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Inleiding
| André Frankhuizen, redacteur

Het immuunsysteem, het microbioom en
de biologische klok zijn innig met elkaar
verbonden. We weten steeds meer over de
mechanismen die daarbij een rol spelen.
Ook komt steeds duidelijker naar voren
dat verstoringen van één onderdeel, het
gehele systeem uit balans kunnen brengen.
Daarom vertellen we u in dit e-book meer
over de fascinerende interacties tussen deze
systemen. Uiteraard krijgt u van ons weer
de nodige handreikingen voor preventie en
behandeling met voeding, beweging, suppletie
en leefstijl.
Veel leesplezier!
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Fysiologie en
pathologie
Het microbioom bestaat uit ‘vriendelijke’ bacteriestammen die zich voor
het grootste deel bevinden in de dikke darm. Daarnaast wonen kleinere
populaties in de dunne darm, de mond, op de huid en zelfs in de neus.
Het gaat bij elkaar om triljoenen cellen, tien keer meer dan er menselijke
cellen aanwezig zijn in het lichaam.

Waar voorheen - door het kweken van ontlasting - slechts
een paar honderd verschillende bacteriestammen zijn
geïsoleerd, is dankzij het Human Microbiome Project,
een baanbrekend genetisch onderzoek, in 2012 duidelijk
geworden dat het microbioom meer dan 10.000
verschillende soorten bevat.1 Uit hetzelfde onderzoek
werd ook duidelijk dat het gezamenlijke genoom van ons
microbioom vele malen groter is dan het menselijke genoom.
Mensen dragen zo’n 22.000 verschillende eiwitcoderende
genen, het microbioom draagt er in totaal naar schatting 8
miljoen.1 Maar wat betekenen die onvoorstelbare aantallen
eigenlijk voor onze gezondheid?
Die enorme soorten- en genenrijkdom zorgt ervoor dat het
gezamenlijke systeem van mens en microbioom – mits
beide gezond zijn – uitermate flexibel kan reageren op
factoren uit de omgeving. Als we zelf geen enzym tot onze
beschikking hebben om een bepaalde stof in onze voeding
te verwerken, dan is er vaak wel een bacterie aanwezig
die er in meer of mindere mate iets mee kan. Kort gezegd:
de symbiose tussen mens en microbioom vergroot onze
veerkracht in de strijd om te overleven. Zo ontbreekt
bijvoorbeeld bij veel volwassenen (met name in Afrika en
Azië) het enzym lactase. Daardoor komt lactose onverteerd
in de darmen en kan daar overgevoeligheidsklachten geven,
waaronder gasvorming en rommelen in de buik. Maar
niet iedereen die lactase ontbeert, heeft evenveel last van
deze klachten. Dat heeft te maken met darmbacteriën die
het lactose kunnen fermenteren. Sommige mensen met
‘lactose-intolerantie’ kunnen dankzij een actieve, gezonde
darmflora probleemloos tot wel 25 gram lactose per keer
consumeren.2
Of dit bij iedereen zo werkt is overigens niet bekend. Het
microbioom verschilt van individu tot individu minstens
zoveel als het DNA of een vingerafdruk. Grofweg zijn
er bij mensen drie ‘enterotypes’, ofwel darmprofielen,
te onderscheiden waarbij Bacteroidetes, Prevotella of
Ruminococcus het meest dominant aanwezig zijn. 3 Maar
de samenstelling varieert ook met de tijd, deels afhankelijk
van de voeding. Worden er veel of weinig vezels gegeten,
veel of weinig vetten, koolhydraten en eiwitten? Dat soort
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veranderingen hebben al binnen een termijn van 24
uur impact op de samenstelling van de darmflora. 4 Dat
de samenstelling zo kan variëren, impliceert dat ook de
flexibiliteit in het omgaan met omgevingsfactoren kan
fluctueren of veranderen, van dag tot dag en van mens
tot mens. Tegelijkertijd zet dit gegeven de deur open naar
interventies met onder andere voeding, beweging, suppletie
en andere leefstijlfactoren. Hierover leest u verderop in dit
e-book meer.
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Een kleine greep uit de vele functies van de darmflora en zijn
interacties met de stofwisseling, het immuunsysteem en het
neurologische systeem. De geproduceerde korteketenvetzuren
zijn van belang voor uiteenlopende lichaamsfuncties, waaronder
regulering van de eetlust en de suikerhuishouding.
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Naast het maagdarmkanaal, bevindt het microbioom zich onder
andere in de mond, oren, op de huid en de geslachtsorganen
(A). Patiënten hebben een afwijkend microbioom ten opzichte
van gezonde controles. Zo zijn bij diabetes type 2 Bacteroidetes
verhoudingsgewijs verhoogd ten opzichte van Firmicuten (B).
Prevotella en Ruminococcus zijn hier niet afgebeeld (zie tekst).

Brede impact op de fysiologie
Het microbioom is essentieel voor het functioneren van
het geheel, ze assisteert haar gastheer bij verschillende
fysiologische processen. Daarvan springt de spijsvertering
het meest in het oog. Dit lijkt logisch, gezien het feit dat
het microbioom in de dikke darm resideert. Toch is dat
minder logisch dan op het eerste gezicht lijkt. Mensen
beschikken over eigen spijsverteringsenzymen om
eiwitten, vetten en koolhydraten af te breken zodat ze in het
lichaam opgenomen kunnen worden. Daar hebben we het
microbioom helemaal niet bij nodig. Proefdieren die in een
steriele omgeving zijn gefokt en opgegroeid, zijn ook prima in
staat om hun voeding te verteren.
Tegen de tijd dat de darminhoud aankomt bij de dikke darm,
zijn koolhydraten, vetten en eiwitten er al uit. Wat overblijft
zijn de onverteerbare resten, veelal voedingsvezels. De
vertering van die voedingsvezels is de taak van gunstige
bacteriën (die er energie uithalen). Daar hebben zij niet
alleen zelf baat bij, wij profiteren weer van de ‘restjes’.
Dat zijn vaak stoffen die de werking van de darmen en
zelfs die van het brein kunnen beïnvloeden. Met name de
korteketenvetzuren zoals butyraat en acetaat zijn van belang
voor de eetlust, de suikerhuishouding en nog veel meer. 5, 6, 7

Bacteriën kunnen echter ook functionele eiwitten en
vitaminen maken waar we als gastheer baat bij hebben. 4
De rol van het immuunsysteem
Misschien nog belangrijker is de impact van het microbioom
op het immuunsysteem. Die begint vanaf de geboorte
(mogelijk zelfs eerder, tijdens de zwangerschap) als het
maagdarmkanaal van het kind bevolkt wordt met de
bacteriën afkomstig van de vagina, huid en darmen (en
waarschijnlijk placenta) van de moeder. 8 Talloze studies
hebben laten zien dat de verstoring van dit natuurlijke proces
door bijvoorbeeld een keizersnede of antibioticagebruik
bij zeer kleine baby’s, de kans op problemen met het
immuunsysteem vergroot, met de name de kans op allergie,
astma en eczeem. 9
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Cellen van het immuunsysteem. Rechts de cellen van het
aangeboren, links die van het verworven immuunsysteem.
Hoewel Natural Killer cellen worden ingedeeld bij het verworven
immuunsysteem, spelen ze tevens een belangrijke rol in het
aangeboren immuunsysteem. Dendritische cellen vormen de
verbinding tussen beide vormen van immuniteit.

Voor de goede orde: het immuunsysteem bestaat onder
andere uit de huid en slijmvliezen (de mechanische
afweerbarrière) en afweercellen, zoals witte bloedcellen
(leukocyten) en verschillende soorten lymfocyten en
antistoffen (immunoglobulinen). Verder zijn de amandelen,
de lymfeklieren, de zwezerik (thymus) en de milt erbij
betrokken.
Het immuunsysteem is bij baby’s nog pril: net als de
hersenen. De hersenen moeten een taal leren en eindeloos
veel andere dingen, waardoor een wijd vertakt neuronaal
netwerk ontstaat. Het immuunsysteem moet leren om
ziekteverwekkers te herkennen en uit te schakelen. Dat geldt
met name voor de lymfocyten. Bij de geboorte hebben de
lymfocyten al een zekere afweer tegen de buitenwereld,
dat is de aangeboren immuniteit die een kind erft van de
moeder. 9 Minstens zo belangrijk is de verworven afweer die
iemand in de loop van het leven opdoet. Door het contact
met parasieten, infecties, voedingsstoffen maar vooral
darmbacteriën worden de lymfocyten ‘getraind’. 9
Elke aanvaring met potentieel gevaarlijke indringers leidt tot
(epigenetische) aanpassingen in de T-cellen. Zo onthouden
ze hoe ze een ziekteverwekker moeten bestrijden. De
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lymfocyten beschikken over een enorm immunologische
‘databank’ waarmee ze potentiële ziekteverwekkers te
lijf kunnen gaan. Die kennis ligt opgeslagen in de genen.
Het activeren van die kennis gebeurt vooral in de eerste
levensjaren in de thymus. 9
Daar rijpen lymfocyten tot volwassen T-lymfocyten. In
het epigenoom van de T-cellen ligt na verloop van tijd
de kennis opgeslagen over de infecties en dergelijke
die iemand in het verleden heeft doorgemaakt. Na de
puberteit verschrompelt de thymus. Daarna kunnen er
geen nieuwe T-lymfocyten ‘rijpen’. 9 Om de immuniteit
toch op peil te houden, gebruiken de T-lymfocyten een
slimme methode: als volwassenen een infectie krijgen
worden de lymfocyten opnieuw geactiveerd. Ze beginnen
zich te vermenigvuldigen. Een deel van de 'nakomelingen'
specialiseert zich tot geheugencel. Deze geheugencellen
gaan erg lang mee, waardoor iemand lang na een doorstane
besmetting beschermd is tegen ziekteverwekkers. 9 De
belangrijkste training van het immuunsysteem vindt dus
plaats door contact met het microbioom. Dat gebeurt
met name in de dunne darm, waar de Peyerse platen zich
bevinden (gebiedjes die rijk zijn aan afweercellen). Daar
vindt - ook bij volwassenen - veel communicatie plaats
tussen darmbacteriën en het immuunsysteem. Dit wordt
crosstalk genoemd. Het is de taak van het immuunsysteem
om goede bacteriën te vriend te houden. Deze gunstige
bacteriën vullen alle spelonken van de darmwand. Zo
wordt voorkomen dat ziekmakende bacteriën zich daar

nestelen. En gebeurt dat toch, dan is het de taak van het
immuunsysteem om de ziekteverwekkers eruit te werken
met een heftige ontstekingsreactie. De blootstelling aan
gunstige bacteriën is dus niet alleen een effectieve manier
om het immuunsysteem ‘op te voeden’, het vormt tevens
een lokale bescherming tegen ziekmakende bacteriën. 9
Dysbiose
Het microbioom kan uit zijn dynamische en veerkrachtige
evenwicht raken. Het gebruik van antibiotica bijvoorbeeld,
kan selectief bepaalde bacteriestammen verwijderen uit
het geheel, waardoor het ecosysteem dat de darmflora
is permanent wordt beschadigd. Dan is er sprake
van dysbiose.9 Zeker in de babytijd, in de fase dat het
immuunsysteem nog gevormd wordt, kan dat levenslang
impact hebben op de gezondheid.
Duidelijk is dat het gebruik van antibiotica bij baby’s de
darmflora permanent verandert. Ook zijn er verbanden
gevonden tussen het gebruik van antibiotica bij baby’s
en de kans op allergische klachten zoals astma, eczeem,
hooikoorts, anafylactische reacties en darmklachten
als gevolg van voedselallergie, al is er ook sprake van
conflicterende studieresultaten. 9 Verder is gevonden dat
de darmflora van mensen met allergische klachten verschilt
van die van gezonde individuen. Zo hebben mensen met
atopisch eczeem meer Clostridia en minder bifidobacteriën
in hun systeem dan mensen zonder eczeem. Ook is de
kans op eczeem groter als de diversiteit van de darmflora
afneemt.
Vaak wordt als verklaring voor allergie verwezen naar de
hygiënehypothese, die veronderstelt dat het gebrek aan
contact met ziekmakende bacteriën (en parasieten zoals
wormen!) ervoor zorgt dat het immuunsysteem zich op
onschuldige stoffen in de omgeving stort. 10 Hoewel dit deels
een verklaring biedt, lijkt het er steeds meer op dat er meer
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oscillatoren

Bioritme, immuunsysteem en microbioom
Wat is de invloed van het bioritme op de complexe
interacties tussen immuunsysteem en microbioom? Even
voor de goede orde: de biologische klok regelt het circadiane
(24-uurs) ritme. De ‘klok’ is een klein groepje cellen in
de hypothalamus die de suprachiasmatische kern wordt
genoemd. Licht dat op het netvlies van de ogen valt, wordt
via speciale ganglioncellen naar de suprachiasmatische
kern geleid. Deze regelt het slaap-waakritme door onder
andere de epifyse (pijnappelklier) te stimuleren het hormoon
melatonine af te geven. De organen (lever, darmen,
nieren) bevatten kleine satellietjes van de biologische klok;
receptoren die gevoelig zijn voor het effect van melatonine
waardoor de organen meegolven op het circadiane ritme. 11
De afwisseling tussen licht en donker is cruciaal voor
het afstellen van de biologische klok. Licht werkt als een
zogenaamde Zeitgeber, een factor die ‘de tijd doorgeeft’
aan onze hersenen. Hoe werkt dat bij organismen die zich
permanent in de duisternis bevinden zoals darmbacteriën?
Dat is voor de meeste bacteriesoorten niet bekend. Maar in
lichtgevoelige cyanobacteriën is zoiets gevonden als een
24-uurs ritme, waarbij deze bacteriesoort anticipeert op
variaties in de omgeving. 12, 13 Ook heeft men in 2016 ontdekt
dat de Enterobacter aerogenes gevoelig is voor het effect
van melatonine, dat door de gastheer wordt afgegeven in
het maagdarmtraject. Deze bacterie reageert daarop met
beweeglijkheid en samenscholen. 14 Het is dus mogelijk dat
in ieder geval een deel van onze darmflora beschikt over een
eigen biologische klok.
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Licht
Hersenklok (SCN)
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factoren een rol spelen. Ook de tijd van blootstelling, erfelijke
aanleg en het type blootstelling blijken van belang te zijn.
Daarnaast wordt steeds duidelijker dat een dysbiose ook
een rol kan spelen bij aandoeningen zoals het prikkelbare
darmsyndroom, diabetes type 1, IBD (Ziekte van Crohn en
colitis ulcerosa) en de metabole aandoeningen diabetes en
obesitas. 9
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Externe factoren die onze
biologische klok ‘gelijkzetten’
worden ‘zeitgebers’ genoemd.
Licht en voedingsinname
zijn twee totaal verschillende
zeitgebers. Licht beïnvloedt
via de ogen de klok in de
suprachiasmatische kern
(SCN), voeding heeft vooral
invloed op de ‘satellietjes’
van de biologische klok. De
biologische klokken beïnvloeden
vervolgens via diverse
wegen het slaap-waakritme,
de hormoonhuishouding,
de stofwisseling en de
voedingsinname.

Stofwisselingspaden
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Mensen en dieren hebben de neiging op vaste tijdstippen
te eten, aangezet door hormonen die de eetlust reguleren.
Deze hormonen verschijnen elke dag op ongeveer hetzelfde
tijdstip. Dat tijdstip wordt aangegeven door de biologische
klok. Die eetmomenten kunnen ook als Zeitgeber optreden
voor het microbioom. En dat doen ze ook want ze dicteren
duidelijk waarneembare fluctuaties in de darmflora. 15 Uit
onderzoek dat de laatste jaren is gedaan, blijkt dat deze
interactie tussen het circadiane ritme van de gastheer en
de darmflora (bij laboratoriummuizen) voor 60 procent
verantwoordelijk is voor veranderingen in de hoeveelheden
Clostridia, Lactobacillen en Bacteroidetes, de soorten die
van nature rijk vertegenwoordigd zijn in het microbioom.
Ze oscilleren dus stevig mee met de biologische klok. 15
De fases in de samenstelling van het microbioom zijn
gerelateerd aan verschillende fases van het metabolisme;
wanneer het energiemetabolisme, celgroei en DNA-herstel
op hun maximum zijn is de detoxificatie en motiliteit van de
darm op zijn minimum en omgekeerd.
Circadiane ritme en darmflora
Raakt het circadiane ritme van de gastheer verstoord,
dan heeft dat gevolgen voor de samenstelling van de
darmflora. Zo is bekend dat de darmflora van mensen die
vaak vliegen en mensen die in ploegendiensten werken een
afwijkend beeld laten zien. En als het circadiane ritme bij
laboratoriummuizen permanent wordt verstoord, 16 hangt
dit samen met een hogere kans op glucose-intolerantie,
insulineresistentie, diabetes type 2 en obesitas. Bij muizen
kunnen deze metabole aandoeningen bovendien worden
overgebracht op steriele, gezonde muizen door een
fecestransplantatie. Dat betekent dat de dysbiose in de
darmflora die (onder andere) het gevolg kan zijn van een
verstoring van de biologische klok, oorzaak is van, dan wel
bijdraagt aan, het ontstaan van aandoeningen van het
metabolisme. 15
Het gehele systeem wordt bovendien nog kwetsbaarder
voor circadiane verstoring als dieren op een dieet worden
gezet dat rijk is aan suikers en vetten (een imitatie van het
Westerse dieet). De darmflora van proefdieren (muizen)
bleek dan veel minder goed bestand tegen een wekelijkse
omkering van het dag-nachtritme, dan die van muizen op
een passend muizendieet. 15 Een van de meest dramatische
effecten van een circadiane verstoring op het microbioom
bij muizen is een toename van de ontstekingsbevorderende
bacterie Ruminococcus. 15 Tegelijkertijd is er een afname van
Lactobacillus, die ontstekingen remt (als de muizen tevens
een dieet volgen dat rijk is aan suiker en vet). Het gevolg van
dit tweezijdige zwaard is een leaky gut en darmontsteking.15
Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de (verstoorde)
interactie tussen darmbacteriën en de cellen van het
darmepitheel als gevolg van een Westers dieet en/of de
circadiane verstoring ook bij mensen de beruchte leaky gut
(hyperpermeabiliteit van het darmepitheel) veroorzaakt. De
ondermijning van de barrièrefunctie van het darmepitheel
wakkert op zijn beurt de laaggradige ontstekingen aan, zowel
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systemisch als lokaal in de darm. Overigens kon men het
circadiane ritme van het microbioom in muizen die geen
functionerende biologische klok hebben, imiteren door ze
te voeren op vaste tijdstippen, die overeenkomen met de
tijdstippen waarop muizen normaal gesproken eten. Een
belangrijke aanwijzing dat eten op vaste tijdstippen een
natuurlijk gegeven is en onderdeel van het circadiane ritme.15
Hoewel deze studies vooral bij muizen zijn gedaan, zijn er
aanwijzingen dat ’s avonds laat eten of onregelmatig eten,
bij mensen kan bijdragen aan overgewicht. Recent bleek
bijvoorbeeld uit een studie dat een stevig ontbijt en matig
avondeten een verbetering liet zien van metabole markers
(bloeddruk, cholesterol, glucose) ten opzichte van een
omgekeerd eetpatroon waarbij ’s avonds juist de stevigste
maaltijd werd gebruikt. 17 Daarnaast zijn er de studies die
laten zien dat een te korte nachtrust bijdraagt aan het
metabool syndroom. 18, 19
Circadiane veranderingen in het microbioom worden
via verschillende receptoren (PPAR-alfa, ROR-alfa en
RevEr-alfa) teruggekoppeld aan de biologische klok in het
dunnedarmepitheel. Dit leidt – bij een normaal bioritme - tot
een verlaging van de cortisolproductie in de actieve fase
en een verhoging van de cortisolproductie in de rustfase
(bij muizen). In steriele muizen vindt geen onderdrukking
plaats van de cortisolproductie, die vervolgens dag en nacht
aanstaat. Een chronisch te hoog cortisol heeft gevolgen voor
het immuunsysteem. Dat wordt onderdrukt en daardoor
komt bijvoorbeeld het opruimen van ziektekiemen in het
gedrang. 20 Circadiane verstoringen van het microbioom
hebben daarnaast ook impact op het circadiane ritme van
de lever, wat implicaties heeft voor het functioneren en de
gezondheid van de gastheer, bijvoorbeeld detoxificatie bij
het gebruik van medicijnen. 11
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Diagnostiek:
symptomen en meetbaarheid

Circadiane verstoringen hebben impact op de gezondheid. Met name het
immuunsysteem, maar ook hart en vaten hebben te lijden van een ritme
dat afwijkt van de natuurlijke dag en nacht. Moeheid kan over het hoofd
worden gezien als symptoom.
Er zijn twee groepen mensen bij wie we de gevolgen van
circadiane verstoring goed kunnen zien: mensen die in
ploegendiensten werken en mensen die veel verre reizen
maken (zoals stewardessen en piloten) waardoor ze
chronisch last hebben van een jetlag. De symptomen van
een jetlag geven een duidelijk beeld van wat de symptomen
zijn van circadiane verstoringen voor het lichaam. Deze
symptomen zijn gekwantificeerd in de Columbia Jet Lag
Scale en recent ook in de Charité Jet Lag Scale, een Duits
initiatief om jetlag symptomen te meten (2015). 21
Eén symptoom voert de lijst aan en dat is moeheid.
Daarnaast is slaperigheid en wakker worden op de
‘verkeerde’ momenten kenmerkend, net als problemen met
de concentratie en of de stemming. Symptomen van het
maagdarmkanaal krijgen minder aandacht, maar ze horen er
ook bij (en zijn des te interessanter nu meer bekend is over de
link met het microbioom). Mensen met een jetlag kunnen last
hebben van honger op de verkeerde momenten, maar ook
maag- en darmklachten zoals misselijkheid, verstopping, een
opgeblazen gevoel en diarree komen voor.

Bij mensen in ploegendienst kunnen dergelijke problemen
een chronisch karakter krijgen. De maagdarmklachten en
slaapproblemen worden permanent, er is een grotere kans
op depressie. Ook kan het werken in ploegendiensten ten
koste gaan van seksualiteit en vruchtbaarheid, waarbij we een
duidelijke relatie zien met de hormonale verstoring.22 Op lange
termijn, bij chronische verstoringen van het dag-nachtritme
is er een grotere kans op hart- en vaatziekte, overgewicht
en (borst)kanker. Bij dat laatste spelen epigenetische
veranderingen een rol, zoals de methyleringstoestand van
miR-34b (stukje micro-RNA code) die verschuift richting
tumorpromotie. 23
Als iemand zich met deze klachten presenteert, denkt de
gezondheidsprofessional misschien niet meteen aan de
ploegendienst, of, nog minder voor de hand liggend: een
verstoord bioritme door blootstelling aan kunstlicht en
beeldschermen (met name ’s avonds want ook dat kan een
reden zijn dat het dag-nachtritme verstoord raakt). Maar als
andere oorzaken voor de klachten zijn uitgesloten, is het zeker
de moeite waard om samen met de patiënt eens goed naar
het dag-nachtritme te kijken.
Hersenen, Neurologische
veranderingen

Brein

- Vermoeidheid
- Geheugenproblemen
- Dementie
- Stemmingsproblemen
- Angst

Longen

Longen, Hart, Cardiovasculaire
veranderingen

Hart

- Hartaanval
- Hersenbloeding
- TIA

Lever

Nieren

Stofwisseling

Lever, Nieren, Alvleesklier,
Stofwisseling
- Veranderde stofwisseling
- Obesitas
- Diabetes

Borst, Prostaat
Borsten

Prostaat

Gonaden

Baarmoeder

- Verhoogde oncogene activiteit
- Verlaagde genactiviteit voor
onderdrukking tumorgroei

Gonaden, Baarmoeder
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- Onvruchtbaarheid
- Laag geboortegewicht (nageslacht)
- Vroeggeboorte (nageslacht)
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Evolutionaire
context en verklaringsmodellen

Het circadiane ritme is een fundamenteel onderdeel van levende
organismen. Het ritme van dag en nacht brengt voordelen met zich
mee in de survival of the fittest, zoals energiebesparing in tijden van
schaarste.
Het circadiane ritme van gedrag en biologische processen
is een fundamenteel gegeven in alle zoogdieren en ook in
veel andere levensvormen, zoals planten en zelfs sommige
bacteriën. Ondanks honderden duizenden jaren van
evolutionaire druk is het overeind gebleven. Het circadiane
ritme moet dus wel enorme voordelen hebben in de strijd
om de overleving van de soort. 24
De eenvoudigste biologische klok die we kennen is de
klok van cyanobacteriën die bestaat uit drie enzymen
die pulseren in een gesloten cyclus van fosforylering en
defosforylering. Dit voorkomt DNA replicatie overdag als
de zon schadelijk UV-licht uitzendt. Zo vergroot het de
overlevingskansen en vruchtbaarheid van de bacterie. 24
In dierlijke cellen is de biologische klok veel complexer en
wordt hij georkestreerd door de suprachiasmatische kern,
met melatonine als boodschapperstof. Een van de dingen
die deze complexe biologische klok doet is ’s nachts DNA
repareren, dat overdag beschadigd is geraakt door het
UV-licht. Een functie die dus vergelijkbaar is met die van
de cyanobacterie. Verder is de biologische klok op cellulair
(en mitochondriaal) niveau sterk verweven met de talloze
biochemische stappen in de energiehuishouding. 24
Evolutionair gezien moest een zoogdier kunnen overleven
in tijden van schaarste aan voeding, in winter en zomer bij
veel of weinig zonlicht en bij uiteenlopende temperaturen.

Dat komt ook sterk naar voren in het bruine vetweefsel,
dat verschillende componenten van de biologische klok
aan boord heeft. Het bruine vetweefsel moet ons – door
thermogenese, oftewel vetverbranding – op temperatuur
houden als het koud is. Daardoor konden zoogdieren
overleven bij lage temperaturen. Maar gezien de
voedselschaarste waaraan onze voorouders duizenden
jaren hebben blootgestaan, kon het energieverkwistende
karakter van het bruine vetweefsel een groot nadeel zijn.
Daarom denkt de Deense bioloog Zachary Gerhart-Hines
van de Universiteit van Kopenhagen dat de biologische
klok geprogrammeerd was om het bruine vetweefsel uit te
schakelen wanneer het niet nodig was, zoals gedurende de
slaap als het dier een beschutte omgeving opzoekt. 24 Het
bruine vetweefsel wordt weer actief als dieren op zoek of op
jacht gaan naar voedsel.
Dit mechanisme is zelfs voorzien van een veiligheidsklep
voor het geval dat een dier tijdens de slaap wordt overvallen
door extreme kou. Het enzym dat het bruine vetweefsel
onderdrukt, wordt dan snel uitgeschakeld en er volgt een
volledige thermogene respons: de interne kachel gaat op
de hoogste stand. De grootste energievoorraad bevindt zich
in het witte vetweefsel. Tijdens het vasten mobiliseert het
witte vetweefsel de vetvoorraden en dirigeert ze naar het
spierweefsel, waar ze verbrand kunnen worden. Tijdens
de evolutie bleek het gunstig om deze lipolyse te vergroten

Melatonine

Remming

Pijnappelklier

Tractus
retinohypothalamicus

Suprachiasmatische
kern
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Vetarm/
vezelrijk dieet
Verhoogde adipositeit
Obees persoon

Transplantatie

Ontvangende Muis

Vetarm/
vezelrijk dieet
Slank
Slank persoon

Wanneer de flora van een obees persoon naar een normale muis
wordt getransplanteerd, krijgt deze muis ook een verhoogde
vetopslag. Wanneer de flora van een persoon met een normale
BMI wordt getransplanteerd, gebeurt dit niet. Hoewel het hier niet
staat afgebeeld, werkt het ook andersom: als de flora van een slank
persoon wordt getransplanteerd naar een obese muis, wordt deze
muis ook slanker. Conclusie: de darmflora speelt een sleutelrol in de
pathologie van obesitas.

tijdens de slaap, om te compenseren voor het gebrek
aan voedselaanbod. Omgekeerd wordt vet dat in de lever
wordt geproduceerd opgeslagen tijdens de uren dat dieren
wakker zijn en eten. Genetische afwijkingen in de circadiane
aansturing van het witte vetweefsel resulteren in een
verminderde lipolyse en obesitas. 24
Het is waarschijnlijk geen toeval dat het verdwijnen van
deze externe stressfactoren samenvallen met de huidige
epidemie van obesitas, depressie, diabetes type 2, hart – en
vaatziekte. Het frequente nuttigen van calorierijk voedsel in
combinatie met een kortere nachtrust en kortere periodes
van vasten hebben ervoor gezorgd dat het witte vetweefsel
meer tijd doorbrengt in de verzamelstand. Zo draagt een
vanuit de evolutie gezien nuttige eigenschap bij aan de
obesitasepidemie en metabole ziekten. 24

van een gezonde bacteriepopulatie. En dat kan met name bij
kinderen de kans op obesitas beduidend vergroten. 26
De innige relatie tussen gastheer en microbioom bestaat
al miljoenen jaren. Samen konden we evolueren tot een
slimme en functionele symbiose. De darmflora trainde
het immuunsysteem en droeg zo bij aan de kans om te
overleven in een wereld vol agressieve microbiële indringers
en parasieten. Maar veel van die indringers zijn uit onze
omgeving verwijderd, waardoor die training niet altijd
meer up to date is en het immuunsysteem zich vergrijpt
aan onschuldige voorbijgangers. Bovendien zijn er andere
indringers en verstoorders voor in de plaats gekomen, zoals
fastfood, computerschermen en antibiotica, die ons leven
aangenaam maken, maar waar lichaam en microbioom geen
adequaat antwoord op hebben.

Het microbioom zou ons kunnen helpen om de nadelige kant
van de huidige welvaart op te vangen. Dat blijkt uit het feit
dat slanke muizen (en mensen) met een gezond microbioom
niet dik worden, ondanks het feit dat ze de omstandigheden
‘tegen’ hebben. Hun ‘slanke’ microbioom kan zelfs worden
getransplanteerd naar dikke muizen die vervolgens slank
worden. 25 Maar terwijl het microbioom onder natuurlijke,
evolutionaire omstandigheden makkelijk in vorm kon blijven,
moet het tegenwoordig overeind zien te blijven onder druk
van antibiotica en andere factoren die de samenstelling
van de darmflora nadelig beïnvloeden. Antibiotica kunnen
de soortenrijkdom van de darmflora ernstig aantasten en
daarmee ondermijnen ze de veerkracht en veelzijdigheid
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Preventie en
behandeling:
leefstijl en voeding

Het circadiane ritme staat in een modern leven op verschillende manieren
onder druk. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de gezondheid van
onszelf en ons microbioom. Hoe kunnen we dit voorkomen, behalve door met
de kippen op stok te gaan?
Slaapritme
Klachten die te maken hebben met de verstoring van de
biologische klok kunnen het beste worden aangepakt bij
de bron: door het dag-nachtritme te herstellen. Ouderwets,
elke dag op hetzelfde tijdstip slapen en op hetzelfde tijdstip
weer op. Liefst kort na zonsondergang naar bed en bij
zonsopgang uit de veren. Dat is in tropische landen, waar
de zon altijd ongeveer op hetzelfde tijdstip ondergaat veel
makkelijker en vanzelfsprekender dan in landen die ver van
de evenaar af liggen. Daar bestaan grote verschillen tussen
zomer en winter. Vaak kan al een flinke verbetering tot
stand komen door ’s avonds het licht van beeldschermen
en kunstlicht te mijden. Met name de blauwe component
in het spectrum van dit licht zorgt voor een kunstmatige
verlenging van de dag. Dit licht kan zelfs worden gefilterd
door ’s avonds of tijdens het televisiekijken of computeren
een amberkleurige bril te dragen. 27 Een ander belangrijk
element is langer slapen. Donkere gordijnen of een
slaapmasker kunnen daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
Van beide is aangetoond dat ze bijdragen aan een hogere
melatonineproductie en een betere slaap.

Licht/donker

Daglicht
Terwijl we ’s avonds in het kunstlicht zitten, brengen we
overdag veel inpandige tijd door en ook dat draagt bij aan
het verstoren van het circadiane ritme. Overdag krijgen we
daardoor minder daglicht (en of zonlicht) dan natuurlijk is,
waardoor de cyclus van licht en donker afzwakt. We missen
als het ware de natuurlijke Zeitgeber. 27 Buitenlucht- en
licht is dan ook essentieel voor een goed functionerend
circadiaan ritme. Mogelijk speelt het bijkomende gemis
aan vitamine D ook een rol. Vitamine D beïnvloedt in vitro
rechtstreeks de transcriptie van genen die samenhangen
met de biologische klok. Het is daarom niet ondenkbaar
dat sommige relaties tussen vitamine D en gezondheid
voortkomen uit het positieve effect dat vitamine D heeft
op de slaap en het circadiane ritme. Een negatieve relatie
tussen vitamine D-status enerzijds en slaapduur en
slaapefficiëntie anderzijds bevestigt deze indruk. Al kan het
ook simpelweg zo zijn dat de positieve effecten van vitamine
D op de slaap voortkomen uit een grotere blootstelling aan
daglicht, in plaats van het effect van vitamine D op het
moleculaire niveau van de biologische klok. 27

Beschikbare voeding

Stress

Rust/activiteit
SCN*

FEO**

Voedingsinname

Neuro-endocriene
en autonome
ritmes

Fysiologische
ritmes,
orgaanfuncties
*Suprachiasmatische kern
**Voedingstrainbare oscillator
14 | Natura Foundation

Gezond eten
Fastfood dat rijk is aan suiker en vet ondermijnt de
veerkracht van het microbioom en maakt mensen
kwetsbaarder voor verstoring van het circadiane ritme.
Voeding die rijk is aan (prebiotische) vezels (en of resistent
zetmeel) maakt het microbioom rijker en daarmee robuuster,
waardoor mensen waarschijnlijk beter bestand zijn tegen
de gevolgen van circadiane verstoring. Groente, fruit, bonen,
noten, knollen en voor resistent zetmeel: aardappels, rijst en
pasta koken en vervolgens laten afkoelen. 28 Gefermenteerde
producten zoals probiotische yoghurt, kefir, kombucha en
zuurkool verdienen mogelijk ook een rol omdat ze van nature
rijk zijn aan gunstige bacteriën die de diversiteit van het
microbioom kunnen ondersteunen.
Timing
Minstens zo belangrijk voor herstel en onderhoud van
het circadiane ritme is de timing van de maaltijden. Het
is allereerst belangrijk vaste tijden aan te houden voor de
maaltijden. Daarnaast helpt ook een duidelijke scheidslijn
tussen de periodes van vasten en voeden. Time Restricted
Feeding (TRF) is een vorm van intermittent fasting,
waarbij de periode wordt beperkt waarin de maaltijden
worden gebruikt tot een vast blok van een aantal uren per
dag. Bijvoorbeeld tussen 10 uur ’s ochtends en 18 uur
’s avonds. Ervoor en erna wordt niet gegeten. Dit kan (bij
laboratoriummuizen) de biologische klok in de perifere
weefsels beter afstemmen. 27, 29 Ook zijn er bij muizen
studies gedaan die lieten zien dat een vetrijk dieet alleen
tot overgewicht leidde als de muizen gevoerd werden in
de inactieve fase (vergelijkbaar met ’s avonds of ’s nachts
bij mensen). Kregen ze een vetrijk dieet in de actieve fase
(vergelijkbaar met overdag bij mensen) dan werden ze
niet obees. 30 Andere studies bij knaagdieren kwamen tot

dezelfde conclusie. Eten gedurende de actieve periode
heeft geen negatieve gevolgen voor het metabolisme, eten
gedurende de inactieve fase heeft dat wel.
Beweging
Hoewel de relatie tussen lichaamsbeweging en de
biologische klok niet intensief is onderzocht, blijkt
uit de meeste studies die kijken naar het effect van
lichaamsbeweging op de duur en kwaliteit van de slaap,
dat dit positief is. 27 Een goede reden – naast alle denkbare
en bekende – om aan te dringen op lichaamsbeweging als
onderdeel van een gezonde leefstijl.
Alcohol & antibiotica
Een antibioticakuur is een aanslag op het microbioom.
Muizen die behandeld zijn met antibiotica blijken
bijvoorbeeld veel vatbaarder voor ziektekiemen, zoals de
Streptococcus pneumoniae (veroorzaker van longontsteking
bij mensen). Mede daarom (maar meer nog vanwege
resistentie) groeit het besef dat we antibiotica alleen kunnen
gebruiken als er geen enkel ander alternatief is. 31
Een andere vijand van een gezond microbioom en
een goede integriteit van de darmwand is overmatig
alcoholgebruik. Alcoholisten hebben een darmflora die
sterk verschilt van een gezonde darmflora. Deze veranderde
darmflora kan bijdragen aan de link tussen oxidatieve
stress, de leaky gut waarbij bacteriële producten door de
darmwand kunnen dringen en vervolgens de ontwikkeling
van alcoholische leververvetting (levercirrose). 32
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Preventie en
behandeling:
orthomoleculaire- en fytotherapie

Welke middelen staan tot onze beschikking om microbioom, circadiaan ritme
en immuunsysteem beter te laten functioneren? Vitamine D en glutamine zijn
veelbelovend. Probiotica ook, maar belangrijk is om eerst uit te zoeken welke
werkzaam zijn voor een specifiek klachtenbeeld. Dat verschilt van persoon tot
persoon.
Vitamine D
Vitamine D onderhoudt een hechte relatie met de biologische
klok. Daarnaast is vitamine D noodzakelijk voor het
functioneren van de aangeboren en de verworven immuniteit.
Het katalyseert bijvoorbeeld de vorming van bepaalde
lymfocyten (macrofagen). Ook is er een relatie tussen de kans
op het krijgen van auto-immuunziekte en de vitamine D-status
in het bloed: mensen met hoge vitamine D status hebben
minder vaak auto-immuunziektes. En er gaan stemmen op om
mensen met auto-immuunziektes vitamine D te suppleren. 34

Glutamine
Het aminozuur glutamine speelt een belangrijke rol bij het
herstel van de barrièrefunctie van de darmwand. Dat doet
het door de mTOR-signalering in darmcellen te activeren.
Daarnaast verbetert glutamine de ontwikkeling en groei
van darmcellen bij stress, verwondingen en infecties. Vooral
voor pasgeborenen lijkt het er steeds meer op dat glutamine
een essentieel aminozuur is. Evenzeer geldt dat onder
omstandigheden voor volwassenen, vooral omstandigheden
waarbij de darmintegriteit onder druk staat (stress,
alcoholgebruik). 35
De impact blijft waarschijnlijk niet beperkt tot de darmwand
alleen, want een gezonde darmwand is beter in het
onderhouden van een gezonde relatie met het microbioom.
Een recente studie liet zien dat dagelijkse suppletie met 30
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gram glutamine de verhouding Firmicuten: Bacteroidetes
(een biomarker voor obesitas) liet dalen van 0,85 naar 0,57
(wat een gunstige ontwikkeling is, vergelijkbaar met wat er
gebeurt als mensen met overgewicht een dieet volgen). De
controlegroep kreeg dagelijks 30 gram alanine. Bij hen steeg
de verhouding Firmicuten: Bacteroidetes van 0,91 naar 1,12.
Het onderzoek werd gedaan bij 33 volwassenen (23 tot 59
jaar, BMI 25 tot 47) die werden gesplitst in twee groepen. 36
Probiotica
Probiotica kunnen worden ingezet om het microbioom
gezond te houden en de immuunrespons fit. Vooral bij
darmklachten zijn positieve resultaten te verwachten,
bijvoorbeeld bij prikkelbaredarmsyndroom (IBS) en bij
antibiotica-gerelateerde diarree, met name bij baby’s. 37
Bij IBD (ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa) zijn de resultaten
minder overtuigend. 38
Bij allergische aandoeningen zijn probiotica niet erg
werkzaam gebleken als ze curatief worden ingezet. 9 Er zijn
echter wel aanwijzingen dat ze preventief werken gedurende
de zwangerschap bij vrouwen die een verhoogd kans hebben
om een allergisch kind te krijgen, bij vrouwen die borstvoeding
geven aan een baby met een verhoogde kans op allergie
en aan kinderen onder de 3 jaar die een verhoogde kans
hebben op allergie. Een verhoogde kans werd gedefinieerd
als de aanwezigheid van minstens één biologische ouder met
allergie, astma of eczeem. 9
De kunst bij het gebruik van probiotica is om uit te vinden
welke bacteriestammen het beste helpen. Dat is een kwestie
van verschillende stammen proberen (en de patiënt een
klachtenboekje bij laten houden). In de toekomst zal therapie
die gericht is op de preventie van IBD, diabetes type 1 en
atopische aandoeningen mogelijk gebaseerd zijn op een
gepersonaliseerd probioticum en of wormtherapie, die al
vroeg in het leven worden ingezet. 39
Mensen kunnen tegenwoordig zelf hun persoonlijke
microbioom (of eigenlijk het microgenoom) in kaart laten
brengen. Daar komen dan adviezen bij voor leefstijl, voeding
of gepersonaliseerde probiotica.

Shiitake (Lentinula edodes) Maitake (Grifola frondosa)
De shiitake en maitake paddenstoel staan al jaren in de
belangstelling wegens het effect op het immuunsysteem.
Recent deed men aan de Universiteit van Florida een
interventiestudie bij 52 gezonde personen van 21 tot 41 jaar
oud. Na vier weken bleek dat de shiitake het immuunsysteem
beduidend modificeert. Zo daalde de hoeveelheid CRP in
het bloed van de proefpersonen wat wijst op afname van
laaggradige ontstekingen. Ook nam de concentratie toe
van belangrijke boodschappers van het immuunsysteem,
de cytokines IL-4, IL-10, TNF-α, and IL-1α, wat wijst op een
betere immuunrespons. Deze resultaten werden verkregen
bij consumptie van 5 en 10 gram gedroogde shiitake per
dag. 40
Hoe shiitake deze veranderingen tot stand brengt is
nog niet goed onderzocht, maar het lijkt erop dat het
microbioom daarbij de mediator is. Shiitake is zeer rijk
aan polysachariden (bepaald type oplosbare vezels, die
prebiotisch werken). Waarschijnlijk zijn die verantwoordelijk
voor de positieve effecten op het immuunsysteem. Bij
muizen is nu aangetoond dat deze vezels ingrijpende
veranderingen tot stand brengen in de samenstelling van het
microbioom. Chinese onderzoekers die shiitake gaven aan
muizen op leeftijd spreken zelfs van een verjonging van het
microbioom en de immuunrespons. 41 42

Conclusie
Het onderzoek naar de interactie tussen microbioom,
immuunsysteem en biologische klok staat nog in de
kinderschoenen, maar is veelbelovend. Wat tot nu toe blijkt
uit alle onderzoeksresultaten is dat de onderdelen van het
lichaam onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat het
onmogelijk is één onderdeel uit zijn evenwicht te brengen,
zonder de andere onderdelen te beïnvloeden. Vooral nu er
in onze omgeving steeds meer ‘onnatuurlijke factoren’ zijn
geïntroduceerd (kunstlicht, antibiotica, industriële voeding),
is het voor het lichaam steeds lastiger om een optimale staat
vast te houden. Daarom is het belangrijker dan ooit om goed
voor het lichaam te zorgen door de inname van voldoende
nutriënten en een leefstijl die de natuurlijke leefstijl zo dicht
mogelijk benadert.
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OPLEIDING
ORTHOMOLECULAIRE
THERAPIE
evolutionaire verklaringsmodellen
praktijkgericht portfolio
modulaire opbouw

Een betere gezondheid voor uw patiënten kan een ware zoektocht zijn. En zelfs
als u vooruitgang boekt, kan het gevoel u bekruipen dat u afslagen mist of
alternatieve routes onbenut laat. Tijdens onze compleet vernieuwde opleiding
Orthomoleculaire Therapie leert u voeding, voedingsstoffen, beweging, suppletie
en andere leefstijlinterventies integraal inzetten bij de preventie en behandeling
van een ontspoorde fysiologie. Daarbij kijken we naar risicofactoren én mogelijkheden tot gezondheidsverbetering op alle niveaus: biochemie, energie, cellen
en organen, orgaansystemen, de (sociale) omgeving en de samenhang daartussen.
Meer weten? Kijk op naturafoundation.nl/ot
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