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Hoe werd de structuur van DNA ontdekt?



Hoe is DNA opgebouwd?



Wat kun je door DNA aflezen?



Genetisch Profileren



Neurotransmitters



Focus en motivatie
[dopamine]

Veerkracht, flexibiliteit
[serotonine]

Think you can do it
[dopamine]

Gretigheid, positieve agressie
[dopamine]

Snelheid | waarnemen | beslissen | handelen
[acetylcholine]

Volhouden, meer acties
[dopamine]

Power in acties
[dopamine]

Gedachtenbeheersing
[gaba]

Energiemanagement
[dopamine]

Gewichtsbeheersing
[alle vier]

Stressbeheersing
[gaba, serotonine]

Good decision making
[alle vier]

Perceptie
[dopamine, acetylcholine]

Beheerst
[gaba]

Kalmte, geduld
[gaba]

Positief
[serotonine]

Sterk onder druk
[serotonine]

Adaptief vermogen
[serotonine]

Dagelijks functioneren = biochemie



Brein is betrokken bij het ontstaan van 
iedere ziekte

stress is niet het probleem, 
maar meer verbruiken ‘dan je hebt’



Dagelijks functioneren = patroonherkenning



Brain index – analyse van 
prestatie- en herstelvermogen

Gezond Vermoeid Uitgeput Burn-out



=

Dagelijks functioneren

+

Genetische aanleg Leefomstandigheden

prestatievermogen
+

herstelvermogen

kenmerken

symptomen

belasting

gewoonten

med. historie

brein

fysieke

herstel

leefstijl

voeding



Quick scan



1. Ik ervaar uitputting zelfs zonder 

zware inspanning

2. Ik kan me moeilijk concentreren 

3. Ik ben niet voldoende alert

4. Ik kan moeilijk helder denken

5. Ik voel me vaak lusteloos

6. Ik ben snel afgeleid 

7. Ik stel vaak dingen uit

8. Ik heb weinig daadkracht

9. Ik kan niet makkelijk keuzes 

maken

10.Ik heb een onbedwingbare 

behoefte naar suiker

Hoeveel van onderstaande vragen beantwoord je op dit moment met EENS?

11.Ik ben traag in mijn denken

12.Ik ben traag in mijn reacties 

13.Ik ben niet snel van begrip

14.Ik heb moeite met nieuwe dingen 

leren

15.Mijn geheugen is onvoldoende

16.Ik heb moeite met oplossingen te 

bedenken 

17.Ik kan moeilijk meerdere dingen 

tegelijk

18.Ik heb weinig empathisch 

vermogen

19.Dingen uit mijn omgeving gaan 

vaak langs me heen

20.Ik heb moeite met mijn 

coördinatie/evenwicht

21.Ik ben prikkelgevoelig

22.Mijn denken staat altijd aan

23.Ontspannen kost me veel moeite 

24.Ik heb moeite met structuur

25.Ik draai/woel veel tijdens het 

slapen

26.Ik heb vaak een onrustig gevoel in 

mijn buik 

27.Ik heb vaak een verhoogde 

spierspanning

28.Ik ben snel geïrriteerd

29.Ik ben te perfectionistisch

30.Ik ben vaak vergeetachtig

31.Ik kan moeilijk omgaan met 

tegenslag

32.Mijn stemming wisselt vaak  

33.Ik heb snel een kort lontje

34.Ik ben spanningsgevoelig

35.Mijn slaapkwaliteit is matig tot 

slecht

36.Ik heb geen behoefte aan sociale 

contacten 

37.Ik ben vaak angstig

38.Ik ben vaak bezorgd

39.Ik mis flexibiliteit

40.Ik heb moeite om positief te zijn

Quick scan
Brein Energie

(Dopamine)

Brein Snelheid
(Acetylcholine)

Brein Ritme
(Gaba)

Brein Evenwicht
(Serotonine)



Chronisch tekort aan

• Tijd

• Energie

• Kennis

• Discipline

• Sense of urgency

Maar het gaat toch goed?



'Heel veel mensen weten niet dat er een relatie is 

tussen voeding, overgewicht en kanker. En als ze het 

weten, veranderen ze hun voeding en gedrag niet of 

nauwelijks. 

Vooral stoppen met alcohol is een groot taboe.’

prof. dr. ir. E Kampman

bron: 2018 | WAGENINGENWORLD



Gevolgen



BV Nederland in cijfers



Wat staat er op het spel?

• Benutten van talenten en vaardigheden

• Kwaliteit van beslissingen en

uitvoer en communicatie

• Daadkracht

• Werktempo

• Stressbestendigheid

• Strategisch denken en handelen

• Veerkracht

• Duurzame inzetbaarheid

• Energiepeil

• Motivatie, drive en concentratie

• Mentale en emotionele balans

• Stofwisseling

• Slaapkwaliteit

• Hormoonbalans

• Immuunsysteem

• Zelfvertrouwen

• Geluk



bedrijven willen 
topprestaties leveren 
met medewerkers in 
topvorm



Hoe kunnen we dit samen?



CellCare Methode
verbeteren van je dagelijks 

functioneren

Nature + Nurture

Samenwerken aan de oplossing

Geen one-size-fits-all, maar maatwerk

We houden niet van ‘je wordt een dagje ouder’ en ‘leer er 

maar mee leven’ 



Essentie

• realiseer resultaat

• binnen afzienbare tijd

• geef medewerker snel en concreet inzicht

• zorg voor structurele verbetering

• idealiter fiscaal interessant

voor werkgevers voor jezelf

• krijg meest persoonlijke advies ooit

• laat het aansluiten op passende leefstijl

• inzicht in herstel- en prestatie vermogen…

• …versus werk, lichaamssignalen, beweging 

• ervaar snel(ler) resultaat en verbetering



Wat brengt het?

• waarheen met burnout klachten?

• ‘alles al geprobeerd’ qua beperking?

• laat het team beter presteren?

• stimuleer medewerker in leefstijl verbeteren

• hoe maken we van abstracte ‘Duurzame

inzetbaarheid’ concrete business case?

• veel aanbieders – De Nieuwe Aanpak borgt versnelde

terugkeer in werk

• Brain & Body index voor snel inzicht en daarmee betere

team samenwerking

• inzicht geeft stimulans tot actie individu en team

• professionals De Nieuwe Aanpak combineren

bedrijfskundige aanpak met rendement voor werkgever

en werknemers





Ervaring

53 interventies

• 45% met burnout gerelateerde klachten

• 10% milde depressie

• 22% medewerkers oncologische beperking

• 18% managers met leefstijl vragen

• 5% ‘alles al geprobeerd’; nog steeds beperkt

vanuit arbodienst resultaat

• 60% weerstand bij aanvang – onbekend

• alle burnout klachten weg < 6 weken

• milde depressie bleek verkeerde diagnose

• 85% oncologische klachten gereduceerd – minder angst, sneller 

terug in werk

• collectief sneller op loonwaarde, besparing en dankbaar



• DNA is complexe materie

• wij analyseren genen m.b.t. je dagelijks 

functioneren (niet medisch, forensisch)

• gecertificeerd lab

• zorgvuldige privacy





Onze expertise/meerwaarde

1

Vertalen alles 
naar dagelijks 
functioneren

2

Schat aan
kennis en
ervaring

3

Zorgvuldige
en praktische
rapportages

4

Verbinden genen met
huidige kenmerken

en klachten

5

Gefaseerd
naar gewenste

resultaat

6

Periodieke 
controles



elke 4 jaar een PMO voor personeel?

of in 1x goed? 



Jouw

Summary 

Report 



Meer informatie op: www.denieuweaanpak.co


