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Eenvoudig toe te passen – directe test op intolerantie voor voedingsmiddelen
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Wanneer ETEN

ZIEK maakt.
Intolerantie voor
voedingsmiddelen:
Laat u zich
bij ons TESTEN!
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Geen reactie

Zwakke reactie

Sterke reactie

De aanwijzingen in deze brochure dienen niet als vervanging van een artsconsult, aangezien alleen uw
arts een diagnose kan stellen! Wij streven ernaar om samen met uw arts over uw gezondheid te waken.
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Eenvoudig toe te passen - Directe test op intolerantie voor voedingsmiddelen

Wanneer ETEN

Interpretatie van de uitkomsten
Velden 1 - 46

ZIEK maakt.
Intolerantie voor levensmiddelen kan ertoe leiden dat
patiënten zich beroerd voelen.
De symptomen van een intolerantie voor
voedingsmiddelen kunnen met een vertraging van uren
tot dagen optreden. Het is daarom dikwijls moeilijk
vast te stellen, welke voedingsmiddelen de problemen
veroorzaken.

Donkerblauwe kleur
geeft een sterk
positie reactie aan.

Streep deze
voedingsmiddelen door
uw voedingsschema voor
minimaal 3 maanden.*

Lichtblauwe kleur
geeft een zwak positie
reactie aan.

Beperk deze voedingsmiddelen tot maximaal
eenmaal in de 4 dagen.*

Een witte kleur
geeft het uitblijven van een
reactie aan. Er zijn geen
antistoffen tegen het
voedingsmiddel vastgesteld.

U kunt het voedingsmiddel
blijven gebruiken.*

Negatieve controle
Veld 47

Na afloop van de test moet
het veld wit blijven, zodat
de resultaten geldig zijn.

Positieve controle
Veld 48

Na afloop van de test moet
er een donkerblauwe
verkleuring optreden, zodat
de resultaten geldig zijn.

Controles 47 + 48

Hoe zien de symptomen eruit?
Intolerantie voor voedingsmiddelen kan uiteenlopende klachten
veroorzaken, zoals:
• Angstaanvallen (acuut of chronisch)
• Artritis
• Astma
• Aandachttekortstoring
• Bedplassen
• Winderigheid (opgeblazen gevoel)
• Bronchitis
• Coeliakie
• Chronische vermoeidheid
• Obstipatie
• Mucoviscidose
• Depressies
• Diarree

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibromyalgie
Gastritis
Hoofdpijn
Hyperactiviteit
Darmontstekingen
Slapeloosheid
Gevoelige darm
Huidjeuk
Resorptiestoringen
Migraine
Slaapstoornissen
Vasthouden van water
Problemen bij gewichtcontrole

Mensen die lijden aan intolerantie voor voedingsmiddelen
klagen dikwijls dat zij zich futloos of “beneveld” voelen
en zich algemeen onprettig voelen. De symptomen
kunnen jaren aanhouden.

Incidenteel voorkomende uitkomsten
Gekleurde ring aan de
buitenkant van het veld:
Dit is een irrelevant
resultaat dat als negatief
kan worden beschouwd.

negatief

Brede ring met een wit
of lichtblauw centrum

zwak positieve reactie

Blauwe ring aan buitenkant
met lichtblauw binnenvlak

zwak positieve reactie

Individuele blauw stip in
het midden van het veld

negatief

*Wijzigingen in het voedingspatroon mogen alleen na overleg met een deskundige
voedingsadviseur plaatsvinden.

