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Benodigd Onderzoeksmateriaal: Droog bloed (BloodSpot-FS)

Onderzoek Resultaat Eenheid Uitgangswaarden Ref.waarden

micronutriënten

Docosahexaeenzuur (DHA) 22:6** 4,12 % ges. FS .

Eicosapentaeenzuur (EPA) 20:5** 1,12 % ges. FS .

Omega-3-Index (EPA en DHA)** 7,28 % ges. FS . > 8,0

Micronutriëntendiagnostiek - Interpretatie van de resultaten

Diagnostiek van vetzuren

Omega-3-Index (EPA und DHA)

De Omega-3-Index vertegenwoordigt de aanvoer van de vetzuren docosahe-
xaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA). Epidemiologische studies
hebben aangetoond dat een visrijke voeding(vooral de consumptie van makreel,
haring en zalm) het sterftecijfer bij coronaire aandoeningen aanzienlijk kan
verminderen vanwege het hoge gehalte aan omega-3-vetzuren. Volgens recente
studies hebben omega-3-vetzuren ook een gunstige invloed op het verloop van
psychische aandoeningen zoals depressies, manisch-depressieve aandoeningen,
schizofrenie en hyperactiviteitssyndroom.
De index van uw monster komt overeen met een matige toevoer van omega-
3-vetzuren. Het risico op coronaire hartziekten, inflammatoire reumatische
aandoeningen of psychische stoornissen komt overeen met de referentiepopulatie.
Volgens een intern onderzoek valt het grootste deel van de referentiepopulatie met
en westers voedingspatroon in het bereik van de matige toevoer. Het optimale
beschermende gebied kan alleen worden bereikt door een consequente
verandering van voeding of door suppletie.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te

Omega-3-Index

< 4.0%: Geringe cardioprotectie
4.0 - 8.0%: Matige cardioprotectie
> 8.0%: Goede cardioprotectie
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nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of
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 laboratoria partners.
** Accreditatie in voorbereiding
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