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Myrthe Giesbers

Onze Collecties

Onze Missie

Wij bieden wisselende sieradencollecties van 
jonge, inspirerende kunstenaars of ontwerpers 
aan.

Wij vangen identiteit in tijdloze vormen en creëren 
hiermee sieraden met een diepere betekenis die 
het leven vieren.

DDNA biedt de ultieme personalisatie door 
gebruik te maken van een DNA-geïnformeerde 
ontwerpmethode. Wat is er persoonlijker dan een 
sieraad op basis van DNA?



creating jewelry with meaning 
that becomes the ultimate
celebration of life Beste Lezer,

Met veel plezier nodigen we jullie uit om in de wereld van 
DDNA te stappen. Een wereld waarin sieraden de ultieme 
viering van het leven vormen en verhalen een weg naar 
toekomstige generaties vinden. 

Als familiebedrijf hechten we veel waarde aan het creëren 
van oprechte en betekenisvolle connecties. Met een 
familiegeschiedenis in antiek en sieraden weten we dat de 
emotionele connectie met een sieraad vaak de waarde van 
het sieraad zelf overstijgt. Het is deze diepere betekenis die 
men aan sieraden toekent die het oprichten van DDNA heeft 
geïnspireerd. 

Samen met inspirerende ontwerpers en kunstenaars 
creëeren wij collecties die niet onderhevig zijn aan vluchtige 
trends maar een podium geven aan de unieke vormentaal 
van de ontwerper zelf. Met als einddoel een persoonlijke en 
diverse selectie van collecties waarin onze klant kan blijven 
verkennen en ontdekken. 

Met vele generaties aan kennis in de gedenksieraden 
willen wij als familie de focus verleggen van herdenken 
naar de viering van het leven en de blauwdruk ervan; DNA. 
Het fascineert ons dat deze kleine moleculen ons bestaan 
beschrijven en onze identiteit vormgeven. Vanuit deze 
fascinatie hebben we een DNA geïnformeerde design 
methode ontwikkeld waarmee we de ultieme personalisatie 
van een sieraad, op basis van DNA, mogelijk kunnen maken.

DDNA is voor ons een wereld waarin onze waarden, normen, 
wensen en overtuigingen tot uiting komen en we kunnen niet 
wachten deze te delen met alle unieke mensen die ons pad 
zullen kruisen. Laten we samen het leven vieren!

*Mocht u de beelden in dit perspakket op hoge resolutie 
willen ontvangen of eventuele andere vragen hebben, neem 
dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar 
contact@d-d-n-a.com 

Warme groet,

De DDNA familie
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De Vijfde Generatie
Met vier generaties ervaring en expertise in de 
sieraden branche vormt DDNA de visie van de vijfde 
generatie binnen de familie Wolthuis. Opgericht om de 
focus van de branche te verleggen en bij te dragen 
aan de innovatie en duurzaamheid binnen het vak. 
De familie bestaat uit gedreven verhalenvertellers en 
vormt door hun hechte connectie de kracht achter het 
bedrijf. Aanvankelijk gestart als DutchDNA, heeft de 
familie de tijd genomen het verhaal zorgvuldig vorm 
te geven en ideeën te visualiseren. Dit heeft geleid tot 
het ontstaan van DDNA.

“Als jongste familielid is het een eer en uitdaging 
de lijn van de familie voort te zetten. De rijke 
geschiedenis waarin vakmanschap, klantgerichtheid 
en verbondenheid centraal staan vormt de perfecte 
basis voor een vernieuwende visie waarin diversiteit, 
zelfexpressie en duurzaamheid een hoofdrol krijgen. 

Opgeleid als performer is het vertellen van verhalen 
altijd een groot deel van mijn leven geweest. Ik zie het 
dan ook als een natuurlijke extensie van mijn vak om dit 
ook met DDNA te blijven doen.”

Giulia Wolthuis
Chief Executive Officer



Curated Core Collections
De basis van DDNA wordt gevormd door onze curated 

core collecties. Voor elk van deze collecties selecteren 
wij een inspirerende kunstenaar of ontwerper die met 

hun eigen visuele taal invulling geven aan onze missie: 

“Wij vangen identiteit in tijdloze vormen en creëren 
hiermee sieraden met een diepere betekenis die het 

leven vieren.” 

Onze eerste samenwerking is met Frank Tjepkema van 
studio Tjep. Zijn breed georiënteerde werk reflecteert 

op de hedendaagse samenleving en wordt gekenmerkt 
door een moderne en gedetailleerde uitvoering. 

Doormiddel van deze samenwerkingen, wil DDNA een 
persoonlijke en dynamische wereld creëren, waarin 

onze klant continu kan verkennen en ontdekken.



Ultieme Personalisatie
“De reden voor het dragen van een sieraad wordt niet 
enkel gevoed door de schoonheid ervan, maar vooral 
door de emotionele waarde die we er aan toekennen. 
Objecten worden verlengstukken van onszelf, ze leven 
voort. ”

Het is de connectie met jezelf en de mensen die 
we liefhebben die het bestaan van DDNA heeft 
geïnspireerd. Al vele generaties lang, vormen sieraden 
een belangrijk onderdeel van de menselijke cultuur. 
Ook in de hedendaagse maatschappij dienen sieraden 
nog steeds als dragers van verhalen en een manier van 
zelfexpressie. DDNA gaat verder dan enkel vormgeving, 
door identiteit in tijdloze vormen te vangen.

DDNA biedt de ultieme personalisatie door gebruik te 
maken van een DNA-geïnformeerde ontwerpmethode. 
DNA-analyse maakt het mogelijk inzicht te krijgen in 
jouw unieke genetische markers. Deze markers vormen 
de basis van onze identiteit en vertaalt zich in wie we 
zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. 

DDNA werkt samen met het hoogaangeschreven 
onderzoekslab Verilabs om de unieke markers te 
identificeren. We gebruiken deze markers om de 
creatie van een sieraad te begeleiden. Met andere 
woorden, jouw DNA zal de vorm van je gekozen sieraad 
beïnvloeden, met als resultaat een uniek juweel.

“Wat is er persoonlijker dan een sieraad op basis van 
DNA?” 



Duurzaam & Ethisch
DDNA streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over 

de oorsprong van onze materialen en werkwijze. Onze 
partners worden zorgvuldig door ons geselecteerd, 

zodat we kunnen garanderen dat deze voldoen aan de 
hoogste normen en waarden. 

DDNA produceert 100% conflict vrije en ethische 
sieraden. Dit betekent dat elke stap in de reis van ons 

product bijdraagt aan een betere wereld. Wij staan 
voor vakmanschap, wat begint met het selecteren van 

verantwoord en hoogwaardige grondstoffen, tot aan 
het creëren en produceren van onze sieraden. Om een 
uitstekende kwaliteit en service te garanderen, worden 
al onze sieraden op bestelling gemaakt in ons atelier in 

Antwerpen, de diamanthoofdstad van de wereld.

DDNA is voorstander van ‘conscious buying’ en wil 
hiermee bijdragen aan de kwaliteit boven kwantiteit 

mentaliteit. Al onze producten worden met veel zorg, 
aandacht en liefde gemaakt, zodat jij en de generaties 

na jou van de sieraden kunnen genieten.







“Onze sieraden gaan over connecties: tussen 
jezelf en het sieraad, tussen jezelf en je dierbaren, 

tussen jou en het ontwerp.” 

Ze vormen dan ook een antwoord op oneindig 
veel momenten in het leven. Laat de wereld zien 
wie je bent, vier een vriendschap of familieband, 
sta stil bij een bijzondere mijlpaal of bewonder je 

dierbaren op een unieke wijze. 

DDNA® Core Collecties
De basis van DDNA wordt gevormd door onze 
curated core collecties. Voor elk van deze 
collecties selecteren wij een inspirerende 
kunstenaar of ontwerper die met hun eigen 
visuele taal invulling geven aan onze missie. Deze 
sieraden vormen de fundatie waarmee je ook 

jouw eigen unieke sieraad kunt creëren. 

Door gebruik te maken van een DNA-
geïnformeerde ontwerpmethode maken we het 
mogelijk jouw gekozen sieraad te personaliseren 
aan de hand van genetische markers. Dit 
resulteert in een one-of-a-kind sieraad dat een 

unieke representatie van jezelf of dierbaren is.

SIERADEN





Blossom

Blossom toont verfijnde vrouwelijkheid door hoogstaand 
vakmanschap. Vernoemd naar het bloeiende deel van een 
bloem, belichaamt deze collectie de tijd van het jaar waarin 
de lucht geparfumeerd wordt door de bloeiende natuur, 

een viering van het leven.













Reflection

In deze collectie worden twee fluïde spiegelende lagen in 
het hart verankerd. Een voorbeeld van puur vakmanschap 
op een tijdloze en charismatische wijze. Geïnspireerd op 
onze hectische en drukke levens, bieden deze sieraden 

een moment van reflectie. 













Flow

De flow collectie is een expressie van oneindige veerkracht, 
vitaliteit, harmonie en flexibiliteit. Het vloeiende patroon is 
een vertaling van de stroom van het leven en geeft deze 

klassieke en sensuele ring een eigentijdse twist. 
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