
Het begint 
met je DNA.









Behoefte 
aan een 
gezonde 
leefstijl 



De consument 
ziet door de 
bomen het bos 
niet meer. 

Maar 
hoe? 



Simpel én leuk!

Op basis van je DNA en 
andere persoonlijke data 
in combinatie met 
algemene richtlijnen

Iedereen is uniek 



Onze missie:

Betere kwaliteit van 
leven via personalised
health voor iedereen

We stimuleren bewustwording en spelen in op de 
gezondheidsvaardigheden van het individu, die kan leiden tot 
positieve en blijvende gedragsverandering.



Hoe werkt het?



1. Bestel je 
kit

2. Verzamel je 
DNA

3. Stuur je DNA 
op

4. Bekijk je 
resultaten

4 eenvoudige stappen
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Inzicht in een reeks eigenschappen

Gezondheid

• Aanleg voor overgewicht
• Diabetes type 2

Voeding Beweging Leuk om 
te weten
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60% van de NL-ers heeft in de winter een vitamine D-tekort
Wij schatten met behulp van een genetische score iemands risico op een 
vitamine D-tekort in. Door rekening te houden met iemands gedrag 
(blootstelling aan zonlicht), leeftijd, geslacht, en afkomst genereren we 
vervolgens advies op maat.
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Inzicht in een reeks eigenschappen

Gezondheid Voeding Beweging Leuk om 
te weten

• Spieropbouw
• Kracht- of duursport
• Blessuregevoeligheid

1 op de 5 mensen heeft geen functionele versie van het sprintersgen
Dit bepaalt niet alleen of je het in je hebt om de Olympische 100 m finale te 
kunnen halen, maar biedt ook richting met betrekking tot trainingsschema’s 
(bijvoorbeeld hoge versus lagere intensiteit), hersteltijd en blessurepreventie.



Inzicht in een reeks eigenschappen

Gezondheid Voeding Beweging Leuk om 
te weten

• Bitter proeven
• Oogkleur



Onze producten:

Basis Compleet Premium

Aantal eigenschappen 10 30 30

Aantal geteste genetische 
varianten 700.000 700.000 700.000

Upgrade mogelijk? Ja Ja Nee

Toegang tot ruwe data? Nee Nee Ja

Prijs € 69 € 149 € 199

+ +

+ = upgrades mogelijk



De DNA uitslag



De resultaten: 
een persoonlijk
dashboard





Een interactieve 
online omgeving

DNA-uitslag 

+
Interactieve vraag
(gedrag)

+
Andere data 
(e.g. leeftijd, geslacht, BMI)

= Wat je kunt doen



De 
beslisboom













De DNA analyse



We nemen wetenschap 
uiterst serieus



• 100% open en eerlijk

• Onze standaarden zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke richtlijnen1,2

• Raad van advies

• DNA-analyses worden uitgevoerd door het 
genetisch laboratorium van het Erasmus MC

• Intensieve samenwerking met universiteiten, 
hogescholen, bedrijven en andere 
kennisinstellingen

• Onderzoek doen met de data die we genereren

1. Strande et al. Am J Hum Genet. 2017 Jun 1;100(6):895-906.
2. Grimaldi et al. Genes Nutr. 2017 Dec 15;12:35.



8,5 cm

2,5 cm

1 vakje = 1 persoon 
=  700.000

genetische varianten!

Microarray

We analyseren het DNA 
met een soort chip – een 
microarray – die je DNA 
test op ongeveer 
700.000 
veelvoorkomende 
varianten.



Data: 
de mogelijkheden 
en privacy 



Daarom doen we er 
alles aan om de data zo goed 
mogelijk te beschermen

Privacy 
en 
veiligheid 
zijn erg 
belangrijk



We kunnen met de data op korte 
termijn veel meer gaan bieden dan we 
nu al doen: 
• 0-meting en gedragsverandering
• Wetenschappelijk onderzoek

Uiteraard is het aan de klant om hier al 
dan niet aan mee te doen

De data 
maakt op 
korte termijn 
nog veel 
meer mogelijk



Een blik op de toekomst?



Een blik 
in de 
toekomst
Global 
personalized 
medicine market, 
2012 - 2025 
(in USD Billion)

Bron: Personalized Medicine (PM) Market Analysis By Product And Segment Forecasts To 2022, by Grand View 
Research, June 2016



• Integratie met andere OMICS-
technologieën en data van wearables en 
smartphones

• Links met zorgverleners, sportscholen, 
supermarkten, diëtisten, farmaceuten, 
PMO, profclubs, etc.

Iedereen in de toekomst 
regisseur van zijn eigen gezondheid



Lancering 
online platform

5/2018

Prototype
4/2016

Een tijdslijn 
(1)



Uitbreiding 
services

Ancestry, 
farmacogenetica, 

andere DNA-upgrades

2018-…

Uitrol 
internationaal

2019

Microbioom, 
metabolomics

2019

Een tijdslijn 
(2)



Hoe het werkt.



• …is uniek in de zin dat we DNA- en 
andere data van het individu combineren 
met algemene richtlijnen

• biedt een interactieve online omgeving
• neemt wetenschap serieus en we zijn 

daar open en eerlijk over
• is simpel en leuk
• en veilig.

Kortom, Analyse Me 




