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Making you better from the core
DNA sampling | analysis | reporting | advice

Welkom in de wereld van DNA
“Als je je niet kunt
veroorloven om ziek te
worden, als er dagelijks
topprestaties van je
worden gevraagd, als
je antwoorden zoekt
voor chronische aandoeningen kan GeneCoach
uitkomst bieden”
Dirk Zoutewelle,
Founder GeneCoach

Met het Personal DNA Profile betreed je een wereld vol ontdekkingen
gebaseerd op jouw genetische aanleg. Het Personal DNA Profile levert
je de sleutel tot gezondheid met unieke, persoonlijke mogelijkheden
en kansen voor de toekomst.
D
 at is waar het bij GeneCoach om gaat: jou helpen bij het
optimaliseren van jouw gezondheid en helpen bij het ontdekken
van hoe jij vanuit je kern “de beste versie van jezelf” wordt.

Waarom Personal DNA Profile?

• G
 eneCoach geeft je sleutels in de vorm van een
Personal DNA Profile, waarbij ieder resultaat is
voorzien van praktische adviezen.
• Z oek je naar manieren om beter te presteren
of om ervoor te zorgen dat je fit blijft of ben je
misschien op zoek naar antwoorden waarom je
gezondheidsklachten hebt? Het Personal DNA
Profile kan worden gebruikt om je stofwisseling
te verbeteren, je voedingsplan te personaliseren
en je trainingsarbeid te optimaliseren.
• Jouw Personal DNA Profile vertelt je welke
invloeden je ondervindt:
- van stress en werkdruk tot aan je huidige
balans van inspanning en ontspanning
- van cafeïne, lactose, gluten en alcohol tot je
verhouding vetten, koolhydraten en eiwitten

- van je gevoeligheid voor ontsteking en
omgevingstoxines tot verdraagzaamheid van
specifieke medicijnen
- van je huidige manier van trainen tot je
snelheid van verzuring
- van gewichtsbeheersing tot aan je inname van
vitamines, mineralen en antioxidanten.
• H
 et Personal DNA Profile is niet bedoeld voor
diagnostiek en is evenmin gericht op ziektebeelden, maar juist bedoeld:
- om sneller te kunnen herstellen
- om beter te kunnen presteren
- als optimalisatie van je behandeling door
een gezondheidsprofessional
- ter optimale preventie.

‘Gebruik het Personal DNA Profile
als de sleutel tot jouw gezondheid
en ontdek met GeneCoach hoe
je jouw kwaliteit van leven kunt
optimaliseren.

Mijn DNA analyse in 3 stappen
1

2

3

GeneCoach
DNA-collector kit
Met onze eenvoudig te gebruiken GeneCoach
collector kit kun je zelfstandig wangslijm
afnemen waaruit jouw genetische aanleg kan
worden geanalyseerd.

GeneCoach
Personal DNA Profile
Zodra jou DNA sample analyse is afgerond
ontvang je jouw Personal DNA Profile in de vorm
van een overzichtelijke rapportage voorzien van
gepersonaliseerde adviezen per geanalyseerd
onderdeel.

Netwerk van
GeneCoach Professionals
Een netwerk van GeneCoach Professionals staat
voor je klaar om je te helpen met het bereiken
van je gewenste doelen en het verbinden van
je genetische aanleg met je huidige staat van
gezondheid.

Advies op maat versus one-size-fits-all
Van one-size-fits-all naar gepersonaliseerd maatwerk dat is waar het
Personal DNA Profile om draait. Ontdek wat jouw lichaam nodig heeft
en welke leefstijl, voeding en fysieke inspanning genetisch bij je past.
Genecoach heeft ruim 10 jaar ervaring met nutrigenomics en weet hoe je, gebaseerd op je genen,
beter kan presteren en sneller kan herstellen
De bruikbaarheid van een DNA profiel hangt af van
de geselecteerde genen. Geen enkel DNA profiel is

daarom hetzelfde. Waar het Personal DNA Profile
zich in onderscheidt is de vertaling van genotypes
naar praktische toepassingen. Dit doet GeneCoach
middels een heldere uitleg in het rapport en met
een netwerk aan GeneCoaches welke je indien
gewenst kunnen ondersteunen.

Genetische informatie verandert niet. De huidige
status van je gezondheid is echter een optelsom
van je genetische aanleg en je leefomstandigheden. Aanpassingen maken in je leefomstandigheden vormen dan ook de sleutels waarmee je
je gezondheid positief kunt beïnvloeden op het
gebied van je denken, voelen, stressbeheersing,
fysieke inspanning, leefstijl en voeding.
Gebaseerd op meer dan 50 genetische factoren
stellen we een voedingsplan voor je samen dat
het fundament vormt van je persoonlijke voeding
gerelateerde doelen.
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HERSTELFACTOREN

LEEFSTIJLFACTOREN

MICRO- EN MACRONUTRIËNTEN

DNA Academy

CellCare Academy geeft sinds 2003 tal van opleidingen,
vakgerichte bijscholingen en Masterclasses. CellCare loopt
voorop in de educatie over hoe genen de sleutel kunnen zijn
tot je gezondheid. Wil je meer weten over je eigen rapport of
het rapport als professional leren vertalen naar praktische
toepassingen voor je clienten, schrijf je dan in voor één van onze
educatie mogelijkheden. Hierin leer je het Personal DNA Profile
te interpreteren en verder uit te werken; het Personal DNA Profile
en de genetische informatie te koppelen aan het klachtenbeeld
van je cliënt; de informatie uit het Personal DNA Profile te vertalen
naar gepersonaliseerde, epigenetische herstelprogramma’s.

Iedereen met een Personal DNA Profile

Voor professionals

Workshop

Praktijkdag

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die
in het bezit is van een Personal DNA Profile.
Door groepsgewijs de resultaten van de
verschillende onderdelen in het rapport met
elkaar te bespreken komen je resultaten
optimaal ‘tot leven’.
• 1 dag

Deze training is uitsluitend bedoeld voor
professionals die de Masterclass Nutrigenomics hebben gevolgd. Deze training draait
om casuïstiek en het ontwikkelen van behandelstrategieën gebaseerd op het Personal
DNA Profile.
• Niveau: HBO
• 1 dag

Mijn DNA
Ontrafeld

Nutrigenomics

Voor professionals
Masterclass

Nutrigenomics
Genetisch profileren kan worden
beschouwd als een brug tussen
gezondheidswetenschap en
functionele geneeskunde.
Een genetisch proﬁel is niet bedoeld als
diagnostiek, maar om de werking van een
aantal primaire stofwisselingsprocessen in
hun werking te kunnen “lezen” om daarmee
verbanden te kunnen leggen met gezondheid
van zowel het verleden, het heden als voor
de toekomst.
Deze Masterclass leert je genetische
profielen te lezen, de invloed van SNP’s
te interpreteren en te koppelen aan het
klachtenbeeld van de cliënt en dit verder uit
te werken naar een epigenetisch herstelprogramma en voedingsadvies op maat.
Maar waarom eigenlijk DNA onderzoeken als
er toch al een klacht bestaat? Het antwoord
is simpel: om oorzakelijk te kunnen behandelen is een passende dosis-effect verhouding
nodig, evenals de meest passende diagnostiek. Dat wordt namelijk beïnvloed door
genetische aanleg. De Masterclass is zowel
science based als practice based.
• Niveau: HBO
• 3 dagen

Geanalyseerde onderdelen

voorbeeld
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Stress opbouw
Stress duur
Stress type
Episodisch geheugen
Leren van fouten
Pijngevoeligheid
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Spiertype
Spiervolume
Krachttraining
U ithoudingsvermogen
Hartcapaciteit
Lactaat afbraak
Herstel na trainen
Blessurerisico
Achillespees
Botdichtheid



HERSTELFACTOREN

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

M ethylering
• MTHFR(1) and (2)
• MTR
• MTRR
• TCN2
• SLC19A1
• CBS
• MTHFD1



LEEFSTIJLFACTOREN

Behoefte aan ontspanning
Behoefte aan fysieke inspanning
Behoefte aan dag- en zonlicht
Gewichtsbeheersing
Cafeïne
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

GeneCoach is ervan overtuigd dat genetische informatie biochemische
verschillen tussen individuen kan verklaren en aanpassingen in leefstijl,
voeding en beweging mogelijk maakt, om zowel behandeling als
preventie gericht te kunnen sturen.

Privacy Statement
GeneCoach beschermt uw privacy volgens de
Europese AVG en draagt zorg voor het vertrouwelijke behandelen van uw persoonlijke
informatie.

Meer informatie of graag een
collector kit aanvragen?
Ga dan naar onze website.

Kwaliteitscertificering
Wij onderzoeken DNA samples
in een gespecialiseerd
laboratorium door middel van
geavanceerde technologie,
volgens de ISO 17025:2005
kwaliteits-standaard.

www.genecoach.nl
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