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Chronische stress kan door een verhoogde 
vetopstapeling, verhoogde eetlust en 
overconsumptie van troostvoeding 
bijdragen tot de ontwikkeling van 
overgewicht en obesitas. Het effect van 
stress gaat nog verder, omdat deze de 
algemene fysieke en psychologische 
gezondheid kan treffen (1). Preventie 
dringt zich hier dus op. Bewustmaking is 
een belangrijke eerste stap om stress en 
alle mogelijke gevolgen het hoofd te 
bieden. Ook vaardigheden aanleren om 
met stress om te gaan en het bevorderen 
van lichaamsbeweging zouden tot de 
centrale pijlers van preventie(campagnes) 
moeten behoren.  
 
Stress is een situatie die bedreigend is of als 
bedreigend wordt ervaren voor het natuurlij-
ke evenwicht van het lichaam. De uitlokken-
de factor of stressor kan verschillende vor-
men aannemen: fysisch, chemisch, 
biologisch, psychologisch of sociaal. Voor-
namelijk de laatste twee vormen of een 
combinatie hiervan (psycho-sociaal) zijn 
kenmerkend voor onze huidige levensstijl.  
Voorbeelden zijn echtscheidingen, sociale 
conflicten en prestatiedruk op school, op 
het werk of in de vrije tijd. De stressor sti-
muleert een complex neuro-endocrien sys-
teem met afscheiding van onder andere cor-
tisol, adrenaline en noradrenaline (zie 
afbeelding 1). Het stress-systeem zorgt voor 
een overlevingsdrang waarbij bepaalde li-

chaamsfuncties tijdelijk voorrang krijgen op 
andere: de hartfunctie, de ademhaling, de 
regeling van de lichaamstemperatuur en de 
vrijmaking van energie zullen even voorrang 
krijgen op de groei, de spijsvertering, het 
immuun- of het voortplantingssysteem. 
Hoewel het stress-systeem essentieel is 
voor de overleving, kunnen de gevolgen er-
van ook problematisch worden. Blootstel-
ling aan chronische stress kan in eerste  
instantie leiden tot een overstimulatie en 
verstoorde controle van het systeem, met 
als gevolg een verhoogde en langdurige  
vrijstelling van stresshormonen. Dit feno-
meen kan aanleiding geven tot diverse 
stoornissen met betrekking tot de groei, de 
ontwikkeling, de voortplanting, het metabo-
lisme, de spijsvertering en de immuniteit.  
In de huidige maatschappij waarin steeds 
meer mensen een gejaagd leven leiden 
waarbij hoge eisen worden gesteld, vormt 
chronische stress dan ook een bedreiging 
voor de gezondheid (2).

StreSS De complexe, onderliggende me-
chanismen in de relatie tussen chronische 
stress en overgewicht en obesitas zijn 
hoofdzakelijk te wijten aan cortisol, het 
eindproduct van de hypothalamus-hypofyse-

in de huidige 

gejaagde 

samenleving vormt 

chronische stress 

een bedreiging voor 

de gezondheid, ook 

voor het gewicht.

bijnierschors as (3). Stress kan een directe, 
fysiologische invloed hebben op de vetreser-
ves, maar kan ook interageren met andere 
leefstijlfactoren. De interactie tussen stress, 
voeding en fysieke activiteit bij de ontwikke-
ling van obesitas is samengevat in afbeel-
ding 2.

Hormonen Er komen heel wat hormo-
nen vrij tijdens een stressreactie. Cortisol, 
heeft invloed op de vetopstapeling. Continu 
verhoogd cortisol in het bloed (in tegenstel-
ling tot een acute verhoging) stimuleert  
de activiteit van lipoproteïne lipase, een  
hormoon verantwoordelijk voor de vet-
opstapeling.
Verder zal cortisol in combinatie met insuli-
ne de verbranding van vetten verhinderen 
waardoor deze niet gebruikt worden voor 
energievoorziening. Deze reacties samen 
zorgen voor een grotere vetreserve. Deze 
vetopstapeling vindt vooral ter hoogte van 
de buik plaats, omdat de cortisolreceptoren 
voornamelijk in het abdominale vet gelokali-
seerd zijn en minder in het onderhuidse vet-
weefsel. Centrale, abdominale obesitas heeft 
het hoogste risico op complicaties. Naast 
stimulatie van de vetopstapeling, kan een 
continu verhoogd cortisol aan de basis lig-
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afbeelding 1. schematische voorstelling van het stress-systeem.

het stress-systeem bestaat hoofdzakelijk uit twee systemen die nauw verbonden zijn met 

elkaar en vaak simultaan geactiveerd worden. vanuit het sympathische zenuwstelsel zal 

adrenaline en noradrenaline gesecreteerd worden. deze zullen bijdragen aan de 

overlevingsdrang met een stimulatie van bloeddruk, hartslag en ademhaling. om 

voldoende energie te hebben voor deze systemen, zullen andere systemen onderdrukt 

worden (voortplanting, groei, vertering). een stressor zal ook via de hypothalamus een 

stimulatie geven aan de hypofyse, welke op hun beurt de bijnieren aanzetten tot cortisol 

secretie. cortisol zorgt voor de nodige vrijstelling van energiesubstraten in de bloedbaan 

(4).

gen van inflammatie, verhoogde bloeddruk, 
insuline-resistentie, versnelde bloedstolling 
en afwijkingen in bloedvetten. Deze compli-
caties maken deel uit van het ziektebeeld 
van het metabool syndroom en kunnen lei-
den tot hart- en vaatziekten en diabetes (4).
Cortisol is ook nauw verbonden met de re-
gulatie van voedselinname. Bij chronische 
stress zou de verhoogde cortisolsecretie de 
eetlust bevorderen door stimulering van het 
neuropeptide-Y-systeem (eetlustopwek-
kend). Verder kan cortisol het lichaam resis-
tent maken voor leptine, dat normaliter de 
eetlust afremt. Naast de totale voedingsin-
name zou vooral de voedselvoorkeur wijzi-
gen met minder zin in gezonde voedings-
middelen en meer zin in troostvoeding, 
zelfs in afwezigheid van honger. 
Troostvoeding bestaat uit energierijke voe-
dingsmiddelen met een hoog gehalte aan 
suikers en vetten zoals koeken, snoepjes en 
fastfood. Dit soort voedsel wordt als een 
soort beloning ervaren en geeft een plezie-
rig gevoel door vrijlating van opioïden zodat 
het stressgevoel verlicht wordt. Omdat deze 
voedingsmiddelen energierijk zijn, zal de 
energie-inname sterk toenemen met een 
verhoogde vetopstapeling als gevolg (4,5).
 
FySieke activiteit Een sedentaire le-
vensstijl is standaard geworden in veel lan-
den en zorgt voor minder lichaamsbewe-
ging. Recent onderzoek toont echter aan dat 
regelmatige beweging kan leiden tot preven-
tie of toch zeker vermindering van de meta-
bole en psychologische gevolgen van stress. 
Op het psychologische vlak is fysieke activi-
teit immers een perfecte uitlaat van stress, 
verbetert het de mentale gezondheid door 
zijn euforisch effect en vermindert het de 
ontspoorde neuro-endocriene respons op 
stress.
Op het metabole vlak houdt fysieke activiteit 
ons energiemetabolisme in balans door on-
der andere meer energieverbruik te induce-
ren en zo de metabole effecten van stress 
tegen te werken (3,6).

Uitdagingen Recent is een overzicht 
van het huidige onderzoek naar de relatie 
tussen stress en obesitas gepubliceerd (3), 
ook bij kinderen (7). Hoewel de meeste stu-
dies deze relatie ondersteunen, blijkt dit niet 

afbeelding 2. relatie stress – obesitas: interactie tussen chronische stress, voedselinname 

en fysieke activiteit.

Stressor

Sympatisch
zenuwstelsel

Hypothalamus-hypofyse-
bijnier systeem

Adrenaline en
Noradrenaline Cortisol

Stimlatie van bloeddruk, harslag, ademhaling,...
Onderdrukking van voortplanting, groei, vertering,... Vrijstelling van energiesubstraten

Chronische
stress

Obesitas

Voedings-
inname

Fysieke
activiteit

Verhoogde
vetopstapeling

• Betere gemoedstoestand
• Minder neuro-endocriene 
respons

• Meer eetlust
• Meer troostvoeding

Regulatie energie-inname
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altijd zo. Diverse factoren bemoeilijken het 
onderzoek en de vergelijkbaarheid van onder-
zoeken. 
Allereerst is de definitie van stress sterk wis-
selend. Zo kan men het hebben over acute 
of chronische stress en kan de focus hierbij 
breed (bijvoorbeeld alledaagse stresserende 
gebeurtenissen) of meer specifiek zijn (bij-
voorbeeld stress door werk, school, sociale 
relaties, ziekte). Het duidelijke verband voor 
de relatie stress - obesitas is vooral aanwe-
zig voor chronische stress en daar moet  
verder onderzoek zich dan ook op concen-
treren. 
Verder dient toekomstig onderzoek aan-
dacht te besteden aan de methodologie. 
Stress is niet altijd eenduidig te meten. In 
grote lijnen zijn er twee verschillende strate-
gieën. Een eerste, meer subjectieve strategie 
gaat de aanwezigheid en/of perceptie van 
stressoren bij de mens bepalen via zelfge-
rapporteerde vragenlijsten en soms ook via 
interviews of observatie. Een tweede, meer 
objectieve strategie is gefocust op het me-

ten van biologische indicatoren van stress 
zoals stresshormonen (cortisol) of de activi-
teit van het cardiovasculair stelsel (bloed-
druk en hartslagvariabiliteit). Hoewel het 
meten van biologische indicatoren vaak 
duur is, zijn deze indicatoren van groot  
belang in het ontrafelen van fysiologische  
pathways rond stress, eetlustregulatie en 
vetmetabolisme (8). 
Verschillende factoren kunnen de relatie tus-
sen stress en obesitas compliceren, dus 
deze moeten goed in kaart worden ge-
bracht. De mate van reeds verworven obesi-
tas, de dieetstatus en de mate van emotio-
neel eetgedrag zou een belangrijke rol 
spelen in gewichtstoename (5). Er kan een 
onderscheid in geslacht gemaakt worden, 
aangezien vrouwen een grotere kans op 
emotioneel eetgedrag tonen. Ook genetica 
en perinatale condities zoals een te laag ge-
boortegewicht kunnen de vatbaarheid voor 
stress (cortisolgevoeligheid) en obesitas be-
palen (4). Als laatste kan het effect van 
stress gebufferd worden door een goed so-

ciaal netwerk en goede vaardigheden in de 
omgang met stress (1). Dit fenomeen vormt 
een grote uitdaging bij de ontwikkeling van 
stress-preventiecampagnes.
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