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Benodigd Onderzoeksmateriaal: Urin stab. (Sander)

Onderzoek Resultaat Eenheid Uitgangswaarden Ref.waarden

maagdarm-diagnostiek

Zuur-base titratie volgens Sander .

1e urine monster: 6:00 uur 79,09 AQ-Wert . < 60,0

2e urine monster: 9:00 uur 65,90 AQ-Wert . < 20

3e urine monster: 12:00 uur 52,40 AQ-Wert . < 50

4e urine monster: 15:00 uur 79,03 AQ-Wert . < 10

5e urine monster: 18:00 uur 56,20 AQ-Wert . < 50

pH 1. urine: 6:00 uur 5,0 . 5,0 - 6,0

pH 2. urine: 9:00 uur 5,4 . 4,8 - 7,4

pH 3. urine: 12:00 uur 5,7 . 4,8 - 7,4

pH 4. urine: 15:00 uur 5,0 . 4,8 - 7,4

pH 5. urine: 18:00 uur 5,5 . 4,8 - 7,4

Klinische Chemie - Interpretatie van de diagnose
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Zuur-base titratie volgens Sander

Beoordeling van de AQ

Het onderzoek van de zuur-base-titratie volgens Sander resulteerde in een
gemiddeld aciditeitsquotiënt van 67. Dit pleit voor een gemiddelde zuurbelasting
van het weefsel.

Evaluatie van het verloop van de dag

De dagcurve toont een regulering van de zuur-base-huishouding in de ochtend.
Opvallend is een atypisch verloop van de regulatie in de middag. Oorzaak hiervoor
kan onder andere de samenstelling van de lunch uit zure of zuurvormende
voedingsmiddelen zijn of het niet naleven van de etens- en/of monsterafnametijden.
Ook de inname, kort voor de monstername, van basenvormende voedingssupple-
menten kan een invloed hebben op het atypische waardeverloop.

Algehele beoordeling

Rekening houdend met het verloop van de dag (reguleringsvermogen) en de AQ-
waarde pleiten de gegevens over het geheel genomen voor een onmiskenbare
zuurbelasting van het weefsel.

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