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Benodigd Onderzoeksmateriaal: 2e ochtendurine gestabiliseerd (HCL)

Onderzoek Resultaat Eenheid Uitgangswaarden Ref.waarden

klinische chemie

Creatinine (2e ochtendurine, gestab.) 1,10 g/l . 0,25 - 2,0

Aanwjizing: . .
De bepaling van de creatinineconcentratie in de urine is hier slechts een maat voor het concentratievermogen van de nieren. Hoge waarden wijzen op

een sterke urineconcentratie en lage waarden wijzen op een sterke verdunning. Pas na overweging van deze factoren kan een juiste beoordeling
plaatsvinden.

Endocrinologie

Urintest Serotonin .

Serotonine (urine) 75,5 µg/g Crea . 50,0 - 185,0

Endocrinologie - Interpretatie van de uitslag

Serotonine in de urine

De serotoninespiegel lag in het normale bereik.
Serotonine heeft invloed op de activiteit van dopamine en beïnvloedt de regulatie
van het slaap-waak-ritme, de opname van voeding en de stemmingsbepaling.
Zowel depressies, eetstoornissen, slaapstoornissen en de waarneming van pijn
worden met de werking van serotonine in verband gebracht. De productie in het
lichaam (biosynthese) vindt plaats door het aminozuur tryptofaan. Noodzakelijke co-
factoren voor de serotonine synthese zijn vitamine B3, B6 en vitamine C.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of

Muster, 310001NL
Geb. 12.03.1998 w
Barcode 42798653
Laboratoriumnummer 2111261051
Monsterafname op 26.11.2021
Ontvangst op 26.11.2021 09:01
Uitslag op 26.11.2021

medivere GmbH Hans-Böckler-Straße 109-111 55128 Mainz
T. +49 - (0)6131 - 7205 404 info@medivere.de www.medivere.de



uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact
opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij telefonisch
spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening
geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoriapartners .
** Accreditatie in voorbereiding
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