
Presentatie Mijnlabtest.nl 

Mijnlabtest.nl 
Postbus 110 
4900 AC Oosterhout 
infor@mijnlabtest.nl 
0162- 

Mijnlabtest.nl 



Onze visie 
Mijnlabtest.nl	   stelt	   de	   nieuwste	   vormen	   van	   diagnos5ek	  
beschikbaar	  voor	  de	  Healthcare	  industrie	  en	  par5culieren.	  We	  
vinden	   het	   belangrijk	   dat	   er	   aan	   de	   hand	   van	   duidelijke	   en	  
wetenschappelijk	   verantwoorde	   onderzoeken	   ieder	   individu	  
de	   verantwoordelijkheid	   kan	   nemen	   voor	   zijn	   of	   haar	  
gezondheid,	   binnen	   de	   grenzen	   van	   de	   realiteit.	  We	  werken	  
samen	   met	   artsen	   en	   therapeuten	   om	   de	   kwaliteit	   van	   de	  
behandeling	  en	  de	  interpreta5e	  van	  de	  testen	  te	  waarborgen.	  
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Leer meer over 

DNA onderzoek 



Video:	  Leer	  meer	  over	  DNA	  (klik	  links	  onder	  op	  play)	  
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    Afspelen 



DNA,	  hoe	  zat	  het	  ook	  alweer	  

Niets	  spreekt	  zo	  tot	  de	  verbeelding	  als	  ons	  DNA,	  DeoxyriboNucleid	  Acid.	  Deze	  minuscule	  helix	  bevat	  de	  unieke	  code	  

van	  ons	  leven.	  Wist	  je	  dat	  menselijk	  DNA	  voor	  99,9%	  overeenkomt?	  Toch	  zijn	  we	  uniek	  door	  de	  resterende	  0,1%.	  Ga	  

maar	  na,	  we	  hebben	  5en	  vingers,	  twee	  oren,	  maar	  we	  zien	  dat	  sommige	  mensen	  van	  nature	  sneller	  last	  hebben	  van	  

overgewicht	  dan	  anderen.	  Ook	  niet	  iedereen	  is	  uitzonderlijk	  goed	  in	  een	  bepaalde	  sport.	  De	  een	  gaat	  na	  één	  kop	  

koffie	  's	  avonds	  al	  een	  slapeloze	  nacht	  tegemoet,	  terwijl	  de	  ander	  hier	  helemaal	  niet	  gevoelig	  voor	  is.	  Onze	  genen	  

bepalen	  in	  grote	  mate	  onze	  gezondheid	  en	  vitaliteit!	  	  

De	  mens	  bestaat	  uit	  honderd	  duizend	  miljard	  lichaamscellen.	  Het	  DNA	  in	  de	  celkernen	  zit	  opgerold	  in	  een	  

‘superbocht	  structuur’	  en	  vormt	  een	  chromosoom.	  In	  iedere	  cel	  (op	  een	  ei-‐	  en	  spermacel	  na)	  ziVen	  23	  paar	  

chromosomen,	  DNA	  van	  de	  vader	  en	  van	  de	  moeder.	  	  

In	  iedere	  celkern	  zit	  1,8	  meter	  DNA	  dat	  bestaat	  uit	  ongeveer	  3	  miljard	  nucleo5den.	  De	  s5kstoZasen	  in	  die	  

nucleo5den	  hebben	  4	  varianten:	  Cytosine	  (C),	  Guanine	  (G),	  Thymine	  (T)	  en	  Ademine	  (A).	  De	  specifieke	  C,	  G,	  T,	  A	  

koppelingen	  in	  de	  DNA	  helix	  maakt	  ons	  uniek.	  Een	  serie	  C,	  G,	  T,	  A	  verbindingen	  vormt	  een	  gen	  en	  kan	  door	  het	  

lichaam	  gekopieerd	  worden	  in	  RNA.	  RNA	  kan	  de	  celkern	  verlaten	  en	  bepaalt	  de	  codering	  van	  eiwiVen	  die	  specifieke	  

func5es	  in	  het	  lichaam	  verzorgen.	  Dit	  verklaart	  bijvoorbeeld	  dat	  de	  één	  melkproducten	  sneller	  aZreekt	  en	  de	  ander	  

een	  bepaalde	  vitamine	  beter	  opneemt.	  
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Hoe belangrijk zijn uw genen? 
Waarom stijgt het cholesterol bij de één sneller dan bij de ander?  

En waarom komt de één sneller aan in gewicht dan de ander? Het 

antwoord ligt deels in de genen. Maar naast de genen is lifestyle erg 

belangrijk voor onze gezondheid. Met onze bloedonderzoeken kunnen 

we de persoonlijke risicopunten in het DNA in de gaten houden. 

 

Hoe belangrijk zijn onze genen nu werkelijk? Daar heeft het 50 jarig 

durende tweelingen onderzoek (gepubliceerd in Nature) antwoord op 

gegeven. Volgens recent onderzoek zijn onze genen voor 50% 

verantwoordelijk voor onze fysieke eigenschappen. De andere 50% 

wordt bepaald door onze lifestyle en omgevingsfactoren. Overigens is 

niet voor ieder onderdeel de verhouding genen / lifestyle 50 – 50 % 

Genen	  v.s.	  Lifestyle	  

6 



10.000	  Cellen 
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1	  Cel 
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Chromosoom	  
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Histonen	  
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Van	  Cel	  naar	  Basenpaar	  
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Dus	  als	  er	  een	  gen	  muta-e	  in	  uw	  DNA	  zit,	  kan	  dit	  effect	  
hebben	  op	  de	  aanmaak	  van	  proteïne.	  Deze	  Proteïne	  

vervullen	  belangrijke	  func-es	  in	  uw	  lichaam.	  
 



Onderzoeken 
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Er	  worden	  ontzeVend	  veel	  onderzoeken	  gedaan	  
naar	  de	  func5e	  van	  genen	  en	  de	  expressie	  van	  
genen.	  Wellicht	  heea	  u	  in	  het	  nieuws	  gezien	  dat	  er	  
nieuwe	  genen	  ontdekt	  zijn.	  
	  
Onderzoeken	  worden	  meestal	  vanuit	  
overheidsinstellingen	  met	  name	  in	  Amerika	  
uitgevoerd.	  Als	  er	  een	  sterk	  vermoeden	  is	  over	  de	  
func5e	  van	  een	  gen	  wordt	  er	  vaak	  in	  journals	  en	  
later	  de	  media	  aandacht	  aan	  gegeven.	  
	  
Vervolgens	  (meestal	  naar	  nog	  meer	  onderzoek)	  
kunnen	  onderzoekers	  en	  bedrijven	  deze	  studies	  
gebruiken	  en	  ze	  toepasbaar	  maken	  voor	  
consumenten	  en	  instellingen.	  
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Zeer	  recentelijk	  is	  er	  een	  nieuw	  project	  opgestart	  waarin	  1	  Miljoen	  Amerikanen	  hun	  
DNA	  hebben	  afgegeven	  om	  verder	  onderzoek	  te	  doen.	  
	  
Wij	  vinden	  dit	  natuurlijk	  prach5g	  dat	  er	  steeds	  meer	  onderzoeken	  zijn,	  en	  dat	  we	  
steeds	  meer	  te	  weten	  komen	  over	  het	  menselijke	  genoom.	  	  
	  
Toch	  zouden	  we	  zelf	  nooit	  mee	  willen	  doen	  aan	  dit	  soort	  onderzoeken,	  Bart	  legt	  uit:	  



Nutri-‐Gene	  DNA	  lifestyle	  onderzoek	  
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Nutri-‐Gene	  DNA	  lifestyle	  onderzoek	  

Nutri-‐Gene	  is	  een	  persoonlijke	  geneJsch	  onderzoek	  dat	  u	  helpt	  uw	  

lifestyle	  te	  verbeteren.	  Wij	  kijken	  hierbij	  naar	  de	  volgende	  

onderwerpen:	  

	  

•	  Risico	  op	  overgewicht	  	  

•	  ReacJe	  op	  koolhydraten,	  verzadigd	  en	  onverzadigd	  vet	  	  

•	  Cholesterol	  (LDL,	  HDL,	  Triglyceriden	  &	  Bloedsuiker)	  	  

•	  Vitaminen	  B6,	  B12,	  D,	  E	  en	  Foliumzuur	  	  

•	  Mineralen:	  ijzer,	  kalium,	  reacJe	  op	  zout	  	  

•	  Botdichtheid	  	  

•	  Verzadigingsgevoel	  	  

•	  Zoet	  en	  biXersmaak	  beleving	  	  

•	  Alcohol,	  cafeïne	  en	  lactose	  stofwisseling	  	  

•	  Selenium,	  oxidaJeve	  stress	  	  

•	  Verslavingsgevoeligheid	  	  

•	  Spierstructuur,	  uithoudingsvermogen,	  blessuregevoeligheid	  	  

•	  HerstelJjd	  na	  sporten,	  spieropbouw	  potenJeel,	  hartcapaciteit	  	  

•	  Presteren	  onder	  druk	  	  
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Nutri-‐Gene	  DNA	  lifestyle	  onderzoek	  

U	  verkrijgt	  inzicht	  in	  uw	  gene5sche	  aanleg	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  	  
bepaalde	  ziekten,	  uw	  reac5e	  op	  medica5e	  en	  persoonlijke	  
eigenschappen.	  We	  kijken	  naar	  de	  volgende	  onderwerpen:	  
	  
Aandoeningen:	  
-‐	  Ziekte	  van	  Alzheimer	  
-‐	  Astma	  
-‐	  Huidkanker,	  borstkanker,	  darmkanker,	  prostaatkanker	  en	  longkanker	  
-‐	  Glutenintoleran5e	  
-‐	  Diabetes	  type	  1,	  diabetes	  type	  2	  
-‐	  Galstenen	  
-‐	  Staar	  
-‐	  Hoge	  bloeddruk	  
-‐	  Mul5ple	  sclerosis	  
-‐	  Psoriasis	  
-‐	  Rusteloze	  benen	  
-‐	  Reuma5sche	  artri5s	  
-‐	  Hart-‐	  en	  vaatziekten	  en	  hartproblemen	  
MedicaJe	  response:	  
-‐	  Reguleren	  van	  cholesterol	  en	  triglyceriden	  (sta5nes)	  
-‐	  Remming	  van	  maagzuurafscheiding	  (omeprazole)	  
-‐	  An5-‐bloedstolling	  (clopidogrel)	  
-‐	  Regula5e	  van	  diabetes	  (mehormine)	  
-‐	  Behandeling	  van	  stabiele	  atherosclerose(perindopril)	  
-‐	  An5coagulans	  (warfarin)	  
Overige	  eigenschappen:	  
-‐	  Geheugen	  
-‐	  Pijngevoeligheid	  
-‐	  Kaalheid	  ,	  en	  nog	  meer…	  
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Bewezen effectief dieet 

Brede wetenschappelijke board  

Overzicht van de onderzochte genen & studies 

Eenvoudige verwoording van ingewikkelde DNA materie 

Uitgevoerd in een erkend Europees laboratorium 

100 % waarborging van uw privacy 

De	  voordelen	  van	  onze	  DNA	  onderzoeken	  



95,8% gaf aan tevreden of erg tevreden te 
zijn over de toepasbaarheid van nieuwe 

kennis en inzichten. 

96% 90% 

Het	  Nutri-‐Gene	  succes	  
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90 % van de zakelijke gebruikers hebben 
gekozen voor een Nutri-Gene analyse in plaats 

van een standaard gezondheidscheck.  

We vroegen gebruikers van 
de Nutri-Gene DNA analyse 
naar hun tevredenheid. 

Zakelijke gebruikers mochten kiezen 
tussen een Nutri-Gene DNA analyse of 
een traditionele gezondheid check-up 



Meer	  dan	  70%	  van	  alle	  
Nutri-‐Gene	  gebruikers	  
voert	  ook	  daadwerkelijk	  
lifestyle	  verbeteringen	  
door	  in	  de	  dagelijkse	  
rouJne	  (gemeten	  

zonder	  gebruik	  APP)	  

95%	  van	  Alle	  Nutri-‐
Gene	  gebruikers	  geea	  

aan	  dat	  de	  DNA	  
analyse	  waardevol	  is	  
om	  de	  lifestyle	  te	  

verbeteren	  

Nutri-‐Gene	  
gebruikers	  geven	  de	  
DNA	  analyse	  een	  

tevredenheidscijfer	  
van	  4,6	  op	  een	  
schaal	  1	  tot	  5	  	  

Slecht	  2%	  van	  alle	  
Nutri-‐Gene	  

gebruikers	  zouden	  
de	  DNA	  analyse	  
niet	  aan	  vrienden	  

of	  kennissen	  
adviseren	  

Cijfers uit verschillende landen en branches, 1000 respondenten gevraagd naar hun Nutri-Gene bevindingen. 

71,2% 95% 4,6 2% 

Wat	  zegen	  anderen	  over	  Nutri-‐Gene 
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Impressie	  Nutri-‐Gene	  DNA	  lifestyle	  onderzoek	  
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Impressie	  Nutri-‐Gene	  DNA	  lifestyle	  onderzoek 
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Impressie	  Nutri-‐Gene	  DNA	  lifestyle	  onderzoek 
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Privacy      

waarborg 



Privacy	  waarborg 
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Mijnlabtest.nl	  werkt	  op	  DNA	  gebied	  exclusief	  met	  een	  Europees	  laboratorium	  

in	  Scandinavië,	  hierdoor	  kunnen	  we	  100%	  privacy	  waarborg	  garanderen.	  

We	  bekijken	  alleen	  de	  onderdelen	  binnen	  het	  DNA	  die	  nodig	  zijn	  voor	  onze	  

DNA	  analyses	  Nutri-‐Gene	  &	  Personal-‐Gene,	  we	  slaan	  geen	  aanvullende	  data	  

op	  die	  niet	  gebruikt	  worden	  voor	  de	  uitslagen.	  

Ons	  laboratorium	  krijgt	  alleen	  uw	  barcode	  te	  zien	  en	  heea	  dus	  geen	  link	  

tussen	  het	  DNA	  en	  de	  persoonsgegevens,	  na	  het	  analyseren	  van	  het	  DNA	  

wordt	  het	  speeksel	  sample	  vernie5gd.	  

De	  resultaten	  worden	  niet	  met	  derden	  gedeeld	  mits	  schriaelijke	  

toestemming.	  



Capillair 

bloedonderzoek 



Beschikbare	  capillaire	  bloedonderzoeken	  
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Vitamine D 

Stress (Cortisol) 

 
Prostaat (PSA) 

 
Schildklier (TSH) 

 
Nieren (Creatinine) 

 

Bloedsuiker Hb1Ac 

Hormonen (Testosteron) 

 

Ontstekingen (hs-CRP) 

 
Cholesterol Profiel 

 
Ijzer (Ferritine) 

 

Diabetesprofiel 

 
Ontstekingsprofiel 

 
Metabolismeprofiel 

 
Cardioprofiel 

 
Stressprofiel 

 

Enkelvoudige onderzoeken Combinatie onderzoeken 



Hoe	  werken	  onze	  bloedonderzoeken	  
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1:	  De	  bloedkit	  

2:	  Inhoud	  bloedkit	  
3:	  De	  bloedcollector	  

4:	  Video	  
bloedafname	  à	  
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Blijf gemotiveerd 

met onze  

 



Blijf gemotiveerd met onze Vital-App 

Ons	  menselijk	  brein	  kan	  niet	  alles	  onthouden.	  Sterker	  nog,	  

uit	  wetenschappelijk	  onderzoek	  blijkt	  dat	  we	  90%	  

vergeten	  van	  wat	  we	  eenmalig	  horen	  of	  lezen	  en	  daarna	  

niet	  toepassen.	  Daarom	  vinden	  we	  het	  belangrijk	  dat	  we,	  

na	  het	  opsturen	  van	  het	  DNA	  boekwerk,	  u	  blijven	  

inspireren	  en	  prikkelen	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  het	  

op5maliseren	  van	  uw	  lifestyle.	  	  

De	  App	  bied	  onze	  DNA	  adviezen	  in	  kleine	  overzichtelijke	  

stukken	  aan,	  dit	  zorgt	  voor	  een	  prak5sch	  gebruik.	  Omdat	  u	  

uw	  bloeduitslagen	  zichtbaar	  kunt	  maken	  in	  de	  App,	  kunt	  u	  

de	  lifestyle	  veranderingen	  monitoren.	  De	  App	  bied	  u	  op	  

een	  gemakkelijke	  en	  laagdrempelige	  manier	  persoonlijke	  

informa5e	  die	  u	  overal	  kunt	  raadplegen.	  

 



Video:	  Impressie	  van	  onze	  Vital-‐App	  

58 Afspelen	  
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Impressie	  van	  onze	  Vital-‐App 



Ga nu met uw 

lifestyle aan de 

slag 
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Ga	  nu	  met	  uw	  lifestyle	  aan	  de	  slag	  



Contactgegevens 
0162 - 747 002 

www.mijnlabtest.nl 

info@mijnlabtest.nl 

Facebook.com/mijnlabtest 

Twittercom/mijnlabtest 

Googleplus.com/mijnlabtest 


