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Benodigd Onderzoeksmateriaal: 2e ochtendurine gestabiliseerd (HCL), speeksel

Onderzoek Resultaat Eenheid Uitgangswaarden Ref.waarden

klinische chemie

Creatinine (2e ochtendurine, gestab.) 1,00 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

Burnout plus combitest .

Estradiol (speeksel) 3,1 pg/ml .

Normwaarden vrouw:
Follikelfase 3,1 - 6,4 pg/ml

Ovulatiefase 4,9 - 11,9 pg/ml
Luteaalfase 3,6 - 7,5 pg/ml

Post menopauze 3,0 - 7,5 pg/ml

Testosteron (speeksel) 78,0 pg/ml . 5,2 - 49,0

Progesteron (speeksel) 27 pg/ml .

Normwaarden vrouw:
Follikelfase 30,3 - 51,3 pg/ml

Luteaalfase 87 - 544 pg/ml
Post menopauze 21 - 69 pg/ml

Meisje (voor de menarche) 12 - 52 pg / ml
Meisje (na de menarche) 15 - 53 pg / ml

(ook door synthetische HRT of anticonceptiva)
De streefwaarden bij toediening van progesteron moeten zich richten op de fysiologische omstandigheden van het vrouwelijke endocrinum.

NeuroBalance profiel:

DHEA (speeksel) ochtendwaarde 275 pg/ml . 78 - 784

DHEA (speeksel) na 12 u 145 pg/ml . 14 - 190
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Cortisol (speeksel) ochtendwaarde 5600 pg/ml . 1850 - 14570

Cortisol (speeksel) na 2 u 7000 pg/ml . 1300 - 10290

Cortisol (speeksel) na 5 u 5100 pg/ml . 760 - 5690

Cortisol (speeksel) na 8 u 1200 pg/ml . 650 - 4380

Cortisol (speeksel) na 12 u 850 pg/ml . 330 - 3330

Cortisol/DHEA ratio (ochtendwaarde) 20,4 Ratio . 12,3 - 111,1

Cortisol/DHEA ratio (na 12 u) 5,9 Ratio . 4,9 - 82,1

Adrenaline (urine) 6,1 µg/g Crea . 5,0 - 15,0

Noradrenaline (urine) 28,0 µg/g Crea . 25,0 - 75,0

Noradrenaline/adrenaline ratio 4,6 Ratio . 3,0 - 6,0

Dopamine (urine) 125,0 µg/g Crea . 50,0 - 250,0

Serotonine (urine) 150,0 µg/g Crea . 50,0 - 185,0

Endocrinologie - Interpretatie van de uitslag

Estradiol in het speeksel

De volgende interpretatie is alleen voor in de Luteale fase afgenomen speeksel-
monsters geldig.

De lage estradiolspiegel kan bij een aanwezige cyclus met regelmatige ovulatie op
een vroege follikel- of late luteale fase wijzen of door de inname van anticonceptiva
veroorzaakt zijn.
Het Belang van de geslachtshormonen bij vrouwen
Om de hormooncyclus van van de vrouw goed te laten verlopen zijn voldoende
hoge waarden van de geslachtshormonen eestradiol en progesteron noodzakelijk.
Met name tijdens de zwangerschap worden meer van deze hormonen gesynthetise-
erd, omdat de aanwezigheid van estradiol en progesteron een voorwaarde zijn voor
de zwangerschap.

Mogelijke gevolgen van een lage estradiolspiegel
• Opvliegers
• Stemmingswisselingen
• Cyclusstoornissen
• Dermatologische symptomen
• Onvervulde kinderwens

Mogelijke oorzaken van een lafe
estradiolspiegel

Vroege follikel- of late luteale fase
Anticonceptiva inname
Hoge SHBG-spiegel

Estradiol in een typisch cyclusverloop

Testosteron in het speeksel

De hoogte van de testosteronspiegel kan op een verhoogde ovariële androgeen-
synthese (testosteron) of van de bijnierschors (DHEA) wijzen.
Testosteron is een antagonist van cortisol en estradiol. Hoge testosteronspiegels
kunnen een gewichtstoename tegengaan, maar niet genoeg om het effect van hoge
cortisol- of estradiolspiegels te compenseren.

Syntheseplaats van testosteron
Testosteron wordt bij vrouwen hoofdzakelijk gevormd door de eierstokken (ovaria).
Naast de invloed van testosteron (androgeen) op de libido en de psyche hebben
androgenen ook een belangrijke rol in het collageen van de huid.

Mogelijke gevolgen van een hoge testosteronspiegel
• Hirsutisme (mannelijke beharingstype)
• Virilisering (vermannelijking)

Positeve betekenis van een hoge testosteronspiegel voor het
lichaamsgewicht

• Versterkte vetafbraak (Lipolyse)
• Afzwakking van de cortisolwerking

Mogelijke oorzaken van een hoge testoste-
ronspiegel

Substitutie met DHEA of testosteron
Hyperandrogenamie
Poly Cysteus Ovarium Syndroom
(PCO-Syndroom)

Verdere diagnostiek bij een hoge testosteron-
spiegel
Om de diagnose hyperandrogenamie te bevestigen
adviseren we bij virilisatieverschijnselen de bepaling
van de vrije androgeen index (FAI = berekende
waarde van testosteron, SHBG en albumine in het
serum) en van androsteendion
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• Verminderde neiging tot overgewicht

Door testosteron, adrenaline en het groeihormoon HGH neemt de abdominale
lipolyse toe.

Progesteron in het speeksel

De volgende interpretatie is alleen voor in de Luteale fase afgenomen speeksel-
monsters geldig.

De uitslag laat een verlaagde progesteronspiegel zien. Een therapie is aan te
bevelen, wanneer het klinische beeld eveneens symptomen van een hormoonge-
brek vertoont.
Daar de endocriene functies van een optimale aanvoer met specifieke
micronutriënten evenals vetzuren (gammalinoleenzuur) afhankelijk zijn en verder
eventuele tekortkomingen een bestaand klachtenpatroon kunnen verergeren, moet
een tekort aan magnesium, selenium, zink en vitamine B6 worden uitgesloten.
Daarnaast adviseren wij - indien niet reeds gedaan - een controle van de schildklier-
functie.

Mogelijke gevolgen van een lage progesteronwaarde
• Versterking van de cortisolwerking

• overwegend afzetting van vetweefsel in de buikregio
• Onregelmatige cycli, tussentijds-en abnormaal bloedverlies, verkorte

menstruatiecycli, zeer sterke menstruatiecycli, verminderde libido
• sterke transpiratie
• Slaapstoornissen
• Stemmingswisselingen, concentratiezwakte, moeheid, concentratiestoor-

nissen, depressieve stemmingen, geirriteerdheid, innerlijke onrust
• Verhoogd risico op estrogeendominantie
• in hogere mate vocht vasthouden, opgezwollen gezicht, handen en voeten
• Gewichtsproblemen
• Dermatologische symptomen
• Storingen van de schildklieractiviteit

Fysiologische betekenis van progesteron
Het steroïde hormoon progesteron heeft een regulerende invloed op de werking van
oestradiol. Progesteron is verder belangrijk voor de stabiliteit van de botten,
verlengt de levensduur van huidcellen, verhoogt de productie van collageen en gaat
de vorming van rimpels en cellulitis tegen. Het heeft een slaapbevorderende
werking en gaat stemmingswisselingen tegen.

Betekenis van progesteron voor het lichaamsgewicht
• gaat de vetafzetting in de buikregio (romp) tegen
• Stimulatie van de ß-adrenerge cellen, welke de adenylaatcyclase

stimuleren
• Remming van de lipoproteïnelipase (buik)
• Antagonist van het cortisol

Progesteron in typisch cyclusverloop
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DHEA in het speeksel

De DHEA-spiegel ligt in het onopvallende normbereik. Dit steroïdehormoon
wordt hoofdzakelijk gevormd in de bijnieren. Vanaf het 25ste levensjaar neemt de
DHEA-spiegel ca. 2% per jaar af. Het hormoon DHEA is met name belangrijk voor
een toereikende stresstolerantie en een optimale regulatie van de stofwisseling.

Werking van DHEA op de stofwisseling
• Afbraak van het vetweefsel
• Regulatie van het lichaamsgewicht
• Versterkte lipolyse
• Verbetering van de immuunafweer
• Optimalisatie van de stofwisselingsregulatie
• Verhoogde stresstolerantie
• Preventie van cardiovasculaire aandoeningen
• Prohormoon voor andere geslachtshormonen
• Antagonist van cortisol

Bijnierschorshormonen (Speeksel)
De laboratoriumbepaling van bijnierschorshor-
monen in het speeksel maakt de meting van
vrije, biologisch beschikbare hormonen,
mogelijk.

Cortisol in het speeksel

De afwezige dan wel zwakke ochtendpiek kenmerkt een dysharmonieus en
verstoord dagritme van cortisol. Alles bij elkaar genomen verwijst het testresul-
taat naar een "toereikende Cortisol-synthese van de bijnierschors".

Dagprofiel cortisol:

Metabole effecten van cortisol
• Remming van ontstekingsprocessen
• Stabilisering van de bloedsuikerspiegel tijdens perioden van "honger" (o.a.

vasten)
• Onderdrukking van immunulogische processen (bijv. auto-

immuunprocessen)

Kenmerk voor het normale, fysiologische verloop
van de cortisolspiegel

"Ochtendpiek" (hoge waarde)
Afname van de waarde in de loop van de dag

Het steroïdehormoon cortisol speelt een sleutelrol in
de hormonale stresstolerantie van het lichaam.

Om een stabilisatie van de bijnierfunctie mogelijk te
maken is het noodzakelijk om stressfactoren te
identificeren en te elimineren. In veel gevallen is een
"correctie van de leefstijl" noodzakelijk.
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Adrenaline in de urine

Adrenaline (ook epenefrine) is een hormoon dat in het bijniermerg uit noradrenali-
ne gevormd wordt, onder invloed van SAMe (S-adenosylmethionine) en de co-
factoren vitamine B6, 12 en foliumzuur. In stress-situaties worden deze, samen met
adrenaline, als reactie op een gevoel van angst of boosheid in het bloed afgeschei-
den en regelt het o.a. een snelle mobilisatie van energiereserves.

Adrenaline
• Neemt toe

• Oplettendheid en concentratievermogen
• Hartslag
• Bloeddruk
• Ademhaling
• Mobilisatie van energie uit lipolyse en glycolyse
• Doorbloeding centrale organen

• Vertraagt de maag-darm-peristaltiek

Betekenis van catecholamines bij stress
Catecholamines hebben een functionele betekenis als neurotransmitter
(excitatorische of inhibitorische boodschappers van het zenuwstelsel) en worden uit
het essentiële aminozuur fenylaline gesynthetiseerd (zie grafiek rechts). Adrenaline
en noradrenaline hebben bij verhoogde prestatie-eisen een directe wisselwerking
met cortisol aangaande de activering van de neuro-endocriene stress-as
(hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as, HPA-as).

Werking van de stofwisseling van catecholamine
Catecholamines zorgen voor verbetering van de oplettendheid en het concentratie-
vermogen, een verhoging van de hartslag, ademfrequentie en de bloeddruk. Een
verhoogde catecholaminespiegel verhoogt de opwekking van energie uit lipolyse en
glycolyse.

Noradrenaline in de urine

Noradrenaline (ook norepinefrine) wordt in de noradrenerge neuronen, in het
bijzonder van de locus caeruleus, in zowel het CZS (centrale zenuwstelsel) als
perifeer in het sympatisch zenuwstelsel gevormd. De noradrenaline synthese,
uitgaand van dopamine, wordt door het enzym L-dopamine-β-hydroxylase met
zuurstof, koper en vitamine C als co-factoren gekataliseerd. In het CZS is de
verhouding tussen noradrenaline en adrenaline ongeveer 10:1. Noradrenaline is
toonaangevend betrokken bij de sturing van de reacties op acute stress en de
aanpassing van het organisme aan lichame-lijke en geestelijke druk.

Dopamine in de urine

De spiegel van de boodschapper (neurotransmitter) dopamine is normaal.
Neurotransmitters zijn boodschappers van het zenuwstelsel, die de zenuwcellen
prikkelen of hinderen. Dopamina werkt het ontbreken van motivatie tegen en
verhoogt de stemming. Een harmonieuze levensstijl met regelmatig bewegen kan
de dopaminespiegel laten stijgen.

Grafische weergave van de catecholamine-
synthese
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Betekenis van dopamine voor het lichaamsgewicht
Dopamine zorgt (samen met adrenaline) voor een gevoel van tevredenheid
("geluksgevoel") en gaat daardoor "eetverslaving" tegen.
Dopamine is samen met serotonine gerelateerd aan het gevoel van verzadiging en
de controle van de eetlust. Dopamine beïnvloedt daarnaast de waarneming en het
gevoel en verhoogt de stemming. Een hoge dopaminespiegel leidt tot een verhoogd
geluksgevoel, vreugde en optimisme. Dit wordt veroorzaakt door een zogenaamd
"beloningssysteem" in de hersenen.

Enkele factoren van het „beloningssysteem"
• Dopamine
• Adrenaline
• Lichaamseigen endorfine
• Nicotine, koffie

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
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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