
B1

Mg

B6

Fe

B12

TSH

D

Hcy

Hb
VITAMINE B1

MAGNESIUM

VITAMINE B6

IJZER (FERRITINE)

VITAMINE B12

TSH WAARDE

VITAMINE D

HOMOCYSTEÏNE

HEMOGLOBINE

Vega-Checker

Jouw persoonlijke rapport
Hoe gezond ben jij bezig als veganist? Om daar achter te komen, heb je jouw belangrijkste 
bloedwaardes bij ons laten meten. Hieronder zie je alvast jouw uitslag in het kort. Daarna 
leggen we per waarde uit waarom die belangrijk is, wat jouw uitslag is en wat je kunt 
doen als jouw uitslag afwijkt.

Lees verder voor meer uitleg en ons advies



goed

 vrouw  35 jaar  veganist

V.N. Achternaam

lichte afwijking grote afwijking



Ons advies



Je Vitamine B1 waarde is normaal. Goed bezig!

  

Voeding

Het is niet nodig om je voeding aan te passen. 


Waarom is vitamine B1 belangrijk?



Thiamine, of vitamine B1, zorgt ervoor dat je 
hartspier en zenuwstelsel goed werken. En het is 
onmisbaar voor de energievoorziening van je 
lichaam. Naast vlees en melkproducten, komt 
vitamine B1 voor in graanproducten, aardappelen en 
groente. Een tekort aan vitamine B1 kan zorgen voor 
afwijkingen aan je zenuwstelsel, maar ook voor 
psychische afwijkingen.


nmol/liter
90

B1
JOUW WAARDE: Vitamine B1

Licht verhoogd

>200 nmol/l

Goed

67-200 nmol/l

Licht verlaagd

60-67 nmol/l

Te laag

< 60 nmol/l
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Ons advies



Je Vitamine B6 niveau is verhoogd. 

 

Wat nu?

Dit is niet verontrustend. Alleen in combinatie met klachten, 
zoals  tintelingen, gevoelloosheid of pijn aan je handen en 
voeten, adviseren wij je om contact op te nemen met je 
huisarts. Of als je gebruik maakt van Vitamine B6 
supplementen, dan kun je hiermee stoppen.

Waarom is vitamine B6 belangrijk?



Vitamine B6 is belangrijk voor je stofwisseling. Het is 
nodig voor een goede werking van het 
immuunsysteem, zenuwstelsel en bepaalde 
hormonen. Vitamine B6 zit vooral in vlees, vis, zuivel, 
graanproducten, aardappelen en peulvruchten. Een 
ernstig tekort kan leiden tot een verminderde 
weerstand, bloedarmoede of zenuwaandoeningen. 
Gebruik je supplementen met vitamine B6? Dan kan 
je ook te veel binnen krijgen. Hierdoor kan je 
zenuwstelsel aangetast worden, met tintelingen, 
gevoelloosheid of pijn aan je handen en voeten als 
gevolg. 

nmol/liter
408

B6
JOUW WAARDE: Vitamine B6

Licht verhoogd

> 400 nmol/l

Goed

35-400 nmol/l

Licht verlaagd

31-35 nmol/l

Te laag

< 31 nmol/l

Vega-Checker



Ons advies



Je hebt een te laag Vitamine B12 niveau. 



Wat nu?

Een tekort aan Vitamine B12 leidt tot bloedarmoede. Je kunt 
last hebben van moeheid, duizeligheid en hartkloppingen. 
Vaak heeft het lichaam een voorraad opgeslagen maar het 
is wel belangrijk om te voorkomen dat je een langdurig te 
kort hebt. Dan raakt de voorraad op. 



Voeding en supplementen

We adviseren je om dagelijks een vitamine B12 supplement 
te slikken en producten te gebruiken met toegevoegd 
vitamine B12. Als je geen of weinig vitamine B12 via de 
voeding binnen krijgt, moet je het dagelijks aanvullen tot 
maximaal 100% van de ADH (max 2,8 microgram). Je hoeft 
je geen zorgen te maken over een te hoge dosering, het 
maag-darmkanaal neemt op wat het lichaam nodig heeft 
en de rest wordt door het lichaam afgevoerd. 



Vervolg

We adviseren om na gebruik van supplementen na 6 weken 
je Vitamine B12 waarde opnieuw te testen via je huisarts.

Waarom is vitamine B12 belangrijk?



Voor de aanmaak van rode bloedcellen, heb je 
vitamine B12 nodig. Rode bloedcellen vervoeren 
zuurstof in je bloed. B12 helpt ook voor een goede 
werking van het zenuwstelsel. Vitamine B12 zit 
alleen in dierlijke producten, zoals melkproducten, 
vlees, vis en eieren. Eet je weinig of geen dierlijke 
producten? Dan kan het nodig zijn een vitamine 
B12-supplement te slikken. Er zijn ook producten 
met toegevoegd vitamine B12.



Een tekort aan vitamine B12 zorgt voor bijvoorbeeld 
moeheid, hartkloppingen of duizeligheid. Het kan 
ook neurologische gevolgen hebben, zoals 
geheugenverlies, tintelingen in je vingers of een 
verstoorde coördinatie.

pmol/liter
120

B12
JOUW WAARDE: Vitamine B12

Licht verhoogd

> 550 pmol/l

Goed

220-550 pmol/l

Licht verlaagd

130-220 pmol/l

Te laag

< 130 nmol/l

Vega-Checker



Ons advies



Je Vitamine D niveau is te laag. 

  

Wat nu?

Een langdurig laag Vitamine D gehalte kan leiden tot 
botontkalking. 

  

Voeding en supplementen

We adviseren je om je tekort aan te vullen met 
supplementen of producten met toegevoegd Vitamine D, 
zoals margarine en sommige plantaardige 
zuivelvervangers. Per dag is 10 microgram, of 400IE 
voldoende. Bij lage waardes gemeten in de zomermaanden 
adviseren we je om langdurig je tekort aan te vullen.

Waarom is vitamine D belangrijk?



Vitamine D is nodig om calcium uit de voeding in het 
lichaam op te nemen. Het zorgt voor de groei en het 
behoud van stevige botten en tanden. Daarnaast 
speelt vitamine D een rol bij een goede werking van 
de spieren en het immuunsysteem. Zonlicht is de 
belangrijkste bron van vitamine D. Hiernaast zit het 
in vette vis, vlees, roomboter en eieren. Hiernaast is 
het toegevoegd aan bak- en braadproducten en 
halvarine/margarine. Een tekort aan Vitamine D 
herken je onder andere aan vermoeidheid, bloedend 
tandvlees en pijn of trillingen in je spieren en 
gewrichten.



nmol/liter
9

D
JOUW WAARDE: Vitamine D

Licht verhoogd

> 500 nmol/l

Goed

30-500 nmol/l

Licht verlaagd

10-30 nmol/l

Te laag

< 10 nmol/l

Vega-Checker



Ons advies



Je hemoglobine gehalte is normaal. Goed bezig!




Waarom is hemoglobine belangrijk?



Hemoglobine zit in rode bloedcellen. Het zorgt voor 
het transport van zuurstof door je bloed. Om 
hemoglobine te maken heeft je lichaam ijzer, 
vitamine B12 en foliumzuur nodig. Een tekort aan 
hemoglobine wordt ook wel bloedarmoede 
genoemd. Dan kun je last hebben van onder andere 
vermoeidheid, duizeligheid, snel kortademig zijn, 
hartkloppingen en hoofdpijn.


mmol/liter
7,1

Hb
JOUW WAARDE: Hemoglobine

Licht verhoogd

> 9,7 mmol/l

Goed

7,0-9,2 mmol/l

Licht verlaagd

6,3-7,0 mmol/l

Te laag

< 6,3 mmol/l

Vega-Checker



Ons advies



Je magnesiumgehalte is licht verlaagd. 

 

Voeding

We adviseren je om meer groene bladgroenten en noten te 
eten. 

  

Vervolg

Hiernaast adviseren we je om na 6 weken na het 
aanpassen van je voedingspatroon je magnesiumwaarde 
opnieuw te laten testen via de huisarts.


Waarom is magnesium belangrijk?



Magnesium speelt een belangrijke rol bij de opbouw 
van bot en spieren. Daarnaast speelt magnesium 
een rol bij talloze energetische en enzymatische 
processen in het lichaam. Het zit in graanproducten, 
groente en noten, maar ook in melkproducten en 
vlees. Een magnesiumtekort kan ontstaan als je niet 
genoeg van deze producten eet. Je kan last krijgen 
van lusteloosheid, spierkrampen en in uiterste 
gevallen van hartritmestoornessen. Als je 
magnesium tabletten- of zouten gebruikt, kan je juist 
een overschot aan magnesium krijgen. Dan kun je 
darmklachten krijgen, zoals diarree. 




mmol/liter
0,61

Mg
JOUW WAARDE: Magnesium

Te hoog

> 2,0 mmol/l

Licht verhoogd

1,05-2,0 mmol/l

Goed

0,65-1,05 mmol/l

Licht verlaagd

0,5-0,65 mmol/l

Te laag

< 0,5 mmol/l

Vega-Checker



Ons advies



Je ijzerniveau is licht verlaagd. 

  

Voeding

We adviseren je om hier in je voeding rekening mee te 
houden door meer groente en fruit te eten. Hier zit Vitamine 
C in, dat zorgt ervoor dat je lichaam ijzer beter opneemt. 
Hiernaast raden we je ook aan volkoren granen, noten en 
peulvruchten te eten. Je kunt een ijzerdrank nemen om je 
tekort aan te vullen. Zuivelproducten hebben een remmend 
effect op de opname van ijzer. Waarschijnlijk neem je deze 
al niet, maar we adviseren je daarom om geen 
zuivelproducten te nemen bij je maaltijden. 

  

Vervolg

Ook adviseren we je om na een aantal weken je ijzergehalte 
opnieuw te laten meten via je huisarts. Mocht je klachten 
krijgen zoals vermoeidheid, is het ook goed om contact op 
te nemen met je huisarts.


Waarom is ijzer (ferritine) belangrijk?



Ferritine.  Ferritine is de opslagvorm van ijzer in het 
lichaam en geeft een beter beeld van een mogelijk 
ijzertekort dan de ijzerbepaling zelf. IJzer is 
essentieel voor de vorming van hemoglobine in ons 
bloed. Dankzij hemoglobine zorgt voor zuurstof naar 
de weefsels, waardoor we genoeg energie hebben.  
Het draagt bij aan een normale werking van ons 
afweersysteem. Voor vegetariërs en veganisten is 
het van belang extra te letten op ijzer. IJzer zit zowel 
in dierlijke als in plantaardige producten, maar het 
ijzer in dierlijke producten wordt door ons lichaam 
beter opgenomen. Ook vrouwen die menstrueren 
hebben een grotere kans op ijzertekort, door het 
bloedverlies tijdens de menstruatie. Een ijzertekort 
herken je aan vermoeidheid, een bleke huid, 
rusteloze benen en snel buiten adem zijn. 


ug/liter
18

Fe
JOUW WAARDE: IJzer (ferritine)

Licht verhoogd

> 150-185 ug/l

Goed

20-150 nmol/l

Licht verlaagd

10-20 ug/l

Te hoog

> 185 ug/l

Te laag

< 10 ug/l

Vega-Checker



Ons advies



Je TSH waarde is normaal. 



Dit betekent dat je geen schildklierziekte hebt. En dat je 
jodiumgehalte goed is. 


Waarom is de TSH waarde belangrijk?



De TSH waarde geeft aan hoe de schildklier 
functioneert. Bij een hoge TSH werkt je schildklier 
traag. Een lage TSH wijst op een snelle schildklier.

mU/liter
4,1

TSH
JOUW WAARDE: TSH waarde

Goed

0,35-4,50 mU/l

Licht verhoogd

> 4,50 mU/l

Licht verlaagd

< 0,35 mU/l

Vega-Checker



Ons advies



Omdat je Vitamine B12 gehalte laag is, hebben we je 
homocysteine waarde bepaald. Je homocysteine waarde 
is normaal.  

 

Wat nu?

Dit betekent dat de lichaamsfuncties die afhankelijk zijn van 
Vitamine B12, zoals de aanmaak van rode bloedcellen, 
normaal functioneren. Je hoeft geen aanvullende 
supplementen te nemen, of je voeding aan te passen."

Ons advies



Homocysteïne wordt door het lichaam zelf 
aangemaakt. Verhoogde concentraties kunnen 
worden veroorzaakt door een tekort aan Vitamine 
B6 en B12. Groente, fruit, en vooral kiemen (taugé, 
alfalfa, broccoli kiemen) bevatten stoffen die de 
homocysteine waardes doen dalen.


umol/liter
9

Hcy
JOUW WAARDE: Homocysteïne

Te hoog

> 20 umol/l

Licht verhoogd

10-20 umol/l

Goed

< 10 umol/l

Vega-Checker
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Dit rapport is opgesteld door de internisten, dietisten en klinisch chemici 
van het Diakonessenhuis. Mocht je door dit rapport nog vragen hebben, 
dan kan je per mail contact opnemen via: gezondheidscheck@diakhuis.nl 
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