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Beste Harris Konopelski,

Wij zijn verheugd u te kunnen voorstellen
uw testresultaten rapport!

Uw resultaten zijn gemaakt door onze
state of the art bioresonantie
testmachine en onze technicus
Rebecca.

Uw resultaten

Uw resultaten zijn onderverdeeld in secties
volgens het soort items dat is getest. Binnen
elke sectie vindt u een overzichtspagina, dit is
om ervoor te zorgen dat uw resultaten zo
duidelijk en beknopt mogelijk zijn en uw
aandacht wordt gevestigd op de informatie
die voor u het meest van belang is. U kunt de
volledige lijst van geteste items bekijken op
de gedetailleerde analysepagina. Uw
resultatenrapport is ontworpen om de grootst
mogelijke duidelijkheid te verschaffen over
uw resultaten en de acties die wij zouden
aanbevelen.

Wij geloven dat door u uw testresultaten en
relevante informatie in elk onderdeel te
verstrekken, uw resultaten het begin van een
reis kunnen vormen, die u in staat stelt
positieve veranderingen in uw dagelijkse
voeding en omgeving aan te brengen. Op die
manier willen we dat u stappen kunt zetten in
de richting van een voedzaam en aangenaam
dieet en een gezond en gelukkig leven.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Check My Body Health Team

Complementaire alternatieve geneeskunde (CAMS)
Onze voedsel gevoeligheidstesten worden uitgevoerd met behulp van bioresonantie therapie

en is gecategoriseerd onder Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAM's), waaronder
een breed scala van therapieën die buiten de reguliere geneeskunde vallen. Tests en

bijbehorende informatie stellen geen medische diagnose, noch is het bedoeld als vervanging
voor professionele medisch advies, diagnose of behandeling.

Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker
als u een medische toestand of met vragen die u heeft over een medische toestand

en/of medische symptomen.

Heb je een vraag? Kom met ons chatten via LiveChat  op onze
website of mail info@checkmybodyhealth.com
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Inhoudsopgave

Disclaimer
Check My Body Health ONTKENT AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTIËLE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE en aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade geleden door welke persoon dan ook als gevolg van het volgen of
het misbruiken van enige informatie of inhoud van dit rapport op of van onze website. Check My Body Health aanvaardt of neemt GEEN
AANSPRAKELIJKHEID op zich voor enig verlies of schade geleden als gevolg van het gebruik of misbruik van enige informatie of inhoud of
enig vertrouwen daarop.

GEBRUIK OP EIGEN RISICO: Dit rapport is alleen voor informatieve doeleinden. Raadpleeg een arts voordat u een voedingsplan of
dieetprogramma onderneemt. Het is uw verantwoordelijkheid om uw eigen medische en fysieke conditie, of die van uw cliënten, te
evalueren en onafhankelijk te bepalen of u de informatie of inhoud van dit rapport of van onze website wilt uitvoeren, gebruiken of
aanpassen.

TIP!
In de hele PDF met
resultaten kunt u

de link 'Terug naar
inhoud' bovenaan

gebruiken om
terug te gaan naar

deze pagina.
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Interpretatie van uw resultaten -
explainer

Gevoeligheid NIET Allergie
Het is belangrijk te herhalen dat deze test NIET bedoeld is voor allergie.  Het is gemakkelijk om
allergie en gevoeligheid of intolerantie te verwarren, omdat de verschillende termen vaak door
elkaar worden gebruikt, wat tot verkeerde interpretaties leidt. Allergie en gevoeligheid zijn niet
hetzelfde. Natuurlijk kan iemand die allergisch is voor een voedingsmiddel worden omschreven
als gevoelig", maar als een gezondheidstoestand is allergie iets anders dan gevoeligheid of
intolerantie.

Er zijn een paar fundamentele verschillen tussen allergie en gevoeligheid; het hebben van
voedselgevoeligheid kan ongemakkelijk zijn en symptomen veroorzaken die, hoewel vervelend,
gênant of zelfs invaliderend, niet de potentie hebben om levensbedreigend te zijn zoals die
veroorzaakt worden door voedselallergie; voedselgevoeligheid kan ook in de loop van de tijd
veranderen, het kan vaak worden overwonnen door het implementeren van een voedsel
eliminatiedieet en/of het verbeteren van de darmgezondheid, maar voedselallergie heeft de
neiging om levenslang te zijn.

Het fysiologische proces dat zich tijdens een allergische reactie in het lichaam voltrekt, is ook
totaal verschillend van dat bij gevoeligheid.  Bij een allergische reactie zijn het immuunsysteem en
cellen, antilichamen genaamd, betrokken, terwijl dit bij gevoeligheid niet het geval is. Haartests
testen het niveau van antilichamen niet en kunnen daarom niet worden gebruikt om op allergie
te testen".

Bekende allergie
Misschien heb je een bekende allergie; dus laten we je helpen om de gevoeligheidsresultaten voor
dit item te interpreteren.

Scenario 1

Het item waar je allergisch voor bent,
wordt weergegeven als een item met
een gemiddelde of hoge reactiviteit.

Dit betekent dat u niet alleen een
voedselallergie heeft, maar ook een
voedselgevoeligheid. Als je dit item al uit je
dieet hebt verwijderd, hoef je geen actie te
ondernemen. Als u het nog niet heeft
verwijderd, is het de moeite waard om te
overwegen dit te doen, maar we zouden niet
aanraden het opnieuw te introduceren na het
eliminatiedieet.

Scenario 2

Het artikel waar je allergisch voor bent,
wordt weergegeven als een artikel dat
niet reageert.

Dit betekent dat u geen voedselallergie voor dit
product heeft, maar het resultaat twijfelt niet
aan of spreekt de aanwezigheid van uw
voedselallergie voor het product niet tegen. Het
betekent NIET dat je het product opnieuw in je
dieet moet opnemen, je moet de symptomen
of testresultaten die je eerder hebt gehad met
betrekking tot allergie respecteren. Onthoud
dat deze test niet op allergie test.



Alledaags voedsel
Het komt vaak voor dat een voedingsmiddel dat in het dagelijkse dieet of zeer vaak wordt
geconsumeerd, wordt getest als een middelmatig of hoog gevoelig voedingsmiddel. Dit kan
gebeuren bij voedselgevoeligheid en kan te wijten zijn aan het feit dat het lichaam plotseling
moeite heeft om bepaalde bestanddelen van het voedsel te verwerken of af te breken. Dit kan
worden veroorzaakt door overconsumptie van een voedselgroep of kan het gevolg zijn van een
onevenwicht in de darmbacteriën of de aanwezigheid van een lichte ontsteking in de darm.

Wat de oorzaak ook is, wanhoop niet. We hebben het hier over voedselgevoeligheid en NIET over
allergie; daarom kan het helpen om een eliminatiedieet te volgen en daarna weer voedsel te
introduceren. Dit kan betekenen dat u een favoriet voedingsmiddel of hoofdbestanddeel van uw
dieet gedurende een aantal weken moet elimineren, maar u zult in staat zijn om het item
opnieuw te introduceren. Het elimineren van voedingsmiddelen gedurende een bepaalde periode
kan de darmen de tijd geven om 'uit te rusten' van voedingsmiddelen die de eetlust opwekken, en
het opnieuw introduceren van voedingsmiddelen kan je in staat stellen om te beoordelen hoe een
voedingsmiddel of voedingsgroep je doet voelen.

Darm voeding

In de meeste gevallen is het uitvoeren van een eliminatiedieet voldoende om de symptomen te
verbeteren en meer inzicht te krijgen in de voedingsmiddelen die niet goed verdragen worden
door het lichaam. Het is ook de moeite waard om de voeding van het spijsverteringskanaal te
overwegen en eventuele onevenwichtigheden in de darmbacteriën aan te pakken om de
darmfunctie verder te verbeteren en spijsverteringssymptomen te verminderen.

Complementaire alternatieve geneeskunde (CAMS)
Onze voedsel gevoeligheidstesten worden uitgevoerd met behulp van bioresonantie therapie

en is gecategoriseerd onder Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAM's), waaronder
een breed scala van therapieën die buiten de reguliere geneeskunde vallen. Tests en

bijbehorende informatie stellen geen medische diagnose, noch is het bedoeld als vervanging
voor professionele medisch advies, diagnose of behandeling.

Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde gezondheidswerker
als u een medische toestand of met vragen die u heeft over een medische toestand

en/of medische symptomen.
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Complementaire en alternatieve geneeskunde

Wat is Complementaire en
Alternatieve Geneeskunde?
Bioresonantietherapie en -testen
worden gecategoriseerd als een
complementaire en alternatieve
geneeskunde (CAM). Dit is een diverse
groep van therapieën, praktijken en
producten, die buiten de conventionele
geneeskunde of gezondheidszorg
vallen.
Een complementaire therapie wordt gebruikt naast
conventionele geneeskunde of behandeling, terwijl een
alternatieve therapie wordt gebruikt in plaats van
conventionele geneeskunde of behandeling. Sommige
therapieën of praktijken kunnen zowel complementair als
alternatief zijn; het hangt ervan af of ze al dan niet worden
gecombineerd met conventionele geneeskunde.

Andere therapieën en praktijken, die als complementaire
en alternatieve geneeskunde worden beschouwd:
- Aromatherapie
- Acupunctuur
- Homeopathie
- Massagetherapie
- Natuurgeneeskunde
- Osteopathie
- Pilates
- Yoga.
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Klant
getuigenissen

We dachten dat u wel zou willen horen wat
sommige van onze klanten van onze service
vonden, van het indienen van het haar tot het
begrijpen van het resultatenrapport en de
uitvoering van het eliminatiedieet.
We zouden graag uw feedback krijgen!

Zeer gedetailleerd rapport met begeleiding over hoe
de triggers te elimineren. Goede deal, zou het
aanbevelen.
Taylor P.

Gemakkelijke procedure om in te dienen en
supersnelle afhandeling. De resultaten waren veel
gedetailleerder dan die van een vorige test die ik had
gekocht en ze gaven precies aan met welke
voedingsmiddelen ik moeite heb. De eliminatie plan
kaart zal ook een grote hulp zijn. Zou het ten zeerste
aanbevelen.
Casey T.

Serieus, deze test is het waard om te doen! Mijn
collega en ik hebben hem allebei gekocht nadat we
erover gehoord hadden van een patiënt van onze
chiropractische praktijk. Nu vertellen we iedereen
erover! Wie wil er nu niet weten wat de oorzaak is
van zijn hoofdpijn, IBS, en chronische vermoeidheid?!
Ik ben verbaasd over wat de mijne heeft veroorzaakt.
Het duurde ongeveer twee weken om onze
resultaten te krijgen, maar het was het wachten ZO
waard!
Tara F.

Deze test is fantastisch! Het duurde even voor mijn
moeder en ik onze resultaten terug hadden, maar het
was het waard. We hebben allebei ons dieet
aangepast en voelen ons zo veel beter! We hebben er
net nog drie besteld voor de rest van onze
familieleden. Zeker een aanrader als je net zo'n
gevoelige maag hebt als wij!
Kelsey W.
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De rol van soorten voedsel
Voeding levert niet alleen energie voor het lichaam, maar bevat ook
voedingsstoffen in de vorm van vitaminen en mineralen. Vitaminen en
mineralen worden als essentieel beschouwd omdat zij het lichaam in
staat stellen letterlijk honderden taken uit te voeren, die van vitaal
belang zijn voor de dagelijkse werking, de gezondheid en het welzijn.
Om er enkele te noemen: vitaminen en mineralen bevorderen de
energieproductie, de hormoonproductie, de wondgenezing, de werking
van het immuunsysteem, de bloedstolling en de ontwikkeling van
foetussen.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van enkele van de rijkste
bronnen van elke voedingsstof en enkele van de functies die ze in het
lichaam vervullen. U kunt dit schema raadplegen om ervoor te zorgen dat
u bij het verwijderen van bepaalde voedingsstoffen uit uw voeding, de
betreffende voedingsstoffen vervangt door andere voedingsbronnen.
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Bronnen van vitaminen
In water oplosbare vitaminen 

B-vitaminen
Haver, volkoren, rogge, boekweit, bruine rijst, biergist,
pinda's, champignons, sojameel en sojabonen, spliterwten,
pecannoten, zonnebloempitten, linzen, cashewnoten,
kikkererwten, broccoli, hazelnoten, paprika's.

B12
Oesters, mosselen, sint-jakobsschelpen, lever, makreel,
tonijn, zalm, sardines, krab, rundvlees, eieren, yoghurt,
Zwitserse kaas, verrijkte producten.

vitamine C
Rode paprika's, guaves, boerenkool, kiwi's, broccoli,
spruitjes, aardbeien, frambozen, bramen, bosbessen,
sinaasappelen, tomaten, erwten, peultjes, papaja's, mango,
ananas, meloen.

Vetoplosbare vitaminen 

Vitamine A
(Retinol) Lever, rundvlees, lamsvlees, levertraan, makreel,
zalm, tonijn, paté, geitenkaas, eieren, cheddar, roomkaas,
boter, geitenkaas.

Bètacaroteen (voorloper van vitamine A) Zoete
aardappel, wortel, boerenkool, spinazie, koolraap, snijbiet,
paksoi, muskaatpompoen, bindsla, romaine sla, mango,
gedroogde abrikozen, pruimen, perziken, meloen, rode
pepers, tonijn, makreel, boter.

Vitamine D
Zalm, forel, zwaardvis, makreel, tonijn, karnemelk, sommige
soorten yoghurt, paddestoelen, eieren, verrijkte producten.

vitamine E
Spinazie, boerenkool, broccoli, snijbiet, raapstelen, snijbiet,
avocado, amandelen, hazelnoten, pistachenoten,
zonnebloempitten, garnalen, rivierkreeftjes, zalm, gerookte
zalm, zwaardvis, haring, forel, olijfolie, zonnebloemolie,
zoete aardappel, pompoenen, kiwi, mango, perzik,
nectarines, abrikozen, guave, frambozen, bramen.

Vitamine K
Boerenkool, spinazie, mosterdgroenten, lente-uitjes,
tuinkers, basilicum, tijm, koriander, salie, peterselie,
spruitjes, kool, chilipoeder, paprika, venkel, prei.

Mineralen 

Calcium
Waterkers, boerenkool, broccoli, magere mozzarella,
magere cheddar, yoghurt, paksoi, tofu, suikererwten,
amandelen, sardientjes in olieblik met graten, roze zalm in
blik.

Magnesium
Boekweit, rogge, gierst, bruine rijst, volkoren, kelp,
amandelen, cashewnoten, paranoten, pinda's, walnoten,
tofu, kokosnoot, sojabonen, vijgen, abrikozen, dadels,
garnalen, maïs, avocado, spinazie, boerenkool, broccoli,
snijbiet, raapstelen, collards.

Zink
Rogge, spinazie, rundvlees, lamsvlees, pompoenpitten,
sesamzaad, zonnebloempitten, cashewnoten, cacaopoeder,
pure chocolade, varkensvlees, kip, kikkererwten, gebakken
bonen, champignons.

Iron
Rogge, volkoren, pompoenpitten, zonnebloempitten,
sesamzaad, kippenlever, oesters, mosselen, venusschelpen,
cashewnoten, pijnboompitten, hazelnoten, pinda's,
amandelen, rundvlees, lamsvlees, linzen, witte bonen,
sojabonen, kidneybonen, kikkererwten, limabonen,
havermout, spinazie, snijbiet, boerenkool, pure chocolade.

Manganees
Rogge, haver, bruine rijst, gerst, mosselen, hazelnoten,
pijnboompitten, pecannoten, limabonen, kikkererwten,
adukibonen, linzen, pompoenpitten, sesamzaad,
zonnebloempitten, ananas, spinazie, boerenkool, tofu,
sojabonen, zoete aardappel, bosbessen, frambozen,
aardbeien.

Koper
Rogge, haver, sesamzaad, cashewnoten, sojabonen,
champignons, zonnebloempitten, tempeh, garbanzo
bonen, linzen, walnoten, limabonen, lever, spirulina, pure
chocolade, collard greens, snijbiet, spinazie, boerenkool.

Fosfor
Bruine rijst, haver, rogge, volkoren, kip, kalkoen,
varkensvlees, lever, sardines, sint-jakobsschelpen, zalm,
makreel, krab, melk, yoghurt, kwark, zonnebloempitten,
pompoenpitten, paranoten, pijnboompitten, amandelen,
pistachenoten, cashewnoten.

Potassium
Gedroogde abrikozen, zalm, makreel, tonijn, zeeduivel, witte
bonen, linzen, kidneybonen, avocado, butternutpompoen,
spinazie, champignons, bananen, aardappelen, magere
yoghurt.

Selenium
Paranoten, bruine rijst, rogge, volkoren, champignons,
garnalen, sardientjes, oesters, tonijn, zonnebloempitten,
lever, eieren, rundvlees, kalkoen, kwark.""
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Analyse van voedselovergevoeligheden

?

?

Wat is een voedsel gevoeligheid?
Voedselgevoeligheid treedt op wanneer het lichaam moeite heeft met het
verteren van een bepaald voedingsmiddel. Voedselgevoeligheid kan
symptomen veroorzaken als een opgeblazen gevoel, veranderde
stoelgang, hoofdpijn en vermoeidheid. Het kan ook bijdragen tot de
symptomen van mensen met chronische aandoeningen zoals prikkelbare
darm syndroom, chronische vermoeidheid, artritis, autisme en
ADD/ADHD.

Wat is een voedselallergie?
Voedselgevoeligheid moet niet verward worden met voedselallergie. Deze
test is ALLEEN voor voedselallergie. Symptomen van voedselallergie zijn
hoesten, niezen, loopneus/ogen, jeukende mond/ogen, opzwellen van
lippen/gezicht, huiduitslag, verergering van eczeem en/of astma, piepende
ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden, braken, diarree en, in zeldzame
gevallen, anafylaxie. Het testen op voedselallergie kan alleen worden
gedaan door middel van een bloed-, huidprik- of patchtest. Als u vermoedt
dat u een voedselallergie heeft, raadpleeg dan uw arts.

Uw resultaten interpreteren
Het interpreteren van je resultaten is natuurlijk het belangrijkste! Om je hierbij te helpen vind je
hier een overzicht van je voedselgevoeligheidsuitslagen. Dit overzicht geeft een samenvatting van
de items waarop je je moet concentreren, samen met de relevante acties die je moet
ondernemen. Alle geteste items zijn beoordeeld als hoog, matig of niet reactief, in het overzicht zie
je alleen de items die als hoog of matig zijn getest. De items die niet reactief zijn, zijn te vinden in
de gedetailleerde analyse.

Hoge reactiviteit

Dit zijn de voedingsmiddelen
waar je gevoelig voor bent.

Matig Reactief

Dit zijn de voedingsmiddelen
waarvoor je gevoelig zou
kunnen zijn.

Geen reactiviteit

Dit zijn de voedingsmiddelen
waar je volgens onze testen
niet gevoelig voor bent.
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Uw voedselovergevoeligheden
overzicht
Hoge reactiviteit

• Drankjes
• Fruit

• Oliën en Specerijen
• Zeevruchten en Vis

Matig Reactief

• Diversen
• Glutenbevattende granen en
granen
• Groenten

• Kruiden en specerijen
• Noten en Zaden
• Peulvruchten en
peulvruchten

• Zuivel en eieren

14

Deze levensmiddelencategorieën zijn geïdentificeerd als levensmiddelen die lichamelijke
symptomen kunnen veroorzaken of daartoe kunnen bijdragen. Een gedetailleerde analyse van elk
van de voedingsmiddelen is te vinden in het volgende deel van dit verslag.

Wij raden u aan deze producten uit uw dagelijkse voeding te verwijderen door middel van een
gestructureerd eliminatiedieet. Raadpleeg de e-mail met de resultaten voor meer informatie over
de uitvoering van een effectief eliminatiedieet.
Deze levensmiddelencategorieën zijn geïdentificeerd als levensmiddelen die mogelijk lichamelijke
symptomen veroorzaken of daartoe bijdragen. Een gedetailleerde analyse van elk van de
voedingsmiddelen is te vinden in het volgende deel van dit verslag.

Wij bevelen altijd aan eerst de items met een hoge reactiviteit te verwijderen en daarna te
overwegen de items met een matige reactiviteit te verwijderen.

Het is ook de moeite waard om te overwegen dat het afzonderlijk eten van voedingsmiddelen uit
deze categorieën misschien geen symptomen veroorzaakt, maar dat het eten van een aantal
gematigd reactieve voedingsmiddelen tijdens dezelfde maaltijd of op dezelfde dag kan leiden tot
symptomen als gevolg van een accumulatief effect. Raadpleeg de e-mail met de resultaten voor
meer informatie over hoe u een effectief eliminatiedieet kunt volgen.
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Gedetailleerde analyse van
voedselovergevoeligheden
Glutenbevattende
granen en granen

Brood-bruin

Brood-wit

Farro

Freekeh

Gerst

Haver

Noedels - tarwe

Rogge

Glutenvrije granen en
graanproducten

Amarant

Garbanzo meel

Gierst

Haver-glutenvrij

Hop

Kikkererwtenmeel

Rijst-wit

Sojabloem

Taco schelpen-maïs

Diversen

Aardappelchips

Azijn-helder

Melkchocolade

Mononatriumglutamaat

Drankjes

Ale

Cider

Cola

Koffie-zwart

Lager

Rode wijn

Sojamelk

Thee-zwart

Witte wijn

Fruit

Aardbei

Ananas

Appels-Granny Smith

Appels-Jazz

Apple

Banaan

Blackberry

Cantaloupe meloen

Carambola

Cherry

Citroen

Datum

Druiven-groen

Druiven-zwart

Fig

Framboos

Galiameloen

Goji bes

Granaatappel

Guava

Honingmeloen

Kruisbes

Kweepeer

Lychee

Nectarines

Oranje

Peer

Perzik

Plum

Raisin

Snoeien

Veenbes

Watermeloenen

Groenten

Aardappel

Andijvie

Andijvie sla

Artisjok

Bloemkool

Bonenkruid

Broccoli

Butternutpompoen

Capsicum-groen

Champignon

Cichoreisla

Cress

Knoflook

Kohl rabi

Kool

Kropsla

Olijven-zwart

Portobello champignon

Radijs

Raket

Spinazie

Tomaat

Turnip

Ui

Venkel

Waterkers

Weegbree

Wortelen

Yams

Zucchini

Zweed

Kaas

Cheddar

Edam

Gruyere

Halloumi

Parmezaan

Stilton

Kruiden en
specerijen

Aquafaba

Basil

Cilantro

Ginger

Kardemom

Komijn

Kurkuma

Miso

Mosterd

Munt-fris

Nootmuskaat

Paprika

Rosemary

Sage

Steranijs

Tijm

Zout

Noten en Zaden

Amandel

Hazelnoot

Hennepzaad

Kastanje

Kokosnoot

Maanzaad

Pinda

Pompoenzaad

Sesamzaad

Walnoot

Waterkastanje

Zonnebloemzaad

paranoot

Oliën en Specerijen

Amandelolie

Barbecuesaus

15 Harris Konopelski
SLXPMKJV

Terug naar inhoud



Kokosolie

Oestersaus

Olijfolie

Pepermuntolie

Plantaardige olie

Sesamolie

Tomatenketchup

Peulvruchten en
peulvruchten

Gefermenteerde zwarte
bonen

Houmous

Limaboon

Nierbonen

Scharlaken pronkboon

Tuinboon

Velderwt

Zwarte bonen

Vlees

Beef

Croccodile

Gans

Kalkoenhoen

Kangoeroe

Kip

Lever-ox

Lever-varken

Mutton

Paard

Ree-deer

Varkensvlees

Venison

Zeevruchten en Vis

Ansjovis

Barramundi

Crab

Enig

Forel-bruin

Garnaal

Haai

Haring-rood

Kreeft

Makreel

Mosselen - algemeen

Paling

Sardine

Schol

Venusschelpen

Witvis

Zuivel en eieren

Ei

Gecondenseerde melk

Geëvaporeerde melk

Ijs

Melk van koeien

Yoghurt

Zure room
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Sensitiviteitsanalyse voor niet-
voedingsproducten

?
Wat is een niet-voedsel gevoeligheid?
Niet-voedingsproducten kunnen, net als voedingsmiddelen, een reactie
van het lichaam teweegbrengen, wat leidt tot symptomen als hoofdpijn
en vermoeidheid. Als u vermoedt dat u een allergie hebt, raadpleeg dan
uw arts. Het is belangrijk op te merken dat dit geen allergietest is.
Eventuele bekende pollen-, stofmijt- of schimmelallergieën die u hebt,
kunnen al dan niet in deze test naar voren komen.

Interpretatie van uw resultaten
Het interpreteren van je resultaten is natuurlijk het belangrijkste! Om je hierbij te helpen vind je
hier een overzicht van je niet-voedselgevoeligheidsresultaten. Dit overzicht geeft een
samenvatting van de items waarop je je moet concentreren, samen met de relevante acties die je
moet ondernemen. Alle geteste items zijn gewaardeerd als hoog, matig of niet reactief, in het
overzicht zie je alleen de items die als hoog of matig zijn getest. De items die niet reactief zijn, zijn
te vinden in de gedetailleerde analyse.

Hoge reactiviteit

Dit zijn de non-food dingen
waar je gevoelig voor bent.

Matig Reactief

Dit zijn de non-food dingen
waar je gevoelig voor zou
kunnen zijn.

Matig Reactief

Dit zijn de voedingsmiddelen
waar je volgens onze testen
niet gevoelig voor bent.
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Uw niet-voedsel gevoeligheden
overzicht
Hoge reactiviteit

• Bomen • Grassen en Kruiden

Deze niet-voedingscategorieën bevatten artikelen waarvan is vastgesteld dat ze lichamelijke
symptomen kunnen veroorzaken of ertoe kunnen bijdragen. Een gedetailleerde analyse van elk
van de non-food items is te vinden in het volgende deel van dit verslag.

Wij raden u aan deze voorwerpen in uw dagelijks leven zoveel mogelijk te vermijden.

Matig Reactief

• Bloeiende planten • Grassen en Kruiden • Struiken

Deze niet-voedingscategorieën bevatten artikelen waarvan is vastgesteld dat ze fysieke
symptomen kunnen veroorzaken of ertoe kunnen bijdragen. Een gedetailleerde analyse van elk
van de niet-voedingsproducten is te vinden in het volgende deel van dit verslag.

Wij bevelen altijd aan eerst de items met een hoge reactiviteit te verwijderen en daarna te
overwegen items met een matige reactiviteit te vermijden.

Het is ook het overwegen waard dat contact met artikelen uit deze categorieën op zichzelf
misschien geen symptomen veroorzaakt, maar contact met een aantal artikelen met een matige
reactiviteit op dezelfde dag kan leiden tot symptomen als gevolg van een accumulatief effect.
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Gedetailleerde analyse van de
gevoeligheden voor non-food
Bloeiende planten

Aster

Chrysant

Clover

Dahlia

Hyacint

Lupine

Marguerite

Moerbei

Muurbloempje

Narcissus

Nieuwe Belgische aster

Schotse heide

Tulip

Vuurkruid/groot
wilgenkruid

Bomen

Appelboom

Ash

Aspen

Betula verrico

Eik

Elzen

Europese kalk

Haagbeuk

Japanse ceder

Japanse gierst

Kersenboom

Laburnum

Lariks

Lindeboom

Maple

Misteltoe

Paardenkastanje

Perenboom

Pine

Plataan

Populier

Walnoot

beuk

Diversen

Anisakis

Paardenbot vlieg

Uitwerpselen van duiven

Grassen en Kruiden

Alsem

Bijvoet

Boomgaardgras of
kropaargras

Boterbloem

Brandnetel

Dok

Fluweel gras

Hoge havergras

Kentucky bluegrass

Maïs

Overblijvend raaigras

Paardebloem

Qackgras of kweekgras

Ribwort

Rood zwenkgras

Viooltjeskruid

Wilde haver

Zoet lentegras

Zwenkgras

Insecten

Mug

Materialen

Katoen

Synthetische materialen

Wol

Organische
verbindingen

Alphaliponzuur

Ascorbinezuur

Docosahexaeenzuur

Eicosapentaeenzuur

Ellaginezuur

Folaat

Gallinezuur

Lignanen

Luteïne

Lycopeen

Maalzuur

Nicotinezuur

Nucleïnezuur

Omega 3

Omega 6

Oxaalzuur

Pyridoxine

Salicylzuur

Saponinen

Zeaxanthine

Struiken

Aardbei

Blackberry

Hazel

Liguster

Mangrove

Willow
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Gevoeligheidsanalyse metalen

?
Wat is metaalvergiftiging?
Metaaltoxiciteit is de opeenhoping van grote hoeveelheden zware
metalen in de zachte weefsels van het lichaam. De zware metalen die het
vaakst in verband worden gebracht met toxiciteit zijn lood, kwik, arseen en
cadmium. Blootstelling gebeurt meestal door industriële blootstelling,
vervuiling, voedsel, medicatie, onjuist gecoate voedselcontainers of het
inslikken van loodhoudende verf. De symptomen variëren naar gelang van
de verschillende soorten zware metalen.

Wat te doen bij een hoge blootstelling?
Het is belangrijk om te kijken naar het verlagen van je dagelijkse niveau van blootstelling. Denk
aan je omgeving, het voedsel dat je eet, water, cosmetica en schoonmaakmiddelen.

Het lichaam is voortdurend bezig dingen uit je dagelijkse omgeving te ontgiften, zoals
chemicaliën in voedsel, cosmetica en schoonmaakmiddelen, cafeïne, alcohol, medicijnen en zelfs
je eigen hormonen. Je kunt je lichaam helpen met ontgiftingsprocessen door ervoor te zorgen dat
je veel gefilterd water drinkt, een zo volwaardig mogelijk dieet volgt, bewerkte voedingsmiddelen
vermijdt, cafeïne- en/of alcoholgebruik vermindert, nicotinegebruik vermindert en regelmatig
beweegt".

Potentiële bronnen in uw omgeving
Zware metalen maken deel uit van ons dagelijks leven en bij lage concentraties worden ze door
het lichaam ontgift zonder dat er problemen ontstaan. Het is echter goed om te weten waar u met
metalen in contact kunt komen, zodat u uw mogelijke blootstelling kunt beperken

Levensmiddelen - Pesticiden, insecticiden en
herbiciden die op gewassen worden gebruikt,
kunnen leiden tot verontreinigde
levensmiddelen. Verontreinigd water kan
leiden tot vis en zeevruchten die zware metalen
bevatten.

Water - Leidingen waar water doorheen
stroomt zijn de meest waarschijnlijke oorzaak
van zware metalen in drinkwater. Daarom is het
altijd het beste om uw water te filteren.

Lucht - Vervuiling door voertuigen zoals auto's,
treinen en vliegtuigen draagt bij tot zware
metalen, die kunnen worden ingeademd.
Industriële fabrieken en landbouwgebieden,
waar bestrijdingsmiddelen op gewassen
worden gebruikt, zijn ook manieren waarop
metalen in de lucht komen die we inademen.

Cosmetica - Lood, arsenicum, kwik, aluminium,
zink en chroom komen voor in veel cosmetica
zoals lippenstift, witmakende tandpasta,
eyeliner, nagellak, vochtinbrengende crème,
zonnebrandcrème, foundation, blusher,
concealer en oogdruppels. Sommige metalen
worden als ingrediënt toegevoegd, andere zijn
verontreinigingen.

Schoonmaakmiddelen - Alledaagse
huishoudelijke schoonmaakmiddelen zoals
poetsmiddel, allessprays en tuinproducten
zoals insecticiden en pesticiden bevatten zware
metalen.
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Uw resultaten interpreteren
Om u te helpen uw resultaten te interpreteren, vindt u hier een overzicht van uw
metaalgevoeligheden. Dit overzicht geeft een samenvatting van de items waarop u zich moet
concentreren, samen met de relevante acties die u moet ondernemen. Alle geteste items zijn
beoordeeld als hoog, matig of niet reactief, in het overzicht ziet u alleen de items die als hoog of
matig zijn beoordeeld. De items die niet reactief zijn, vindt u in de gedetailleerde analyse.

In het ideale geval vertonen de metalen bij het testen geen reactiviteit. Als er echter metalen zijn
die een matige of hoge reactiviteit vertonen, raak dan niet in paniek. Door de dagelijkse
blootstelling te verlagen en uw lichaam te helpen met ontgiftingsprocessen kan uw lichaam zijn
eigen toxiciteitsniveaus verlagen.

Hoge reactiviteit

Dit zijn de metalen waarvan uit
onze tests blijkt dat ze een
toxisch niveau hebben.

Matig Reactief

Dit zijn de metalen waarvan uit
onze tests blijkt dat ze op een
niveau zitten dat tot toxiciteit
kan leiden.

Geen reactiviteit

Dit zijn de metalen waarvan uit
onze tests blijkt dat ze niet in
die mate aanwezig zijn dat ze
giftig kunnen zijn.
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Uw metaal gevoeligheden overzicht

Hoge reactiviteit

Volgens onze testparameters zijn er geen metalen met een hoge reactiviteit.

Matig Reactief

• Nikkel (Ni) • Platina (Pt) • Samarium (Sm)

Deze metalen zijn geïdentificeerd als degene waaraan u uw blootstelling moet controleren.

Ook wordt aanbevolen de natuurlijke ontgiftingsprocessen van uw lichaam te ondersteunen door
veel gefilterd water te drinken, een dieet te volgen dat rijk is aan volle voedingsmiddelen (met
name fruit en groenten), bewerkte voedingsmiddelen te vermijden, het gebruik van cafeïne en/of
alcohol te beperken, het nicotinegebruik terug te dringen en regelmatig te bewegen.

Geen reactiviteit

Van deze metalen is vastgesteld dat ze een laag of geen reactiviteitsniveau hebben. Uw lichaam
kan deze ontgiften en zich ervan ontdoen. U kunt de volledige uitsplitsing van de geteste metalen
zien in de gedetailleerde analyse van metaalgevoeligheden.
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Gedetailleerde analyse van
metaalgevoeligheden
Gevoeligheden voor
metalen

Aluminium (Al)

Argon (A)

Barium (Ba)

Bismut (Bi)

Cerium (Ce)

Cesium (Cs)

Chroom (Cr)

Fluor (F)

Gallium (Ga)

Goud (Au)

Holmium (Ho)

Iridium (Ir)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lithium (Li)

Nikkel (Ni)

Platina (Pt)

Rhenium (Re)

Rubidium (Rb)

Samarium (Sm)

Selenium (Se)

Tin (Sn)

Vanadium (V)

Zilver (Ag)

Zirkonium (Zr)

Zwavel (S)
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Analyse van mineralen en andere
nutriënten
Laag mineralengehalte
Er zijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van elk mineraal die dagelijks moeten worden
geconsumeerd. De behoefte aan mineralen verschilt echter van persoon tot persoon, afhankelijk
van levensfase, activiteitenniveau, stressniveau, gezondheidstoestand en medicatie.

Lage mineralengehalten ontstaan wanneer de inname via de voeding lager is dan nodig of
wanneer het lichaam moeite heeft om mineralen effectief uit de voeding op te nemen.

?
Wat zijn fyto nutriënten?
Fytonutriënten zijn natuurlijke chemische stoffen die door planten worden
geproduceerd om hen te helpen zich te beschermen tegen zaken als
insecten en de zon. Door voedsel te eten dat fytonutriënten bevat, kunnen
wij, als mensen, profiteren van deze natuurlijke verbindingen en ze
gebruiken voor gezondheidsvoordelen.

In tegenstelling tot mineralen zijn er geen aanbevolen dagelijkse
hoeveelheden om te consumeren. Wel weten we dat de verschillende
fytonutriënten verschillende gezondheidsvoordelen in het lichaam
opleveren, zoals ondersteuning van de cardiovasculaire gezondheid,
versterking van het immuunsysteem, verbetering van de gezondheid van
de ogen, verlaging van het cholesterolgehalte en verhoging van de
energie. Daarom worden deze voedingsstoffen aanbevolen voor een
optimale gezondheid.

Wat moet je doen als je een laag gehalte aan mineralen of
fytonutriënten hebt?
De dagelijkse voeding is de eerste overweging als je een laag mineralengehalte hebt. Het is de
meest natuurlijke en beste manier om de inname van mineralen of fytonutriënten te verbeteren.
Mineralen komen uit de bodem, en hoe groter de kwaliteit en de rijkdom van de bodem, hoe
groter de mineraaldichtheid van een plant. De beste bronnen van mineralen zijn fruit, groenten,
granen, peulvruchten, noten en zaden. Door dergelijke producten in uw voeding op te nemen,
profiteert u ook van fytonutriënten. Voor informatie over specifieke mineralen en de
voedingsmiddelen waarin ze voorkomen, zie 'De rol van voedingssoorten' in het hoofdstuk over
voedselgevoeligheid.

Idealiter zouden alle voedingsstoffen via de voeding moeten worden opgenomen, maar als dit niet
mogelijk is vanwege dieetbeperkingen of afkeer, is suppletie een optie. Het is altijd aan te bevelen
om supplementen te nemen onder het advies en toezicht van een gezondheidsdeskundige.

Mocht u vermoeden dat u een tekort aan mineralen zou kunnen hebben, vraag dan advies aan uw
arts.
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Uw resultaten interpreteren

Buiten bereik

Het niveau van het mineraal of de andere
voedingsstof in uw lichaam daalt onder het
normale bereik volgens onze testparameters.

Within Range

Het niveau van het mineraal of de andere
voedingsstof in uw lichaam valt volgens onze
testparameters binnen het normale bereik.
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Uw overzicht van mineralen en
andere voedingsstoffen

Buiten bereik

Volgens onze testparameters zijn geen mineralen/andere nutriënten buiten het bereik
aangetroffen.

Van deze mineralen en/of andere voedingsstoffen is vastgesteld dat ze onder het normale bereik
liggen. Probeer de nutriëntendichtheid van je dagelijkse voeding te verhogen met fruit, groenten,
granen, peulvruchten, noten en zaden. Voor meer specifieke richtlijnen over waar u elk mineraal
kunt vinden, zie 'De rol van voedingssoorten' in het gedeelte over voedselgevoeligheid.

Binnen bereik

• Allium
• Bio-flavonoïden
• Bèta-caroteen
• Calcium
• Chroom
• Fosfor

• Genisteïne
• IJzer
• Inositol
• Koper
• Mangaan
• Natrium

• Silica

Van deze mineralen en/of andere voedingsstoffen is vastgesteld dat ze binnen het normale bereik
vallen. Ga zo door en zorg voor een dagelijks dieet dat rijk is aan voedingsstoffen, zodat uw
mineraalspiegels consistent blijven.
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Gedetailleerde analyse van mineralen en
andere nutriënten
Fyto- en andere
voedingsstoffen

Allium

Bio-flavonoïden

Bèta-caroteen

Genisteïne

Inositol

Mineralen

Calcium

Chroom

Fosfor

IJzer

Koper

Mangaan

Natrium

Silica
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Vitamine A-K analyse

?
Lage vitamine niveaus
Er zijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van elke vitamine die
dagelijks moeten worden geconsumeerd. De vitaminebehoefte varieert
echter van persoon tot persoon, afhankelijk van levensfase,
activiteitenniveau, stressniveau, gezondheidstoestand en medicatie.

Lage vitaminegehaltes ontstaan wanneer de inname via de voeding lager
is dan nodig of wanneer het lichaam moeite heeft om mineralen effectief
uit de voeding op te nemen.

Wat moet je doen als je een laag vitaminegehalte hebt?
De dagelijkse voeding is de eerste overweging als je een laag vitaminegehalte hebt. Het is de
meest natuurlijke en beste manier om de inname te verbeteren. Vitaminen komen uit
verschillende bronnen, waarbij de rijkste bronnen ongeraffineerde keuzes zijn. Voor informatie
over specifieke vitaminen en de voedingsmiddelen waarin ze voorkomen, zie 'De rol van
voedingsmiddelen' in de rubriek Voedselgevoeligheid.

Idealiter zouden alle voedingsstoffen via de voeding moeten worden opgenomen, maar als dit niet
mogelijk is vanwege dieetbeperkingen of afkeer, is suppletie een optie. Het is altijd aan te bevelen
om supplementen te nemen onder het advies en toezicht van een gezondheidsdeskundige.

Mocht u vermoeden dat u een vitaminetekort zou kunnen hebben, vraag dan advies aan uw arts.

Uw resultaten interpreteren

Buiten bereik

Het niveau van de vitamine in uw lichaam daalt
onder het normale bereik volgens onze
testparameters.

Binnen bereik

Het vitaminegehalte in uw lichaam valt volgens
onze testparameters binnen het normale
bereik.
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Uw vitaminen A-K overzicht

Buiten bereik

• Vit. C

Van deze vitaminen is vastgesteld dat ze onder het normale bereik liggen. Probeer de
nutriëntendichtheid van uw dagelijkse voeding te verhogen met fruit, groenten, granen,
peulvruchten, noten en zaden, vlees van goede kwaliteit, vis, eieren en zuivelproducten. Voor meer
specifieke richtlijnen over de beste bronnen van elke vitamine, zie 'De rol van voedingssoorten' in
de sectie Voedselgevoeligheid.

Binnen bereik

• Vit. E

Van deze vitaminen is vastgesteld dat ze binnen het normale bereik vallen. Ga zo door en zorg
voor een dagelijks dieet dat rijk is aan voedingsstoffen, zodat uw vitaminen op peil blijven.
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Analyse additieven

?
Wat zijn additieven?
Additieven zijn stoffen die om een specifieke reden aan levensmiddelen
worden toegevoegd, bijvoorbeeld om het uiterlijk of de smaak ervan te
verbeteren, om levensmiddelen te conserveren en ze langer houdbaar te
maken, om de verwerking en de vervaardiging van levensmiddelen te
vergemakkelijken, om levensmiddelen te stabiliseren en ze veilig te
maken voor consumptie.

De belangrijkste soorten additieven zijn kleurstoffen, smaakversterkers,
zoetstoffen, antioxidanten, emulgatoren, stabilisatoren en
conserveermiddelen. Ze kunnen natuurlijk zijn, door de mens gemaakt
maar natuuridentiek of kunstmatig.

Uw resultaten interpreteren
Het interpreteren van uw resultaten is natuurlijk het belangrijkste! Om u hierbij te helpen vindt u
hier een overzicht van uw additievenresultaten. Dit overzicht geeft een samenvatting van de items
waarop u zich moet concentreren, samen met de relevante acties die u moet ondernemen. Alle
geteste items zijn beoordeeld als hoog, matig of niet reactief, in het overzicht ziet u alleen de items
die als hoog of matig zijn beoordeeld. De items die niet reactief zijn, vindt u in de gedetailleerde
analyse.

Hoge reactiviteit

Dit zijn de additieven waar u
gevoelig voor bent, zo blijkt uit
onze tests.

Matig Reactief

Dit zijn de additieven waarvoor
u volgens onze tests mogelijk
gevoelig zou kunnen zijn.

Geen reactiviteit

translation missing:
nl.cmbh.export_mini_maxi_res
ults_service.analysis.additives.r
eactivity_breakdown.no
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Uw additieven overzicht

Hoge reactiviteit

• Emulgatoren

Deze categorieën additieven zijn geïdentificeerd als degene die lichamelijke symptomen kunnen
veroorzaken of daartoe kunnen bijdragen. Een gedetailleerde analyse van elk van de additieven is
te vinden in het volgende deel van dit verslag.

Wij raden u aan deze additieven zoveel mogelijk uit uw dagelijkse voeding te schrappen.

Additieven zijn meestal te vinden in verwerkte producten, daarom zal het eten van een dieet dat
rijk is aan natuurlijke, hele voedselproducten en weinig verwerkte voedingsmiddelen het mogelijk
maken veel additieven uit je dagelijkse voeding te verwijderen.

Matig Reactief

• Antioxidanten
• Conserveermiddelen

• Kleurstoffen
• Zoetstoffen

Deze additieven zijn geïdentificeerd als additieven die lichamelijke symptomen kunnen
veroorzaken of daartoe kunnen bijdragen. Een gedetailleerde analyse van elk van de additieven is
te vinden in het volgende deel van dit verslag.

Wij raden altijd aan om eerst de artikelen met een hoge reactiviteit te verwijderen en daarna te
overwegen om de artikelen met een gemiddelde reactiviteit te vermijden. Additieven zijn meestal
te vinden in verwerkte producten, dus met een dieet dat rijk is aan natuurlijke, volle
voedingsmiddelen en weinig verwerkte voedingsmiddelen, kunnen veel additieven uit uw
dagelijkse voeding worden verwijderd.

Het is ook het overwegen waard dat het afzonderlijk hebben van deze voorwerpen uit deze
categorieën misschien geen symptomen veroorzaakt, maar contact met een aantal voorwerpen
met een matige reactiviteit op dezelfde dag kan leiden tot symptomen als gevolg van een
accumulatief effect.

Geen reactiviteit

Van deze additieven is niet vastgesteld dat ze lichamelijke symptomen veroorzaken of daartoe
bijdragen en daarom hoeven ze niet te worden vermeld. De volledige lijst van additieven die geen
reactie veroorzaken, is te vinden in de gedetailleerde analyse van additieven.
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Als u meer informatie over een bepaald additief wilt hebben, hebben wij een aantal bronnen
vermeld die u kunt gebruiken. In de bijlage vindt u de volledige naam van elk additief.

Deze website geeft de namen van merkproducten die een bepaald additief bevatten. Zoek in de
databank met de volledige naam van het additief in plaats van met het nummer. Zet bijvoorbeeld
onder "zoek een product" aspartaam in plaats van E951.

Deze website geeft een goede detaillering van een uitgebreide lijst additieven."

E100-E200

E200-E300

E300-E400

E400-E500

E500-E600

E600-E700

E900-E1000

E1000-E1300

E1400-E1500

E1500-E1525
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https://us.openfoodfacts.org/cgi/search.pl?search_terms=aspartame&search_simple=1&action=process
http://www.ukfoodguide.net/enumeric.htm
http://www.food-info.net/uk/e/e100-200.htm
http://www.food-info.net/uk/e/e200-300.htm
http://www.food-info.net/uk/e/e300-400.htm
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Additieven, gedetailleerde analyse

Antioxidanten

E 301

E 302

E 304

E 306

E 307

E 308

E 309

E 310

E 311

E 312

E 315

E 316

E 320

Conserveermiddelen

E 200

E 202

E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

E 214

E 215

E 216

E 217

Emulgatoren

E 432

E 433

E 434

E 435

E 436

E 440

E 442

E 444

E 445

E 450

E 451

E 452

E 460

E 461

E 463

E 464

E 465

E 466

E 470 a

E 470 b

E 471

Kleurstoffen

E 100

E 101

E 102

E 104

E 110

E 120

E 122

E 123

E 124

E 127

E 128

E 129

E 131

E 132

E 133

E 140

E 141

E 142

E 150 a

E 150 b

Zoetstoffen

E 1105

E 1200

E 1201

E 1202

E 1404

E 1410

E 1412

E 1413

E 1414

E 1420

E 1422

E 1440

E 1442

E 1450

E 1505

E 1518

Gelatine

Maple

Melasse

Suiker
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Uw volgende
stappen

10.



Dit is waar je reis naar een gezonder
leven begint

U hebt al uw resultaten doorgelezen, wat nu? Zoals we aan het
begin van het rapport al zeiden, geloven we dat deze
testresultaten het begin kunnen zijn van uw reis naar een
gezonder leven.

De volgende stap die wij aanbevelen is het volgen van een eliminatiedieet. Dit houdt in het
verwijderen van alle reactieve voedingsmiddelen voor een bepaalde periode, gevolgd door
herintroductie. Het eliminatiedieet is een krachtig hulpmiddel, dat mensen veel duidelijkheid
verschaft over welke voedingsmiddelen voor hen werken en welke niet.

Doelstellingen
Voordat u aan een nieuw project, een nieuwe onderneming of een nieuw project begint, in dit
geval het aanbrengen van positieve veranderingen in uw voedingspatroon, is het altijd goed om
uw doelen en doelstellingen op te schrijven. U kunt naar deze notities teruggrijpen in tijden van
twijfel of om na te denken over de vraag of u uw doelstellingen hebt bereikt.

U kunt het notitiegedeelte hieronder gebruiken om belangrijke informatie uit de testresultaten op
te schrijven en ook uw doelstellingen voor het eliminatiedieet en daarna.
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Eliminatie
dieet

11.



Eliminatie dieet

Wat is een eliminatiedieet?

Een eliminatiedieet is het verwijderen van intolerante of
problematische voedingsmiddelen en dranken uit uw dagelijkse
voeding. Het wordt gedurende een korte periode gevolgd,
gewoonlijk ongeveer vier weken. In sommige gevallen kan iemand
worden aangeraden een langer eliminatiedieet te volgen, maar
over het algemeen is ongeveer vier weken voldoende om goede
resultaten te boeken. Aan het einde van deze periode kunt u de
producten weer een voor een introduceren en tegelijkertijd uw
symptomen en algemene welzijn in de gaten houden.

1

2

3

Hoe werkt het?
Door voedingsmiddelen te verwijderen en weer toe te voegen, krijg je een
duidelijk beeld van de voedingsmiddelen die je een goed gevoel geven, je
helder laten denken en je energie geven, en van de voedingsmiddelen die je
lusteloos en futloos maken, je energieniveau aantasten en symptomen als een
opgeblazen gevoel of hoofdpijn veroorzaken.

Eliminatiefase
Alle voedingsmiddelen met een hoge en gemiddelde reactiviteit worden uit het
dieet verwijderd, samen met alle voedingsmiddelen waarvan bekend is dat ze
allergisch of intolerant zijn. U kunt vrij eten van de voedingsmiddelen in de
categorie "niet reactief". Deze fase moet vier weken duren.

Herintroductiefase
Tijdens de herintroductiefase moet u één item tegelijk inbrengen en de
symptomen de volgende twee dagen in de gaten houden.

Aan het eind van dit hoofdstuk vindt u een herintroductiedagboek waarin u
kunt noteren welk voedsel en welke dranken u gebruikt en welke symptomen u
ervaart.
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Wat mag je niet eten op een eliminatiedieet?
Elke persoon zal anders zijn in de voedingsmiddelen die hij moet elimineren tijdens de
eliminatiefase. De prioritaire items om te verwijderen zijn die, die worden weergegeven in de hoge
reactiviteit categorie. Als het elimineren van deze voedingsmiddelen alleen al een hele
onderneming lijkt, blijf dan bij het verwijderen van alleen deze voedingsmiddelen. Als u echter het
gevoel heeft dat u tijdens de eliminatiefase ook de voedingsmiddelen in de categorie gemiddelde
reactiviteit kunt elimineren, doe dat dan ook.

Je moet ook rekening houden met bekende allergieën of intoleranties. Als je bijvoorbeeld weet dat
je allergisch bent voor tarwe of lactose-intolerant bent en het komt naar voren in de sectie geen
reactiviteit, breng het dan niet terug in je dieet.

Wat mag je eten op een eliminatiedieet?
U kunt alle producten eten waarvan is aangegeven dat ze geen reacties veroorzaken, behalve
producten waarvan u allergieën of intoleranties hebt.

Wat is belangrijk bij een eliminatiedieet?
Als u iets uit uw voeding schrapt, schrapt u ook voedingsstoffen. Hoewel het slechts voor een korte
periode is, blijft het belangrijk dat u uw dagelijkse inname van vitaminen en mineralen via uw
voeding op peil houdt. Raadpleeg de pagina 'de rol van voedingssoorten' om er zeker van te zijn
dat u bij het verwijderen van bepaalde voedingsstoffen deze nog steeds via andere bronnen
binnenkrijgt.

Wat gebeurt er na een eliminatiedieet?

Na het volgen van een eliminatiedieet zou je duidelijk
moeten weten welke voedingsmiddelen goed voor je
werken en welke klachten uitlokken of ervoor zorgen
dat je je minder goed voelt. Als je merkt dat er bepaalde
voedingsmiddelen of groepen voedingsmiddelen zijn die
klachten veroorzaken, is het de moeite waard om te
overwegen deze voedingsmiddelen uit je dieet te
schrappen of te verminderen.

Als u ervoor kiest een voedingsmiddel of voedingsgroep
sterk te verminderen of uit uw voeding te schrappen,
zorg er dan voor dat u de voedingsstoffen die u uit dat
voedingsmiddel of die voedingsgroep zou hebben
gehaald, vervangt door alternatieve bronnen.

Om het beste uit uw voeding te halen en uw gezondheid
en welzijn te ondersteunen, moet u ervoor zorgen dat
uw voeding grotendeels afkomstig is van niet-
verwerkte, natuurlijke bronnen en een breed scala aan
vitaminen en mineralen bevat.
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Herintroductie dagboek Datum:  __ /__ /__

ma

LIJST ETEN & DRINKEN (LET OP TIJDEN) OPMERKING SYMPTOMEN

Tue

Wed

Donderd
ag

vr

Zat

Zon
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E-nummer uitleg
Kleurstoffen
E 100 Curcumine
E 101 Riboflavine (vit. B2), riboflavine

- 5' - fosfaat
E 102 Tartrazine
E 104 Chinoline geel
E 110 Zonnegeel FCF, oranjegeel S
E 120 Cochenille, karmijnzuur,

karmijn
E 122 Carmoisine
E 123 Amarant
E 124 Ponceau 4R
E 127 Erythrosine
E 128 Rood 2 G
E 129 Allura rood AC
E 131 Patent blauw V
E 132 Indigo karmijn
E 133 Briljantblauw FCF

E 140 Chlorofylen en chlorofylinen
E 141 Chlorofylinen (Cu-complexen)
E 142 Green S
E 150 a Caramel
E 150 b Bijtende sulfiet karamel
E 150 c Ammoniakkaramel
E 150 d Ammoniaksulfietkaramel
E 151 Briljant zwart BN, zwart PN
E 153 Plantaardige koolstof
E 154 Bruin FK
E 155 Bruin HT
E 160 a Caroteen (gemengde

carotenen, bèta-caroteen)
E 160 b Annatto, bixine, norbixine
E 160 c Capsanthine, capsorubine
E 160 d Lycopeen

E 160 e Beta - apo - 8' - carotenal,
(carotenoïde)

E 160 f Ethylester van bèta - apo - 8' -
carotenoëzuur

E 161 b Luteïne
E 161 g Canthaxanthine
E 162 Rode biet (betanine)
E 163 Anthocyanen
E 170 Calciumcarbonaat
E 171 Titaandioxide
E 172 IJzeroxiden, ijzerhydroxiden
E 173 Aluminium
E 174 Zilver
E 175 Goud
E 180 Lithol rubine BK

Conserveermiddelen
E 200 Sorbinezuur
E 202 Kaliumsorbaat, sorbinezuur
E 203 Calcium sorbaat, sorbinezuur
E 210 Benzoëzuur
E 211 Natriumbenzoaat,

benzoëzuur
E 212 Kaliumbenzoaat, benzoëzuur
E 213 Calciumbenzoaat, benzoëzuur
E 214 Ethyl-para-hydroxybenzoaat

(PHB-ester)
E 215 Natrium-ethyl-para-

hydroxybenzoaat (PHB-ester)
E 216 Propyl-para-hydroxybenzoaat

(PHB-ester)
E 217 Natriumpropyl-para-

hydroxybenzoaat (PHB-ester)
E 218 Methyl-para-hydroxbenzoaat

(PHB-ester)
E 219 Natriummethyl-para-

hydroxybenzoaat (PHB-ester)
E 220 Zwaveldioxide
E 221 Natriumsulfiet (zwaveldioxide)

E 222 Natriumwaterstofsulfiet
(zwaveldioxide)

E 223 Natriummetabisulfiet
(zwaveldioxide)

E 224 Kaliummetabisulfiet
(zwaveldioxide)

E 226 Calciumsulfiet (zwaveldioxide)
E 227 alciumwaterstofsulfiet

(zwaveldioxide)
E 228 Kaliumwaterstofsulfiet

(zwaveldioxide)
E 230 Bifenyl, difenyl
E 231 Orthofenylfenol
E 232 Natriumorthofenylfenaat,

orthofenylfenol
E 233 Thiabendazol
E 234 Nisin
E 235 Natamycine
E 239 examethyleen-tetramine
E 242 Dimethyldicarbonaat
E 249 Kaliumnitriet
E 250 Natriumnitriet
E 251 Natriumnitraat

E 252 Kaliumnitraat
E 260 Azijnzuur
E 261 Kaliumacetaat, zout van

azijnzuur
E 262 Natriumacetaat, zout van

azijnzuur
E 263 Calciumacetaat, zout van

azijnzuur
E 270 Melkzuur
E 280 Propionzuur
E 281 Natrium propionaat,

propionzuur
E 282 Calcium propionaat,

propionzuur
E 283 Kalium propionaat,

propionzuur
E 284 Boorzuur
E 285 Natriumtetraboraat, boorzuur
E 290 Kooldioxide, koolzuur
E 296 Appelzuur
E 297 Fumaarzuur



E-number explainer vervolg...
Antioxidanten
E 300 Ascorbinezuur (L-) (vitamine

C)
E 301 Natrium-L-ascorbaat

(ascorbinezuur)
E 302 Calcium-L-ascorbaat

(ascorbinezuur)
E 304 Ascorbyl palmitaat/ ascorbyl

stearaat
E 306 Natuurlijke tocoferolen

(vitamine E)
E 307 Synthetisch alfa-tocoferol

(tocoferol)
E 308 Synthetisch gamma-tocoferol

(tocoferol)
E 309 Synthetisch delta-tocoferol

(tocoferol)
E 310 Propylgallaat (gallaat)
E 311 Octylgallaat (gallaat)
E 312 Dodecyl gallate (gallaat)
E 315 Isoascorbinezuur
E 316 Natrium isoascorbaat
E 320 Gebutyleerd hydroxyanisool

(BHA)
E 321 Butylhydroxytolueen
E 322 Lecithinen

E 325 Natriumlactaat (zouten van
melkzuur)

E 326 Kaliumlactaat (zouten van
melkzuur)

E 327 Calciumlactaat (zouten van
melkzuur)

E 330 Citroenzuur
E 331 Mononatriumcitraat,

dinatriumc., trinatriumc.
E 332 Monopotassium citraat,

tripotassium c.
E 333 Monocalciumcitraat,

dicalcium c., tricalcium c.
E 334 Wijnsteenzuur (L+),

wijnsteenzuur
E 335 Mononatriumtartraat,

dinatriumtartraat
E 336 Monokaliumtartraat,

dipokaliumtartraat
E 337 natriumkaliumtartraat

(zouten van wijnsteenzuur)
E 338 Orthofosforzuur, fosforzuur
E 339 Mononatriumfosfaat,

dinatrium p., trinatrium p.

E 340 Monopotassium fosfaat,
dipotassium p. tripotassium p.

E 341 Monocalcium fosfaat,
dicalcium p., tricalcium p

E 350 Natriummalaat,
natriumwaterstofmalaat

E 351 Kaliummalaat (zouten van
appelzuur)

E 352 Calcium malaat, calcium
waterstof m.

E 353 Metawijnsteenzuur
E 354 Calciumtartraat (zouten van

appelzuur)
E 355 Adipinezuur
E 356 Natriumadipaat
E 357 Kaliumadipaat
E 363 Barnsteenzuur
E 380 Triammoniumcitraat (zouten

van citroenzuur)
E 385 Calciumnatriumethyleendiam

inetetra-acetaat (EDTA)

Verdikkings-, uithardings- en bevochtigingsmiddelen
E 400 Alginezuur, alginaat
E 401 Natrium alginaat, alginaat
E 402 Kaliumalginaat, alginaat
E 403 Ammonium alginaat, alginaat
E 404 Calcium alginaat, alginaat
E 405 Propyleenglycol alginaat,

alginaat
E 406 Agar

E 407 Carrageen
E 407 a Eucheuma algen, behandeld
E 410 Johannesbroodpitmeel,

johannesbroodpitmeel
E 412 Gua gom
E 413 Tragacanth
E 414 Arabische gom
E 415 Xanthaangom

E 417 Tara maaltijd
E 418 Gellane
E 420 Sorbit, sorbitstroop
E 421 Manniet
E 422 Glycerine

Emulgatoren
E 432 Polyoxyethyleen-sorbitaan-

monolauraat (polysorbaat 20)
E 433 Polyoxyethyleen-sorbitaan-

monooleaat (polysorbaat 80)
E 434 Polyoxyethyleen-sorbitaan-

monopalmitaat (polysorbaat
40)

E 435 Polyoxyethyleen-sorbitaan-
monostearaat (polysorbaat
60)

E 436 Polyoxyethyleen-sorbitaan-
tristearaat (polysorbaat 65)

E 440 Pectine, geamideerde pectine
E 442 Ammoniumfosfatiden
E 444 Sucrose-acetaat-isobutyraat
E 445 Glycerolesters van houthars
E 450 Kalium- en natriumdifosfaten
E 451 Kalium- en natriumtrifosfaten
E 452 Polyfosfaten

E 460 Cellulose, microkristallijne
cellulose, cellulosepoeder

E 461 Methylcellulose
E 463 Hydroxypropylcellulose
E 464 Hydroxypropylmethylcellulose
E 465 Methylethylcellulose
E 466 Carboxymethylcellulose
E 470 a Natrium-, kalium- en

calciumzouten
E 470 b Magnesiumzouten van

vetzuren
E 471 Mono- en diglyceriden
E 472 a Mono- en diglyceriden

veresterd met azijnzuur
E 472 b Melkzure esters van mono- en

diglyceriden
E 472 c Mono- en diglyceriden

veresterd met citroenzuur
E 472 d Wijnsteenzure esters van

mono- en diglyceriden

E 472 e Diacetylwijnsteenzure esters
van mono- en diglyceriden

E 472 f Gemengde esters van mono-
en diglyceriden

E 473 Sucrose-esters van mono- en
diglyceriden

E 474 Sucroglyceriden
E 475 Polyglycerolesters van

vetzuren
E 476 Polyglycerol polyricinoleaat
E 477 Propyleenglycolesters van

vetzuren
E 479 Thermisch geoxideerde

sojaolie
E 481 Natrium stearoyl-2-lactylaat
E 482 Calcium stearyol-2-lactylaat
E 483 Stearyltartraat
E 491 Sorbitaanmonostearaat
E 492 Sorbitaan tristearaat
E 493 Sorbitaanmonolauraat
E 494 Sorbitaanmonooleaat
E 495 Sorbitaan monopalmitaat
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E-number explainer vervolg...
Diverse additieven
E 500 Natriumcarbonaat,

natriumwaterstofcarbonaat,
natriumsesquicarbonaat

E 501 Kaliumcarbonaat,
kaliumwaterstofcarbonaat

E 503 Ammoniumcarbonaat, A.-
waterstofcarbonaat

E 504 Magnesiumcarbonaat, M.-
waterstofcarbonaat

E 507 Zoutzuur
E 508 Kaliumchloride
E 509 Calciumchloride
E 511 Magnesiumchloride
E 512 Tin II Chloride
E 513 Zwavelzuur
E 514 Natriumsulfaat, natrium,

waterstofsulfaat
E 515 Kaliumsulfaat,

kaliumwaterstofsulfaat
E 516 Calcium sulfaat

E 517 Ammoniumsulfaat
E 520 Aluminiumsulfaat
E 521 Aluminium natriumsulfaat
E 522 Aluminiumkaliumsulfaat
E 523 Aluminiumammoniumsulfaat
E 524 Natriumhydroxide
E 525 Kaliumhydroxide
E 526 Calciumhydroxide
E 527 Ammoniumhydroxide
E 528 Magnesiumhydroxide
E 529 Calciumoxide
E 530 Magnesiumoxide
E 535 Natriumferrocyanide
E 536 Kaliumferrocyanide
E 538 Calcium ferrocyanide
E 541 Natriumaluminiumfosfaat,

zuur
E 551 Siliciumdioxide (kiezelzuur)
E 552 Calciumsilicaat

E 553 a Magnesiumsilicaat,
magnesium trisilicaat

E 553 b Talk
E 554 Aluminiumnatriumsilicaat
E 555 Aluminiumkaliumsilicaat
E 556 Aluminiumcalciumsilicaat
E 558 Bentoniet
E 559 Aluminiumsilicaat (kaolien)
E 570 Stearinezuur (vetzuren)
E 574 Gluconzuur
E 575 Glucono-delta-lacton
E 576 Natriumgluconaat
E 577 Kaliumgluconaat
E 578 Calciumgluconaat
E 579 IJzer-II-gluconaat
E 585 IJzer-II-lactaat

Smaakversterkers
E 620 Glutaminezuur
E 621 Mononatriumglutamaat,

natriumglutamaat
E 622 Monopotassium glutamaat,

kalium glutamaat
E 623 Calcium diglutamaat, calcium

glutamaat
E 624 Monoammonium glutamaat,

ammonium glutamaat
E 625 Magnesium diglutamaat,

magnesium glutamaat
E 626 Guanylzuur, guanylaat

E 627 Dinatrium guanylaat,
guanylaat

E 628 Dipotassium guanylaat,
guanylaat

E 629 Calcium guanylaat, guanylaat
E 630 Inosinezuur, ionisaat
E 631 Dinatriumionisaat, ionisaat
E 632 Dipotassium ionisaat, ionisaat
E 633 Dicalcium ionisaat
E 634 Calcium 5'-ribonucleotide
E 635 Dinatrium 5'-ribonucleotide

E 640 Glycine en natriumzouten
daarvan

E 900 Dimethylpolysiloxaan
E 901 Bijenwas, wit en geel
E 902 Candelillawas
E 903 Carnaubawas
E 904 Schellak
E 912 Ester van montaanzuur
E 914 Polyethyleenwas oxideert
E 927 vCarbanide
E 938 Argon

Zoetstoffen
E 939 Helium
E 941 Stikstof
E 942 Lachgas
E 948 Zuurstof
E 950 Acesulfaam K, acesulfaam
E 951 Aspartaam
E 952 Cyclamaat,

cyclohexaansulfamidezuur
E 953 Isomalt
E 954 Sacharine
E 957 Thaumatine
E 959 Neohesperidin DC
E 965 Maltitol, maltitolstroop
E 966 Lactitol
E 967 Xylitol
E 999 Quillaia-extract

E 1105 Lysozym
E 1200 Polydextrose
E 1201 Polyvinylpyrrolidon
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
E 1404 Geoxideerd zetmeel
E 1410 Monozetmeelfosfaat

(gemodificeerd zetmeel)
E 1412 Di-zetmeelfosfaat

(gemodificeerd zetmeel)
E 1413 Gefosfateerd dizetmeelfosfaat

(gemodificeerd zetmeel)
E 1414 Geacetyleerd di-

zetmeelfosfaat
(gemodificeerd zetmeel)

E 1420 Geacetyleerd zetmeel
(gemodificeerd zetmeel)

E 1422 Geacetyleerd di-
zetmeeladipaat
(gemodificeerd zetmeel)

E 1440 Hydroxypropylzetmeel
(gemodificeerd zetmeel)

E 1442 Hydroxypropyl-di-
zetmeelfosfaat
(gemodificeerd zetmeel)

E 1450 Zetmeelnatriumoctenylsuccin
aat (gemodificeerd zetmeel)

E 1505 Triethylcitraat
E 1518 Glycerinetriacetaat (triacetine)

47 Harris Konopelski
SLXPMKJV

Terug naar inhoud



Metalen potentiële bronnen
Aluminium
Kan gevonden worden in: Blikjes, folie,
keukengerei, raamkozijnen en
biervaten

Antimonium
Kan worden gevonden in: Batterijen,
wrijvingsarme metalen en
kabelomhulsels

Argon
Kan gevonden worden in: Lassen en
gloeilampen

Arsenicum
Kan worden gevonden in: Rattengif en
insecticiden

Barium
Kan worden gevonden in: Verf,
vuurwerk, sommige geneesmiddelen
en het productieproces van glas

Beryllium
Kan worden gevonden in: Veren,
elektrische contacten en
puntlaselektroden

Bismut
Kan worden gevonden in: Meestal
gemengd met andere metalen

Boron
Kan gevonden worden in: Kleipotten,
wasmiddel, glas, fakkels en glasvezel

Broom
Kan worden gevonden in:
Vlamvertragers,
waterzuiveringssystemen en
kleurstoffen

Cadmium
Kan gevonden worden in: Oplaadbare
batterijen

Caesium
Kan worden gevonden in:
Atoomklokken en foto-elektrische
cellen

Cerium
Kan gevonden worden in:
Airconditioners, computers en ovens

Chloor
Kan gevonden worden in:
Bleekmiddel, papierfabricage,
zwembaden

Chromium
Kan worden aangetroffen in:
Roestvrijstalen bestek,
houtconserveringsmiddelen,
kleurstoffen en pigmenten

Kobalt
Kan worden gevonden in:
Snijgereedschap en kleurstoffen

Koper
Kan gevonden worden in: Elektrische
generatoren en motoren

Dysprosium
Kan worden gevonden in: Lasers en
vele legeringen

Fluor
Kan gevonden worden in: Tandpasta
en geëtst glas

Gadolinium
Kan worden gevonden in: Veel
legeringen

Gallium
Te vinden in: Elektronica, legeringen
en thermometers

Germanium
Kan worden gevonden in: Glazen
lenzen, fluorescentielampen,
elektronica en vele legeringen

Goud
Kan gevonden worden in: Sieraden

Hafnium
Kan worden gevonden in: Veel
legeringen

Holmium
Kan gevonden worden in: Lasers

Indium
Kan gevonden worden in: Elektronica
en spiegels

Iridium
Komt voor in: Legeringen en
materialen die bestand moeten zijn
tegen hoge temperaturen

Lead
Kan worden gevonden in: Lood-zuur
opslag batterijen

Lithium
Kan gevonden worden in: Oplaadbare
niet-oplaadbare batterijen, sommige
medicijnen en legeringen

Mercury
Kan gevonden worden in: Batterijen,
fluorescentielampen, viltproductie,
thermometers en barometers

Molybdeen
Kan worden gevonden in: Veel
legeringen

Nikkel
Kan gevonden worden in: Roestvrij
staal

Palladium
Kan worden gevonden in: Fabricage
van auto-uitlaten, tandvullingen en
juwelen

Platinum
Te vinden in: Juwelen, decoratie en
tandheelkundig werk"

"Radium
Kan gevonden worden in: Sommige
medicijnen en gloeiende verven

Rhenium
Kan worden gevonden in: Veel
legeringen en flitsfotografie

Rhodium
Kan worden gevonden in: Bougies en
sterk reflecterende materialen

Rubidium
Kan worden gevonden in: Veel
legeringen en amalgamen

Ruthenium
Komt voor in: Veel legeringen en
corrosiebestendige metalen

Samarium
Kan worden gevonden in: Veel
legeringen en audioapparatuur

Silicon
Kan worden gevonden in: Glas,
aardewerk, computerchips en
bakstenen

Zilver
Kan gevonden worden in: Sieraden

Strontium
Kan worden gevonden in:
vuurwerkproductie, conservenblikken
(levensmiddelen)

Zwavel
Kan worden gevonden in: Medicijnen,
meststoffen, vuurwerk en lucifers

Tantaal
Kan gevonden worden in: Chirurgische
apparatuur en cameralenzen

Tin
Kan worden gevonden in:
Legeringsmetaal

Titanium
Kan worden gevonden in:
Legeringsmetaal

Vanadium
Kan worden gevonden in:
Legeringsmetaal

Zink
Kan worden gevonden in: Veel
legeringen, verf, fluorescerende
lampen en het proces van het maken
van plastic

Zirkonium
Kan worden gevonden in:
Corrosiebestendige legeringen,
magneten en sommige edelstenen"
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Terug naar inhoud



Neem
contact met

ons op
Als u vragen heeft, neem dan
contact op met het Check My Body
Health team op:

info@checkmybodyhealth.com

Check My Body Health@CMBHTests

/checkmybodyhealth@checkmybodyhealth

Heb je genoten van je
ervaring?

Wij horen graag over uw ervaring met Check
My Body Health.

Like, deel en laat een review achter.

Denk na voordat je afdrukt.
Denk alstublieft aan het milieu voordat u iets afdrukt. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen
om de planeet te helpen.

mailto:info@checkmybodyhealth.com
https://www.youtube.com/channel/UC-n6WDaAjGEUoOrLjAwCThw
https://twitter.com/cmbhtests
https://www.facebook.com/checkmybodyhealth/
https://www.instagram.com/checkmybodyhealth/

