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Een zekere pro-inflammatoire respons is binnen een acute stressituatie 

een vitale reaktie op een bedreiging van de menselijke integriteit in het 

algemeen. Een respons die de noodzakelijke systemen in de mens acti-

veert teneinde de overlevingskans te vergroten. Deze respons is evolu-

tionair verweven met de omgevingsinvloeden van de oermens, waarbij 

alle oplossingen inherent waren, en nog steeds zijn, aan een besluit tot 

adequate actie op basis van een emotie of een gevoel. Deze adequate actie 

was veelal gekoppeld aan fysieke inspanning zoals verdedigen, veilig-

heid zoeken, voedsel zoeken, etc. Net zoals de diersoorten onderling 

verschillen in hun gedragingen en behoeften, heeft ook de mens zijn 

eigen natuur. Chronische stress betekent dan in algemene zin dat onze 

menselijke natuur in meerdere opzichten langdurig gecensureerd wordt 

en dat we daarbij de vaardigheid verliezen om datgene te doen wat we in 

essentie zouden moeten doen. 

Onze regelsystemen die evolutionair ontwikkeld zijn om stressoren op 

natuurlijke wijze het ‘hoofd’ te kunnen bieden raken dan in onbalans. 

Ons systeem, ons brein, inventariseert dan niet de karakteristieken van 

een oplossingsgericht gedrag met terugkeer van de homeostase en welbe-

vinden. Het moderne leven zit voor ons oeroude systeem namelijk vol 

met surrogaatoplosingen waardoor inflammatoire responsen te vaak en 

te lang kunnen gaan persisteren. Binnen de prioriteitstellingen van ons 

biologisch systeem verwordt een initiële vitale reaktie, die de overleving 

op korte termijn vergroot uiteindelijk tot een schadelijk inflammatoir 

proces op de langere termijn. Depressie of een andere (beschavings-)

ziekte kan dan het gevolg zijn.

Door provocatie van het immuunsysteem via Toll-like receptoren 

(TLR) wordt in cellen van het immuunsysteem de transcriptiefactor 

Nuclear Factor kappa B (NFkB) geactiveerd. Door chronische mentale 

stress kan in het GALT en MALT (resp. gut associated lymfoïd tissue 

en mucosal associated lymfoïd tissue) de productie van sIgA (secretoir 

IgA) afnemen. sIgA in het secreet van de slijmvliezen beschermt de 

mucosale barrière tegen penetratie en kolonisatie van pathogenen en 

andere ongunstige floracomponenten. Verlaagde concentraties sIgA 

en verlies van tight-junctions bevorderen het naar binnen ‘lekken’ van 

antigenen en toxinen hetgeen een toename van chronische of recidive-

rende immunologische provocaties tot gevolg heeft. Dit effect lijkt zich 

vooral in combinatie met voedingsfouten, een ongunstige darmflora en 

daarmee samenhangende hyperpermeabiliteit van de darm, sterker te 

manifesteren. 

Een reeks predisponerende danwel belastende factoren (stressoren) 

bevorderen op termijn sympatische hyperactiviteit en stressgevoeligheid 

waarbij lage graad ontsteking (chronische microglia-activiteit), oxida-

tieve stress en cellulaire schade, de ATP-productie kunnen overvragen. 

Vermindering van neuronenoverleving, plasticiteit en stressadaptatie 

zijn het gevolg. Hierbij worden de vitale reserves en daarmee samen-

hangende adaptieve capaciteit van het individu gaandeweg uitgeput, 

hetgeen zich tevens laat zien in een afname van de HRV (heart rate 

variability). Rigiditeit is het gevolg, zowel lichamelijk als geestelijk. >>  



Verklarende termen:

Ach = Acetylcholine

alfa-AR = alfa-adrenoreceptoren

bèta-AR = bèta-adrenoreceptoren

alfa7nAChR = nicotine-acetylcholine-

receptor

BDNF = Brain derived neurotrophic 

factor

CZS = Centraal zenuwstelsel

CRH = Cortisol releasing hormone

DA = Dopamine

DVC= Dorsale vagale complex

ERK = Specifiek fosforilerend enzyme 

behorend tot MAPK

GR = Glucocorticoïd receptor

5-HT = 5-hydroxy tryptofaan  

(= serotonine)

IL-1 = Interleukine-1

IL-6= Interleukine-6

JNK = Specifiek fosforilerend enzyme 

behorend tot MAPK

LPS = Lipopolysachariden

MAPK= Mitogen Activated Protein 

Kinase

NE = Norepinefrine, noradrenaline

NFkB = Nucleair factor kappa-B

NO = Stikstofmonoxide

NTS = Nucleus tractus solitarius

p38 = specifiek fosforilerend enzym 

behorend tot MAPK

SP = Substance P

TLR = Toll-like receptor

TNF = Tumor necrose factor alfa

= consequenties voor het immuunsysteem

= consequenties voor emoties, gevoelens en gedrag

= stressoren / risicofactoren



Binnen de cellulaire energieproductie wordt vooral de anaerobe glyco-

lyse bevorderd. Zo laat de praktijk vaak een lactaatverhoging zien met 

een verhoogde spiertonus en pijnlijke stijve nek en rugspieren terwijl 

probleemoplossend en flexibel mentaal functioneren steeds moeilijker 

wordt. Kortom de belastingen van het persoonlijk leven overstijgen de 

belastbaarheid van de mens in kwestie.

De verknoping van meerdere belastende factoren en de wisselwerking met 

de pathofysiologische consequenties herbergen zo een negatieve, zichzelf 

versterkende spiraal die het ontstaan van een depressie, maar ook van 

andere beschavingsziekten, bevordert. Theoretisch zijn op het vlak van 

vrijwel alle in de afbeelding genoemde stressoren (aangegeven met de rode 

bliksempijlen) interventies toe te passen die het terugwinnen van de belast-

baarheid, vitaliteit en geluksbeleving kunnen faciliteren. De therapeutische 

waarde ligt dan vooral in een combinatie van relevante interventies. 

Het inmuunsysteem antwoordt via de productie van pro-inflammatoire 

cytokinen zoals TNF-alfa, IL-  en IL-6. Door zwakte van het regulatoire 

immuunsysteem (Treg) onder invloed van een te hoge of te lage cortisol-

expressie, darmfloraverstoringen, voedingsfouten, gebrek aan zonlicht 

en ontwikkelingsstoornissen binnen het adaptieve immuunsysteem, 

kunnen er onbalansen tussen het Th  en Th2 gemedieerde immuun-

systeem ontstaan waardoor het immuunsysteem fouten gaat maken en 

de immunologische reactie het lichaam per saldo niet meer beschermt 

maar juist beschadigt. Vooral de invloed van de periode voor de geboorte 

en de vroegkinderlijke ervaringen in brede zin drukken hun stempel op 

de rijping van het immuunsysteem en fenotype in het algemeen (epige-

netica). Tijdens deze belangrijke perioden is de ontwikkeling van het 

brein nauw verweven met dat van het immuunsysteem. Zo hebben ook 

de leefstijl en voedingskeuzen van de moeder en de kwaliteit en duur van 

haar bortstvoeding, of juist achterwege blijven van borstvoeding, effect op 

het kind. Wanneer deze periode in het leven niet goed verloopt, kunnen 

verstoringen in de functie van de HPA-as en te sterke of te lang aanhou-

dende danwel niet adequate inflammatoire responsen op belastende 

factoren of antigenen het gevolg zijn. Deze verschijnselen vormen een 

zekere wisselwerking met emoties en gedragskenmerken. Zo kunnen 

weer ongewenste conditionerende effecten ontstaan die stressgevoelig-

heid en gevoelens van wanhoop in het latere leven bevorderen. 

De proïnflammatoire cytokinen bereiken via diverse wegen de hersenen 

en lokken een versterkte inflammatoire respons van de in het centraal 

zenuwstelsel gelegen microglia-cellen uit. De pro-inflammatoire signalen 

komen zowel via de circulatie vanuit de periferie als via afferente banen 

van de N. Vagus. Via het dorsale vagale complex (DVC) en de Nucleus 

Tractus Solitarius (NTS) worden de hersenen direct over alle homeo-

statische aspecten geïnformeerd waaronder een veelheid aan informatie 

uit de viscerale organen. Via de darm worden de hersenen bijvoorbeeld 

direct geïnformeerd via Lipopolysachariden (LPS), Substance P (SP), 

Stikstofmonoxide (NO) en pro-inflammatoire cytokinen. Hierbij is het 

interessant om te vermelden dat bepaalde lipopolysachariden uit de darm-

flora zoals die van de campylobacter in proefdieronderzoek zelfs angstig 

gedrag uitlokken voordat de systemische immuunactivatie een feit is. Per 

saldo lokt het geheel van invloeden hyperexcitatie van het zenuwstelsel 

uit door sensibilisatie van de N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptoren 

in het centrale zenuwstelsel waarbij de balans tussen het excitatoire 

glutamaat en sederende GABA (gamma-amino-boterzuur) ten faveure 

van glutamaat verschuift. Behalve neurotoxische consequenties kan 

er bijvoorbeeld hyperalgesie (toename van pijngewaarwording) of allo-

dynie (pijngewaarwordingsstoornis) ontstaan. Ook andere sensorische 

informatie komt ‘harder’ binnen, zo kan bijvoorbeeld geluid indrin-

gender ervaren worden waardoor men ook eerder opschrikt of meer in 

zijn concentratie gestoord wordt. Kortom men verliest zijn evenwichtige 

selectiviteit in het toelaten van prikkels waardoor veel irrelevante input de 

hersenen extra gaat belasten en het doelgericht en geconcentreerd functi-

oneren bemoeilijkt wordt. Een gevoel van controleverlies en besluiteloos-

heid kan zo gaan domineren waarbij een negatieve verwachting van de 

toekomst ontstaat.

De inflammatoire respons van de microglia-cellen, die ook onder invloed 

van chronisch mentale stress via sympaticusactivatie wordt uitgelokt, 

veroorzaakt zo een reeks veranderingen in de hersenen die betrokken 

zijn bij de ontwikkeling van depressie zoals: 

(i)  Veranderingen in het metabolisme van bekende neurotransmitters 

zoals 5-hydroxytryptofaan (5-HT=serotonine), dopamine, GABA en 

glutamaat. 

(ii)  Toename van cortisol releasing hormone (CRH) in de paraventricu-

laire nucleus (PVN / hypothalamus). Indien dit lang aanhoudt adap-

teren de CRH-receptoren in de hypofyse waardoor de ACTH- en 

cortisolproductie wel verhoogd wordt maar dit minder het geval is 

dan dat je dit op basis van de CRH-productie mag verwachten. Mede 

door de verstoorde cortisol-feedbackmechanismen en versterkte CRH-

receptorsignaaltransductie in het brein, worden emoties zoals angst en 

onrust bevorderd.

(iii)  Afname van de productie van neurotrofinen zoals Brain Derived Neuro-

trophic Factor (BDNF). Verminderde productie van deze substanties 

door gliaweefsel en afname van hun signaaltransductie op betrokken 

receptoren, vermindert de overleving en plasticiteit van neuronen 

hetgeen geassocieerd is met een chronisch gevoel van onrust, wanhoop, 

vergeetachtigheid en gebrek aan concentratievermogen.

Hersensregionen zoals de nucleus accumbens, hippocampus en 

amygdala zijn bijvoorbeeld betrokken bij een verminderd beloningsge-

voel en geluksbeleving, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen, 

angst en gevoelens van wanhoop. De hang naar beloningsgevoel en rust 

vergroot dan de kans op het ontwikkelen van een verslaving.

Blootstelling aan diverse stressoren kan via activatie van de sympaticus 

(locus coerelus) via vrijzetting van noradrenaline (NE=Norepinephrine) 

en binding aan alfa- en bèta-adrenoreceptoren (aAR en bAR) NFkB  

activeren en een inflammatoire cascade opstarten.



Het onder (e) genoemde proces wordt versterkt doordat belastende 

factoren de parasympatische invloed van de nervus vagus onderdrukken. 

Hierbij vindt door een verminderde productie van acetylcholine minder 

binding plaats aan de nicotine-acetylcholinereceptor (a7nAChR) waar-

door sympatische activatie van NFkB wordt bevorderd.

Binding van antigenen aan de TLR zorgt behalve voor activatie van NFkB 

ook voor activatie van fosforilerende enzymen zoals mitogen activated 

protein kinase (MAPK) waaronder ook P38 en Jun amino-terminal kinase 

(JNK). Deze enzymen antagoneren de cortisol signaaloverdracht via de 

glucocorticoïdreceptoren waardoor de anti-inflammatoire werking van 

cortisol vermindert en de negative feedback binnen de HPA-as wordt 

verstoord. Ondanks verhoogde cortisolresponsen persisteert dan een 

inflammatoir proces, een op termijn zeer schadelijke combinatie.

Neuronen in bepaalde hersendelen zoals de hypothalamus, hippocampus 

en cerebellum bezitten de insuline-afhankelijke glucosetransporters.  

Interessant hierbij is dat de insulinesignalering in de hypotha-

lamus convergeert met die van leptine. Verstoringen in de signaal- 

overdracht van insuline betekent dus ook een verstoring van de leptine-

signaaloverdracht. Door zowel de inflammatoire cytokinen als de ver- 

hoogde cortisolspiegels vermindert in de hersenen de insulinesignaal-

overdracht waarbij cellulaire fosforilerende enzymen, zoals PI3K (fosfa-

tidyl-inositol-3-kinase), geremd worden en derhalve glucosetransporters 

zoals Glut 4 en Glut 8 mogelijk minder actief kunnen zijn in het regu-

leren van de neuronale glucosehomeostase. Verder heeft dit tot gevolg 

dat het handhaven van een adequaat neuronaal ATP-niveau bemoeilijkt 

kan worden, apoptose dreigt en juist hyperfosforilatie van Tau-proteïnen 

kan plaatsvinden. De hiermee geassocieerde destructie van microtubuli 

maakt zo deel uit van een neurodegeneratief proces. Chronische stress 

doet een enorm beroep op de glucosevoorziening en ATP-productie van 

de hersenen. Lage ATP-niveau’s lokken sneller een depolarisatie van 

bepaalde neuronen uit. Deze neuronen genereren dan een glutamaatcom-

mando dat via de HPA-as de cortisolproductie aanjaagt en de sederende 

neurotransmitter GABA remt. Een sterke cortisolrespons veroorzaakt 

insulineresistentie en leidt ook weer tot compensatoire hyperinsuline-

mische responsen. Cortisol en insuline zijn zogenaamde ‘counter- 

balance’ hormonen en zijn betrokken bij de verdeling van glucose tussen 

brein en periferie. Sterke responsen van beiden kunnen een stabiele 

glucose-verzorging van het brein verstoren, hetgeen weer geassocieerd is 

met onrust en stemmingswisselingen.

Zowel een verhoogde cortisol- als insulinespiegel heeft een remmend 

effect op de hypothalamus-hypofyse-schildklieras en de omzetting van T4 

naar het meer actieve T3 schildklierhormoon. T3 is in het brein evenals 

vitamine D3 (via zonlicht en uit voeding of suppletie) weer van belang 

voor een goede functie van PI3K. Kortom de vitale energie neemt af. Het 

is duidelijk dat polaire systemen in de regulatie en handhaving van de 

homeostase dermate verstoord raken dat meerdere processen in elkaar 

grijpen en gaandeweg in de tijd een zichzelf versterkende pathofysiolo-

gische cascade veroorzaken. Tenminste als er geen adequate interventie 

plaats vindt. Het is dan niet zo moeilijk om te begrijpen dat iets lekkers 

met een hoge glycemische index via een hyperglycemisch effect een 

GABA- en endorfinerespons kan veroorzaken die kortdurend sedatie en 

plezier oplevert. Suiker in het bijzonder, kan zo een verslavend en condi-

tionerend effect sorteren, maar versterkt uiteindelijk de negatieve spiraal. 

In die zin zou je het westerse geraffineerde voedsel met zijn hoge glyce-

mische index en glycemische lading kunnen bestempelen als een fout 

besluit, een verkeerde copingstrategie (verslaving), onder de stressvolle 

omstandigheden van deze tijd. Vooral als men bedenkt dat een verhoogde 

cortisolspiegel de hang naar voedsel kan verhogen en hyperfagie uitlokt. 

Dit wordt versterkt wanneer de fysieke activiteit activiteit te wensen over-

laat en de voedselkeuze niet bijdraagt tot een lang verzadigingseffect (laag 

gehalte plantaardige vezels, hoge omega-6/omega-3 ratio, te veel snelle 

(geraffineerde) koolhydraten en laag eiwitgehalte).

 

De hoge gevoeligheid van de HPA-as leidt tot een verhoogde cortisol-, 

noradrenaline- en adrenalineproductie door de bijnieren. Bepaalde 

personen hebben in aanleg al een verminderde bezetting van de hoogsensi-

tieve cortisolreceptor GRalfa waardoor het negatieve feedbackmechanisme 

ter regulatie van de cortisolproductie kwetsbaar is. Tot dusver blijkt er bij 

een depressie sprake te zijn van een verhoogde cortisolspiegel. Binnen de 

dynamische balans tussen parasympaticus- en sympaticusactiviteit en de 

reakties binnen de HPA-as, kunnen zich diverse verstoringen voordoen. 

Hierbij raakt ook de harmonieuze fluctuatie van de cortisolproductie met 

het circadiaanse ritme verstoord. Zo kunnen vooral vrouwen zelfs een 

hyperparasympatische activiteit vertonen. Echter een te lage cortisolres-

pons kan eenzelfde immunologische verstoring teweeg brengen als een te 

hoge. Bovendien zijn lage CRH-waarden geassocieerd met fysieke pijn.

Een normale of verlaagde cortisolspiegel is vooral aan de orde bij een atypi-

sche depressie. Een normale cortisolspiegel hoeft dus niet te betekenen dat 

de HPA-as normaal functioneert. Bij een atypische depressie verslechteren 

de symptomen vooral in de middag; zware moeheid, grote slaapbehoefte, 

angst voor sociale afwijzing en een hang naar zoetigheid, zijn typische symp-

tomen waarbij een positieve verwachting of gebeurtenis direct een gunstig 

effect heeft op de klachten. In dit kader is er vaak sprake van oestrogeen-

dominantie of verhoogde oestrogeengevoeligheid in combinatie met een 

verminderde activiteit, receptorfunctie en signaaltransductie van de schild-

klierhormonen. Hierdoor kan een klinisch beeld ontstaan dat doet denken 

aan hypothyreoïdie. Glucose-intolerantie en vegetatieve verschijnselen 

van hypoglycemie, maar ook oedeem en menstruatieklachten zijn hierbij 

veelvoorkomend. Bovendien worden er bij een atypische depressie vaak 

hoge waarden van 5-HT in het brein gevonden en lage dopaminewaarden. 

Dopamine en prolactine houden elkaar in evenwicht. De dagelijkse prak-

tijk illustreert incidenteel zelfs dermate lage waarden van dopamine dat 

er vanwege de borstklieractiviteit en melkafscheiding, verdenking op een 

prolactinoom bestaat. <<


