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Hormonen

HOOFDSTUK 1

HORMONEN
Hormonen, neurotransmitters en peptiden zijn informatie-moleculen
welke de communicatieprocessen in je lichaam reguleren. Ze spelen
een enorme belangrijke rol bij elk aspect van je gezondheid inclusief
denken en gevoel. Of het nu gaat om slapen, opwarmen, seks , drang
naar zoet of prestatie leveren, alles heeft met hormonale activiteit te
maken.
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Hormonale regulatie is een essentieel mechanisme om de
homeostase van het lichaam te onderhouden. Daarvoor fluctueren
hormonen in het lichaam om het elk moment van dag, maand en
jaar goed te laten functioneren. Groei, voortplanting, metabolisme,
temperatuur controle, vochtbalans en gedrag zijn enkele functies
welke gereguleerd worden door verandering van de hormoon
niveaus. Dus hormonen verlagen en verhogen afhankelijk van wat het
lichaam vraagt.

>

Er bevinden zich in ons lichaam drie groepen hormonen:

>

<

1. Endocriene hormonen, die via de bloedbaan
over langere afstand hun boodschap afgeven aan de
‘doelcellen’.
2. Autocriene hormonen, die worden afgegeven
door een cel om daarna weer naar diezelfde cel, of
eventueel de naastliggende cel, terug te keren. Ze
steken als het ware even hun neus buiten de deur om
te kijken hoe het milieu is om dit binnen te rapporteren.
Eicosanoïden zijn de meest krachtige van deze
autocriene hormonen.
3. Paracriene hormonen, die hun boodschap afgeven
via kanaaltjes of structuren om zeker te zijn dat ze niet
over grote afstanden circuleren. Tot deze hormoongroep
behoren de neurotransmitters. Alle neurotransmitters
worden uit eiwitten-aminozuren vervaardigd.
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Hormonen

Belangrijke
hormonen en
neurotransmitters

Steroidhormonen

CENTRALE HORMONEN

STEROÏDHORMONEN
Steroïdhormonen zijn opgebouwd uit de voorstof
Cholesterol
Steroïdhormonen zijn met schildklierhormonen
en insuline de grote regulatoren van hersenen en
lichaam.

GESLACHTSHORMONEN
CHOLESTEROL
cholesterol in de celmembranen de noodzakelijke
stijfheid en stabiliteit aan de cel.
HYPOFYSEHORMONEN:

Cholesterol is de voorloper van alle
steroïdhormonen zoals testosteron, oestrogeen,
progesteron, cortisol, aldosteron en DHEA
Cholesterol is een voorloper van vitamine D.
De galzouten worden van cholesterol gemaakt.
Gal is vitaal voor de vertering en de assimilatie van
vetten uit de voeding.

NEUROTRANSMITTERS:

Het cholesterol is nodig voor het juist functioneren
van de serotonine-receptoren in de hersenen.
Lage cholesterolwaardes kunnen leiden tot
agressief en gewelddadig gedrag, depressie en
zelfmoordneigingen.
Moedermelk is vooral rijk aan cholesterol en
bevat een speciaal enzym dat de baby helpt deze
voedingsstof te gebruiken. Baby’s en kinderen
hebben cholesterol voedsel nodig voor hun groei
jaren om een juiste ontwikkeling van de hersenen
en het zenuwsysteem te verzekeren.

OVERIGEN:

rol in het behoud van de gezondheid van de
darmwand. Dit is waarom weinig cholesterol
bevattende vegetarische diëten kunnen leiden tot
het lekkend darmsyndroom.
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Hormonen

Receptoren

cytoplasma of de celkern, waaraan een specifiek
van binnen of buiten de cel doorgeven: wanneer
een signaalmolecuul aan een receptor bindt, kan de
receptor een cellulaire respons op gang brengen.
neurotransmitters, hormonen als lichaamsvreemde
groot belang.
Receptoren werken volgens een sleutel-slotmodel,
dat wil zeggen dat op één receptor in principe
slechts één stof kan binden.
Voor het ontstaan van een normale fysiologische
respons is het vaak noodzakelijk dat een endogene

Deze fysiologische effecten kunnen door
medicijnen worden beïnvloed.
Op zich zijn medicijnen voor het overgrote deel
exogeen van aard, dat wil zeggen dat ze normaal niet
in het lichaam voorkomen, maar toch beïnvloeden
ze fysiologische processen. Het merendeel van de
medicijnen doet dat doordat ze een interactie kunnen
aangaan met een receptor van een endogene stof.
Na binding met een receptor kunnen er drie dingen
gebeuren:

receptor. Na binding wordt de receptor geactiveerd,
en ontstaat er secundair een intracellulaire respons.
en krachtiger samentrekken nadat adrenaline de

1. Na activatie van de receptor door een medicijn
ontstaat er dezelfde fysiologische respons die
ook zou optreden na binding met de bijbehorende
endogene stof. Alleen kan de aard, zoals intensiteit
en duur, van de respons afwijkend zijn.
2. De receptor wordt niet geactiveerd en alleen maar
bezet waardoor de endogene stof er slechter of niet
meer mee kan binden. De medicijnen gaan dus over
het algemeen de competitie aan met de endogene
stof voor de plaats op de receptor.
3. In sommige gevallen is de binding van een medicijn
met de receptor permanent. De werking is dan
irreversibel.
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Centrale hormonen

Melatonine

Productieorgaan: epifyse
Melatonine wordt geproduceerd uit serotonine.
Melatonine is geen slaaphormoon zoals vaak gedacht wordt maar speelt een
uitermate belangrijke regulerende rol in de licht/donker cyclus. Veel stoffen in het
lichaam zijn afhankelijk van een goed functionerende epifyse welke melatonine
produceert welke op zijn beurt de informatie aan de hypothalamus doorgeeft.

slaapproblemen.

nacht hoog te zijn en overdag laag.
Bij mensen is de natuurlijke productie van melatonine
door de pijnappelklier direct gekoppeld aan de
blootstelling aan licht van bepaalde receptoren
in het netvlies van de ogen. Bij de aanwezigheid
melatonine geremd. Neemt de blootstelling aan licht
af, dan komt de natuurlijke productie van melatonine
weer op gang. Voor het lichaam is dit het signaal om
de dag-activiteiten te verminderen en zich voor te
bereiden op de nacht.

Melatonine heeft receptoren
in de volgende weefsels:
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Centrale hormonen

Insuline

Productieorgaan: alvleesklier
Insuline is nodig om glucose de cel in te krijgen en
gebruikt te worden voor energie. Het controleert de
hoeveelheid suiker in het bloed door het de cellen
binnen te laten gaan.
gaat vervolgens de afbraak van datzelfde vet tegen.

HYPERINSULINEMIE (Insulineresistentie)
hoge bloedsuiker
Mogelijke klachten:

HYPOGLYKEMIE
lage en/of snel dalende bloedsuiker
Mogelijke klachten:
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Centrale hormonen

Cortisol

Productieorgaan: bijnierschors uit cholesterol
Cortisol wordt soms het stresshormoon genoemd
omdat het vrijkomt bij elke vorm van stress, zowel
fysiek als psychologisch.
Het zorgt ervoor dat bepaalde eiwitten in spieren
worden afgebroken waarbij aminozuren vrijkomen.

Cortisol laag
Mogelijke klachten:

Cortisol hoog
Mogelijke klachten:

- Auto-immuniteit
- Vermoeidheid

- Vermoeidheid
- Overgewicht

energie wordt gebruikt om het lichaam weer terug te
brengen in homeostase;
Op het moment van stress komt adrenaline en
noradrenaline vrij om het lichaam alerter te maken en
klaar om te vechten/vluchten.
Cortisol zorgt ervoor dat dit verlies van energie weer
wordt gecompenseerd.
Daarom zou een betere benaming zijn: ‘stressresponse hormoon’.

- Maag-darmklachten
- Depressie/Angst
- Eczeem, psoriasis
- Diabetes type 2
- Gewicht verlies
- Osteoporose/Osteopenie
op toename
- Laag libido
- Haaruitval
- Spierafbraak
- Spierzwakte
- Verhoogde eetlust
- Totale zwakte
- Concentratie en
- Anorexia
herinneringsproblemen
- Concentratie
- Hoge bloeddruk
stoornissen
- Hoofdpijn
- Misselijkheid
- Vertraagde of
- Hoofdpijnen
onvoltooide puberteit
- Hypoglycemie
- Hirsutisme
aanvallen
- Slechte resistentie
tegen infecties
- Geen eetlust
- PMS
- Osteoporose
- Depressief
- Hyperpigmentatie van huid

bloedsuiker niveaus, bloeddruk en spierfunctie.
elektrolyten, doet dit in balans met aldosteron.

die manier ontstekingen tegen.

-

cortisol de bloeddruk.
geproduceerd en bij de Ziekte van Cushing wordt
teveel cortisol geproduceerd, beiden worden als
auto-immuunziektes gezien.

Lage bloeddruk
Infecties
Lage lichaamstemperatuur
Laag libido
Zouthonger
Apathie en verwardheid

Laag cortisol kan ook cortisol-resistentie betekenen,
cortisol wordt in dat geval meer dan voldoende door
de bijnieren geproduceerd maar kan zijn werking
niet voldoende in de cel laten gelden. Bloedwaardes
kunnen bij cortisol-resistentie juist verhoogd zijn.
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Centrale hormonen

Cortisol

STRESS & CORTISOL

HYPOTHALAMUS – HYPOFYSE – BIJNIER as (HHB-as)

De stress respons haalt energie weg bij de
volgende systemen:

De werking van de HHB as is afhankelijk van een
beurt weer afhankelijk van de feedback van cortisol uit
de bijnieren. De sterkte van de feedback is afhankelijk
van 2 factoren:

Hersenmetabolisme

1.

grootste gedeelte van cortisol is gebonden aan de

2. Het aantal receptoren aanwezig op de cellen welke
cortisol binden
STRESS & CORTISOL

Als de hoeveelheid cortisol in het bloed te hoog
is wordt de negatieve feedback verhoogd en de
productie van cortisol in de bijnieren wordt afgeremd
totdat het niveau goed is voor de dan bestaande
situatie.

De stress respons kan op verschillende manieren het
hersenmetabolisme beïnvloeden:

De belangrijke receptoren voor cortisol in het brein
bevinden zich in de hippocampus, hypothalamus en
hypofyse. Als cortisol zich bindt aan de receptoren
dan wordt het systeem afgezet. Hoe meer receptoren
hoe kleiner de hoeveelheid cortisol er nodig is om het
systeem af te zetten.

hypofyse. Hierdoor ontstaat een trage stress
terugkoppeling van bijnieren naar hypothalamus serotonine en melatonine tegen.
neurotransmitters
calcium de cel instroomt dit kan leiden tot afsterven
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Centrale hormonen

Cortisol

HYPOTHALAMUS – HYPOFYSE – BIJNIER as
Verhoogde
HHB-as activiteit

Verminderde
HHB-as activiteit

-

-

Chronische ziekte
Depressie/Angst
Anorexia nervosa
Slaapproblemen

Bijnieruitputting
Atypische depressie
Seizoensdepressie
Chronische ziekte/moeheid

- Diabetes mellitus
- Obesitas

- Stoppen met roken
- Gewichtsverlies

-

-

Na chronische stress
Lage bloeddruk
Na Prednisontherapie
Na stoppen met roken
Laag libido
Emotioneel hypergevoelig
Ontregelde slaap
Allergieën
Auto-immuunziekten

-

Drang naar zoet
Paniekgevoelens
Donker onder de ogen
Ongeduldig/geïrriteerd

Hyperthyrioidie
Onvruchtbaarheid
Maagzweer
Infecties
Hoge bloeddruk
Hart en vaatziekten
Cognitieve problemen
Laag libido
Auto-immuunziekten
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Centrale hormonen

Schildklierhormonen T3-T4

Productieorgaan: schildklier
Schildklierhormonen T3 en T4 zijn essentieel voor normale groei
en ontwikkeling en hebben veel effecten op metabole processen. Zo
spelen ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel,
de synthese, mobilisatie en afbraak van vetten en het verhoogt
stofwisseling, met als een van de gevolgen extreme vermoeidheid.
Thyroxine T4 is een prohormoon
Tri-joodthyronine, T3 wordt gevormd uit
Thyroxine T4 is het actieve hormoon

T4 hun werking zien op alle cellen van het lichaam.
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Centrale hormonen

Schildklierhormonen T3-T4

HYPOTHYRIOIDIE: Te langzaam werkende schildklier
Mogelijke klachten:
-

Vermoeidheid
Chronische obstipatie
Vocht vasthouden
Onvruchtbaarheid
Terugkerende infecties
Hoofdpijn
Spierzwakte
Overgewicht
Osteoporose
Mentale klachten
PMS klachten
Slecht afweersysteem
Hoog cholesterol
Versnelde veroudering
Droge huid of haar
Slaapproblemen
Slechte koude tolerantie
Lage lichaamtemperatuur
Laag libido
Miskramen
Haaruitval
Verminderd transpireren
Artritis
Opgezet weefsel rond de ogen

- Geen wenkbrauwen of dunner worden daarvan
-

Chronisch lethargie
Lage rugpijn
Angst, nerveus
Vlug koud hebben
Terugkerende candida infecties
Endometriose
Cystes in borsten of eierstokken
Impotentie
Slechte herinnering en concentratie
Verminderde reflexen
Spierkrampen
Paniekaanvallen
Vervroegd grijs worden
Slecht zien

-

Moeite met slikken.
Snel geïrriteerd
Lage bloeddruk
Spier en gewrichtspijn
Dikke tong
Tinnitus-vertigo

HYPOTHYRIOIDIE: Te snel werkende schildklier
Mogelijke klachten:
- Vermoeidheid
- Gewichtsverlies ondanks normale voedselinname
- Warmte intolerantie

-

- Diarree
- Overmatige transpiratie

Hartritmestoornissen
Oogklachten
Spierzwakte
Gejaagd gevoel
Slaapstoornissen
Menstruatiestoornissen
Stemmingswisselingen

Mensen die teveel T3-T4 produceren laten vaak een bloeddruk zien waarbij de onder en bovendruk
waarden abnormaal ver uit elkaar liggen. De schildklier en zijn hormonen zijn gevoelig voor een hyperactief
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Geslachtshormonen

Oestrogenen

Productieorganen: eierstokken, vet, hersenen, placenta
LAAG

Oestrogenen of estrogenen zijn een groep steroidhormonen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen van
vrouwelijke geslachtskenmerken. Het reguleert de
menstruatie cyclus en de zwangerschap. De groei van
de baarmoeder, vagina en borsten.
Het is belangrijk voor hersenfunctie en gezonde
slijmvliezen bij de vrouw. Het beinvloed bovendien de
botstructuur.

Mogelijke klachten:

Oestrogeen heeft in even gezonde situatie een balans
in de vruchtbare periode met progesteron, waarbij
oestrogeen dominant is in de eerste helft van de cyclus en progesteron dominant in de tweede helft.
Oestrogeen dominantie betekent dat er weinig of
geen progesteron wordt geproduceerd en dat er dus
weinig of geen progesteron tegenover oestrogeen
staat.

-

Vaginale droogheid
Slaapproblemen
Nacht zweten
Osteoporose
Opvliegers
Droge ogen/huid
Geheugenproblemen
Duizeligheid
Blaasontstekingen
Verminderd reukvermogen

-

Hart en vaatproblemen
Stemmingswisselingen
Depressie-angst
Snelle huidveroudering
Vermoeidheid
Mentale klachten

Er zijn 3 belangrijke vormen van oestrogeen:
17-beta-oestradiol
oestriol

HOOG (dominant)
Mogelijke klachten:

placenta

oestron/estron

-
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Slaapproblemen
Opgeblazen gevoel
Baarmoederhals dysplasie
Snelle gewichtsvermeerdering
Gevoelige borsten
Hevige bloedingen
Angst en/of depressie
Hoofdpijn
Vaginale schimmelinfecties

Geslachtshormonen

Oestrogenen

LAAG OESTRADIOL
Effecten van laag 17-B oestradiol (b.v. rond en na de menopauze):

- Verminderde seksdrive
- Herinnering en cognitieve problemen
- Stemming ontregelingen
- Verhoging van de specifieke immuunreactie
ontstekingen en incontinentie

17-b- oestradiol is één van meest bepalende hormonen in het vrouwelijk en wat minder
in het mannelijk leven. De afname ervan (samen met progesteron) tussen 40 en 52 jarige
leeftijd kan bij de vrouw makkelijk een periode inluiden waar ze meer chronische klachten
kan ontwikkelen, enkele voorbeelden daarvan zijn:

>
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Geslachtshormonen

Oestrogenen

17-beta-OESTRADIOL EN HET BREIN

acetylcholine en endorfinen.

mische en amyloïd schade.

prikkel gevoeligheid.

15

Geslachtshormonen

Progesteron

Productieorganen: Eierstokken, Bijnieren, Testes, Hersenen,
Progesteron is een geslachtshormoon dat door de
eierstokken in de tweede fase van de menstruatiecyclus, tijdens zwangerschap door de placenta en
tijdens stress in de bijnierschors wordt geproduceert.
Samen met oestrogeen bereid het het baarmoederslijmvlies voor op een mogelijke zwangerschap
elke maand. Het onderdrukt het immuunsysteem,
waardoor afbraak van de zwangerschap wordt voorkomen.
borstvoeding.
afweersysteem.
maand.

loopt meer via zijn metabolieten allopregnanolon
en dihydroprogesteron
LAAG:
Mogelijke klachten:

> Er is nooit een overproductie van progesteron in
het lichaam.
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Geslachtshormonen

ZwangerschapBorstvoeding-(Peri)Menopauze

ZWANGERSCHAP

(PERI)MENOPAUZE

Oestrogenen HOOG / Progesteron HOOG

Oestrogenen LAAG / Progesteron LAAG

schap.

king.

langer verlaagd.
borstvoedingsperiode, met dien verstande dat in de

BORSTVOEDINGSPERIODE

aangezien de menstruatiecyclus niet meer terugkeert.

Oestrogenen LAAG / Progesteron LAAG
Kenmerken van deze periode:
200 mg/dag.
geeft kind betere overlevingskans.
voordeel in verband met voeden, grotere aandacht
voor kind. Daardoor snellere toename gewicht
baby, in het bijzonder belangrijk vroeger toen er een
hoge neonatale sterfte was.

krijgt.
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Geslachtshormonen

Testosteron

Productieorganen: testes, eierstokken,
bijnieren, placenta
-

ling van het ebryo voor de primaire geslachtskenmerken. Tijdens de puberteit zorgt het voor ontwikkeling
van secundaire geslachtskenmerken.
En na de puberteit voor de productie van sperma, en
ontwikkeling van spieren door sturing van energie naar
spieren i.p.v. vetopslag.
HOOG:
Mogelijke klachten :

LAAG:
Mogelijke klachten :
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Geslachtshormonen

Invloeden op Testosteron

LAAG

HOOG

- Donker

- Licht

- Winter/Lente

- Zomer/herfst

- Avond/Nacht

- Dag

- Verlies in competitie

- Winst in competitie

- Vader geworden

- Na of tijdens seksuele activiteit

- Stevig alcohol gebruik

Testosteron wordt op drie manieren gevormd:

cel aangemaakt uit testosteron d.m.v. het enzym
5-alfa-reductase en heeft een 3x zo sterke werking dan testosteron.

-
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Hypofysehormonen

Prolactine - Dopamine

Productieorgaan: voorkwab van de hypofyse
Prolactine speelt een rol bij groei, gedrag, lichaamsgewicht, immuunsysteem, osmoseregulatie en bij reproductie en speelt bij de vrouw een
belangrijke rol in borstontwikkeling en productie van melk

HOOG

LAAG DOOR REMMENDE
WERKING VAN DOPAMINE

Mogelijke klachten:

Mogelijke klachten:
HOOG

-

Laag libido
Depressie
Stemmingswisselingen
Angst
Vijandigheid
Laag dopamine
Laag progesteron
Gewichtstoename
Hoofdpijn

-

LAAG

- Angst
- Dwanghandelingen
- Verslaving

Laag libido
Depressie
Stemmingswisselingen
Impotentie
Hoofdpijn
Onvruchtbaar
Gewichtstoename
Laag testosteron
Borstgroei

-

- Verslaving
- Depressie
- Anhedonie, geen plezier
kennen
Hyperactiviteit
- Vermoeidheid
Seksverslaving
- Geen ambitie
Enorme risico’s nemen - Laag libido
Gokken
- Erectiestoornissen
Agressie
- ADD/ADHD
Psychose
- Asociaal gedrag

- Autisme
- Concentratie
stoornissen

- Menopauzale klachten
- Lactatie, zonder borstvoeding

- Ziekte van Parkinson

Prolactine is hoog in de late nacht en lager overdag
EN dopamine laag in de nacht en hoger overdag.
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Hypofysehormonen

Groeihormoon

Productieorgaan: Hypofysevoorkwab
Groeihormoon

-

werking op cellen in weefsels.
De productie vindt plaats tijdens lichaamsbeweging, stress en twee uur na
het inslapen.
Een tekort aan HGH betekent een mindere
stimulatie van IGF-1 oftewel;
De Insuline-like growth factor
De Insuline-like growth factor
is verantwoordelijk voor:

IGF-1 wordt voornamelijk in de lever aangemaakt.
Tijdens de puberteit bereikt het zijn hoogste concentratie. Het biedt bescherming aan het centrale zenuwstelsel met name de Gliacellen en Myeline.
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Hypofysehormonen

Oxytocine

Productieorgaan: Hypothalamus
Oxytocine wordt aangemaakt in de hypothalamus en uitgescheiden in de
hypofyse. En wordt ook in kleine hoeveelheden in de hersenen en andere
weefsels aangemaakt.
toeschietreflex bij borstvoeding. Bij baby’s speelt het de rol in de hersen voor
de sociale ontwikkeling. Oxytocine wordt aangemaakt bij een positief contact,
aanraken, knuffelen of vrijen.

Een hoog oxytocine gehalte:
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Hypofysehormonen

Vasopressine

Productieorgaan: Hypothalamus
Vasopressine Antidiuretisch hormoon
hypothalamus en uitgescheiden in de hypofyse. Het is een hormoon en
neurotransmitter. Het helpt samen met aldosteron om de bloeddruk op peil te
houden.
Als hormoon:
en van het bloed

Als neurotransmitter:

sociaal gedrag

LAAG

HOOG

Mogelijke klachten :

Mogelijke klachten :

- Dehydratatie
- Bedplassen

- Hoge bloeddruk
- Oedeemvorming
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Neurotransmitters

HOOFDSTUK 2

NEUROTRANSMITTERS
De werking van neurotransmitters
Neurotransmitters hebben een zeer belangrijke functie in de
hersenen. Ze reguleren bijvoorbeeld onze stemmingen, eetlust, slaap
en onze reactie op pijn.
Onze hersenen zijn opgebouwd uit cellen die we neuronen
noemen. Deze neuronen communiceren door chemische stoffen neurotransmitters- en elektrische impulsen.
Deze neurotransmitters worden vrijgegeven in verbindingen,
synapsen genaamd. In een fractie van een seconde komen de
neurotransmitters in contact met de naastgelegen neuronen. Het
oppervlak van deze neuronen zit vol verschillende eiwitmoleculen,
receptoren genaamd.
De neurotransmitter ‘zwemt’ in het vocht dat door de synapsen vloeit
om zo in contact te komen met de voor hém specifieke receptor. Hij
geeft het elektrische signaal door waarna de boodschap als het ware
verder door de hersenen ‘reist’. Als de neurotransmitter zijn werk
heeft gedaan zijn er twee opties: óf hij wordt weer door zijn neuron
opgenomen en blijft dus in circulatie óf hij wordt afgebroken door een
enzym zoals bijvoorbeeld mono-amino-oxydase.

STIMULERENDE Neurotransmitters

REMMENDE Neurotransmitters
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Neuronen

Elke neuron ontvangt signalen van andere neuronen op plaatsen welke we synapsen
noemen. Er zijn meer dan 1 miljoen miljard connecties. Als je per seconde 1 connectie
groeipatronen van de jungle dan dat het overeenkomt met de activiteiten van een
elektriciteitsmaatschappij.

signalen van biochemische stoffen welke zich
daaraan binden.
aanraking.
In elk geval reageert de neuron op de input met een
elektrisch signaal. Aan de output kant wordt het
elektrische signaal naar een spier gestuurd welke
verlengt of samentrekt.
De 3 voornaamste groepen van
informatiemoleculen die de hersenplasticiteit
en de homeostase regelen zijn:
pregnenolon-progesteron-DHEA-oestrogenentestosteron-cortisol-vitamine D
serotonine-dopamine-noradrenaline-histaminegaba

Hersengerelateerde klachten vinden vaak in
één van de volgende elementen hun basis:

25

Neurotransmitters

Belangrijkste neurotransmitters bij:

Biogene aminen zijn stoffen die van nature
voorkomen in zowel plantaardige als dierlijke
producten. Biogene aminen kunnen worden gevormd
tijdens bewerking, rijping en opslag van producten.
Tot de biogene aminen behoren onder andere
histamine, tyramine, cadaverine, phenylethylamine,
tryptamine, serotonine, dopamine, noradrenaline.

Aminozuren zijn de bouwstenen van peptiden.
Peptide-moleculen onderscheiden zich van
polypeptiden of eiwitten door het geringe aantal
aminozuren, maar kunnen zelf dienen als bouwsteen
voor polypeptiden of eiwitten.
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Serotonine

Productieorgaan: Hersenen
Serotonine wordt in het donker omgezet door het enzym transferase naar melatonine.
Het heeft invloed op het geheugen, stemming, slaap, emotie, sexuele activiteit en eetlust.

HOOG

LAAG

Mogelijke klachten:

Mogelijke klachten:

-

-

Angst en fobieën
Vermoeidheid
Anorexia
Wantrouwen
Nerveusheid
Slechte temperatuur regulatie
Hart en vaatproblemen

- Obstipatie

In- en doorslaapproblemen
Snelle geïrriteerdheid, onrust
Depressiviteit
Verlaagd libido
Verslaving
Behoefte aan koolhydraten
Agressiviteit

- Voortijdige zaadlozing
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Histamine

Productie: Organische verbinding
Histamine is een hormonale transmitter, behorende tot de biogene amine groep.
Het komt vooral voor in eiwitrijke dierlijke voedingsmiddelen, franse kazen,
zuurkool en plantaardig materiaal. In het lichaam wordt het vrij gemaakt door o.a.
de mestcellen van onze weefsels die in contact staan met de buitenwereld. De
huid en Longen en maag-darmkanaal.
Histamine speelt een centrale rol bij veel
lichaamsprocessen.

ER ZIJN 4 VERSCHILLENDE HISTAMINE
RECEPTOREN BIJ DE MENS:

ENKELE KARAKTERISTIEKEN
VAN HISTAMINE:

H1 Endothelium

oftewel licht/wakker hormoon.

Zorgt voor vaatverwijding, bronchoconstrictie,
spieractivatie en seperatie van endotheliale-

cortisol in de nacht slaapproblemen.

jeuk door insectenbeet.
De belangrijkste receptor betrokken bij allergie/
rhinitis en wagenziekte.

verbetert daardoor de bloedvoorziening in hersenen
en andere weefsels. Histamine zorgt voor grotere
poriën, in en uitwendig.

H2 Parietale-cellen

neuromodulator.

H3 Centraal zenuwstelsel
Moduleert neurotransmissie. Gaat het vrijkomen
van andere neurotransmitters tegen waaronder
dopamine, GABA, acetyl-choline, serotonine en

vaatverwijdende capaciteiten werkt histamine
bloeddrukverlagend.

noradrenaline.

belangrijke rol bij het produceren van maagzuur.

H4 Beenmerg en witte bloedcellen.
milt, testes, thymus, tonsillen en trachea.
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Histamine

HOOG
Met een hoger histaminegehalte, worden we geboren, epigenetisch bepaald,
deze mensen worden ook wel histadelicus genoemd.
Histamine speelt een centrale rol bij veel
lichaamsprocessen.

MOGELIJKE KENMERKEN:

MENTALE KLACHTEN

lichaamshaar

ANDERE KLACHTEN

Advies
histamine voedsel.
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Histamine

LAAG
Mensen met epigenetisch lage histamine niveaus worden
histapenicus genoemd.
Histamine speelt een centrale rol bij veel
lichaamsprocessen.

MOGELIJKE KENMERKEN:

MENTALE KLACHTEN:

ANDERE KLACHTEN

Advies:
Minder koolhydraten
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Noradrenaline

Productieorganen: Bijnieren, Hersenen.
Noradrenaline werkt als hormoon en
neurotransmitter en activeert het sympatisch
waardoor de bijnieren adrenaline gaan produceren.
Het reageert op stresssituaties. Drugs stimuleren de
werking van noradrenaline.

Het stimuleert de pompwerking van het hart,
vernauwt de bloedvaten naar de organen en
skeletspieren.

HOOG
Mogelijke klachten:
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Adrenaline

Productieorganen: Bijnieren en in sommige zenuwcellen.
Adrenaline is zowel een hormoon als een
neurotransmitter en speelt een centrale rol in de korte
termijn stressreactie. Het kan o.a. de hartslag en het
glucosegehalte in het bloed verhogen en de pupillen
van de ogen vergroten.

De effecten van het vrijkomen van
adrenaline zijn o.a.:
Ook wordt het gevoel van tijd beïnvloed:
gebeurtenissen lijken trager te verlopen waardoor
iemand meer tijd lijkt te hebben om te reageren.

versnelde bloed- en zuurstofvoorziening om het
vluchten of vechten mogelijk te maken.

Bij paniekaanvallen zonder uitwendige oorzaak is
het vrijkomen van adrenaline een van de uitlokkende
factoren van een aanval van hyperventilatie.

de vlucht/vechtreactie. Hiermee gaat gepaard de
remming van de opslag van energie.

verbetering van waarnemen gevaar

verwondingen, vermindert de kans om dood te
bloeden

de bedreigende situatie wordt beter opgeslagen om
deze voortaan sneller te herkennen.
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Dopamine
Productieorganen: Bijnieren en in
sommige zenuwcellen.

Gaba

Dopamine werkt als neurotransmitter en soms als
hormoon op verschillende plaatsen in het lichaam.
Dopamine kan uit het aminozuur tyrosine worden
gevormd.

(Gamma-aminoboterzuur)

GABA komt het meest voor in de hersenen
Het speelt een grote rol bij het ervaren van geluk,
genot, blijdschap en welzijn. In de hersenen zijn
zenuwbanen aanwezig die gevoelig zijn voor deze
transmitter zoals de voorhoofdskwab en de basale
ganglia.

Het heeft een remmende werking op andere neuronen
stimulerende neurotransmitters in balans worden
gehouden.
Hierdoor werkt GABA als een rustgever, remt het de
zenuwimpulsen en reguleert stress.

De afbraak gaat door middel van de enzymen
monoamino-oxidase en aldehydroxydase en hierbij
ontstaat homovanillinezuur.

Bij een alcoholverslaving of tekort aan vit. B1 kan
GABA verminderen, waardoor dit zich kan uiten in
angst, geirriteerdheid, slapeloosheid en epilepsie.

Ook kan dopamine in het bijniermerg omgezet
worden in noradrenaline door het enzym
dopaminehydroxylase en vervolgens kan
noradrenaline weer gemethyleerd worden tot
adrenaline.

Het heeft invloed op:
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Glutamaat
Glutamaat komt voor in het zenuwstelsel en is
vooral in overmaat aanwezig in de hersenschors
Het is een van de belangrijkste stimulerende
neurotransmitters in het centrale zenuwstelsel.
zenuwcellen.

Het is zeer belangrijk voor het leren, voor
het geheugen en voor de cognitie
(bewustwordingsproces).

Acetylcholine
Acetylcholine ACTH is vooral betrokken bij de
impulsoverdracht van het zenuwcellen naar
skeletspieren. Het komt in kleine blaasjes in de
uiteinden van bepaalde zenuwvezels voor.
Andere plaatsen waar Acetylcholine prikkels
overbrengen:
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HOOFDSTUK 3

overige hormonen
Goed functioneren, met een onmiskenbare energie volop kunnen
bewegen, snel weer herstellen en ons verzadigd voelen. Alles met
een beleving van innerlijke rust.
Het lijkt te mooi om waar te zijn!
Onze Overige Hormonen zijn niet de onbelangrijkste,
danwel de belangrijkste. Ze hebben allemaal een
invloed op onze directe kwaliteit van leven en
levensduur. Ze hebben een system van ‘straffen en
gestraft worden”.
Zorg je niet goed voor jezelf, dan zijn dit de
hormonen die bij afbraak of disbalans ons sterk laten
verzwakken en versneld laten verouderen.

Een gezonde leefstijl houdt de overige
hormonen zolang mogelijk op peil

Vit. D
Aldestroron
Leptine
DHEA

Sterke botten
Bloeddruk
Lichaamsgewicht
Levenslust/Libido

Een ongezonde levensstijl verstoort minimaal 1 van
bovengenoemde hormonen, welke direct een effect
laten zien op de werking van de ander.
Bijvoorbeeld: onvoldoende slaap
voorkomt groei en herstel.
Zolang deze overige hormonen op peil gehouden
worden zal er niet snel een disbalans in de
centrale hormonen, geslachtshormonen of
schildklierhormonen worden geconstateerd. Cortisol
gaat pas een rol spelen als een ongezonde levensstijl
eerst de stress te lijf moeten gaan en het Cortisol
moeten aanpakken voordat er weer een reverse kan
optreden.
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DHEA

DHEA
Productieorganen: bijnieren, gonaden en hersenen(gliacellen).
DHEA is het meest voorkomende steroïdhormoon in het lichaam. Aan de ene
kant is het de voorstof van alle sekshormonen aan de andere kant speelt het een
belangrijke rol in de balans met stresshormoon cortisol. DHEA neemt met het
ouder worden sterk af.
Dit veel voorkomende hormoon DHEA wordt gevormd uit cholesterol en is de
voorloper van vele andere hormonen.

Uit DHEA worden andere hormonen gemaakt die
we nodig hebben om ons lichaam goed te kunnen
laten functioneren.
Voorbeelden van dit soort hormonen zijn testosteron
en oestrogeen.
Omdat DHEA de fundering is van zoveel andere
hormonen, worden er elke dag zo’n 200 miljard
nieuwe DHEA moleculen in je lichaam gevormd.

De maximale aanmaak van DHEA is rond het 20e
levensjaar. Op je 65e is dit ongeveer nog maar 10 a
20 procent van wat het op het hoogtepunt was. Op je
80e blijkt hier nog maar een fractie van over te zijn.
Normaal gesproken wordt de hoeveelheid DHEA
alleen minder naarmate we ouder worden. Maar een
hypofyse-hypothalamus-bijnier as die verstoord is kan
dat ook veroorzaken

Een andere belangrijke rol die DHEA in ons lichaam
heeft, is de bescherming die het biedt wanneer het
lichaam stress ervaart. In geval van stress wordt er
cortisol aangemaakt. Zodra cortisol geproduceerd
wordt, wordt er ook DHEA in het lichaam gevormd.
DHEA controleert de hoeveelheid cortisol. Zodra
de aanmaak van cortisol te hoog wordt, kan DHEA
dit proces blokkeren. Dit heeft als gevolg dat de
negatieve effecten van cortisol gecompenseerd
kunnen worden. Evenwicht tussen deze twee stoffen
is dus van groot belang. Wanneer de bijnierschors niet
goed functioneert of is aangetast, kan het zijn dat er
te weinig DHEA wordt aangemaakt om de hoeveelheid
cortisol te compenseren.
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DHEA

Het speelt onder andere een rol bij:

indirect testosteron gemaakt

beschermend tegen diabetes
aftakeling en Alzheimer

groeihormoon
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Pregnenolon

Productie: in de mitochondria van de cel, in de bijnieren en hersenen
Pregnenolon is de voorstof van alle steroïdhormonen en wordt gevormd uit
cholesterol. Het is de precursor van alle andere bijnierhormonen en wordt
omgezet in onder meer Cortisol, DHEA en aldosteron.

De menselijke hersenen produceren lokaal
even belangrijke hoeveelheid pregnenolon
hersenzones vertonen hoge pregnenolonwaarden..

Het verbetert het geheugen
en geeft onmiskenbare energie.

HOOG

LAAG

Mogelijke klachten:

Mogelijke klachten:
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Leptine

Productie: wit vet en in kleine hoeveelheden in bruin vet.
Leptine is zowel een verzadigingsfactor als een regulator van het metabolisme.
Het heeft een regulerende werking op lichaamsgewicht, reproductie en
metabolisme.

Leptine bereikt via het bloed de hersenen en stimuhet verzadigingscentrum. Hierdoor zal het hongergevoel afnemen.
Dit hormoon werd daarom oorspronkelijk gezien als
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Aldosteron

Productieorganen: Bijnieren
Aldosteron is verantwoordelijk voor de zouten in je lichaam om voldoende vocht vast te houden.
Het speelt een belangrijke rol in het handhaven van de bloeddruk.

HOOG
mogelijke klachten:

Drop, zoethoutthee, sommige hoestdranken, snoep
en anisettes bevatten het stofje glycyrrizine dat een
met aldosteron vergelijkbare werking heeft, en dus de
bloeddruk verhoogt.
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Vitamine D

cholecalciferol
Productieorganen: Bijnieren

ferol is een zogenaamd prohormoon welke in de lever wordt omgezet

-

steroïdhormoon.
Laag vitamine D kan o.a. de
volgende klachten en ziekten geven:

Te hoog vitamine D:

Ziekten
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IGF-1 en 2

Productieorgaan: Lever

eiwithormoon dat de lever aanmaakt onder invloed
van groeihormonen. Het is een natuurlijke substantie
die in het menselijke lichaam wordt geproduceerd en
tijdens de puberteit de hoogste concentraties in het
bloed bereikt. Daarnaast heeft het diverse herstel- en
Deze
groeifactor werkt op de meeste cellen van ons
lichaam. De groeifactor oefent zijn effect op de cellen
Hierdoor is hij mede verantwoordelijk voor orgaangroei.

waarvan de structuur verwant is met die van insuline,
vetzuren en aminozuren waarmee het metabolisme
de groei van weefsels kan onderhouden. Het speelt
ook een rol in de ontwikkeling van het zenuwstelsel en
is belangrijk voor het proces van aanmaak en behoud
van de botmassa.
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Vetweefsel als
hormoonproducerend
orgaan

lichaam, het kan variëren van 10 tot 50% van het
lichaamsgewicht. De hersenen zijn rijk aan vetcellen, zo’n 60% van het hersengewicht is vet..
lende hormonen of hormoonachtige stoffen aan het
lichaam afgegeven, welke elders in het lichaam via
receptoren op de doelcellen hun werking uitoefenen.
adiponectine, adipsine en het vrouwelijk hormoon
oestrogeen.
alvleesklier een endocrien orgaan.
gifte van de hormonen, in veel gevallen worden dan
grotere hoeveelheden ervan afgescheiden zoals
oestrogeen en leptine.
vetweefsel gevormd uit het mannelijk hormoon
testosteron door het enzym aromatase.
uiterlijk maar ook van binnen. Zo zal een dikke man
trekken krijgen, in het bijzonder op middelbare en
oudere leeftijd.
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Hormonen en
Lichaamsgewicht

Hormonen die betrokken zijn
bij de aanmaak van lichaamsvet:

Hormonen die de afbraak van lichaamsvet bevorderen door de groei te stimuleren van metabolisch
actieve spieren:

Cortisol, insuline en ook testosteron zijn vooral betrokken bij het vastleggen van visceraal vet.
Hormonen die o.a. eetlust en andere functies controleren en betrokken zijn bij het op peil houden van
gewicht:

Hormonen welke betrokken
kunnen zijn bij vocht vasthouden:

Serotonine, Dopamine, Ghrelin en GABA zijn neurotransmitters die hierin ook een rol spelen.
Hormonen die direct het verbranden
van lichaamsvet stimuleren:

Hormonen welke worden geproduceerd
in het vetweefsel:
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Dag / Nacht ritme
Hormonen

00.00 – 04.00u

04.00 – 08.00u

08.00 – 12.00u

12.00 – 16.00u

16.00 – 20.00u

20.00 – 24.00u
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Verandering hormonen
met het ouder worden

AFNAME

GEEN VERANDERING

TOENAME

* DHEA

* Adrenaline

* Noradrenaline

* Testosteron

* T4

* Vasopressine

* Oestradiol

* ACTH

* Cortisol

* Vit.D

* Prolactine

* Prolactine

* T3
(triiodothyronine)

* Calcitonine

* FSH

* Pregnenolon

* LH

* IGF 1

* Parathormoon

* Progesteron
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Hormonaal
aangeboren afwijkingen

Hormonen
en chemicaliën

ADAM XY /

Chemicaliën van pesticiden tot plastics zijn hormoon
ontregelaars welke de verkeerde signalen aan ons
DNA af kunnen geven, daarnaast kunnen ze hormoonreceptoren bezetten en een ander signaal doorgeven.

EVA XX

AOS: Androgeen Ongevoeligheid Syndroom.
testosteron maar zonder receptoren hiervoor.
Hebben alle kenmerken van de vrouw en gaan zodanig
door het leven echter zonder baarmoeder en echte
vagina.

bezetten en een ander signaal afgeven.

CAH: Congenitale Adrenale Hyperplasie.

geproduceerd, gemetaboliseerd en geëlimineerd.

lende hormonen waaronder: androgenen, schildklier- hormonen en progesteron.

welke geen of weinig cortisol produceren en daardoor
veel testosteron produceren.
Gaan met sterke mannelijke kenmerken door het
leven.

daardoor de signalen naar het DNA.

natuurlijke substanties welke een effect hebben op
de balans van de hormonen in ons lichaam.

IHH: Idiopathisch Hypogonadotrophisch
Hypogonadisme.
kleine testes en daardoor weinig testosteron.
Gaan met sterke vrouwelijke kenmerken door het
leven.
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Hormonale
Anti-conceptie

behoren de pil , ring , pleister of spiraal met namaakhormonen. De pil wordt in dit stuk gebruikt als algemene term voor alle hormonale anti-conceptiva.

king van de pil. Dit is ook bekend tijdens zwangerschap en heeft te maken met hoge dosis sexhormonen..

op een moment gebruiken anti-conceptie.

is voor mannelijk zweet, echter op de pil, wanneer
er een hormonale zwangerschap aanwezig is,is die
reuk gericht op voedsel.

anti-conceptie gebruikt,maar ook voor verschillenen hevige bloedingen

ring van de baarmoeder hals. Een vrouw van 33 jaar
heeft op deze manier een cervix van een 45 jarige.

ste toxische druk op de lever. Alle anderen anticonceptiva leveren hun hormonen rechtstreeks aan de
bloedcirculatie.

in een rivier. Stromend water wordt dan stilstaand
water.

zo´n 150 lichaamsfuncties, niet alleen de sexuele.

-

zich in een staat van zwangerschap.

de pil zich in dezelfde klasse als tabak en asbest. Alleen tegen eierstokkanker geeft de pil bescherming.

sterker dan je eigen hormonen.

vrouwen op de pil sterk verhoogd 4 x zo hoog als
niet gebruikers. Deze SHBG houdt in het bijzonder

ontwikkeling van het lichaam negatief beïnvloeden
aangezien deze in die periode in de ontwikkelingsfase bevindt.

b.v. libido. 1 jaar na stoppen van de pil is het SHBG
vaak nog 2 x zo hoog als normaal.

als anticonceptiva.

worden via de vagina afgescheiden en stimuleren
de mannelijke interesse en gedrag. Vrouwen op de
pil geven deze copulines niet af.

vrouwen welke de pil gebruiken dan vrouwen welke
deze niet gebruiken.
insulineresistentie,hoge bloeddruk,embolie,hart en
-

bacterie,virus of schimmelinfecties, omdat de namaakhormonen het immuunsysteem onderdrukken.
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De werking van hormonen
is afhankelijk van:

binden om door het bloed vervoerd te worden.
Tijdens de binding is het hormoon niet beschikbaar
voor de werking in de cel.
Voorbeelden:
SHBG vervoert testosteron,
TBG vervoert schildklierhormoon.
gevoeligheid van de receptor voor het hormoon.
hormonen kunnen omzetten naar andere hormonen
hormoon door de lever.
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Enzymen

Enzymen zijn eiwitten welke afgegeven worden door elke cel in het lichaam.
Ze controleren de snelheid van reacties door te versnellen, te vertragen of het
moduleren van alle cel functies voor de aanvoer van energie en nutriënten.
Technisch gezien zetten enzymen chemische veranderingen op gang zonder dat
ze zelf veranderen. Wel bestaan er aanwijzingen dat enzymen aan een slijtage
proces onderhevig zijn.
Een enzym bestaat uit twee gedeeltes een eiwit gedeelte en een cofactor
meestal een vitamine of mineraal.
Elke activiteit in het lichaam is
afhankelijk van enzymen.

Er zijn 2 categorieën enzymen:

Enzymen verteren voedsel, activeren het
immuunsysteem en bouwen mineralen in botten.
Mannelijke sperma bevat enzymen welke de
vrouwelijke eitjes membraan oplossen om zich
toegang te verschaffen en tot de kiemcel om het te
bevruchten.

voeding bevinden.

Enzymen in het lichaam
zijn dan weer onder te verdelen in:

We hebben zo’n 5000 enzymen in ons lichaam welke
meer dan 25.000 verschillende reacties kunnen
geven.

Voedsel verteringsenzymen zoals amylase,
protease en lipase
Metabolische enzymen zoals:
- Enzymen welke de hormoonproductie en de
omzettingen van hormonen beïnvloeden.
- Enzymen welke van invloed zijn op de
energieproductie, deze bepalen de verschillende
omzettingen in de citroenzuurcyclus.
- Enzymen welke vooral in het centraal
zenuwstelsel en brein werken en welke
het metabolisme van neurohormonen en
neurotransmitters reguleren.
- Enzymen welke een ontgiftende werking hebben.

Enzymen als supplement
Enzymen hebben een bepaalde activiteit en deze
activiteit is niet gebonden aan het gewicht van het
enzym. De activiteit van enzymen wordt aangeduid
in letters welke weer afkortingen zijn. Verder worden
er verschillende soorten afkortingen gebruikt voor
verschillende enzymen. Zo heeft amylase als maat
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Enzymen

Actieve eenheden zijn dus de meest gebruikte vormen om de werking van
enzymen aan te geven. Een voorbeeld: 1000 actieve eenheden van type lipase
vetzuren in olijfolie elke minuut vrij te maken.
De werking en potentie valt en staat echter met temperatuur maar in het
optimale pH waarbij ze werken. Dit is belangrijk omdat verschillende gedeeltes
van het lichaam functioneren bij verschillende pH waardes.
Zo is de maag bv. zeer zuur met een lage pH terwijl de dunne darm weer meer
alkalisch is en daardoor een beduidend hogere pH.

VOORBEELD VERTERING:
20.000 HUT Protease kan bv 225 gram melkeiwit
afbreken in 1 uur. Het afbreken van vlees en soja is
echter weer anders.
30.000 DU Amylase kan 100 gram aardappelzetmeel
afbreken in 1 uur. Zetmeel uit b.v. wortels is echter
weer anders.
1000 FIP Lipase kan 5 gram plantaardige olie afbreken
in 1 minuut. Een combinatie van enzymen werkt beter
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HOOFDSTUK 4

Klieren

Het endocriene systeem of hormoonstelsel bestaat uit een aantal
klieren (organen) die hormonen afscheiden in het lichaam.
De afscheidingsproducten (hormonen) van deze klieren worden
opgenomen door het bloed of weefselvloeistof. Deze hormonen
worden voor veel verschillende processen in het lichaam gebruikt,
zoals temperatuur, bloeddruk en voortplanting.
De klieren zijn in twee groepen te onderscheiden:

Het menselijk lichaam is een complex systeem
van onderling verbonden organen die moeten
samenwerken om goed te kunnen functioneren. De
endocriene klieren reguleren de lichaamsfuncties
door middel van chemische stoffen, hormonen
genoemd, die afgegeven worden aan het
vaatstelsel. De hormonen treden op als chemische

De organen van het endocrien systeem liggen wijd
verspreid in de diverse delen van het lichaam.

boodschappers die via de bloedbaan naar diverse
De hypofyse bevindt zich in de schedelholte, de
schildklier in de hals, de zwezerik in de borstholte,
de bijnieren en de alvleesklier bevinden zich in de

delen van het lichaam reizen.

buikholte en de eierstokken en de teelballen in de
onderbuik.
De hormonen die ze vrijlaten sturen de basisdriften
en emoties zoals sexuele driften, gewelddadigheid,
woede, angst, vreugde en verdriet. Ze stimuleren
bovendien groei en sexuele ontwikkeling, reguleren
de lichaamstemperatuur, assisteren bij het herstel van
beschadigde weefsels en helpen bij het vrijmaken van
energie.
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Endocriene klieren

Ligging belangrijkste klieren:

Man

Vrouw

Hypothalamus

Hypofyse

Schildklier

Thymus

Bijnier
Pancreas

Eierstok
Testikel
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Klieren

Hypofyse, Schildklier, Zwezerik, Bijnieren
De hypofyse is een kleine klier, ter grootte van een
doperwt, die zich onder aan de hersenen bevindt.
Zij wordt gereguleerd door de hypothalamus
waarmee zij is verbonden. De hypofyse wordt soms
de meesterklier genoemd omdat de hormonen die
zij afscheidt dienen voor het coördineren van de
functies van het zenuwstelsel en het endocrien
systeem. Behalve het produceren van hormonen
voor het reguleren van de andere endocriene klieren
produceert de hypofyse ook de hormonen die het
vasthouden van water door de nieren regelen. Een
ander hormoon zorgt ervoor dat de baarmoeder
tijdens de bevalling samentrekt en stimuleert de
productie van melk door de melkklieren. Een van
de belangrijkste hormonen van de hypofyse is het
groeihormoon, dat bovendien samenwerkt met
insuline om uw bloedsuikerspiegel te regelen.

Boven het hart ligt de zwezerik
tweelobbig orgaan dat grotendeels uit ontwikkelende
lymfocyten bestaat. De lymfe die door uw lichaam
stroomt vervoert witte bloedcellen naar dit orgaan,
waar de cellen zich vermenigvuldigen en veranderen
in speciale cellen die infecties bestrijden. Alhoewel
de functie van de zwezerik niet volledig bekend is, is
het duidelijk dat hij een belangrijke rol speelt in het
ontwikkelen van immuniteit voor diverse ziekten.

De schildklier bevindt zich in de hals en scheidt twee
hormonen af. Een van deze hormonen beïnvloedt de
groeisnelheid en de stofwisseling van alle cellen van
uw lichaam. Het beheert de reflexen en reguleert de
snelheid waarmee uw lichaam energie produceert en
voedsel omzet in bouwstoffen. Het andere hormoon
laat de hoeveelheid calcium in het bloed afnemen.
De kleine bijschildkliertjes die in de achterkant van de
schildklier ingebed liggen, produceren een hormoon
dat nauw samenwerkt met de schildklierhormonen
om de homeostase van de calciumhuishouding van
het bloed in stand te houden, om zo het ontstaan van
een schadelijke overvloed aan calcium in het bloed,
hypercalciëmie genaamd, te helpen voorkomen.

De bijnieren liggen gekromd over de bovenkant van
de nier. Zij scheiden hormonen af die het lichaam
helpen bij het verminderen van stress. Wanneer het
sympathisch zenuwstelsel op intense emoties zoals
angst of woede reageert, komen grote hoeveelheden
van het hormoon vrij. Dit zorgt voor de zogeheten
de pupillen verwijden en bloed van de meest vitale
organen en skeletspieren wordt afgeleid. Bovendien
wordt de hartslag gestimuleerd. De bijnieren scheiden
ook hormonen af die energie opwekken door het
reguleren van de stofwisseling van koolhydraten,
vetten en eiwitten. Andere hormonen reguleren de
verhouding tussen water en mineralen in het lichaam.
Het voorkomt overmatig waterverlies van de nieren
en houdt het evenwicht tussen natrium en kalium in
stand. Dit evenwicht is van belang voor het kunnen
samentrekken van de spieren.
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Klieren

Alvleesklier, Eierstokken, Testes
Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier
wordt gemaakt. De alvleesklier ligt achter het
grootste orgaan in uw lichaam. De alvleesklier
produceert ook glucagon. Insuline en glucagon
werken als een afregelsysteem. Als er te weinig
insuline aan het lichaam wordt afgegeven ontstaat
er een overschot aan glucose, een kenmerk van
suikerziekte, de meest voorkomende aandoening van
het endocrien systeem.
De twee eierstokken
vrouwelijke geslachtsorganen en liggen links en rechts
naast de baarmoeder in het bekken. Een eierstok is
ongeveer drie centimeter groot en zit vast aan enkele
bindweefselbanden.
In deze paarlemoerkleurige, eivormige klieren worden
eicellen en geslachtshormonen aangemaakt.
De eierstokken bestaan uit merg en schors. Het merg
is bindweefsel met veel bloedvaten en zenuwen.
De zaadbal wordt ook wel teelbal of testikel genoemd.
Iedere man heeft twee zaadballen, testes, in de

leven ontwikkelen deze follikels zich tot rijpe eicellen.
De baarmoeder is verbonden met de eierstokken door

mannelijke geslachtsorganen. Een zaadbal heeft
een ovale vorm en is vier tot vijf centimeter lang. De
zaadballen zijn omgeven door een kapsel en door een
spier die betrokken is bij de temperatuurregeling van
je zaadballen. Iedere zaadbal bestaat uit ongeveer
200 tot 300 lobjes, die weer uit verschillende
zaadbuisjes bestaan. Ieder lobje bevat er ongeveer
zich zaadcellen en cellen die het mannelijke hormoon
testosteron en kleine hoeveelheden oestrogenen
produceren.
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Klieren

1. hypothalamus
2. hypofyse

Prolactine
Endorfinen
3. epifyse

melatonine

4. schildklier

T3 T4, Calcitonine

5. bijschildklieren
6. Zwezerik (thymus)

thymosine

7. nieren
8. bijnieren

adrenaline, noradrenaline, mineralocorticoïden, glucocorticoïden,
gonadocorticoiden,

9. Alvleesklier

glucagon, insuline, somatostatine

10. Eierstokken

oestrogeen, progesteron, testosteron

11. Testes

testosteron
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Hypothalamus

De hypothalamus is een onderdeel van de hersenen. De hypothalamus is een
onderdeel van het limbische systeem. Hij controleert het autonome zenuwstelsel
en het endocriene systeem en speelt een cruciale rol bij de organisatie van
gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu en de soort: eten, vechten,
vluchten, paren. Daarnaast speelt de hypothalamus ook nog een cruciale rol bij de
temperatuurregeling.
In de hypothalamus bevindt zich het ego, het centrum
voor strijden en vluchten en het onderbewustzijn. De
mens reageert middels oude opgeslagen gedachten
en de daaraan gekoppelde emoties middels de
via prikkels zintuiglijke signalen door en leidt
deze verder naar gevoelswaarnemingen. Tevens
emotionele toestand. Dit geschiedt door moleculen,
de neuropeptiden, die de verbinding vormen tussen
geest en lichaam. De thalamus coördineert bovendien
de informatie van de temporaalkwabben en is uiterst
belangrijk voor het geheugen.

staat in contact met de hypothalamus. Hierdoor
is de hypothalamus betrokken bij alle aspecten
van de emoties, de voortplanting, het autonome
zenuwstelsel en de hormoonhuishouding.
De hypothalamus reguleert:

Ook speelt de hypothalamus een rol bij
de drie kerngedragingen te weten:
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Hypothalamus

De hypothalamus communiceert op twee manieren
met de hypofyse, namelijk door:

reguleren het merendeel van de lichaamsfuncties door de werkzaamheid van andere
klieren en organen te prikkelen of af te remmen.

naar het autonome zenuwstelsel;
het laterale deel van de hypothalamus zendt
signalen naar het laterale deel van de medulla
bevinden die het autonome systeem regelen.

Neuro-secretoir transport van Hypothalamus
naar Neuro-Hypofyse
naar de neurohypofyse. In de
nucleus supraopticus en de nucleus paraventricularis
van de hypothalamus bevinden zich cellichamen

capillairen en scheiden daar hormonen uit, met name
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Hypothalamus

De hypothalamus krijgt signalen uit de volgende hersendelen:

Formatio reticularis:
bestaat uit een netwerk van onderling
nauw verbonden zenuwcellen
de formatio reticularis krijgt zelf informatie binnen
via het ruggenmerg, vanuit de exterosensoren

limbisch en olfactorisch systeem
onder andere de amygdala, de hippocampus en de
met de hypothalamus. Zij helpen waarschijnlijk
bij het reguleren van bijvoorbeeld eten en
voortplanten;
nucleus tractus solitarii; deze kern ontvangt
informatie over de ingewanden van de tiende
hersenzenuw, de nervus vagus

houding in evenwichtsorgaan, spieren, gewrichten

retina
opticus staan in verbinding met de hypothalamus,
om precies te zijn de nucleus suprachiasmaticus
ervan;

circumventriculaire organen; Deze organen
zijn uitscheidingsorganen of actieplaatsen voor
verschillende hormonen, neurotransmitters en
cytokinen. Deze kernen zijn uniek in het brein. Zij
hierdoor informatie over substanties die normaliter
niet in contact komen met het zenuwstelsel.
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Hypothalamus

Produceert:

De hypothalamus maakt twee hormonen aan, die het gehalte in het bloed
van groeihormonen regelen. Bij een trage werking worden er dan ook te weinig
groeihormonen aangemaakt. Verder bezit de hypothalamus talrijke hormoonreceptoren,
oxytocine en ADH
stimuleert.

ADH

OXYTOCINE

antidiuretisch hormoon ADH speelt een rol bij
agressie en bij de regulatie van bloeddruk en
lichaamstemperatuur. Mogelijk speelt het ook een
rol bij de vorming van herinneringen.

Oxytocine is een neuropeptide die als hormoon en
neurotransmitter fungeert. Het lijkt een belangrijke
rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten
met gevoelens van plezier. Het speelt een centrale
rol bij moederbinding, vriendschappen en
romantische interacties, evenals bij seksualiteit.
Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer
oxytocine aangemaakt. Omdat oxytocine ook een
belangrijke rol speelt bij de hechting van opvoeder
en kind, wordt het ook wel het knuffelhormoon
genoemd. Waar oxytocine binnen de eigen groep

ADH speelt een belangrijke rol bij de resorptie van
water in de distale tubulus en de verzamelbuis in
de nieren. De V2-receptoren van de nieren dienen
als bindingsplaats voor ADH. Door het stimuleren
van waterresorptie zorgt ADH ervoor dat er
minder water in de urine terechtkomt. Hierdoor
wordt de osmolaliteit van urine verhoogd en de
osmolaliteit van het bloed verlaagd. Een verlaagde

gedrag in de hand werken, vooral als deze groepen
als bedreigend worden ervaren.

waargenomen in het achterkwab van de hypofyse. De
hypothalamus bevat osmosensoren die verschillen
in de osmolaliteit tot 1 procent variatie kunnen
waarnemen. Als de osmolaliteit toeneemt, dan stijgt
de vasopressineconcentratie in het bloed. ADH heeft
ook een kleine vaatvernauwende werking.

Oxytocine wordt door iedereen aangemaakt bij
positief onderling contact, zoals bij aankijken,
aanraken, knuffelen en vrijen.

ADH wordt door de hypothalamus op een door de
biologische klok gereguleerde manier in de hersenen
uitgescheiden.
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Hypothalamus

TRH of thyreotropinevrijmakend hormoon
is een door de hypothalamus geproduceerd hormoon dat de hypofyse aanzet tot het
aanzet tot het produceren van schildklierhormonen

De hypothalamus zorgt voor
een groot deel voor homeostase.
Homeostase is het vermogen van meercellige
organismen om het interne milieu in evenwicht te
houden, ondanks veranderingen in de omgeving
waarin het organisme zich bevindt, door middel van
regelkringen in het organisme.
Door homeostase kan een organisme de functie van
elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de
integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan.
Als het organisme faalt in het onderhouden van
homeostase zal het organisme sterven.
Dit gebeurt door communicatie tussen de weefsels
en organen via het zenuwstelsel of door chemische
stimulatie. De hypothalamus in het zenuwstelsel
registreert dat de homeostase uit balans is, daarna
gebeurt de chemische stimulatie. De chemische
stimulatie gebeurt via transmitters. Transmitters die
via het bloed worden vervoerd ZIJN DE hormonen
en transmitters die verschillende delen van het
zenuwstelsel met boodschappen verzorgen, ZIJN DE
neurotransmitters.
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Hypofyse

Het hersenaanhangsel of de hypofyse is een klier midden in het hoofd, onder de
hersenen, die vele hormonen afscheidt. De hypofyse vervult een belangrijke rol
bij de regulering van een groot aantal hormonen. De klier is ongeveer zo groot als

Turkse zadel of sella Turcica
neusbrug. In het menselijk lichaam weegt hij ongeveer 0,5 gram.

Hypothalamus
Hypofyse

De hypofyse scheidt 9 hormonen af die de
homeostase reguleren. De achterkwab van de
hypofyse behoort tot het diencephalon.
Bij de aanleg in de embryonale fase wordt de
voorkwab van de hypofyse gevormd uit een stukje
epitheel van het monddak; het zogenaamde

De hypofyse is opgebouwd
uit drie delen:

De middenkwab is bij mensen bijna niet aanwezig.
Bij sommige diersoorten is deze echter relatief groter.
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Hypofyse

De voorkwab
In de hypofysevoorkwab worden veel hormonen geproduceerd die invloed
hebben op andere endocriene klieren.
produceert:

somatotroop hormoon (STH)

dit komt vooral vrij tijdens de zwangerschap en de
lactatieperiode.

van spierweefsel. Ook wel Humaan Groei Hormoon
Endorfines werken in de eerste plaats pijnonderdrukkend, maar zijn ook medeverantwoordelijk voor
het ontstaan van een gevoel van geluk of euforie.

thyreoidstimulerend hormoon (TSH)
dit zet de schildklier aan tot productie van

systeem in de hersenen, die voor heel veel soorten
Endorfines zijn in verband gebracht met drugsverslaving, stemmingsstoornissen, gokverslaving,
depressie, schizofrenie en vele andere gedragsstoornissen en chronische aandoeningen.
Een acute toename van de concentratie van
deze neuropeptiden is in verband gebracht met
verschillende soorten euforisch gedrag, zoals
overtraining-euforie bij atleten, de ‘runners
high’ bij duursporters, en de euforie na ‘thrillseeking’ activiteiten zoals bungeejumpen, hoewel
recent onderzoek dit verband in twijfel trekt. De
smaakervaring bij suikers, vetten, chilipepers en ook
chocolade zorgt voor het vrijkomen van endorfines.
Ook zijn endorfines zeer actief bij zelfverminking.

de schildklier calcitonine gemaakt wordt. Calcitonine
zorgt ervoor dat het calciumgehalte in het bloed
verlaagd wordt. Dit doet het door o.a calcium in de
botten op te slaan en de resorptie van calcium in de
nieren en darmen te remmen.

corticotropine (ACTH)
zet bijnierschors aan tot de productie van
bijnierschorshormonen.

Te weten:
bevordert de groei en rijping van follikels in de
ovaria bij de vrouw en de spermatogenese bij de
man in de testes
- Luteiniserend hormoon
cellenstimulerend hormoon

interstitiële-

de gonadotrofe hormonen stimuleren daarnaast
de hormoonproductie van de gonaden
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Hypofyse

De middenkwab
De hypofysemiddenkwab vormt de overgang tussen
de voorste en achterste kwab van de hypofyse. Het
bevat drie soorten cellen: basofiele, chromofoben en
met colloide gevulde cysten die overblijfselen zijn van
Bij foetussen zorgt de pars intermedia voor de
aanmaak van het melanocyt-stimulerend hormoon
van melaninepigment in melanocyten in de huid. Bij
volwassen mensen is de pars intermedia uiterst klein
of geheel afwezig.
Ook bij vissen en amfibieën zorgt de pars intermedia
voor de aanmaak van pigment waardoor de huid
donkerder wordt.
De achterkwab

Produceert:

De hypofyseachterkwab is belangrijk voor de
water- en vochtregulatie in het lichaam. Het is een
opslagplaats voor twee door de hypothalamus
geproduceerde hormonen:

melanotropine (MSH)
stimuleert de productie en afgifte van melanine door
melanocyten in de huid.

stimuleert het vasthouden van vocht; zorgt voor een
stijgende bloeddruk en roept mannelijke agressie op.
bevordert contractie van epitheel- en
myoepitheelklierweefsel van de borst, wat leidt tot
secretie van lactine. Ook zorgt het voor de contractie
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Hypofyse

Baarmoeder

Botten en
andere weefsels

Hypofysevoorkwab

Borstklier

Hypofyseachterkwab

GH
Oxitocine

Borstklier
Prolactine

ADH / Vasopressine

TSH

Nieren

ACTH

Schildklier
Bijnieren

Testikels / Eierstokken
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Epifyse of Pijnappelklier

De pijnappelklier of epifyse is een endocriene klier in de hersenen.
De epifyse bevindt zich onder de hersenbalk en aan de bovenkant van de derde ventrikel.
derde oog, kruinoog , zoals bij vissen, amfibieën, reptielen en vogels. Bij deze dieren
is het in de eerste plaats een lichtgevoelig orgaan. Bij kinderen is de epifyse goed
ontwikkeld, maar na de puberteit wordt hij kleiner, en bij oudere mensen is de klier vaak
verkalkt en niet meer functioneel.
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Epifyse of Pijnappelklier

De epifyse produceert:

Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de
serotonine en in een met de tijd van de dag variërende
hoeveelheid aan het bloed en het hersenvocht wordt
afgegeven. Het is bij vele dieren van invloed op het
slaap-waakritme en het voortplantingsritme.
Bij mensen is de natuurlijke productie van melatonine
door de pijnappelklier direct gekoppeld aan de
blootstelling aan licht van bepaalde receptoren in het
netvlies van de ogen.

Aanmaak van het hormoon melatonine vindt
continu plaats. Sturing vindt plaats via de door
de lichtgevoelige ganglioncellen in de ogen
opgenomen blauw licht. Hier vanuit worden impulsen
doorgestuurd naar de in de hersenen gelegen
kern Nucleus, die weer en signaal doorstuurt naar

de productie van melatonine geremd. Neemt de
blootstelling aan licht af, dan komt de natuurlijke
productie van melatonine weer op gang. Voor het
lichaam is dit het signaal om de dag-activiteiten te
verminderen en zich voor te bereiden op de nacht.

afgegeven aan de preganglionaire sympatische
zenuwcellen, die uiteindelijk een signaal via de
de pijnappelklier.

Melatonine heeft receptoren
in de volgende weefsels:

Melatonine als geneesmiddel en
voedingssupplement
Melatonine wordt verkocht als middel tegen jetlag en
andere slaapstoornissen.
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Epifyse of Pijnappelklier

Sinds januari 2016 is melatonine in België en Nederland zonder voorschrift verkrijgbaar
in de apotheek. De Volksgezondheid heeft beslist dat een dosis tot 2,9 mg onder de
categorie ‘voedingssupplement’ valt en vrij verkocht mag worden. Er zijn verschillende
vormen van melatonine voedingssupplement waaronder slik- en smelttabletten.
Een smelt- of sublinguale tablet geniet de voorkeur omdat hier het zogenaamde
poortadereffect omzeild wordt. De actieve stof melatonine wordt op die manier beter
opgenomen in het lichaam.

Bijwerkingen

Melatonine wordt gebruikt bij:

De bijwerkingen van melatonine lijken beperkt tot
sufheid overdag bij langdurig gebruik van hoge doses

gebruik van melatonine bij jetlag wordt aanbevolen
bij mensen die ten minste vijf tijdzones overbruggen

verschuiven van de slaapfase bij op een verkeerde tijd

naar het oosten zou het effectiever zijn dan naar het
westen

Een ander bijwerkingseffect dat kan voorvallen,
is lucide dromen. Een lucide droom is een droom
waarvan men ervan bewust is dat hij droomt en die
droom zelfs eventueel kan controleren.

autisme, hersenverlamming of visusstoornissen,
inclusief blindheid.

Contra-indicaties

toegepast, omdat in deze doelgroep
slaapstoornissen vaak voorkomen

Mensen die lijden aan leukemie of een autoimmuunziekte als crohn of reuma zouden alleen
melatonine moeten gebruiken als het effect van
dit hormoon op deze ziekten beter bekend is. Dat is
momenteel nog niet het geval. Sommige artsen raden
verder vrouwen met baarmoederhalskanker af om
melatonine te gebruiken.

Er zijn verder aanwijzingen voor gunstige effecten
van melatonine op het immuunsysteem, behalve bij
auto-immuun reumatoïde artritis, deze ziekte kan
verergeren onder invloed van melatonine. Verder
heeft melatonine antioxiderende eigenschappen
die bescherming kunnen bieden tegen DNAbeschadiging en kanker.
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Schildklier

De schildklier, Thyroid
voorzijde van de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. Hij bestaat uit twee
parafolliculaire cellen de zogenaamde C-cellen. De schildklier wordt van bloed voorzien
door vier slagaders en is daarmee een van de best doorbloede organen in het lichaam.

Schildklier

Bijschildklier

Het schildklierhormoon stimuleert de stofwisseling en de groei.
Schildklierhormonen zijn essentieel voor normale groei en ontwikkeling en hebben
veel effecten op metabole processen. Zo spelen ze een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van het zenuwstelsel, de synthese, mobilisatie en afbraak van vetten en
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Schildklier

De Schildklier produceert
schildklierhormonen uit jodium en tyrosine 3 hormonen: namelijk
tri-joodthyronine T3, thyroxine T4 en Calcitonine.

De aanmaak van T4
door de hypothalamus en de hypofyse:

releasing hormone
hypothalamus.

thyreotropin

te geven.
De schildklier wordt door TSH gestimuleerd om T4 te
maken.
T4 wordt door de lever, maar ook in alle weefsels,
omgezet in T3.
T3 is potenter dan T4. Alleen T3 dat niet gebonden
is aan transporteiwitten is in staat om biologische
effecten tot stand te brengen. Dit is vrij T3.
De hypothalamus registreert tevens de concentratie
T4 in het bloed. Hoe hoger deze concentratie, des
wordt er dus ook minder TSH en T4 afgescheiden.
Een disbalans verlaagt de snelheid van de
stofwisseling, met als een van de gevolgen extreme
vermoeidheid.
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Schildklier
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Schildklier

De C-cellen tussen de schildklierfollikels produceren het hormoon calcitonine.
Calcitonine remt de afbraak van botweefsel.
De productie en uitstorting van calcitonine wordt
bevorderd door hoge calciumconcentraties in het
bloed, die onder meer het gevolg kunnen zijn van
botnecrose door osteoporose. Door zijn afscheiding
tegenhanger van de effecten van het parathormoon
bloed. Calcitonine wordt eveneens gestimuleerd door
gastrine, een hormoon dat de maagzuurproductie
bevordert. Ook remt calcitonine de lactatie.

Calcitonine werkt op volgende specifieke wijze in
op de bloedspiegel :
2+

absorptie door de ingewanden

beendergestel.

nierbuisjes.
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Bijschildklier

1

1: Schildklier
2: Bijschildklier

2

De bijschildklieren zijn kleine kliertjes ter grootte van
een erwt en bevinden zich aan weerszijden van de
ander aantal bijschildklieren. Ze hebben afgezien van
de ligging verder niets te maken met de schildklier.
De bijschildklieren produceren:
Parathormoon, parathyreoïdhormoon (PTH).
PTH is een hormoon dat bestaat uit 84 aminozuren.
Samen met vitamine D en calcitonine reguleert
PTH de concentratie van het calcium in het bloed.
Door een direct effect op de botten en nieren en een
voor een verhoging van de calciumspiegel.
Naast de calciumspiegel wordt ook de fosfor- en
magnesiumhuishouding beïnvloed door PTH. Het
parathyreoïdhormoon heeft een antagonistische
werking aan het calcitonine, geproduceerd door de
schildklier zelf.
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De PTH producerende cellen in de bijschildklieren bevatten calciumgevoelige receptoren,
waardoor deze cellen kunnen reageren op veranderingen in de calciumspiegel van het bloed.
Bij een verlaging van de calciumspiegel wordt de productie en afgifte van PTH gestimuleerd.
Bij stijging van de calciumspiegel wordt de PTH-productie en -afgifte geremd.
Voor zowel de productie als afgifte van PTH is aanwezigheid van voldoende magnesium
nodig.
PTH stimuleert de terugresorptie van calcium in de nieren en zet osteoclasten aan om botresorptie te stimuleren, waarbij calcium en fosfaat vrijkomen in het bloed. Daarnaast zorgt
PTH voor het verlagen van de fosfaatspiegel door de bevordering van de uitscheiding van
fosfaat door de nieren. In de nieren stimuleert PTH ook de vorming van actief vitamine D
fosfaatbalans ten voordele van calcium.

Hyperparathyreoïdie
Wanneer de bijschildklieren te veel PTH produceren
door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een adenoom
primaire hyperparathyreoidie.
Dit gaat gepaard met een hoge calciumspiegel en
de daarbij horende klachten van onder andere
moeheid, misselijkheid, verlies van eetlust, dorst
en darmverstoppingen.

Bij patiënten met chronisch nierfalen is er
meestal sprake van een lage calciumspiegel.
Als gevolg hiervan stijgt de productie van PTH in
de bijschildklieren en ontstaat een secundaire
hyperparathyreoïdie, die meestal gepaard gaat

Bijschildklier adenoomen kunnen operatief verwijderd
worden. Vaak wordt nog tijdens de operatie het
PTH in het laboratorium gemeten, zodat de chirurg
zeker weet of het adenoom geheel is verwijderd.
Wanneer het adenoom succesvol is verwijderd, zal de
calciumhuishouding zich weer normaliseren en zullen
de klachten verdwijnen.

In een aantal van deze patiënten ontwikkelt deze
hyperplasie zich na verloop van tijd tot een autonoom
PTH producerend adenoom, men spreekt dan van een
tertiaire hyperparathyreoïdie.
Een hyperparathyreoïdie kan ook ontstaan ter
compensatie van een vitamine D-tekort.
Via PTH wordt dan het tekort aan calcium, wat
door verminderde opname via de darm is ontstaan,
aangevuld.
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Bijschildklier

Sommige kwaadaardige tumoren produceren een eiwit dat sterk op PTH lijkt en daardoor
ook de PTH-receptoren kan activeren. Dit zogenaamde PTH-related peptide kan net als PTH
een hypercalciëmie veroorzaken, met als gevolg dat de afgifte van het natuurlijke PTH uit de
bijschildklieren wordt onderdrukt

Hypoparathyreoïdie en pseudohypoparathyreoïdie

Wanneer de bijschildklieren niet zijn aangelegd of
beschadigd zijn door bijvoorbeeld een operatie aan de
schildklier, bestraling of een autoimmuunziekte, dan
kan een tekort aan PTH en vervolgens hypocalciëmie
ontstaan.
De klachten die hierbij horen zijn:
spierkrampen, buikkrampen en tintelende vingers.
Bij sommige mensen werken de bijschildklieren wel
goed maar zijn de PTH-receptoren in de nieren niet
of nauwelijks werkzaam. Hierdoor kan dan ook een
hypocalciëmie ontstaan en men spreekt in zo’n geval
van een pseudohypoparathyreoïdie.
In tegenstelling tot een echte hypoparathyreoïdie
wordt er, vanwege een lage calciumspiegel, juist veel
PTH geproduceerd.
hypoparathyreoidie kan onder toezicht van een
therapeut goed behandeld worden door middel van
calciumsuppletie.
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De Thymus / Zwezerik

De thymus of zwezerik is een orgaan dat bij kinderen en andere jonge zoogdieren te
vinden is tussen het borstbeen en de luchtpijp.
Het is sterk ontwikkeld bij kinderen, maar verschrompelt na de puberteit.
Bij jonge kinderen die exclusief borstvoeding krijgen, is de thymus maar liefst twee keer
zo groot als bij kinderen die kunstvoeding krijgen

Luchtpijp

Longen

Hart
Een belangrijk deel van de lymfocyten, de

De thymus produceert het hormoon thymosine, welke
de groei en het afweersysteem stimuleren.
De thymus en/of thymosine is nodig bij het eerste
contact van het lichaam met een antigeen om de
T-cel-respons op gang te brengen. In de eerste

die het recept onthouden hoe de afweerstoffen tegen
doorgemaakte ziekten moeten worden aangemaakt.
Bij een baby waarbij tijdens de embryonale
ontwikkeling geen thymus ontstaat, werden de

die een cellulaire immuunrespons kunnen opwekken.
steeds kleiner, waardoor de thymus minder te doen
heeft, en langzaam inkrimpt en uiteindelijk afsterft.

volgende verschijnselen waargenomen:

plaatsen waar zich normaal T-lymfocyten bevinden
waren leeg
lichaamsvloeistoffen
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Nieren

De nieren zijn bij zoogdieren, waaronder de mens, twee organen die gelegen zijn in de buikholte
achter het buikvlies links en rechts van de ruggengraat.
De nieren hebben als taak de samenstelling van het bloed constant te houden, daarbij
verwijderen ze opgeloste ongewenste stoffen, zoals afvalstoffen van de stofwisseling en via het
voedsel opgenomen vergiften en geneesmiddelen. Dit gebeurt deels passief en deels actief.
De nier zorgt ook voor het handhaven van het zuur-base-evenwicht van het lichaam op langere
termijn, door het transport van waterstofcarbonaat en waterstofionen. Het product dat de
nieren hierbij maken, een oplossing van stoffen die het lichaam niet meer kan gebruiken, heet
urine.
Bij de mens zijn de nieren enigszins boonvormig, met de holle kant naar het midden wijzend.

Schematische voorstelling van de nier

11. Bovenste niercapsule, 12. Vena interlobularis 13. Nefronen, 14. kleine nierkelk,
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De nier is opgebouwd uit ca. 600.000 tot 1.000.000
nefronen waarin de bloedzuivering
plaatsvindt.
Het proces kan grofweg in twee delen worden
gesplitst, een passief proces en een actief proces.

In het passieve proces wordt water met opgeloste
stoffen uit poreuze kluwens van haarvaten

In het actieve proces worden waardevolle stoffen
gewonnen. Dit gebeurt in de verschillende onderdelen
van de nierbuisjes: de proximale tubulus, de lis van
Henle of lus van Henle en de distale tubulus.
In het dalende been van de lus van Henle wordt alleen
water teruggewonnen, dit wordt passief gedaan.
De buis is daar gesloten voor zouttransport. In het
dunne stijgende been van de lis van Henle wordt
actief zout gereabsorbeerd en is daar gesloten voor
het watertransport. In het dikke stijgende deel van
de lis van Henle wordt er gebruikgemaakt van het

opgevangen. Bloedcellen en grote eiwitten blijven
in het bloed achter. Bij een volwassen mens levert
dit dagelijks ongeveer 170 liter voorurine op. De
voorurine bevat zowel afvalstoffen als stoffen die
belangrijk zijn om te behouden. Een belangrijke
afvalstof is ureum dat door de lever is gemaakt om
ammoniak onschadelijk te maken.

gradiënt in te hoeven transporteren toch een hoge
concentratie te kunnen bereiken. Bij woestijndieren is
het nefron om deze reden verlengd. Daarnaast zijn er
enkele stoffen die actief vanuit het bloed in de holte
van de nierbuisjes worden uitgescheiden.

ontdane en geconcentreerde vloeistof die nu urine
heet via de nierkelken in het nierbekken waarna
hij door de urineleider naar de urineblaas wordt
getransporteerd en uiteindelijk via de urinebuis wordt
geloosd.
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De nieren maken deel uit van een flink aantal hormonale regelkringen, die vooral betrekking
hebben op de water- en zouthuishouding, de bloeddruk, de pH-regeling van het bloed, de
osmotische waarde van het bloed, en de hoeveelheid rode bloedcellen.

Ze produceren:
Calcitriol een steroidhormoon dat de opname van
calcium en fosfaat in het digestive
Erytropoëtine
nieren wordt geproduceerd, hoewel ook de lever en
macrofagen kleine bijdragen leveren
Renine
Erytropoëtine/Epo
werkt in op het beenmerg waar het de productie van
rode bloedcellen stimuleert. Epo is een glycoproteïne.

Renine
Wanneer je bloeddruk afneemt, geeft een speciaal
zorgt ervoor dat een bepaald hormoon, angiotensine
II, wordt aangemaakt. Dit hormoon zorgt ervoor dat
je bloeddruk omhoog gaat door bloedvaatjes in je
lichaam te vernauwen.
Daarnaast zorgt het ervoor dat je bijnieren ook een
hormoon gaan aanmaken, namelijk aldosteron. Dit
hormoon zorgt voor opname van zouten en water
naar je bloed, waardoor je bloedvolume en als gevolg
daarvan je bloeddruk toenemen.

De synthese in de nieren hangt af van de hoeveelheid
beschikbare zuurstof in het bloed, waarmee de nier
wordt doorstroomd. In tegenstelling tot de ademhaling
en de hartslag is deze sturing relatief traag: het kan
bij bloedverlies of zuurstoftekort uren duren voordat
zich een nieuw evenwicht heeft ingesteld. In gevallen
van bloedarmoede wordt de erytropoëtinesynthese
gestimuleerd.
Bij verlaging van de hematocriet stijgt erytropoëtine
exponentieel. Erytropoëtine kan ook in laboratoria
gefabriceerd worden en is dan een vorm van rhEPO

Calcitriol
Cholecalciferol wordt in de lever gehydroxyleerd
tot 25-hydroxyvitamine D3 calcidiol en ten
slotte in de nieren gehydroxyleerd tot calcitriol
de actieve vorm van
vitamine D.

merknamen als Eprex, Mircera etc.
Oorspronkelijk werd de stof gesynthetiseerd als
geneesmiddel voor mensen met slecht tot niet functionerende nieren, die ondanks kunstnierbehandeling
bijna allemaal bloedarmoede kregen door een gebrek
aan epo. Door dit te geven kon de bloedarmoede
worden gecorrigeerd.
Ook kankerpatiënten kunnen tijdens de chemotherapie
epo toegediend krijgen tegen bloedarmoede, dit is
nodig omdat door de chemokuur rode bloedcellen in
het lichaam kapot worden gemaakt.
Het wordt ook toegediend als een vorm van doping,
om het zuurstof- en koolstofdioxydetransporterende
vermogen van bloed te verhogen.
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Bijnier

De bijnieren, glandulae adrenales, glandulae suprarenales of adrenes zijn kleine
organen en liggen als kapjes op de nieren, ervan gescheiden door vetweefsel.
De bijnieren bestaan uit twee gedeelten die zowel anatomisch als fysiologisch te
onderscheiden zijn:
bijnierschors of cortex
glandulae suprarenalis ; bevat drie lagen
bijniermerg of medulla
glandulae suprarenalis : bestaat uit zenuwweefsel
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Bijnier

Beide lagen hebben verschillende functies.
1: BIJNIERSCHORS
De buitenste laag van de schors

De middelste laag van de schors

Produceert:

Produceert:

De mineralcorticoiden die invloed hebben op
de mineraalhuishouding. De mineralocorticoïden
bestaan voor 95% uit aldestreron; aldestreron
reguleert op indirecte wijze de bloeddruk door de
nieren aan te zetten tot het vasthouden van water
door middel van de balans tussen natrium en kalium.

De glucocorticoiden die invloed hebben op de
glucosehuishouding.
Glucocorticoïden bestaan voor 95% uit

meer aan.
aldosteron, en die invloed hebben op de waterzout balans van het lichaam en daarmee ook op de
bloeddruk. Het hoofddoel van mineraalcorticoïden
is het verhogen van de bloeddruk. Daarnaast
hebben ze een invloed op de pH van het bloed: door
middel van protonen-secretie laten ze de pH van het
bloed stijgen. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze
natrium vasthouden en de uitscheiding van kalium
vergroten.

vet, romp en hoofd meer vet;

De binnenste laag van de schors
Produceert:

handhaven van de bloeddruk.

De Gonadocorticoiden die invloed hebben op de
aanmaak van hormonen in de geslachtsorganen

geheugen en is een prohormoon

Androgeen is de algemene term voor chemische
stoffen die de ontwikkeling en het behoud van de
mannelijke eigenschappen in gewervelde dieren
bewerkstelligt. De bekendste van deze stoffen
is het hormoon androsteendion, testosteron,
andere zijn DHEA (prohormoon) en de afgeleide
dihydrotestosteron. Androgenen beïnvloeden
zodoende onder meer de activiteit van de
mannelijke geslachtsorganen en de ontwikkeling
van de mannelijke secundaire geslachtskenmerken.
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Bijnier

Beide lagen hebben verschillende functies.
2: BIJNIERMERG
Produceert:
Adrenaline is een hormoon en een
neurotransmitter. Adrenaline komt in grote
hoeveelheden vrij in omstandigheden die door

Noradrenaline is een in het lichaam voorkomende
neurotransmitter en een hormoon. Noradrenaline
is een catecholamine die vaak verward wordt

overleving worden ervaren en daardoor stress
veroorzaken. Vaak gaat dit samen met angst en
woede. Ook kou, hitte, honger, dorst, pijn, fysieke
inspanning en andere zaken die de balans in het
lichaam verstoren, kunnen de adrenalineproductie
verhogen.

die een sterk opwekkende werking geeft. Als
neurotransmitter komt hij voor in de hersenen en
in de zenuwuiteinden van het sympathische of
orthisympatische zenuwstelsel.

Adrenaline is schadelijk als het in te grote
hoeveelheden of te langdurig vrijkomt en een
adrenalineverslaving kan ernstige schade aanrichten.

Over het algemeen voelen mensen met te weinig
noradrenaline zich depressief en mensen met een
teveel aan noradrenaline euforisch, gespannen,
angstig of opgewonden. Dit hangt af van de stemming
en/of van andere neurotransmitters, zoals onder
andere serotonine.
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EEN OVERZICHT:
De bijnierschors zorgt voor de productie en secretie
van o.a. drie belangrijke hormonen.
Ten eerste het glucocorticoïd cortisol, dat van
belang is voor de eiwit-, vet- en glucosestofwisseling

De hypothalamus stimuleert door middel van
hypofyse, die op haar beurt door middel van het

rol speelt bij de snelle lichaamsrespons bij ontsteking
of andere prikkels van buitenaf wordt het ook wel het
‘stresshormoon’ genoemd.

aanzet tot cortisolproductie. Het cortisol remt via een
negatief feedbackmechanisme de hypothalamus en
de hypofyse, om zo de balans te bewaken.

Ten tweede produceert de bijnierschors het
mineralocorticoïd aldosteron, dat een rol speelt in de
water- en zouthuishouding, en de bloeddrukregulatie.
Aldosteron grijpt aan in de nieren door uitscheiding
van de mineralen natrium te beperken en die van

Aldosteron valt buiten de HHB-as en wordt
aangestuurd door het renine-angiotensinealdosteronsysteem.
De HHB-as is een handige kapstok voor een
verdere onderverdeling van de verschillende
vormen van bijnierschorsinsufficiëntie. Primaire
bijnierschorsinsufficiëntie betreft aandoeningen
van de bijnierschors zelf, bij secundaire
bijnierschorsinsufficiëntie is de aansturing door

Tot slot produceert de bijnier androgenen, waarvan
DHEA
androstenedion
de belangrijkste zijn. De invloed hiervan is beperkt

tertiaire vorm is de aansturing door de hypothalamus
De cortisol- en androgeenproductie staan onder
controle van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras
(HHB-as).

De ziekte van Addison is een primaire
bijnierschorsinsufficiëntie waarbij destructie van
bijnierschorsweefsel optreedt.
Bij secundaire bijnierschorsinsufficiëntie is de
hypofyse aangedaan, waardoor de secretie van
ACTH verstoord is. Dit ontstaat bijvoorbeeld door een
tumor of als gevolg van een operatie of radiotherapie.
Tertiaire bijnierschorsinsufficiëntie komt door een
ziekte of stoornis van de hypothalamus, maar meestal
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Hypothalamus

-

CRH
+
Hypofyse

ACTH
+

Bijnierschors

Cortisol
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Alvleesklier

De alvleesklier bevindt zich in de buikholte,
gedeeltelijk achter de maag en de twaalfvingerige darm.
De alvleesklier /pancreas is een gemengde klier met endocriene en exocriene functie.
De dubbele secretie- of afscheidingsfunctie van dit orgaan bestaat uit uitwendige
afscheiding ten behoeve van de spijsvertering, en inwendige afscheiding ten behoeve
van de koolhydraatstofwisseling.

Endocrien
het produceert en scheidt onder meer
de volgende hormonen uit:

Deze hormonen worden aan het bloed
afgegeven door:
De eilandjes van Langerhans
Die vormen het endocriene deel van de alvleesklier.
Ze produceren hormonale stoffen, die rechtstreeks in
de bloedsomloop terechtkomen, niet in de alvleesklier
zelf.
De eilandjes van Langerhans bevatten drie soorten
hormoonproducerende cellen, de alfacellen, die het
insuline produceren en D-cellen die somatostatine
aanmaken
Als de bloedsuikerspiegel daalt, vormt dit een prikkel
voor de alvleesklier om glucagon af te scheiden, dat
o.a. de levercellen aanzet om het daar opgeslagen
glycogeen af te breken tot glucose, zodat de
bloedspiegel weer op peil komt.
De bloedsuikerspiegel wordt bepaald door enerzijds
het verbruik en anderzijds door de vorming
van glucose, de centrale energiedrager van de
stofwisseling bij de mens.
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Alvleesklier

Indien de glucosespiegel in het bloed stijgt, bijvoorbeeld door het eten van suiker, zal de
alvleesklier meer insuline gaan produceren; het insuline zorgt ervoor dat de glucose in
het bloed door de celmembraan de lichaamscellen in kan, waar het voor de stofwisseling
nodig is; uiteraard daalt hierdoor de glucosespiegel in het bloed dan weer.
Bij een verhoogde lichamelijke activiteit zal adrenaline ontstaan wat de productie
van insuline remt.

verhoogt de bloedsuikerspiegel. Het
stimuleert onder andere:

Insuline

- De glycogenolyse
(de afbraak van glycogeen tot glucose).
- De afbraak van triglycerine
- Productie van Glucose

zijn aminozuren, vetzuren en het parasympathische
zenuwstelsel.
Insuline verlaagt het glucosegehalte en dus de
bloedsuikerspiegel van het bloed. Insuline remt de
gluconeogenese en de glycogenolyse in de lever en
remt de Lipolyse, de vetverbranding.

Glucose wordt door het organisme uit de vertering van

Het stimuleert:
- De opname van glucose naar spier- en vetcellen.
- Synthese van glycogeen in spier- en levercellen

glucose door het bloed naar de cellen wordt vervoerd.
Glucose wordt via de normale weg gemetaboliseerd

- Synthese van vetzuren
- Synthese van eiwitten o.a. in spierweefsels
- Transport van glucose door celmembranen, via

Het zorgt dus voor energie.
De citroenzuurcyclus is een van de fundamentele
metabole cycli in cellen die zuurstof gebruiken in het
cellulaire ademhalingsproces.
Voor de meeste in de cellen spelende processen is
energie nodig. ATP is zo’n energiedrager.

de afbraak van vetten en glycogeen verhindert.
kaliumspiegel in bloed wordt verlaagd.

Dit hormoon heeft verschillende functies. Het werkt
remmend op de afscheiding van groeihormoon,
insuline, glucagon, thyreotroop hormoon en op
verschillende stoffen die in het spijsverteringsstelsel
worden geproduceerd. Het onderdrukt de productie
van maagzuur en vertraagt de lediging van de maag.
Het kan bovendien optreden als neurotransmitter.
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Eierstokken

Een eierstok of ovarium is het orgaan in de vrouw waar de eicellen zijn opgeslagen.

Een vrouw heeft twee eierstokken die links en rechts
naast de baarmoeder in de buikholte liggen. De

In de eierstok komen verschillende cellen voor.

bloedvaten voor de eierstok, met bloedvaten vanuit

ontwikkelingsstadia: primordiale follikel, primaire
follikel, secundaire follikel, tertiaire follikel, Graafse
follikel. Deze follikels bevatten verschillende cellen: de
eicel, de granulosacel, en de thecacel.

Een ovarium is amandelvormig en heeft een lengte
tot 4 cm, breedte van 1,5 tot 2 cm, een dikte van 1 cm

bestaat uit vaatrijk losmazig bindweefsel. Er is geen
duidelijke grens tussen de schors en het merg.
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Ongeveer halverwege de menstruatiecyclus wordt één van de eicellen rijp onder
invloed van het follikelstimulerend hormoon (FSH), dat door de hypofyse wordt
afgescheiden.
Tijdens de ovulatie komt de rijpe eicel vrij. Het eiblaasje heet nu rood lichaam in verband
met bloed in de follikel. De cellen worden groter, en gaan vetoplosbare lipochromen
tot het einde van de menstruatiecyclus indien geen zwangerschap optreedt.

vrouwen gevoeld, dit wordt middenpijn genoemd
omdat het halverwege tussen twee menstruaties
optreedt.
Soms worden meerdere eicellen tegelijk rijp en
ovuleren beide eiblaasjes. Als deze bevrucht worden
kan dat leiden tot een meerling. De eierstokken van
een vrouw vormen, in tegenstelling tot de testes van
een man, tijdens haar leven geen nieuwe cellen voor
de voortplanting. Bij de geboorte van een meisje zijn
de eierstokken al voorzien van meer dan 2 miljoen
onrijpe eicellen
er gedurende het vruchtbare deel van het leven van
de vrouw misschien een paar honderd rijp zullen
worden.

Eierstokken produceren:
De eierstokken produceren verschillende hormonen
die een rol spelen in de menstruatiecyclus, secundaire
geslachtskenmerken en seksualiteit.
geproduceerd in de follikels
met name voor de ovulatie.
geproduceerd in het gele lichaam
na de ovulatie.
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Eierstokken

Werking vrouwelijke hormoonstelsel
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Testes

Teelbal, zaadbal, testikel of testis
Produceert: Testosteron
Testis is de geslachtsklier van mannelijke organismen. Hier worden de zaadcellen of
gameten gemaakt. De zaadcellen landen daarna in de bijbal.
Bij zoogdieren, waaronder de mens, bevinden zich twee testes in het scortum of balzak;
een tussen de achterste ledematen aanwezige huidzak tussen de penis en de anus. Bij
de meeste zoogdieren is voor de productie van zaadcellen namelijk een temperatuur
nodig die lager ligt dan de normale lichaamstemperatuur. Daarom ‘hangen’ ze buiten het
lichaam.

De teelballen ontstaan embryologisch gezien uit naast
de nier gelegen weefsel.
Vanaf het einde van de 3e embryonale week
ontwikkelen ze zich. In de 6e week nestelen
de oergeslachtscellen zich in de gonade in
aanleg. Onder invloed van deze ingedrongen
geslachtscellen zal de gonade zich afhankelijk van
het geslacht gaan ontwikkelen.
Bij de meeste zoogdieren zal voor of vlak na de

Pas aan het begin van de puberteit worden de
zaadbalstrengen gekanaliseerd door een lumen

Hierbij voeren ze de zaadstreng met zich mee naar
beneden. Het indalen gebeurt niet altijd, en als
het goed is wordt van pasgeboren jongetjes na de
geboorte en bij een aantal gelegenheden daarna
gecontroleerd of beide testes in het scrotum zijn
gelegen. Als dit niet het geval is is er sprake van
cryptorchisme.

Bij meer dan 80% van de mannen is de linker teelbal
iets kleiner dan de rechter, en hangt deze lager in
het scrotum. De reden of oorzaak is onduidelijk,
maar zijn vermoedelijk dezelfde als van meerdere
asymmetrieen in het menselijk lichaam.
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Endocriene klieren

Testes

Beide testes liggen in het scrotum. Dit heeft twee functies, namelijk het beschermen van
de zaadballen en de regulatie van temperatuur. De optimale temperatuur voor de testes
is 35,6 graden, wat 2 graden onder de kerntemperatuur van het lichaam zit.
Om de testikel zit een kapsel dat uit drie lagen bestaat.
Zowel de buitenste laag van de testes als de binnenste laag van het scrotum is bedekt
met een serosa. Hierin kunnen de testes een beetje bewegen. Hierdoor worden sommige
beschadigingen tegengegaan.

Deze zaadbuisjes liggen ingebed tussen losmazig bindweefsel. Ze zijn ongeveer 150250 µm in doorsnede en 30-70 cm lang. Deze zaadbuisjes zijn ongeveer 400 meter
lang in totaal en zijn verantwoordelijk voor de helft van de testiculaire massa. Tussen de
zaadbuisjes liggen Leydigcellen, die testosteron maken.
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