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	 	 risicofactoren voor het 
 metabool syndroom zijn bijvoor-
beeld de hoeveelheid vetweefsel in de 
buik, ophoping van vetten in andere 
organen, hoge bloeddruk, hogere 
concentraties vetzuren in het bloed, 
insuline, glucose en stresshormonen. 

Vet kan zowel brandstof als orgaan 
zijn. Ten eerste legt het lichaam vet 
vast, en maakt het vetzuren vrij als 
het energie nodig heeft. De lever moet 
die vetzuren omzetten. Opvallend is 
dat ratten, nadat ze één dag continu 
vetzuren via een infuus ontvangen, in 

het bloed meer stresshormonen heb-
ben en een hogere bloeddruk. Deze 
hormonen kunnen insulineresistentie 
bevorderen en vetopslag in de buik-
holte stimuleren, en zo ontstaat een 
vicieuze cirkel die uiteindelijk tot 
type-II-diabetes kan leiden. 

Bij het vet als orgaan geldt de lipo-
staattheorie; het lichaam signaleert 
aan het brein hoe het staat met de 
vetzucht en het brein probeert de 
balans te handhaven. ‘Gevulde’ vetcel-
len produceren een hormoon leptine 
dat kan binden aan receptoren in een 

gebied onderaan de hersenen. Leptine 
vermindert de eetlust, te weinig maakt 
hongerig. Vooral onderhuids vetweef-
sel kan goed leptine produceren, 
waardoor vrouwen doorgaans een 
betere bescherming tegen het meta-
bool syndroom hebben dan mannen. 
Daarentegen produceert het vetweefsel 
in de buik, waar mannen meer last 
van hebben, weinig leptine, maar juist 
hormonen die insulinegevoeligheid en 
vetverbranding remmen. 

Prehistorie    Om de rol van vet als 
brandstof en orgaan inzichtelijk te 
maken, is een blik in de leefwijze van 
onze prehistorische voorouders op 
zijn plaats. De prehistorische mens en 
de mensachtigen zijn honderdduizen-
den generaties lang blootgesteld aan 
andere omstandigheden dan we van-
daag de dag gewend zijn. Uit archeo-
biologische studies blijkt dat de pri-
mitieve mens een hard bestaan had, 
waarin hij veel lichamelijke inspan-
ning verrichtte. Waarschijnlijk kwa-
men daarbij relatief vaak perioden van 
voedingstekorten voor, bijvoorbeeld 
doordat de winter langer dan normaal 
was. Het is aannemelijk dat een aantal 
eigenschappen van cruciaal belang 
was om te overleven: het opsporen 
van voeding; het goed onthouden hoe 
men eraan kwam; het snel kunnen 
opeten en verteren ervan. In tijden dat 
er meer was dan direct noodzakelijk, 
was het zaak zoveel mogelijk te kun-
nen opslaan in vetreserves binnen het 
lichaam. Vervolgens moesten onze 
voorouders hiermee zo zuinig moge-
lijk omspringen, omdat ze niet kon-
den voorspellen wanneer het volgende 
hapje zou langskomen. Het bij elkaar 
schrapen van voldoende voeding 
moet een bevredigende bezigheid zijn 
geweest wanneer dit succesvol verliep, 
maar enorm stressvol en frustererend 
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Ratten, muizen en de mens

Invloeden van stress en dieet op het metabool syndroom
Steeds meer mensen hebben op steeds jongere leeftijd te maken met diabetes type II, volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie veroorzaakt door het metabool syndroom. Vermijding van te veel 

stress, gezond eten en voldoende lichamelijk inspanning lijken essentiële voorwaarden om er wat 

aan te doen, maar in onze huidige maatschappij zijn deze voorwaarden niet altijd voor iedereen 

even gemakkelijk te realiseren. Onderzoek bij proefdieren legt mogelijke verbanden bloot.  
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wanneer dit niet het geval was.
Stresshormonen, zoals corticoste-

roïden uit de bijnieren, die onder dit 
soort condities werden vrijgemaakt, 
waren belangrijk om de resterende 
energiereserves in het lichaam verder 
uit te persen. Ze konden ook belang-
rijk zijn bij direct alarmerende situa-
ties om zich razendsnel uit de voeten 
te kunnen maken, zoals bij de dreiging 
van soortgenoten of nog erger, het 
ten prooi vallen aan andere sterkere 
dieren. Of, wanneer het te laat was, 
zich hier op leven en dood tegen te 
verzetten.

De psychologische stress die hier-
mee gepaard ging - of aan vooraf 
ging – zorgde voor het vrijmaken 
van stresshormonen die opgeslagen 
brandstoffen beschikbaar maakten om 
energie te leveren voor de noodzake-
lijke spierarbeid en hersenactiviteit. 
Voldoende energievoorraden in het 
lichaam waren dus in dit verband 
essentieel om te kunnen overleven. 
Corticosteroïden hebben echter nog 
een ander belangrijk effect. Ze kunnen 
namelijk via de bloedbaan in de herse-
nen belanden, waar ze de gevoeligheid 
voor leptine gedurende langere tijd 
kunnen onderdrukken. Na het wegval-
len van direct gevaar ontstaat hierdoor 
een situatie waarin eetlust extra wordt 
gestimuleerd, en vetvoorraden in 
het lichaam snel worden aangevuld, 
indien er voedingsmiddelen beschik-
baar zijn. Onze voorouders die boven-
staande processen het meest optimaal 
konden uitvoeren, hadden waarschijn-
lijk een hogere overlevingskans dan 
minder toegeruste individuen. 

Psychologische druk    Op een evo-
lutionaire meetlat bezien is het leven 
van de mens in de geïndustrialiseerde 
samenleving enorm snel veranderd. 
Nu doen vooral machines het werk, 

de mate van lichamelijke inspanning 
die mensen moeten leveren, wordt 
steeds verder teruggedrongen. Dit 
betekent niet dat ook de psychologi-
sche druk waaronder mensen staan is 
teruggedrongen. Sterker nog, we leven 
momenteel in een rat-race-maat-
schappij, waar psychologisch gezien 
soms het uiterste van mensen wordt 
gevraagd. Psychologische druk kan 
niet meer zo eenvoudig uit de weg 
worden gegaan, en fysieke reacties 
als vechten en vluchten zijn vaak niet 
de oplossing van ons stressprobleem. 
Hierdoor blijven circulerende stress-
hormonen waaronder corticosteroï-
den langer hoog, maar met de daarbij 
vrijgemaakte brandstoffen zal weinig 
kunnen worden gedaan. Het effect 
van corticosteroïden om de gevoelig-
heid voor leptine in de hersenen te 
onderdrukken zal sterker zijn naar-
mate de niveaus van deze corticoste-
roïden langer hoog blijven. Hierdoor 
wordt de eetlust gestimuleerd, de 
vetverbranding geremd en de vrijge-
maakte brandstoffen hopen zich op 
in weefsels waar ze insulinegevoelig-
heid remmen. Biologisch gezien biedt 
een luie stoel dan misschien wel meer 
soelaas om ontspanning te vinden, 
dan het nogmaals activeren van het 
hele neuro-endocriene apparaat dat 
nodig is om lichamelijke inspanning 
te kunnen bedrijven. De gevolgen zijn 
overduidelijk...

Stress    Uit proefdieronderzoek is 
gebleken dat ratten en muizen met 
een genetische aanleg voor vetzucht 
ook vaak een reactief systeem hebben 
om stresshormonen vrij te maken. 
Dit zou bij mensen met aanleg voor 
overgewicht en ontwikkeling van het 
metabool syndroom ook zo kunnen 
zijn. Het is echter frappant dat de 
factor psychologische stress weinig is 

onderzocht in de ontwikkeling van 
het metabool syndroom in relevante 
proefdiermodellen. 

In samenwerking met de discipline-
groep Gedragsfysiologie onderzoeken 
we deze interacties in ratten die geen 
overdreven genetische aanleg hebben 
voor het ontwikkelen van het meta-
bool syndroom. Dit gaat uit van een 
psychosociaal stressmodel waarbij 

een mannelijke rat in een voor hem 
vreemde kooi wordt geplaatst. Deze 
kooi is niet leeg, maar heeft een bewo-
ner in de vorm van een veel sterkere 
wilde rat. Deze rat moet over het 
algemeen niets hebben van vreemde 
indringers in zijn territorium. Er 
volgt een gevecht dat altijd door de 
veel sterkere residerende rat wordt 
gewonnen. Bloed vloeit er bijna nooit, 
aangezien de indringerrat na kort 
verloop van tijd zich gewonnen geeft, 
en de dominante rat hierdoor vrijwel 
onmiddellijk stopt met vechten. De 
stress bij de indringerrat is er echter 
niet minder om. 

 op het metabool syndroom

Stresshormonen persten resterende 

energiereserves lichaam in

Ratten en muizenonderzoek
Op twee fronten, vet als brandstof én vet als orgaan, 
heeft de wetenschap een enorme vooruitgang geboekt. 
Onderzoek in ratten en muizen was daarbij onont-
beerlijk. Bevindingen in dierexperimentele studies zijn 
vaak goed projecteerbaar op de mens, aangezien de 
fysiologie en stofwisseling en de genetische onderlig-
gende processen bij ratten en muizen niet heel erg 
veel verschillen van die in mensen. De grote vraag blijft 
wel of dit onderzoek ons ook dichter bij de werkelijke 
oorzaken van het metabool syndroom heeft gebracht.
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Als de volgende dagen dit psycho-
sociale verlies nog één- of tweemaal 
wordt herhaald kan dit langdurige 
consequenties voor de indringerrat 
hebben. 

Uit ons onderzoek bleek recent dat 
de gevolgen afhangen van het type 
dieet dat de dieren consumeren. In 
het geval van een vetarm en vezelrijk 
dieet wordt de indringerrat na psy-
chosociale stress minder actief, heeft 
minder eetlust en heeft een aantal 
andere fysieke kenmerken, zoals een 
lichte koorts en een sterkere reactie 
op stressprikkels. Daarnaast wordt hij 
gevoeliger voor leptine in de herse-
nen, wat in eerste instantie niet geheel 
klopt met de verwachting. Maar op 
een dieet met een hoge concentratie 
aan verzadigde vetzuren valt de rat 
na de psychosociale stress niet af, 
ontwikkelt hij binnen drie weken een 
behoorlijke insulineresistentie én rea-
geert hij totaal niet meer op leptine in 
de hersenen. Deze effecten zijn niet te 
zien in vetrijk-voer-etende dieren die 
geen psychosociale stress ondergaan. 
Blijkbaar versterken negatieve emo-
ties zoals die worden opgewekt door 
psychosociale stress én een dieet met 
een hoge concentratie aan verzadigde 
vetten elkaar in de ontwikkeling van 
het metabool syndroom, in genetisch 
normale ratten. 

Dit is slechts één kant van het ver-
haal, want uit onze experimenten 
kwam ook naar voren dat ratten met 
een vet dieet duidelijk minder last 
hebben van hun psychosociale stress 
ervaringen dan ratten die het gezonde 
vetarme en vezelrijke dieet eten. Het is 
alsof de psychosociaal gestreste ratten 
meer troost ondervinden in het eten 
van vetrijk voedsel dan in het eten van 
het vezelrijke vetarme dieet. 

Doorbreken    Kunnen we deze 
ketens van processen die leiden tot 
het metabool syndroom doorbreken? 
Wat de laatste tijd steeds meer in de 
belangstelling komt te staan is dat in 
de vroege ontwikkelingsfase van het 
ongeboren kind de voedingstoestand 
en psychologische staat van de moe-

der veel invloed hebben. Zo heeft een 
tekort aan voeding tijdens de zwan-
gerschap - bijvoorbeeld omdat de pla-
centa niet goed functioneert of omdat 
de moeder ondervoed is - tot gevolg 
dat baby’s een te laag geboortegewicht 
hebben, maar daarna maken ze een 
periode van versnelde groei door en 
kunnen ze zelfs ver doorschieten. Deze 
groep blijkt op volwassen leeftijd een 
sterk verhoogd risico op type-II-dia-
betes en hart- en vaatziekten te ont-
wikkelen. 

Moeders die tijdens de zwangerschap 
meerdere kenmerken hebben van het 
metabool syndroom of type-II-dia-
betes lopen een verhoogd risico om 
kinderen te baren die bij aanvang al 
dikker zijn dan kinderen van gezonde 
moeders. Hierdoor hebben deze kin-
deren ook een grotere kans om later 
in het leven het metabool syndroom 
of erger te ontwikkelen. Hier kan 
natuurlijk best een genetische aanleg 
aan ten grondslag liggen, maar dit 
hoeft niet zo te zijn. Onze groep liet 
recent zien dat genetisch normale, 
zwangere ratten (met een experimen-
teel veroorzaakt metabool syndroom) 
nakomelingen kregen die vetzuchti-
ger waren dan de nakomelingen van 
genetisch identieke rattenmoeders die 
geen metabool syndroom tijdens de 
zwangerschap hadden. Een belangrijke 
rol kan hier zijn weggelegd voor de 
gezonde en ongezonde vetzuren. 

Uit bevolkingsonderzoek is geble-
ken dat zwangere vrouwen die lijden 
aan het metabool syndroom of erger 
vaak afwijkende vetzuurprofielen in 
het bloed hebben. In onderzoek met 
Hongaarse collega’s zien we dat een 
verhoging van mono-onverzadigde 
vetzuren in het dieet van zwangere 
ratten als gevolg heeft dat de nakome-
lingen insuline-resistenter zijn en veel 
meer visceraal vet hebben dan nako-
melingen van zwangere ratten op een 
gebalanceerd dieet. Een dieet met een 
visolie-toevoeging tijdens de zwanger-
schap geeft de nakomelingen juist een 
bescherming tegen het metabool syn-
droom. Dit door het Diabetes Fonds 
Nederland gesubsidieerde werk is 

momenteel nog in volle gang. Hoewel 
er nog ontzettend veel is te doen, durf 
ik te stellen dat er enorme winst te 
behalen is in het ‘bijsturen’ van de 
genetische aanleg in het ongeboren 

kind. Hierdoor zou op latere leeftijd 
de wisselwerking tussen ongezonde 
voeding en psychologische stress min-
der snel kunnen ontsporen rich- 
ting het metabool syndroom of  
erger.

Dit artikel is gebaseerd op de oratie 

Overspannen(d) eten,  uitgesproken op 20 

februari in het Academiegebouw van de 

RuGroningen ter acceptatie van de leerstoel 

Integratieve Neurobiologie.

Mensen kunnen reactief systeem 

hebben dat stresshormonen vrijmaakt
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We leven momenteel in een rat-race-maatschappij, waar psychologisch 

gezien soms het uiterste van mensen wordt gevraagd.
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