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ADRENALE	  STRESSINDEX €	  150,31

Bij	  deze	  test	  worden	  de	  hormonen	  cortisol	  en	  DHEA	  gemeten	  in	  speeksel.	  Beide	  hormonen	  worden	  door	  de	  
bijnierschors	  geproduceerd.	  Cortisol	  heeft	  uitgebreide	  effecten	  op	  verschillende	  organen	  in	  het	  lichaam:	  het	  
werkt	  ontstekingsremmend,	  het	  houdt	  de	  bloedglucosespiegel,	  de	  bloeddruk	  en	  de	  spierkracht	  op	  peil	  en	  
helpt	  de	  zout-‐	  en	  vochtbalans	  in	  evenwicht	  te	  houden.	  Wanneer	  het	  lichaam	  onderhevig	  is	  aan	  stress,	  is	  de	  
cortisol-‐productie	  verhoogd.

Het	  hormoon	  DHEA	  heeft	  invloed	  op	  de	  gemoedstoestand,	  het	  immuunsysteem,	  de	  bloedsomloop,	  de	  
bloedsuikerspiegel,	  het	  botmetabolisme,	  het	  seksuele	  functioneren	  en	  de	  fysieke	  kracht.	  Het	  beschermt	  het	  
zenuwstelsel	  en	  verbetert	  de	  cognitieve	  functies	  en	  het	  geheugen.	  Veranderingen	  in	  de	  concentratie	  DHEA	  
geven	  de	  mate	  van	  gewenning	  aan	  stress	  aan.	  

Bij	  deze	  test	  wordt	  onderzocht	  of	  de	  volgende	  symptomen	  veroorzaakt	  worden	  door	  een	  verminderde	  
conditie	  van	  de	  bijnieren:	  Vermoeidheid,	  uitputting,	  minder	  weerstand,	  sterke	  stemmingswisselingen,	  
huidproblemen,	  osteoporose,	  versnelde	  verouderingsprocessen:	  achteruitgang	  van	  de	  verstandelijke	  functies	  
(waaronder	  het	  geheugen	  en	  het	  concentratievermogen),	  het	  reactievermogen	  en	  de	  algehele	  lichamelijke	  
conditie.

Als	  de	  eerder	  genoemde	  symptomen	  verklaard	  kunnen	  worden	  door	  de	  gemeten	  concentraties	  cortisol	  en	  
DHEA	  in	  speeksel,	  dan	  kan	  een	  passende	  therapie	  worden	  ingezet,	  waardoor	  de	  klachten	  afnemen	  en	  de	  
kwaliteit	  van	  leven	  verbetert.

GROOT	  HORMOONPROFIEL	  
VROUW

€	  107,92

Met	  deze	  test	  kunnen	  duizeligheid,	  slapte,	  krachtsverlies,	  vermoeidheid,	  prikkelbare	  darmsyndroom,	  
vruchtbaarheidsproblemen,	  PMS-‐klachten	  en	  overgangsproblemen	  bij	  de	  vrouw	  verklaard	  worden.	  
Daartoe	  worden	  de	  hormonen	  oestradiol,	  progesteron,	  testosteron	  en	  DHEA	  gemeten	  in	  speeksel.	  Een	  
verstoorde	  balans	  tussen	  deze	  hormonen	  kan	  de	  oorzaak	  zijn	  van	  de	  genoemde	  symptomen.
Oestrogene	  hormonen,	  waarvan	  oestradiol	  de	  belangrijkste	  is,	  reguleren	  onder	  andere	  de	  groei	  en	  
ontwikkeling	  van	  de	  vrouwelijke	  geslachtskenmerken,	  ze	  hebben	  veel	  invloed	  op	  de	  menstruele	  cyclus,	  het	  
centrale	  zenuwstelsel,	  het	  cardiovasculaire	  systeem,	  het	  botmetabolisme	  en	  ook	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
spierkracht	  bij	  de	  vrouw.	  

Progesteron	  bereidt	  het	  baarmoederslijmvlies	  voor	  op	  de	  innesteling	  van	  een	  bevruchte	  eicel	  en	  maakt	  de	  
borstklieren	  gereed	  voor	  melksecretie.	  Tijdens	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  menstruele	  cyclus	  is	  de	  
progesteronproductie	  het	  hoogst.	  Tijdens	  deze	  fase	  gaat	  de	  lege	  follikel	  behalve	  progesteron	  ook	  oestrogeen	  
produceren.	  Er	  kunnen	  rond	  deze	  tijd	  symptomen	  optreden	  van	  het	  premenstrueel	  syndroom	  (PMS),	  zoals	  
gevoelige	  borsten,	  een	  opgeblazen	  gevoel,	  slaperigheid,	  neerslachtigheid	  en	  prikkelbaarheid.	  
Geslachtshormonen,	  met	  name	  oestradiol	  en	  progesteron,	  blijken	  een	  rol	  te	  spelen	  bij	  de	  pijnperceptie.	  
De	  concentraties	  vrij	  en	  totaal	  testosteron	  zijn	  verhoogd	  in	  vrouwen	  met	  het	  metabool	  syndroom.	  Het	  heeft	  
invloed	  op	  de	  hoeveelheid	  spiermassa	  en	  spierkracht.	  Het	  hormoon	  DHEA	  heeft	  onder	  andere	  invloed	  op	  de	  
gemoedstoestand,	  het	  immuunsysteem,	  het	  seksuele	  functioneren,	  spierkracht,	  de	  verstandelijke	  functies,	  
zoals	  de	  concentratie	  en	  het	  geheugen.

Naar	  aanleiding	  van	  de	  gemeten	  concentraties	  oestradiol,	  progesteron,	  testosteron	  en	  DHEA	  kan	  de	  juiste	  
therapie	  worden	  ingezet	  waardoor	  de	  klachten	  afnemen	  en	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  wordt	  verbeterd.

GROOT	  HORMOONPROFIEL	  
MAN

€	  80,94

Met	  deze	  test	  kunnen	  chronische	  en/of	  onverklaarbare	  pijn,	  vruchtbaarheids-‐	  en	  libidoproblemen,	  
vermoeidheids-‐	  en	  concentratieproblemen	  en	  krachtverlies	  bij	  de	  man	  verklaard	  worden.	  Daartoe	  worden	  de	  
hormonen	  oestradiol,	  testosteron	  en	  DHEA	  gemeten	  in	  speeksel.	  Een	  verstoorde	  balans	  tussen	  deze	  
hormonen	  kan	  de	  oorzaak	  zijn	  van	  de	  genoemde	  symptomen.

Van	  oestrogenen,	  waarvan	  oestradiol	  de	  belangrijkste	  is,	  is	  aangetoond	  dat	  ze	  een	  regulerende	  functie	  
hebben	  in	  het	  centrale	  zenuwstelsel,	  het	  cardiovasculaire	  systeem	  en	  het	  botmetabolisme.	  Uit	  onderzoek	  is	  
gebleken	  dat	  oestradiol	  mogelijk	  een	  beschermend	  effect	  heeft	  op	  sperma.	  Bovendien	  blijkt	  het	  een	  rol	  te	  
spelen	  bij	  de	  pijnperceptie.	  

Testosteron	  is	  het	  hormoon	  dat	  de	  mannelijke	  geslachtskenmerken	  en	  de	  voortplantingsfunctie	  reguleert.	  
Het	  heeft	  invloed	  op	  de	  hoeveelheid	  spiermassa	  en	  spierkracht	  en	  het	  seksuele	  functioneren.	  Het	  hormoon	  
DHEA	  heeft	  onder	  andere	  invloed	  op	  de	  gemoedstoestand,	  het	  immuunsysteem,	  het	  seksuele	  functioneren,	  
spierkracht,	  de	  verstandelijke	  functies,	  zoals	  de	  concentratie	  en	  het	  geheugen.

Naar	  aanleiding	  van	  de	  gemeten	  concentraties	  oestradiol,	  testosteron	  en	  DHEA	  kan	  de	  juiste	  therapie	  
worden	  ingezet	  waardoor	  de	  klachten	  afnemen	  en	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  wordt	  verbeterd.


