Stap-voor-stap gids
Fidlab diagnostiek van klacht tot behandeling
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1
Patiënt met chronische klachten?

Behandeling op basis van diagnose?

Vermoeidheid, hoofdpijn, insomnia, angst,
lusteloosheid, concentratieproblemen,
hypertensie, overgewicht, gewrichtspijnen,
prikkelbare darm, constipatie/diarrhee,
haarverlies, dermatitis, …

Aangetaste organen worden vaak afzonderlijk
geëvalueerd met het doel om één of meerdere
diagnosen te stellen. Deze aanpak leidt
doorgaans tot een op medicatie gebaseerde
behandeling (‘quick fix’).

Oorzaak-georiënteerde
aanpak

Snellere
celveroudering
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Chronische laaggradige inflammatie

Metabole storingen

Een symptoom is nooit de oorzaak!

Ondanks de drang om een diagnose te stellen, is
het noodzakelijk om ook de basis van de meeste
chronische gezondheidsklachten te beoordelen:
laaggradige inflammatie en metabole
storingen.

4
Hoe groot is de impact?

Fidlab
bloedonderzoek

Om de impact door inflammatoire en
metabole storingen op de gezondheid te
bepalen, kunnen verschillende biomarkers in
een eenvoudig bloedonderzoek gemeten
worden.

5
Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Inflammatoire en metabole storingen worden
veroorzaakt door Immunolgische, hormonale
en neurologische onevenwichten. Die vinden
vaak hun oorsprong in een storing ter hoogte
van 2 biologische systemen: het stressadaptatie systeem (HPA) en het ecologisch
evenwicht in de darm.

6
Wat zijn de uitlokkende factoren?

Problemen in het stress-adaptatie systeem en
het darm microbioom kunnen op een duurzame
manier hersteld worden wanneer ook de
belangrijkste uitlokkende factoren aangepakt
worden: lifestyle (voeding, beweging, slaap,
sociaal contact) en omgevingsfactoren.
Daarnaast kan het nuttig zijn om rekening te
houden met een mogelijke genetische belasting.

Darm microbioom

HPA-test
Neuro-intestinale as

7
Hoe kan Fidlab diagnostiek helpen?
Fidlab analysen werden ontwikkeld en
gevalideerd om de impact van
inflammatoire en metabole storingen op de
gezondheid te koppelen aan mogelijke
oorzaken in het stress-adaptatie systeem
en het ecologisch evenwicht in de darm in
functie van diverse uitlokkende factoren.

DNA Health profiel

8
Behandeling op basis van oorzaak!

De resultaten van de Fidlab analysen kunnen gebruikt
worden om een gepersonaliseerde en oorzaakgeoriënteerde behandeling in te stellen waarbij de kans
op duurzaam herstel gemaximaliseerd wordt.
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