
Aan de hand van een DNA-analyse 
bij emma.health krijg je inzicht 
in wie je écht bent en wat jouw 

lichaam écht nodig heeft.

Change your lifestyle to improve your health



Wil je gezond zijn? Tuurlijk, dat wil toch iedereen? Ondertussen is 
bewezen dat een gezonde levensstijl onherroepelijk invloed heeft op 
jouw gezondheid. Een chronische aandoening ontwikkelt zich niet van 
de ene dag op de andere. Net omdat we niet doorhebben dat we een 
lifestylegebonden aandoening aan het ontwikkelen zijn, is het soms 
moeilijker om die motivatie bij onszelf te vinden.

Alle begin is moeilijk, wordt weleens gezegd, maar dat is hier absoluut niet 
het geval. Een betere versie van jezelf worden was namelijk nog nooit zo 
makkelijk! Met emma.health krijg je op een toegankelijke manier meer 
inzicht in je eigen lichaam. 

Op basis van onze DNA-analyse ontvang je vijf gepersonaliseerde 
rapporten over voeding, sport/beweging, mentaal vermogen, levensstijl 
en medicatiegevoeligheden.  Die rapporten worden in een online gesprek 
met een arts toegelicht. 

Ik vind het belangrijk om te luisteren naar mijn eigen 
lichaam. De resultaten van emma.health hebben mij 
hierbij geholpen en mij zekerheid gegeven over wat 

mijn lichaam nodig heeft.

Jamie-Lee Helsens

“

”



Jouw DNA-afnamekit wordt naar je 
thuis toegestuurd. Registreer jouw 
kit via de app. 

Met de app kan je de voortgang 
van jouw traject volgen. Een 
vragenlijst in de emma.health-
app peilt jouw huidige levensstijl. 
De analyse van je DNA – aan de 
hand van speeksel - duurt 2 tot 4 
weken.

Hoe werkt het?
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De resultaten worden door artsen 
gevalideerd en gecontroleerd.

Onze app geeft je toegang tot de rapporten. De rapporten zijn qua inhoud 
zeer toegankelijk. Wij staan uiteraard klaar om bijkomende vragen te 
beantwoorden.
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In een online gesprek bespreek 
je de resultaten van jouw DNA-
analyse én de online vragenlijst 
grondig met een arts. Die gaat 
dieper in op aandachtspunten.
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Voeding
In dit rapport gaan we na hoe je lichaam 
reageert op vetten, suikers, eiwitten en 
andere voedingsstoff en. We kijken ook 
naar de impact ervan op je gewicht of 
gezondheid. We laten je weten of je bepaalde 
voedingsstoff en dient te mijden of er juist 
extra aandacht aan moet besteden. Tot slot 
bekijken we voor 1.400 voedingsstoff en of ze 
voor jou geschikt zijn of niet. 

Jouw rapporten

emma.health heeft mij inzichten gegeven die ik nooit 
voor mogelijk had gehouden. Dankzij emma heb ik 
mijn levensstijl (sport en voeding) aangepast en dit 
met een wetenschappelijke onderbouw. Ik voel mij 

nu ook fi tter dan ooit tevoren.
Bart De Moor

“

”



Mentaal vermogen
Zelfs de Romeinse dichter Juvenalis wist 
al dat je niet alleen een gezond lichaam, 
maar ook een gezonde geest moet hebben. 
In dit luik gaan we na hoe jouw lichaam 
op stress reageert en hoe je er het best 
mee kan omgaan. Ook je slaappatroon en 
slaapkwaliteit worden van naderbij bekeken. 
Tot slot gaan we na of je een genetische 
kwetsbaarheid hebt die tot middelengebruik 
en verslavingsgedrag kan leiden. 

Ik heb er veel van opgestoken en nu ik alle informatie 
heb, merk ik dat ik het in het dagelijks leven ook 

gebruik. Zou het iedereen aanraden!
Sanne Goedgebuur

“

”

Sport-Beweging
In dit rapport ontdek je welk type sporter 
jij bent en welke sport voor jou het meest 
geschikt is. We geven je ook inzichten in je 
optimale trainings- en voedingsschema, je 
recuperatiesnelheid, je blessurerisico en de 
voordelen van sporten voor jouw gezondheid.



Medicatiegevoeligheden
In dit rapport gaan we na hoe je genen 
reageren op geneesmiddelen. Zo zullen 
personen met genetische variaties specifieke 
medicatie niet goed of slecht afbreken. Dat 
kan leiden tot een verminderde werking van 
de geneesmiddelen of (meer) bijwerkingen. 
Met die informatie kunnen artsen je 
medicatieschema personaliseren, zodat de 
laagste dosis het beste effect en de minste 
bijwerkingen heeft.

Lifestyle
Kom te weten hoe je genen en levensstijl je 
gezondheid beïnvloeden. In dit rapport gaan 
we na welke invloed je voeding, beweging, 
slaap, stress en ontspanning op jouw 
gezondheid hebben. We tonen je hoe je met 
gepersonaliseerde levensstijlaanpassingen je 
gezondheid kan optimaliseren. 



ontwikkeld door medische en wetenschappelijke experten
DNA-resultaten aan de hand van een eenvoudige speekselafname
hoge beveiliging van jouw data
eenvoudige app (Android/iOS)
resultaten worden online met een arts besproken
slechts eenmaal nodig

emma.health
Ottergemsesteenweg-Zuid 808/b300 - 9000 Gent
www.emma.health
     emma.health_
     emma.health.be

Waarom emma.health?

emma.health is het kompas en wijst jou 
de weg naar de betere versie van jezelf. 

De coaches, diëtisten, psychologen, 
voedingsdeskundigen… zijn jouw gids.

https://www.emma.health
https://www.instagram.com/emma.health_/
https://www.facebook.com/emma.health.be/

