
Life+
Gepersonaliseerd leefstijladvies 
op basis van DNA



Help uw patiënt het maximale uit 
zijn leven te halen met de Life+ test. 

Het lichaamsgewicht en de lichamelijke gezondheid worden bepaald 
door interacties tussen het genetisch profiel en omgevingsrisicofactoren, 
zoals lichamelijke inactiviteit, stress en medicatie.1  

Life+ is een innovatieve genetische test welke gepersonaliseerd inzicht 
geeft in de meest effectieve leefstijl voor een gezond gewicht en 
optimale gezondheid. 

De Life+ test biedt:
•  De meest complete nutrigenetische analyse op de markt 

384 genetische variaties met betrekking op onder andere 
gewichtsverlies, reactie op lichaamsbeweging, intoleranties en de 
opname van voedingsstoffen worden geanalyseerd.

•  Innovatief product voor zorgverlener en consument 
Life+ is een uniek hulpmiddel dat de stofwisseling van de patiënt 
in kaart brengt. De patiënt krijgt een leefstijladvies geheel op maat 
wat inzicht biedt in gezondheidsrisico’s, mogelijke preventieve 
maatregelen en gevoeligheden. 

•  Gepersonaliseerd voedingsplan 
Er wordt een voorgesteld gepersonaliseerd voedingsplan 
gegenereerd op basis van 850 voedingsmiddelen.

•  Geavanceerde technologie  
Genetische test op basis van DNA-microarraytechnologie. Voor ruim 
99% reproduceerbaar en gevoelig.

Life+

Infinity pharma Life+

Infinity Pharma Genetica biedt gepersonaliseerd inzicht  o.b.v. een genetisch leef- en gezondheidsprofiel  met als 
doel het ondersteunen van effectievere keuzes  voor een gezondere leefstijl en/of zorgplan op maat:

Onze missie

Inzicht in 
persoonlijke 

gezondheidrisico’s

Advies voor 
preventieve 
maatregelen

Optimalisatie 
behandelplan



Geanalyseerde 
categorieën

De genetische variaties die worden 
geanalyseerd met Life+ worden 
gekoppeld aan 8 verschillende 
hoofdcategorieën. 

Wat wordt er onderzocht?
Life+ analyseert zowel genetische factoren als andere 
relevante kenmerken (extrinsieke factoren) verkregen 
door een anamnese van de patiënt. Dit proces geeft 
een volledig inzicht in de onderliggende factoren die 
verband houden met een gezonde leefstijl.

Gepersonaliseerd leefstijladvies

1   Genetische oorzaken van  
overgewicht en obesitas

2  Opname van macronutriënten

3  Opname van micronutriënten

4  Genetisch profiel hormonen

5  Invloed van lichaamsbeweging

6  Genetisch profiel ontstekingen

7  Intoleranties/gevoeligheden

8  Ontgiftingsvermogen
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Genetische factoren

Life+ analyseert 3 polymorfismen 
binnen 128 SNP’s, wat resulteert 
in 384 genetische variaties; de 
meest relevante variaties bij het 
opstellen van een gepersonaliseerd 
voedingsplan.

Anamnese van de patiënt

Door middel van een vragenlijst 
worden biochemische parameters, 
pathologieën, intoleranties, 
lichaamsbeweging en gewoonten 
meegenomen in het onderzoek. 



Voedingsplan

Er wordt uitgebreid onderzoek 
gedaan naar genetische 
biomarkers die gerelateerd kunnen 
worden aan de doeltreffendheid 
van een dieettype als vetarm of 
koolhydraatarm. Hieruit komt een 
percentage van de verwachte 
doeltreffendheid per dieettype. 

Het voorgestelde 
voedingsplan 
houdt rekening met 
genetische aanleg 
voor:

Een gepersonaliseerd voedingsplan zorgt voor een verbeterde leefstijl

Huidig onderzoek toont aan dat patiënten gemotiveerder zijn om gezonder te eten en een gezondere levensstijl 
aan te nemen wanneer het verstrekte voedingsadvies gepersonaliseerd is, op basis van hun genetisch profiel. 1,3

Gepersonaliseerd voedingsplan
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Obesitas en een 
verhoogd BMI

Vet-
verbranding

Opname van 
koolhydraten

Gluten - 
intollerantie

Metabolisch 
vitaminetekort

Lactose- en 
fructose-

intolerantie

En meer...

Micro- en 
macronutriënten 

persoonlijke 
behoeften
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Intoleranties

Wanneer er risico’s op 
specifieke intoleranties voor 
voedingsmiddelen worden 
geconstateerd worden die 
aangegeven en uit het 
persoonlijke voedingsplan 
verwijderd. 

Aangepaste dosering 

Op basis van meer dan 850 
voedingsmiddelen en dranken 
wordt een persoonlijk advies 
gegeven. 



Life+ procedure

Inhoud van de kit:

• 1x buccale wattenstaafje

•  2x formulier voor geïnformeerde 

toestemming

• 1x instructiebrochure

• ID-etiketstickers

• Retourenvelop

Overzicht van 
patiëntkenmerken

Volledige genetische 
analyse en uitleg

Voorstel voor een 
gepersonaliseerd 

voedingsplan voor een 
gezondere leefstijl

Neem het DNA-monster af volgens de instructies.

Registreer de kit en vul de patiëntenvragenlijst in.

Stuur het monster naar het Infinity Pharma  
Genetica-laboratorium.

U ontvangt de resultaten binnen 4-5 weken.

Life+ rapport
De resultaten van de Life+ test worden alleen gedeeld met de zorgprofessional via het 
onlineplatform van Infinity Pharma Genomics.

Het Life+ rapport omvat:
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Genetica
Enkel-nucleotide polymorfieën (single-
nucleotide polymorphisms, SNP’s) zijn de 
meest voorkomende vorm van DNA-
variatie bij de mens. De karakterisering 
van sommige SNP’s kan helpen om het 
risico op het ontwikkelen van bepaalde 
ziekten en de reactie van een persoon 
op bepaalde voedingsmiddelen en 
geneesmiddelen te voorspellen. 

“Genetische 
factoren bepalen 
tussen 40-70% 
van iemands BMI.” 2
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