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STRESS
- Adrenale stressindex

- Cortisol dagprofiel

Deze folder informeert u over ‘het hoe en waarom’ van hormoononderzoeken  

en geeft antwoorden.
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Waarom hormoononderzoeken?
Er wordt, meestal vanwege de bevindingen van uw arts/therapeut, een hormonale 

disbalans vermoed. Om hiertegen een optimaal behandel- en herstelplan op te kunnen 

stellen, is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de hormonale balans.

De oorzaak van een hormonale disbalans kan heel divers zijn. Om een paar voorbeelden  

te noemen: stress, tekort aan vitaminen, tekort aan mineralen, verkeerde voeding,  

onvoldoende nachtrust en wisselende werktijden.

De uitslagen van de hormoononderzoeken geven een belangrijke aanwijzing in welke 

richting de oplossing gezocht moet worden. Soms is het noodzakelijk dat tegelijk met deze 

test (of na het ontvangen van de uitslag van deze test) nog een ander laboratoriumonderzoek 

ingezet dient te worden.
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Wat wordt er getest?
In het speeksel wordt de hoeveelheid van het hormoon cortisol bepaald.

Cortisol is een hormoon dat van levensbelang is. Het zet het systeem in gang waardoor we 

’s ochtends wakker kunnen worden en de kracht hebben om op te staan. Het hormoon is 

belangrijk bij het vrijmaken van energie en het aanzwengelen van het uithoudingsvermogen.

Cortisol wordt ook wel ‘stresshormoon’ genoemd, (het is een hormoon) dat ervoor zorgt 

dat we kunnen reageren met verhoogde alertheid en spierspanning, als dat nodig is.

De hormoon hoeveelheid varieert gedurende de dag. Normaal gesproken is de hoeveel-

heid cortisol vlak na het ontwaken het hoogst. In de loop van de dag neemt de hoeveelheid 

af. Om deze golfbeweging goed in kaart te brengen zijn meerdere meetmomenten op de 

dag noodzakelijk.

Bij (langdurige) stress of door andere oorzaken kan de hoeveelheid cortisol in het lichaam 

afwijken van wat normaal is. Symptomen die daarop kunnen wijzen staan in het kader 

‘Mogelijke symptomen bij een Cortisol disbalans’.

CORTISOL

• Vermoeidheid,

•  Uitputting,

• Bloedsuikerspiegelschommelingen,

• Bloeddrukproblemen,

• Spierzwakte,

• Lage lichaamstemperatuur,

• Verstoorde vochtbalans,

• Lage immuniteit,

• Gevoelig voor ontstekingen. 

Mogelijke symptomen bij een cortisol disbalans:
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Keuze uit twee onderzoeken
Uw arts/therapeut adviseert u één van de volgende twee onderzoeken:

Cortisol dagprofiel: Bij dit onderzoek wordt het hormoon cortisol op zeven tijdstippen 

gedurende een dag in het speeksel gemeten.

Adrenale stressindex: Dit onderzoek is uitgebreider dan het ‘cortisol dagprofiel’. Naast het 

cortisol wordt ook het hormoon DHEA op twee tijdstippen in het speeksel gemeten.

DHEA en cortisol worden beide uit dezelfde basisbouwblokken gemaakt. Hierdoor kan de 

hoeveelheid DHEA een extra indicatie geven in hoeverre het lichaam in staat is adequaat 

te kunnen reageren op stress. Symptomen die daarop kunnen wijzen staan in het kader. 

‘Mogelijke symptomen bij een DHEA disbalans’.

DHEA

• Lage immuniteit,

• Sterke stemmingswisselingen,

• Slappe huid,

• Osteoporose,

• Verminderd libido,

• Cognitieve achteruitgang,

• Afname van het reactievermogen, 

• Geheugenproblemen.

Mogelijke symptomen bij een DHEA disbalans:
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Waarom testen in het speeksel en niet in het bloed?
Het bepalen van de waardes in het speeksel ten opzichte van die in het bloed biedt drie 

voordelen:

1. Optimale meting van actieve hormonen

In het lichaam komen hormonen, zoals cortisol, in actieve en in inactieve vorm voor.  

De inactieve vorm is aanwezig in lichaamsvloeistoffen en weefsels maar is niet werkzaam 

omdat het vastzit aan een ander molecuul; dit noemen we het gebonden cortisol. 

Pas na een gecoördineerde verandering - door het los te koppelen van het molecuul dat 

het hormoon beperkte - wordt het hormoon omgevormd van een niet-werkzaam naar 

een werkzaam hormoon.

Het werkzame cortisol wordt ‘vrij cortisol’ genoemd; hiervan willen we de hoeveelheid 

meten. In het bloed is slechts 1-5% in de vrije vorm aanwezig, de rest van het cortisol is in 

gebonden vorm. Echter, in speeksel is het precies tegenovergesteld; daarin is 95-99% als 

vrij cortisol aanwezig. De bepaling van cortisol in speeksel is daarom veel efficiënter.

2. Dagprofiel totaalbeeld

Met speeksel kan er op eenvoudige wijze meerdere metingen op verschillende tijdstippen 

op de dag worden gedaan. Hierdoor ontstaat een overzicht van de hormonale situatie 

gedurende de dag.

3. Gemak

Een groot voordeel van een speekseltest is het gemak waarmee monsters genomen 

kunnen worden:

- U kunt het op eenvoudige wijze zelf doen, waar u ook bent.

-  Het is pijnloos (geen naalden om bloed af te nemen, maar gewoon spugen in een buisje)
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Hoe gaat de test in zijn werk?
U ontvangt van uw arts/therapeut een testpakket, een envelop en een aanvraagformulier.

Op het aanvraagformulier heeft uw arts/therapeut één van de twee onderzoeken (Cortisol 

dagprofiel of Adrenale stressindex) aangekruist.

In het testpakket zit een duidelijke handleiding en het materiaal om het speeksel te verza-

melen. De envelop biedt het gemak dat u zelf, zonder verzendkosten, het materiaal naar 

het laboratorium stuurt.

U bepaalt van tevoren op welke dag van de week (zondag t/m woensdag) u uw speeksel-

monsters gaat afnemen. Hiervoor moet u op zeven specifieke momenten op één dag in  

verschillende testbuisjes spugen. De envelop moet vervolgens zo spoedig mogelijk  

(uiterlijk de volgende dag voor 17.00 uur) op de post naar het laboratorium voor analyse.

Als u de handleiding, die in het testpakket zit, doorneemt voordat u de test gaat uitvoeren, 

heeft u bij vragen alle tijd om contact op te nemen met uw arts/therapeut.

Uitslag
Uw arts/therapeut ontvangt de uitslag per e-mail binnen 10 werkdagen (na ontvangt van 

het testpakket in het laboratorium) en zal deze in een consult met u bespreken. De uitslag 

wordt uitsluitend ter beoordeling gestuurd aan uw arts/therapeut. De interpretatie vereist 

gedegen medische kennis.
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Kosten
De kosten van het laboratoriumonderzoek staan op het aanvraagformulier.  

Het aanvraagformulier en bijbehorende testpakket ontvangt u van uw arts/therapeut.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met uw arts/therapeut.
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Notities
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