijk voor langzame koolhydraten uit volkorenproducten en vermijd producten van wit meel. Er
mogen volkoren pasta, wilde rijst en aardappelen (vooral in koude salades met een vetarme dressing) worden geconsumeerd. Let er in
het bijzonder op dat je wel koolhydraatrijke voedingsmiddelen met een geringe glykemische belasting neemt. Neem bij voorkeur
voedingsmiddelen met een groot aandeel ballaststoffen, zoals bijv. haver- en gerstproducten en producten met een hoog inuline- of
pectine-gehalte (tenminste als je deze voedingsvezelskunt verdragen).
Groente kun je in grote hoeveelheden consumeren, fruit in iets mindere mate. Kies bij voorkeur fruit met een gering gehalte aan fructose,
zoals bijv. bijna alle soorten bessen, watermeloen, oude appelsoorten en peren. Vruchtensappen kun je in kleine hoeveelheden
consumeren, beter zijn echter groentesappen. Ook het consumeren van verse (niet gedroogde) peulvruchten met een groot aandeel
koolhydraten/voedingsvezels(bijv. sperziebonen, suikererwten, chilibonen) wordt aanbevolen. Sojaproducten, noten en zaden moeten in
verband met hun grote aandeel eiwitten/vetten zo weinig mogelijk in het voedingsschema worden opgenomen (zie ook de
voedingsmiddelentabel in hoofdstuk 5).
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Opletten alsjeblieft.
Het resultaat van jouw analyse beoordeelt uitsluitend de geanalyseerde SNP‘s en bijbehorende associatie met de beschreven
effecten in relatie tot het afslanken, sport en welbehagen. In het onderhavige rapport wordt geen rekening gehouden met evt.
aanwezige ziekten, voedselintoleranties of andere aspecten, die een negatieve invloed op de uitgebrachte adviezen hebben.
Voordat de adviezen worden opgevolgd deze evt. met de huisarts bespreken.
Tevens hebben de aangegeven waarderingen voor de verdeling van eiwit, vet en koolhydraten betrekking op mensen met een BMI
tussen 20 en 30 en een gemiddelde sportintensiteit. Voor mensen met een afwijkende BMI, weinig beweging of extreem veel
sportactiviteiten (bijv. topsporters) gelden speciale adviezen, die het beste in samenwerking met deskundige trainers en
voedingsdeskundigen kunnen worden vastgelegd.
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LIJST VAN AANBEVOLEN VOEDINGSMIDDELEN

Goede koolhydraten: koophydraten zijn een belangrijke energiebron, waarbij de complexe (langzame) als „goede“ koolhydraten en
de koolhydraten die een korte ketting vormen (snelle koolhydraten) als „slechte“ koolhydraten worden omschreven. Langzame
koolhydraten (ballaststoffen) kunnen door mensen niet in voeding worden omgezet; zij moeten door het microbioom in de darmen
in snelle suikers en vetzuren worden gesplitst. Zo laten langzame koolhydraten de bloedsuikerspiegel slechts langzaam stijgen en
weer langzaam dalen en geven dus langer een verzadigd gevoel.
Levensmiddelen zoals bijv. peulvruchten (linzen, bonen), groene groente, sla, noten, volkorenproducten en aardappelen bevatten
langzame koolhydraten. Levensmiddelen zoals bijv. witbrood, zoete vruchten (bananen, druiven, mango...) evenals sterk
suikerhoudende producten en dranken moeten worden vermeden. Deze behoren tot de „slechte“ koolhydraten en zorgen voor een
abrupte stijging en daarmee verbonden energiepiek, maar leiden even snel weer tot een daling van de bloedsuikerspiegel, veelal
gepaard gaand met een onbedwingbare trek of geeuwhonger.

Goede eiwitten: Eiwitten behoren tot de voor ons leven onontbeerlijke basisbouwstenen van het lichaam en moeten voortdurend
met de voeding aan het lichaam ter beschikking worden gesteld. Daarbij is het niet alleen belangrijk hoeveel eiwitten het lichaam
krijgt, maar ook de kwaliteit speelt een belangrijke rol.
Tot de kwalitatief hoogwaardige eiwitten behoren wei (wei-eiwitten) en caseïne (melkeiwit), die essentiële aminozuren bevatten,
die onontbeerlijk zijn voor de spiergroei. De zgn. eiwit opbouwende aminozuren, zoals bijv. leucine en valine, zijn de
basisbouwstenen van de kwalitatief hoogwaardige eiwitten en zitten vooral in levensmiddelen met wei-eiwitbestanddelen. Andere
eiwitrijke levensmiddelen zijn noten, vis, vlees van gevogelte en magere melkproducten.

Goede vetten: bij vetten wordt een onderscheid gemaakt tussen onverzadigde (plantaardige olie, visolie) en verzadigde vetzuren
(dierlijke vetten, zoals bijv. boter). Daarbij verzadigen de onverzadigde vetten langdurig en zijn essentieel voor talrijke
lichaamsfuncties en worden daarom als „goede vetten“ gezien. Enkelvoudig onverzadigde vetzuren zijn gemakkelijk te verteren,
worden goed verdragen, dienen als drager van de vetoplossende vitamine A, D, E en K en hebben ook een positieve invloed op het
cholesterolgehalte.
Levensmiddelen zoals bijv. vis, plantaardige olie, noten en avocado‘s bevatten rijkelijk enkelvoudige vetzuren. De omega 3- en
omega 6-vetzuren behoren tot de meervoudig onverzadigde vetzuren. Deze vetzuren kan het lichaam niet zelf produceren en
moeten daarom samen met de voeding worden opgenomen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verhouding 5:1,
omega 6- t.o.v. omega 3-vetzuren, omdat deze vetzuren elkaar bij de opname in celmembranen beconcurreren. Wanneer de
verhouding van de vetzuren binnen het geadviseerde bereik ligt, worden in verhevigde mate omega 3- vetzuren voor de productie
van positief werkende signaalstoffen aangetrokken. Levensmiddelen zoals bijv. walnoten, vette zeevis, lijnolie, raapolie en
chiazaden bevatten rijkelijk omega-3 vetzuren. Kokosolie behoort tot de verzadigde vetten, bevat echter hoofdzakelijk vetten in een
gemiddeld lange ketting, die sneller in energie worden omgezet en langer een verzadigd gevoel geven. Kokosolie kan tot 200°C
worden verhit en geldt als een gezond alternatief voor braadolie.
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Aanbevolen voedingsmiddelen

HOOFDSTUK 5

Onderstaand zie je een overzichtstabel met daarop de levensmiddelen die je zo nu en dan, of anders, heel zelden zou moeten
consumeren.

Legenda
Kunnen dagelijks geconsumeerd worden
Per week 2 - 3 porties of dagelijks zeer kleine (max. een handje vol)
Slecht geschikt, geen verbod, maar maat houden, ca. 1 maal per week consumeren

Voedingsmiddelen (100 g)

Lykon

Energie/kcal

Koolhydraten/g

Vet/g

Eiwit/g

Magere melkproducten (bijv. natuuryoghurt, 1,5 % vet)

47

5

1,5

3

Tarwe-roggebrood, meergranenbrood

246

46

2

8

Havervlokken

339

55

7

10

Gierst, onbewerkt

344

67

3

10

Peulvruchten (bijv. rode linzen, gekookt

97

20

1

8

Aardappelen, gekookt

77

16

0

2

Meel type 1050

347

67

2

12

Natuurrijst, onbewerkt

324

72

2

3

Quinoa, onbewerkt

355

62

4

15

Alle groenten (bijv. broccoli)

34

7

0,4

3

Alle soorten fruit (bijv. appel)

52

11

0,2

0,4

Volkorenmeel

322

63

2

9

Volkoren knäckebröd

341

65

2

9

Volkoren muesli (zonder suiker)

363

72

6

8

volkoren pasta, onbewerkt

343

60

3

13

Vis (bijv. zalm)

188

0

12

20

Mager vlees (bijv. eendenborst)

97

0

1

22

Vruchtensappen

40

10

0

0

Honing

312

78

0

0

Kippeneieren

151

1

11

12

Melkproducten (bijv. natuuryoghurt, 3,5 % vet)

65

5

3,5

3
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Voedingsmiddelen (100 g)

Lykon

Energie/kcal

Koolhydraten/g

Vet/g

Eiwit/g

Noten, pitten, zaden (bijv. walnoten)

678

12

64

10

Raapzaadolie, lijnolie

900

0

100

0

Pasta, onbewerkt

340

69

1,4

11

Gedroogd fruit (bijv. rozijnen)

322

75

1

1

Witte rijst, onbewerkt

356

80

0,4

8

Producten van wit meel (bijv. baguette)

297

58

3

7

Boter

742

0

82

1

Vet vlees (bijv. eendenvlees)

204

0

16

15

Verwerkte vleesproducten (bijv. knakworsten)

243

0

22

11

Vetrijke melkproducten (bijv. slagroom)

292

3

30

3

Junkfood/fastfood (bijv. patat)

306

38

15

3

Frisdranken, softdrinks

44

11

0

0

Fruitconserven, gesuikerd

84

19

0,5

1

Zonnebloemolie, distelolie, kokosolie, palmolie

900

0

100

0

Verwerkte voedingsmiddelen (bijv. kaasdip)

180

5

16

5

Suiker en zoetwaren (bijv. donut)

445

49

25

5
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UITGEBREIDE WEERGAVE VAN DE GEANALYSEERDE GENEN

HOOFDSTUK 6

Om je individuele stofwisselings- en sporttype zo exact mogelijk, volgens de huidige wetenschappelijke kennis, te kunnen beschrijven,
werden in totaal 23 single nucleotide polymorfismen (SNP‘s) in 19 genen onderzocht. Sommige van deze SNP‘s houden verband met de
opname en verschillende metabolisatie van de drie macrobiotische voedingsklassen eiwitten, koolhydraten en vetten. Andere SNP‘s zijn
bedoeld voor de bepaling van je sporttype en de eventueel optimale trainingsduur in combinatie met het sportieve uithoudingsvermogen,
de veerkrachtcomponenten van je spieren, en het algemene vermogen om bij beweging meer of minder calorieën te verbruiken.
Een belangrijke factor is ook hoe jouw lichaam en psyche op de omschakeling van voeding/levenswijze reageren. Voor sommigen is het
beduidend gemakkelijker om bijv. hongergevoelens en weight regain-effecten (het welbekende jojo-effect) na een omschakeling in de
voeding te verwerken, terwijl de meeste andere mensen (o.a. ook genetisch gebonden) grote problemen hebben om relaxt met een
omschakeling in de voeding om te gaan. Ook voor dit complex hebben wij relevante SNP‘s onderzocht, die uitsluitsel geven hoe sterk
jouw neiging tot overgewicht, het jojo-effect en sterke hongergevoelens is. Op deze manier kunnen wij je een „indicator“ ter hand stellen,
die je beter voorbereidt op de mogelijke veranderingen van je gevoelswereld na de omschakeling van je levensstijl.
De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme berekend,
hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt zowel
rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

ACTN3
Invloed op:

Uithoudingsvermogen

kracht

In het ACTN3-gen is het bouwplan voor het eiwit α-actinine-3 gecodeerd. Dit eiwit wordt uitsluitend in de lichte en snelle
spiervezelsoorten gevonden, die voor het genereren van snelle, sterke contracties tijdens activiteiten zoals sprinten en gewichtheffen
verantwoordelijk zijn. Het onderzochte polymorfisme van het ACTN3-gen leidt tot een kwalitatief uiteenlopende α-actinin-3-productie,
waardoor het eiwit onder bepaalde omstandigheden in onvoldoende mate door het lichaam geproduceerd kan worden en dus tot een αactinine-3-tekort leidt. Beide genotypen, zowel degenen die α-actinine-3 produceren als de typen die dit niet produceren, zijn het meest
voorkomend. Bovendien is er ook een mengtype.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

ACTN3

TC

Met jouw genotype is het ACTN3-gen in twee varianten gecodeerd. Voor dit mengtype wordt uitgegaan van een associatie met
kracht- en uithoudingsvermogen gerichte prestaties, daarom kunnen voor jou, als jouw gewicht wilt verliezen en de spiermassa
wilt vergroten, zowel kracht- als duursporten even geschikt zijn.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

ACVR1B
Invloed op:

Kracht

jojo-effect

overgewicht

De activin-receptor type 1B (ACVR1B) is een groeidifferentiatiefactor. Zij maken deel uit van vele fysiologische processen zoals de
celgroei, celdeling en diverse andere functies. Aan de activin-receptor type 1B wordt een mogelijke rol bij de regulering van de spiermassa
toegeschreven. De onderzochte genetische variant wordt met invloeden op de spierprestaties in verband gebracht.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

ACVR1B

GG

Jouw genotype wordt met een normale spierkracht geassocieerd.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

ADRB2

Invloed op:

Uithoudingsvermogen

jojo-effect

De transmitterstoffen adrenaline en noradrenaline behoren tot de groep van de catecholamines en binden in het lichaam aan
verschillende receptoren - o.a. aan de beta 2 adrenoreceptor (ADRB2). Ze brengen daardoor vele stofwisselingsprocessen op gang en
hebben invloed op talrijke lichaamsfuncties (zoals hart, longen, centraal zenuwsysteem, bloedvaten). Dit zogenaamde adrenerge systeem
speelt door zijn invloed op het vetweefsel een doorslaggevende rol bij de regeling van de energiebalans. ADRB2 is er o.a. voor
verantwoordelijk dat onder invloed van adrenaline en noradrenaline vetweefsel wordt afgebroken. Sportactiviteiten verhogen de activiteit
van het vegetatieve zenuwsysteem en daardoor ook de concentratie van de beide transmitters. Ook de koolhydraatstofwisseling wordt
hierdoor in principe aangestuurd. Nadat de ADBR2-receptor door zijn natuurlijke transmitter is geactiveerd, ontstaat o.a. een verdeling van
insuline waardoor enerzijds koolhydraten in versterkte mate worden gemobiliseerd en anderzijds de vetafbraak in de vetcellen wordt
gestimuleerd. Het onderzochte polymorfisme van het ADRB2-gen wordt door invloeden op de functies van het hart- en vatensysteem,
met de Body-Mass-Index (BMI) na trainingsactiviteiten en de neiging tot een jojo-effect in verband gebracht.

Resultaten van jouw genotype:
SNP1

Gennaam:

Uw genotype:

ADRB2

GG

Voor deze genetische constellatie zijn tot nu toe geen gevolgen van de sportactiviteiten op de bovengenoemde lichaamssystemen
of de BMI beschreven. Jouw lichaam laat een hogere weerstand tegen gewichtsverlies zien en heeft dus een sterkere neiging tot
het jojo-effect. Het is voor jou in principe moeilijker om je lichaamsgewicht te verlagen, waardoor de dieetvoorschriften aanzienlijk
strenger moeten zijn en ook langer moeten worden opgevolgd, voordat ze succesvol zijn. Op grond van je genetische constellatie
kunnen zowel kracht- als duursporten even geschikt zijn voor een verlaging van het gewicht, maar dan alleen in combinatie met
een omschakeling in de voeding.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.

Lykon

25/49

myDNA Slim-resultatenrapport
# nltestBV

HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

ADRB2

Invloed op:

Uithoudingsvermogen

vet

jojo-effect

koolhydraten

De transmitterstoffen adrenaline en noradrenaline behoren tot de groep van de catecholamines en binden in het lichaam aan
verschillende receptoren - o.a. aan de beta 2 adrenoreceptor (ADRB2). Ze brengen daardoor vele stofwisselingsprocessen op gang en
hebben invloed op talrijke lichaamsfuncties (zoals hart, longen, centraal zenuwsysteem, bloedvaten). Dit zogenaamde adrenerge systeem
speelt door zijn invloed op het vetweefsel een doorslaggevende rol bij de regeling van de energiebalans. ADRB2 is er o.a. voor
verantwoordelijk dat onder invloed van adrenaline en noradrenaline vetweefsel wordt afgebroken. Sportactiviteiten verhogen de activiteit
van het vegetatieve zenuwsysteem en daardoor ook de concentratie van de beide transmitters. Ook de koolhydraatstofwisseling wordt
hierdoor in principe aangestuurd. Nadat de ADBR2-receptor door zijn natuurlijke transmitter is geactiveerd, ontstaat o.a. een verdeling van
insuline waardoor enerzijds koolhydraten in versterkte mate worden gemobiliseerd en anderzijds de vetafbraak in de vetcellen wordt
gestimuleerd. Het onderzochte polymorfisme van het ADRB2-gen wordt door invloeden op de functies van het hart- en vatensysteem,
met de Body-Mass-Index (BMI) na trainingsactiviteiten en de neiging tot een jojo-effect in verband gebracht.

Resultaten van jouw genotype:
SNP2

Gennaam:

Uw genotype:

ADRB2

GC

Volgens jouw genotype zul je koolhydraten en vetten slechter kunnen metaboliseren, waardoor een koolhydraat- en vetrijke
voeding het risico van zwaarlijvigheid en overgewicht aanzienlijk zullen verhogen. Bij jou is sprake van een lage vetverbranding,
zodat je alleen door de combinatie van een vermindering van het aantal calorieën en extra sportactiviteiten gewicht zult kunnen
verliezen. Jouw lichaam laat volgens dit resultaat een hogere weerstand tegen gewichtsverlies zien en heeft dus een sterkere
neiging tot het jojo-effect. Het is voor jou echt heel moeilijk om je vetmassa af te breken en daardoor gewicht te verliezen,
waardoor de toegepaste dieetvoorschriften aanzienlijk strenger moeten zijn en ook langer moeten worden opgevolgd, voordat ze
succesvol zijn.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

ADRB3
Invloed op:

Kracht

jojo-effect

overgewicht

De beta 3 adreno-receptor (ADRB3) wordt hoofdzakelijk in het vetweefsel aangetroffen en speelt een cruciale rol bij de
energiestofwisseling. Het regelt de afbraak van vet en de verwarming van het lichaam. Als gevolg van deze specifieke taak in de
lipolyse, is polymorfisme in dit gen relevant voor het lichaamsgewicht. Dat betekent dat modificaties van het ADRB3-gen het individuele
energieverbruik als reactie op lichamelijke activiteiten kan beïnvloeden.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

ADRB3

AA

Dit genotype wordt met een verhoogde vetverbranding en daardoor ook een verhoogd verlies aan gewicht door sportactiviteiten
geassocieerd. Volgens dit analyseresultaat heb je meestal geen last van het jojo-effect.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

ALOX5AP
Invloed op:

Vet

Weefselhormonen zijn stoffen die in het lichaam niet in afzonderlijke klieren, maar rechtstreeks in het weefsel gesynthetiseerd worden.
Tot de groep van deze weefselhormonen behoren bijv. zogenaamde leukotrienen die o.a. een belangrijke rol spelen bij de immuniteit, als
pijnmediatoren en bij het ontstaan van koorts . In het ALOX5AP-gen is het bouwplan voor een enzym gecodeerd dat van belang is bij de
omzetting van speciale vetzuren in de beschreven weefselhormonen. Aan de onderzochte variant in een bepaald gebied van het
ALOX5AP-gen wordt een verhoogd gezondheidsrisico bij voedingsmiddelen met een hoog aandeel van het omega-6-vetzuur linolzuur
toegeschreven. Linolzuur komt voor in plantaardige olie en in dierlijke vetten. Tot de voedingsmiddelen die bijzonder rijk aan linolzuur zijn
behoren o.a. plantaardige oliesoorten zoals zonnebloemolie, olijfolie, sojaolie, vette worst c.q. vet vlees, margarine, evenals noten en
amandelen.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

ALOX5AP

GA

Met jouw genotype zijn er geen negatieve gevolgen voor de gezondheid bij voedingsmiddelen met een groot aandeel omega-6vetzuur linolzuur (> 17,4 g/dag).

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

APOA2
Invloed op:

Vet

honger

overgewicht

Als apolipoproteïnen worden de in het bloed circulerende eiwitbestanddelen van de lipoproteïnen (o.a. LDL en HDL) genoemd, die het in
water onoplosbare lipide in het bloed transporteren. Samen met fosfolipiden vormen ze aan het oppervlak van de lipoproteïnen een in
water oplosbaar oppervlak, waar ze als structureel geraamte en/of herkennings- en koppelingsmolecuul van bijvoorbeeld
membraanreceptoren dienen. Apolipoproteïnen kunnen tussen de afzonderlijke lipoproteïnedeelttjes heen en weer bewegen, zodat bij het
verdere metaboliseren in de bloedsomloop de apolipoproteïne-samenstelling, tot aan de opname in een lichaamscel, continu verandert.
Deapolipolproteïne A-II (APOA2) is een hoofdbestanddeel van de High Density lipoproteïne (HDL) en is een regulator van de
triglyceridestofwisseling. Het onderzochte polymorfisme in de promotorregio van het APOA2-gen wordt in verband gebracht met
invloeden op de vetstofwisseling, de BMI, de neiging tot overgewicht en het eetgedrag.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

APOA2

AA

Voor jouw genotype werden tot nu toe geen negatieve gevolgen voor de vetstofwisseling evenals het voedingsgedrag en de BMI
gemeld.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

APOA5
Invloed op:

Vet

honger

overgewicht

De apolipoproteïne A-V (ApoA5) behoort eveneens tot de in het bloed circulerende eiwitbestanddelen van de lipoproteïne. De belangrijkste
functie van ApoA5 is de regulering van plasma-triglyceriden. Het onderzochte polymorfisme leidt tot een verhoging van deze waarde.
Bovendien wordt het onderzochte polymorfisme met positieve invloeden op de vetstofwisseling en de lichaamscompositie beschreven.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

APOA5

AA

Jouw genotype wordt met het slecht metaboliseren van vetten en daardoor een grotere gewichtstoename bij vetrijke voeding
geassocieerd. Omdat vetten in vergelijking met eiwitten en koolhydraten een zeer hoge energiewaarde hebben, kun je bij vetrijke en
gebrek aan beweging beduidend sneller in gewicht toenemen.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

CKM
Invloed op:

Uithoudingsvermogen

kracht

Het enzym creatinekinase (CK) treft men aan in alle spiercellen en in de hersenen. De spierspecifieke creatinekinase regelt belangrijke
stofwisselingsprocessen in de spiercellen. Het zorgt er als kortstondige energieleverancier voor, dat de universele energiebron van alle
cellen het ATP regenereert. Zonder de creatinekinase zouden de ATP-voorraden na een tot twee seconden uitgeput zijn en de werking
van de spieren stilleggen, voordat een alternatief mechanisme in werking treedt (de zogenaamde anaerobe glycolyse), die eveneens
energie in vorm van ATP beschikbaar kan stellen. Het is interessant dat de concentratie van de CK grote verschillen tussen de
verschillende spiervezeltypen laat zien. De langzame type-I-spiervezels laten een tweemaal geringere activiteit van het enzym zien.
Opmerkelijk is dat het aandeel type-I-spiervezels bij topsporters veel hoger is, zodat een lagere activiteit van het spierspecifieke CK voor
het uithoudingsvermogen en de vaardigheid, goed op bewegingsveranderingen te reageren, van essentieel belang lijkt te zijn. Het
onderzochte polymorfisme wordt met een efficiëntere omzetting van de spierspecifieke CK in de energiebron ATP geassocieerd. Dat kan
tot een verhoogde musculaire energie en vervolgens betere atletische prestaties leiden.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

CKM

TT

Met jouw genotype worden verschillende voor het uithoudingsvermogen specifieke parameters bij topsporters in verband
gebracht. Volgens dit genetische analyseresultaat zijn voor jou vooral op uithoudingsvermogen gebaseerde sporten het meest
geschikt.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

FABP1
Invloed op:

Eiwit

Het vetzuureiwit 1 (fatty acidbinding protein 1, FABP1) is een eiwit dat hoofdzakelijk in de cellen van de lever wordt gevormd. Het regelt
het vettransport en de stofwisseling en controleert de opname van vetten uit de darmen. Het onderzochte polymorfisme van het FABP1gen wordt met significante effecten tussen de eiwitaanvoer en een toename van de lichaamsvetmassa in verband gebracht.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

FABP1

CG

Deze bij jou aangetroffen constellatie wordt met een toename van de lichaamsvetmassa bij eiwitarme voeding geassocieerd. Bij
eiwitrijke voeding zul jij jouw gewicht en de status van je aandeel lichaamsvet beter in de hand kunnen houden. Dit
analyseresultaat spreekt voor een gecontroleerde aanvoer van eiwitrijke voeding.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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FABP2
Invloed op:

Vet

koolhydraten

overgewicht

Het vetzuur bindende eiwit 2 (FABP2) behoort tot een multigenfamilie met bijna 20 geïdentificeerde leden. Het uitsluitend in darmcellen
tot expressie gebrachte FABP2 speelt een cruciale rol bij de opname van vetzuren met een lange keten in de cellen evenals het transport
binnen de cel. Het onderzochte polymorfisme van het FABP2-gen wordt met invloeden op de vet- en koolhydratenstofwisseling in
verband gebracht.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

FABP2

CC

Voor jouw genotype werden tot nu geen negatieve gevolgen voor de vet- en koolhydratenstofwisseling beschreven.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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FTO
Invloed op:

Vet

koolhydraten

extensief type

jojo-effect

overgewicht

Het FTO-gen is volgens de huidige kennis één van de belangrijkste genen voor de regulatie van het lichaamsgewicht. FTO is de
afkorting van het Engelse begrip „fat mass and obesity associated“ (geassocieerd met vetmassa en obesitas). Het in het FTO-gen
gecodeerde enzym is de zogeheten alfa-ketoglutaraat-afhankelijke dioxygenase, waarvan de functie echter nog niet helemaal duidelijk is.
Genetische veranderingen in dit gen kunnen met invloed op de Body-Mass-Index (BMI), maar ook met een hoger calorieverbruik bij
duursporten geassocieerd zijn. Via de inwerking van andere genen kan FTO een gunstige invloed op een gewichtstoename uitoefenen
(bijv. door beïnvloeding van het energieopname en de vetverbranding). Bepaalde polymorfisme van dit gen hebben invloed op de
vetmassa, het energiegedrag en het gewicht van een mens. Er werden twee polymorfismen (SNP 1,2) van het FTO-gen onderzocht. Voor
het onderzochte polymorfisme SNP1 worden significante effecten op de Body-Mass-Index (BMI), het aandeel lichaamsvet en de
heupomvang, al naargelang de duur en intensiteit van de sportactiviteiten, beschreven. Het onderzocht polymorfisme SNP2 wordt met
invloeden op het voedings- en afslankgedrag, al naargelang de sportactiviteiten, geassocieerd.

Resultaten van jouw genotype:
SNP1

Gennaam:

Uw genotype:

FTO

TT

Voor jouw genotype werden tot nu toe geen negatieve gevolgen voor de vetstofwisseling evenals het voedingsgedrag en de BMI
gemeld. Met normale tot intensieve sportactiviteiten kun je een gewichtsvermindering bereiken.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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FTO
Invloed op:

Vet

koolhydraten

extensief type

jojo-effect

overgewicht

Het FTO-gen is volgens de huidige kennis één van de belangrijkste genen voor de regulatie van het lichaamsgewicht. FTO is de
afkorting van het Engelse begrip „fat mass and obesity associated“ (geassocieerd met vetmassa en obesitas). Het in het FTO-gen
gecodeerde enzym is de zogeheten alfa-ketoglutaraat-afhankelijke dioxygenase, waarvan de functie echter nog niet helemaal duidelijk is.
Genetische veranderingen in dit gen kunnen met invloed op de Body-Mass-Index (BMI), maar ook met een hoger calorieverbruik bij
duursporten geassocieerd zijn. Via de inwerking van andere genen kan FTO een gunstige invloed op een gewichtstoename uitoefenen
(bijv. door beïnvloeding van het energieopname en de vetverbranding). Bepaalde polymorfisme van dit gen hebben invloed op de
vetmassa, het energiegedrag en het gewicht van een mens. Er werden twee polymorfismen (SNP 1,2) van het FTO-gen onderzocht. Voor
het onderzochte polymorfisme SNP1 worden significante effecten op de Body-Mass-Index (BMI), het aandeel lichaamsvet en de
heupomvang, al naargelang de duur en intensiteit van de sportactiviteiten, beschreven. Het onderzocht polymorfisme SNP2 wordt met
invloeden op het voedings- en afslankgedrag, al naargelang de sportactiviteiten, geassocieerd.

Resultaten van jouw genotype:
SNP2

Gennaam:

Uw genotype:

FTO

CC

Met jouw genotype wordt geen negatieve invloed op het stofwisselingsproces en het voedingsgedrag beschreven. Met jouw
allelconstellatie ontstaat al door normale sportactiviteiten een beter afslankproces en een betere vermindering van lichaamsvet.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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GHRL
Invloed op:

Eiwit

hongergevoel

overgewicht

Het hongergevoel wordt in het menselijk lichaam aangestuurd door vele verschillende mechanismen. Dit wordt echter in grote mate
veroorzaakt door het hormoon ghreline. In het GHRL-gen is informatie over de vorming van een soort uitgangsstof gecodeerd waaruit na
een volgende stap uiteindelijk de hormonen ghreline en obestatine ontstaan. Ghreline is een krachtig hongerhormoon en speelt een
belangrijke rol in de organisatie van de energiehuishouding. In hongerfasen stijgt de ghreline-spiegel in het bloed, na het eten daalt deze
weer. Er wordt aangenomen dat ghreline o.a. het hongergevoel, het lichaamsgewicht en de vetmassa regelt en bovendien mede van
invloed is op de beloningswaarneming en insulinesecretie. De rol van het eveneens uit het uit de uitgangsstof gevormde hormoon
obestatine is nog niet volledig onderzocht. Mogelijk werkt obestatine als een soort tegenspeler van het ghreline, doordat het
verzadigingsgevoel bevordert en daardoor de inname van voeding vermindert. Waarschijnlijk beïnvloedt obestatine ook de
glucosestofwisseling en de activiteit van de vetcellen. De onderzochte variant van het GHRL-gen wordt met significante effecten tussen
de aanvoer van eiwitten en een vermindering c.q. toename van het gewicht geassocieerd.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

GHRL

AA

Dit genotype wordt met een vermindering van gewicht bij eiwitrijke voeding evenals met een geringer hongergevoel en een
geringer risico op overgewicht geassocieerd. Volgens dit genetische analyseresultaat zal een eiwitrijke voeding het hongergevoel
verminderen en het verlies van gewicht ondersteunen:

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

LEPR
Invloed op:

Eiwit

jojo-effect

overgewicht

Leptine is een zogenaamd proteohormoon, dat men hoofdzakelijk aantreft in vetcellen. Het remt het ontstaan van hongergevoelens en
speelt een belangrijke rol bij de regulering van de vetstofwisseling en het lichaamsgewicht. Leptine informeert de hersenen in bepaalde
mate over de toestand van de opslag van lichaamsvet, waarna de „centrale“ dan regelt dat er weer voeding wordt opgenomen. Het LEPRgen codeert erfelijke informatie voor het leptinehormoon, waaraan de leptine gekoppeld moet zijn, om in een effect te resulteren.
Veranderingen van het leptinehormoon-gen kunnen de regelcircuits tussen het opgeslagen vet en de hersenen verstoren en worden
daarom met overgewicht geassocieerd. Voor het onderzochte polymorfisme van het LEPR-gen werden significante effecten tussen de
eiwittoevoer en een vermindering c.q. toename van het gewicht beschreven.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

LEPR

AA

Jouw genotype wordt met een gewichtstoename bij eiwitrijke voeding geassocieerd. Bij eiwitarme voeding zul je jouw gewicht
waarschijnlijk beter in de hand kunnen houden. Met deze genetische constellatie zul je het jojo-effect met een eiwitarme voeding
kunnen tegengaan.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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LPL
Invloed op:

Vet

De lipoproteïnlipase (LPL) is een in water oplosbaar enzym, dat aan bloedcapillairen is gebonden en in de lever gesynthetiseerd wordt.
Het enzym heeft tot taak, de in het bloed opgeloste en de aan eiwit-vet-complexe gebonden vetopslag, het triglyceride, op te splitsen en
geschikt te maken voor de verdere stofwisseling. Pas na de splitsing kunnen de afzonderlijke bestanddelen van de vetten in de cellen
opgenomen, opgeslagen en gemetaboliseerd worden. Aan het onderzochte polymorfisme SNP1 in een gedeelte van het LPL-gen (het
zogenaamde intronische bereik) worden invloeden aan de fysiologische vetstofwisseling toegeschreven. Het onderzochte polymorfisme
SNP2 in exon 9 van het LPL-gen leidt tot een voortijdige stop-codon, waaruit een uit twee aminozuren bestaand, kort eiwit wordt
gesynthetiseerd. Dit korte eiwit wordt geassocieerd met een hogere LPL-activiteit, met gereduceerd triglyceride-, verhoogde HDL- (High
Density Lipoprotein) en glucoseniveaus. LPL controleert bovendien de verdeling van vrije vetzuren in het lichaam. Veranderingen in het
LPL-gen kunnen daardoor een effect op het begin en de ontwikkeling van zwaarlijvigheid hebben.

Resultaten van jouw genotype:
SNP1

Gennaam:

Uw genotype:

LPL

GA

Jouw genotype wordt met een negatieve invloed op de vetstofwisseling geassocieerd. Dit resultaat spreekt voor een eerder slechte
verwerking van vetten.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

LPL
Invloed op:

Vet

koolhydraten

uithoudingsvermogen

De lipoproteïnlipase (LPL) is een in water oplosbaar enzym, dat aan bloedcapillairen is gebonden en in de lever gesynthetiseerd wordt.
Het enzym heeft tot taak, de in het bloed opgeloste en de aan eiwit-vet-complexe gebonden vetopslag, het triglyceride, op te splitsen en
geschikt te maken voor de verdere stofwisseling. Pas na de splitsing kunnen de afzonderlijke bestanddelen van de vetten in de cellen
opgenomen, opgeslagen en gemetaboliseerd worden. Aan het onderzochte polymorfisme SNP1 in een gedeelte van het LPL-gen (het
zogenaamde intronische bereik) worden invloeden aan de fysiologische vetstofwisseling toegeschreven. Het onderzochte polymorfisme
SNP2 in exon 9 van het LPL-gen leidt tot een voortijdige stop-codon, waaruit een uit twee aminozuren bestaand, kort eiwit wordt
gesynthetiseerd. Dit korte eiwit wordt geassocieerd met een hogere LPL-activiteit, met gereduceerd triglyceride-, verhoogde HDL- (High
Density Lipoprotein) en glucoseniveaus. LPL controleert bovendien de verdeling van vrije vetzuren in het lichaam. Veranderingen in het
LPL-gen kunnen daardoor een effect op het begin en de ontwikkeling van zwaarlijvigheid hebben.

Resultaten van jouw genotype:
SNP2

Gennaam:

Uw genotype:

LPL

CG

Met dit genotype wordt het normale en het kortere LPL-eiwit gesynthetiseerd, dat met een verhoogde eiwitactiviteit en daardoor
ook met een betere Koolhydraat- en vetstofwisseling wordt geassocieerd. Voor dit genotype werd een sterkere reductie van de
Body-Mass-Index (BMI), het percentage aan lichaamsvet evenals de vetmassa in combinatie met duurtraining beschreven.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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LTA
Invloed op:

Vet

koolhydraten

Lymfotoxine-α behoort tot de groep zogenaamde cytokinen. Cytokinen zijn signaalstoffen van het lichaam, die vele verschillende functies
in het immuunsysteem hebben. Het onderzochte polymorfisme in een specifiek gedeelte van het LTA-gen wordt met veranderingen van
de Koolhydraat- en vetstofwisseling, overgewicht en lichamelijke fitheid geassocieerd.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

LTA

AA

Jouw genotype wordt met een verhoogd risico voor de ontwikkeling van overgewicht, de neiging tot een slechtere Koolhydraaten vetstofwisseling evenals een negatief effect op de lichamelijke fitheid bij lichamelijke inactiviteit beschreven.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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MC4R
Invloed op:

Vet

koolhydraten

De melanocortine-4-receptor (MC4R) is één van de cruciale receptoren in de energiehomeostase. Het MC4R-gen werd als de op een na
belangrijkste locus met invloeden op de MBBMI beschreven. Veranderingen in het MC4R-gen kunnen functies in het hypothalamische
regelcircuit van de energietoevoer beïnvloeden. Het onderzochte polymorfisme in het MC4R-gen werd met een grotere eetlust, een
daarmee verbonden hogere energieopname en een hogere BMI geassocieerd.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

MC4R

TC

Voor jouw genotype werd een verhoogde neiging tot "stress-gerelateerd" calorierijk eten beschreven. Mensen met deze variant
hebben een verhoogd risico op overgewicht (8 %) en zwaarlijvigheid (12 %). Volgens dit resultaat zou je jouw consumptie van
algemene koolhydraatrijke voeding moeten beperken en je vooral in stress-situaties niet tot het eten van ongezonde voeding laten
verleiden.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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MLXIPL
Invloed op:

Eiwit

jojo-effect

Het ChREBP-gen (ook MLXIPL-gen) codeert een zogenaamde transcriptiefactor (carbohydrate responsive element-binding eiwit), dus een
eiwit dat het uitlezen van de erfelijke informatie die in het DNA gecodeerd is, kan regelen. ChREBP wordt vooral in de lever aangetroffen
en is een centrale receptor van enzymen voor de koolhydraat- en vetstofwisseling. ChREBP wordt tot de zogenaamde „thrifty genes“
gerekend. De „thrifty gene“-hypothese werd met het oog op de huidige wereldwijd grote aandacht voor overgewicht opgesteld. Volgens
deze hypothese bestaat het vermoeden dat onder de druk van de evolutie de confrontatie met steeds herhaalde perioden van
voedselschaarste en tijden van overvloed ertoe hebben geleid, dat het menselijke genoom een zuinige („thrifty“) modus heeft ontwikkeld
om de energie zo efficiënt mogelijk metabolisch te gebruiken. Daartoe behoort bijv. de efficiënte opslag van overtollige voedingsstoffen
zoals vet, om later een mogelijk voedseltekort te kunnen overbruggen. In vroeger tijden was een „thrifty"-genotype in het voordeel, omdat
dit type in tijden van overvloed een betere verwerking van de voeding en een snellere opbouw van energiereserves in de vorm van vet
garandeerde en daardoor in tijden van voedselschaarste een voordeel tot overleven bood. Dat leidde in de loop van de evolutie tot de
selectie van dit genotype . In het huidige tijdperk heeft zich echter een drastische verandering in de levensstijl voorgedaan. Bij „moderne“
mensen leiden een hoge calorieopname en lichamelijke inactiviteit in combinatie met de „thrifty-genen“ tot een overmatige accumulatie
van vetten. Het onderzochte polymorfisme van het variant van het ChREBP-gen wordt met significante effecten tussen de aanvoer van
eiwitten en een vermindering c.q. toename van het gewicht geassocieerd.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

MLXIPL

AA

Dit genotype werd met een eerder slechte eiwitstofwisseling en met een gewichtstoename bij eiwitrijke voeding geassocieerd. Je
zult jouw gewicht beter in de hand kunnen houden met eiwitarme voeding. Met deze genetische constellatie zul je het jojo-effect
met een eiwitarme voeding kunnen tegengaan.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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PPARΔ
Invloed op:

Eiwit

Peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptoren (PPAR‘s) werken in de kernen van menselijke cellen als zogenaamde transcriptiefactoren
en regelen daarmee de expressie van bepaalde genen. Het subtype PPARδ is in vrijwel al het weefsel in het menselijk organisme
aantoonbaar aanwezig. De PPARδ-receptor reguleert in eerste instantie de expressie van genen die effect hebben op de vetstofwisseling.
Bovendien bezit PPARδ centrale functies in de aansturing van de celgroei. Voor de activering van het gen wordt een verbetering van
verschillende stofwisselingsfuncties en een verlaging van het lichaamsgewicht beschreven. Het onderzochte polymorfisme SNP1 in het
PPARδ-G-gen heeft significante effecten op de verhouding tussen de eiwitaanvoer en een vermindering c.q. toename van de
lichaamsvetmassa. Het onderzochte polymorfisme SNP2 in het PPARδ-gen is van invloed op de activiteit van de receptor.

Resultaten van jouw genotype:
SNP1

Gennaam:

Uw genotype:

PPARδ

GG

Jouw genotype wordt met een vermindering van de lichaamsvetmassa bij eiwitarme voeding geassocieerd. Dit analyseresultaat
wijst eerder op een eiwitarme voeding.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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PPARΔ
Invloed op:

Uithoudingsvermogen

extensief

Peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptoren (PPAR‘s) werken in de kernen van menselijke cellen als zogenaamde transcriptiefactoren
en regelen daarmee de expressie van bepaalde genen. Het subtype PPARδ is in vrijwel al het weefsel in het menselijk organisme
aantoonbaar aanwezig. De PPARδ-receptor reguleert in eerste instantie de expressie van genen die effect hebben op de vetstofwisseling.
Bovendien bezit PPARδ centrale functies in de aansturing van de celgroei. Voor de activering van het gen wordt een verbetering van
verschillende stofwisselingsfuncties en een verlaging van het lichaamsgewicht beschreven. Het onderzochte polymorfisme SNP1 in het
PPARδ-G-gen heeft significante effecten op de verhouding tussen de eiwitaanvoer en een vermindering c.q. toename van de
lichaamsvetmassa. Het onderzochte polymorfisme SNP2 in het PPARδ-gen is van invloed op de activiteit van de receptor.

Resultaten van jouw genotype:
SNP2

Gennaam:

Uw genotype:

PPARδ

GA

Met jouw genotype zijn zowel blauwdrukken voor minder actieve varianten, als de normale variant van het PPARδ gecodeerd. Deze
simulatie wordt geassocieerd met een hogere activiteit van de receptor, een betere vetverbranding tijdens de duurtraining en met
positieve invloeden op de Body-Mass-Index (BMI). Door deze genetische constellatie kan een duursport al bij een geringe
tijdinvestering positieve gevolgen voor je BMI hebben.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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HOOFDSTUK 6 - Uitgebreide weergave van de geanalyseerde genen

PYY
Invloed op:

Koolhydraten

overgewicht

Peptide YY (PYY), is een zogenaamd peptidehormoon dat vooral in delen van de dunne darm wordt gevormd. Door de voedselopname
wordt de secretie van peptide YY verhoogd, in het bijzonder door vetrijke voeding. Bij voedselschaarste neemt deze af (niet eten; bijv.
regelmatig vasten). PYY remt de motiliteit van de maag en daardoor de snelheid waarmee de maag wordt geleegd. Bovendien worden de
afscheiding van maag- en alvleeskliersap verminderd en de absorptie van water en elektrolyten in de dikke darm verhoogd. In het
algemeen werkt PYY eetlustremmend, waardoor het verzadigingsgevoel stijgt. Ook heeft PYY een regulerend effect op het
lichaamsgewicht en de glucosestofwisseling. De onderzochte genetische variant in het PYY-gen wordt met effecten op de
glucosestofwisseling en overgewicht geassocieerd.

Resultaten van jouw genotype

Gennaam:

Uw genotype:

PYY

CC

Jouw genotype wordt met een goede koolhydraatstofwisseling en met een gering risico voor de ontwikkeling van overgewicht
geassocieerd. Met dit genetische analyseresultaat neig je eerder niet tot overgewicht.

Opmerking: De resultaten van alle afzonderlijke typeringen van de onderzochte SNP‘s werden in een door ons ontwikkeld algoritme
berekend, hetgeen bij de beoordeling van alle relevante genetische varianten voor dit gen in een advies resulteert. Bij dit advies wordt
zowel rekening met je complexe genotype als met je sportactiviteiten gehouden.
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