
VU Research Portal

Mind your body

Jakobsdóttir, S.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Jakobsdóttir, S. (2018). Mind your body. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/c7035365-8540-4df4-b029-5f84bc41a3c5


 

 

 

Chapter 8 

 

Samenvatting en discussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter 8 

  

ALGEMEEN 

Obesitas is in de westerse wereld de laatste decennia een groot gezondheidsprobleem 

geworden. Het is een complexe aandoening welke invloed heeft op alle leeftijdscategorieën 

en sociaaleconomische groepen. Het is algemeen bekend dat gewichtsreductie op 

individueel niveau gunstig is. De kennis van de onderliggende pathofysiologische processen 

en interacties is echter nog zeer gering. Dit komt omdat er zowel gedrags-, genetische- als 

omgevingsfactoren een rol spelen (Figuur 1). Een belangrijk aspect hierbij is dat het lichaam 

beter in staat is zich te beschermen tegen gewichtsreductie dan tegen gewichtstoename (1).  

Interessant is dat er een subgroep van obese individuen bestaat, die als “metabool gezond” 

beschouwd wordt, omdat bij hen metabole stoornissen zoals dyslipidemie, insulineresistentie 

en hypertensie ontbreken. Deze subgroep van obese individuen heeft echter in vergelijking 

met niet-obese individuen een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen (2,3).    

Door het ontdekken van signaal eiwitten zoals adipokines is kennis over de regulatie van de 

energiebalans sterk toegenomen. Recent onderzoek suggereerde dat hepatokines en 

myokines mogelijk als biomarkers gebruikt kunnen worden voor het inschatten van insuline 

sensitiviteit (4). Verder is de recente ontdekking dat microbiomen (darmflora) een rol spelen 

in de regulatie van het gewicht erg interessant (5), mogelijk biedt dit perspectief voor het 

ontdekken van behandelingen de toekomst.  

Een andere bijzondere groep omvat de ouderen. Bij hen speelt namelijk zowel 

insulineresistentie als anorexie een rol (6,7).  
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Figuur 1: Multifactoriële  invloed op gewicht 

 

DIT PROEFSCHRIFT 

Het doel van dit proefschrift is om de verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulatie 

van de lichaamssamenstelling en energiebalans te bestuderen, bij zowel niet-obese als 

obese personen en bij ouderen.  

In hoofdstuk 2 bespreek ik de twee belangrijkste hormonen die een rol spelen bij de 

regulatie van de energiebalans, namelijk Leptine (ontdekt in 1994) en Ghreline (ontdekt in 

1999). Leptine reguleert samen met serotonine en insuline de lange termijn energiebalans. 

Er bevinden zich leptine receptoren centraal in de hersenen (hoofdzakelijk in de 

hypothalamus en in het cerebellum) en in de perifere weefsels (maag en bloedvaten).  
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Leptine informeert de hersenen over de hoeveelheid vetmassa in het lichaam met als gevolg 

minder voedselinname en gewichtsverlies. Bij overgewicht zijn de leptine spiegels verhoogd, 

maar ontstaat er leptine resistentie in de hersenen met als gevolg dat op de informatie uit de  

perifere weefsels niet adequaat wordt gereageerd waardoor het overgewicht blijft bestaan. In 

het geval van energietekort, zoals bij langdurig vasten, daalt de leptine spiegel fors, meer 

dan verwacht wordt ten opzichte van afname van vetmassa. Het is onduidelijk wat de 

gevolgen hiervan zijn. Afgelopen jaren is er ook gepubliceerd over andere effecten van 

leptine. Leptine blijkt een gunstige invloed te hebben op het afweersysteem en op het herstel 

van zenuwen (8,9). De werking van leptine op het vaatstelsel is nogal tegenstrijdig met zowel 

pro- als anti-inflammatoire effecten (10,42). Behandeling met leptine in mensen met niet 

meetbare leptine spiegels vanwege een genetisch defect, leidt tot verbetering van de 

insulineresistentie en vethuishouding (11). Het herstellen van de leptine sensitiviteit is 

potentieel een bruikbare strategie om obesitas en de bijbehorende complicaties te 

behandelen. Toch zijn er nog geen effectieve of veilige resultaten geboekt met medicatie die 

tegen leptineresistentie werken (12,13). Meer inzicht in de interactie van leptine met insuline 

en serotonine is nodig om dichterbij een oplossing te komen.  

Ghreline is met name betrokken bij het reguleren van de korte-termijn energiebalans. Het 

bevindt zich in de hypothalamus, in het maag-darm kanaal en de bijnieren. De afgifte van 

ghreline is voornamelijk afhankelijk van de voedingstoestand. Het is het enige hormoon dat 

receptoren in de eetlustcentra van de hypothalamus en hypofyse stimuleert. Dit al dan niet in 

samenwerking met het endocannabinoïde systeem (15). De ghreline spiegel stijgt net voor 

dat je begint met eten en daalt snel na het eten, hetgeen suggereert dat dit hormoon een rol 

speelt bij het stimuleren van eten. Verder speelt het een rol bij vermindering van 

energieverbruik en bij het stimuleren van opslag van vetzuren in de vetcellen waardoor er 

een positieve energiebalans ontstaat (14). Door de werking van ghreline te blokkeren kunnen  
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gewichtstoename en glucose intolerantie die ontstaan zijn door een hoogcalorisch dieet, 

worden afgeremd. Aan de andere kant, kan het stimuleren van de ghreline receptor gebruikt 

worden in de behandeling van extreme gewichtsafname ten gevolge van kankerbehandeling 

(16).  

Bij mensen met obesitas zijn de ghreline spiegels verlaagd, waarschijnlijk als 

compensatiemechanisme. Recent is gesuggereerd dat ghreline resistentie in het centrale 

zenuwstel als doel heeft ervoor te zorgen dat er een maximale energievoorraad beschikbaar 

is in tijden van gebrek aan voeding (17). Als mensen met obesitas afvallen stijgen de 

ghreline spiegels, oftewel ze “normaliseren” weer. 

Naast leptine en ghreline spelen 2 belangrijke neuro-endocriene systemen, de 

hypothalamus-hypofyse-bijnier en de groeihormoon/IGF-1 as, een belangrijk rol in het 

aansturen van de lichaamssamenstelling. Bij diabetes, insulineresistentie en overgewicht 

kunnen bloedsuikers en insuline de functie van deze assen verstoren (18). In niet-obese 

personen reageert de hypofyse bijvoorbeeld sterk op een hypoglycaemie (te lage 

glucosewaarde) met het afgeven van ACTH (hormoon dat de bijnier stimuleert), bij hoge 

bloedsuikers zien we dat de groeihormoonsecretie wordt onderdrukt. Patiënten met diabetes 

hebben echter hoge groeihormoon spiegels. Aangenomen wordt dat deze verstoring door 

het hoge glucose zelf, door vrije vetzuren, IGF-I of insuline wordt veroorzaakt. 

Er is weinig bekend over wat er gebeurt in deze systemen als het glucose dichter bij de 

normaalwaarden ligt. Wij hebben de hormonale reactie van de hypofyse bestudeerd met 

fysiologische (normale) glucosewaarden bij niet-obese proefpersonen, zie hoofdstuk 3. Met 

een clamp methode werd het glucose gestabiliseerd op 4, 8 en 12 mmol/l en onder deze 

omstandigheden werd de hypofyse reactie door middel van stimulatietesten geëvalueerd. Er  
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werden geen significante verschillen in reactie van cortisol, ACTH en groeihormoon (GH) 

gezien bij deze verschillende glucose niveaus (4, 8 en 12 mmol/l). 

In obesitas, met name bij patiënten met toegenomen buikvetmassa, lijkt de hypothalamus-

hypofyse as gevoeliger te zijn (20). Verder is er in obesitas een verhoogde afgifte 

(upregulation) van cortisol vanuit de vetcellen. Er lijkt een soort neuro-endocriene 

stressrespons te ontstaan, waarbij waarschijnlijk meerdere factoren betrokken zijn (21). Dit 

uit zich onder andere in een verstoord slaapritme en veranderde reactie bij stress. 

Groeihormoon (GH) is essentieel voor de lichaamssamenstelling, het stimuleert IGF-1 

(Insulin-like Growth Factor-1) welke invloed heeft op lengtegroei. Daarnaast speelt het een 

rol in het glucose- en vetmetabolisme (22). Met het ouder worden verandert de 

lichaamssamenstelling. Het lichaamsgewicht stijgt tot de leeftijd van 60-65 jaar door toename 

van vetmassa en afname van spier- en botmassa, waarschijnlijk veroorzaakt door afname 

van de werking van de GH/IGF-1 as. Dit kan een verklaring zijn voor de kwetsbaarheid van 

ouderen. Door afname van spiermassa (sarcopenie) neemt het valrisico toe (23). Met de 

leeftijd verandert ook de eetlustregulatie, hier is echter nog weinig over bekend. Wel is 

bekend dat pro-inflammatoire cytokine spiegels verhoogd zijn bij ouderen, mogelijk spelen 

deze een rol bij leptine- en insulineresistentie (24). Dit wordt ook wel de “paradox van 

insulineresistentie’ bij ouderen genoemd. Het signaleren van honger overheerst ten opzichte 

van het verzadigingsgevoel. Boven de leeftijd van 70-75 jaar, verandert dit en neemt het 

signaleren van verzadiging de overhand. Dit wordt beïnvloed door GLP-1 (Glucose-like 

peptide-1), hoge vetmassa en lage ghreline spiegels waardoor energieinname afneemt. Dit 

wordt ook wel “anorexia van de ouderen” genoemd (7).  

Samenvattend lijkt er, ondanks dat er nog niet veel bekend is over de complexe regulatie van 

de energiebalans bij ouderen, een zeer delicate balans te zijn tussen over- en ondervoeding 

bij ouderen. 



Samenvatting en discussie 

 

Over “normale waarden” van IGF-1 bij ouderen is nog weinig bekend. Aangezien dit 

hormoon zeer verschillende invloed heeft op de lichaamsamenstelling, is het interessant om  

de samenhang tussen het IGF-1 en de lichaamssamenstelling te meten. Wij werden in de 

gelegenheid gesteld om de IGF-1 spiegels in ouderen in een grote cohortstudie, de 

Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), te evalueren, zie hoofdstuk 4. Hieruit konden 

we referentiewaarden bepalen voor de verschillende leeftijdscategorieën. In de oudste 

leeftijdscategorie 80-90 jaar lag de IGF-1 spiegel tussen 10-15 nmol/l, hetgeen significant 

lager is in vergelijking met de leeftijdsgroep van 65-70 jaar. Na correctie voor mogelijk 

storende factoren zoals voedingstoestand, hebben we associaties kunnen aantonen tussen 

hoogte van het IGF-I en aspecten van de lichaamssamenstelling. Wij vonden bijvoorbeeld bij 

mannen boven de 75 jaar die lage IGF-1 spiegels hadden, een significant lagere BMI en 

significant lagere biceps huidplooidikte. Mogelijk is het gunstiger om een lagere IGF-I spiegel 

te hebben met ouder worden. De relatie tussen IGF-I en vetverdeling blijft onduidelijk. Uit 

een grote Engelse cohortstudie, verricht onder mensen in de leeftijd tussen 53 en 64 jaar, 

kwam de suggestie dat IGF-I voornamelijk invloed heeft op vetmassa (25). Er wordt ook 

gespeculeerd over de rol van IGF-I op de spier- en bot massa, aangezien met het ouder 

worden sarcopenie ontstaat (26). Wij vonden geen associatie tussen IGF-1 en spiermassa, 

maar we hebben wel aangetoond dat mannen met een lagere fysieke activiteitscore een 

lagere BMI en IGF-I concentratie hebben. 

De IGF-1 concentraties bij inspanning kunnen zeer wisselend zijn. Een studie waarbij 

ouderen met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar 12 weken een training volgden liet zowel 

verlaagde als onveranderde IGF-1 spiegels zien (27,28). Om de kwetsbaarheid van het 

ouder worden te kunnen uitstellen of vertragen moet er meer onderzoek naar de lichaams 

samenstelling en de bijbehorende factoren verricht worden. Hierbij is het van belang om het 

effect van lichamelijke inspanning en voeding mee te nemen (29). 
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De laatste decennia zijn er verschillende soorten technieken beschikbaar gekomen voor het 

onderzoeken van hersenfuncties. Voorbeelden hiervan zijn functionele MRI (fMRI) en PET-

scans. Deze technieken maken het mogelijk om verschillende perifere- en centrale metabole 

metingen te bestuderen en met elkaar te correleren. Hersengebieden zoals de amygdala en 

de orbitofrontale cortex zijn betrokken bij het interpreteren van visuele informatie over 

voedsel en het verwerken van deze informatie. Zoals te verwachten is, is deze verwerking 

anders als men honger heeft dan als er sprake is van verzadiging. Verder is er bij obesitas is 

bijvoorbeeld sprake van een toegenomen reactie met een aangenaam gevoel op het zien 

van beelden van hoog calorische voedsel zoals chocolade (30,31,32). 

Wij hebben een functionele MRI-studie (fMRI) verricht in gezonde jonge mannen, met als 

doel om de gebieden die betrokken zijn bij verzadiging en honger in beeld te brengen en de 

relatie tussen leptine, ghreline, insuline, vrije vetzuren en glucose met deze gebieden te 

bestuderen, zie hoofdstuk 5. Hiervoor hebben wij fMRI scans gemaakt terwijl proefpersonen 

een taak uitvoerden waarbij een serie plaatjes werd getoond, deels met voedsel erop, deels 

met algemene dingen zoals een huis, een dier etc. Wij vonden tijdens vasten toegenomen 

activiteit in de gyrus fusiformis en de hippocampus. Deze gebieden zijn belangrijk in het 

verwerken van visuele informatie over voedsel. Als in hongerige toestand plaatjes van 

voedsel worden getoond, ontstaat er een vorm van verlangen naar voedsel. Tijdens vasten 

leek er een correlatie te zijn tussen gebieden waarvan bekend is dat zij betrokken zijn bij 

eetlust en het ghreline, maar dit bleek niet significant. Echter tijdens verzadiging, was er een 

zeer sterke negatieve correlatie tussen hoge leptine spiegels en activatie van de 

hippocampus en insula. Dit ondersteunt de theorie dat tijdens verzadiging beloningsreacties 

onderdrukt zijn bij mensen met een normaal gewicht. 

Bij obesitas is er sprake van een veranderd beloningssysteem (33,34). Dit maakt het 

interessant om te onderzoeken of dit verandert bij gewichtsverlies en in welke mate. In  
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hoofdstuk 6 staan de resultaten van ons onderzoek naar de effecten van calorierestrictie bij 

vrouwen met overgewicht vermeld. Het doel was voornamelijk om de vroeg optredende 

metabole en hormonale veranderingen bij calorierestrictie vast te leggen en deze te 

correleren met hersenactiviteit zowel in verzadigde toestand als tijdens vasten. Reeds na 1 

week calorierestrictie waren er een aantal gunstige veranderingen te zien, zoals verlaging 

van de systolische bloeddruk, en lagere leptine, resistine en triglyceride spiegels. Voordat 

met de calorierestrictie werd gestart zagen we toegenomen activiteit in de rechter amygdala, 

een gebied dat met geheugen, emotionele reactie en beslissingen te maken heeft. Verder 

zagen we correlaties tussen vrije vetzuren en glucose met diverse beloningsgebieden. 

Opmerkelijk was echter dat bij herhaling van de fMRI 1-2 weken na calorierestrictie de 

toegenomen activiteit in de rechter amygdala niet meer zichtbaar was. De correlaties tussen 

enerzijds de eetlust- en verzadigings gebieden en anderzijds leptine en ghreline leken meer 

op de “normale” situatie.  

Deze “omgekeerde” hersenactiviteit is geen nieuwe bevinding. Er is bijvoorbeeld reeds 

aangetoond dat een deel van de dysfunctie van de hypothalamus herstelt na een 

bariatrische ingreep (maagverkleiningsoperatie) (35). Toch was het opvallend dat deze 

veranderingen in onze studie zo snel en na een geringe kortdurende interventie al te zien 

was.  

Recentelijk werd er een studie gepubliceerd die liet zien welke invloed gewichtsverlies door 

dieet heeft op het geheugen en op de hersenactiviteit. Hierbij werd een verbetering van 

geheugentaken en toegenomen activiteit van de hippocampus gezien, welke werd 

gerelateerd aan lagere vrije vetzuur spiegels (36). 

De echte oorzaak van veranderingen in het beloningssysteem is niet bekend. Het dopamine 

systeem speelt waarschijnlijk ook een belangrijk rol. Bij mensen met obesitas wordt namelijk 

gesuggereerd dat er sprake is van een afgenomen dopamine reactie (37). Na bariatrische  
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chirurgie of na calorierestrictie lijkt deze afgenomen dopamine signalering weer te herstellen 

(34,38). Eric Stice et al. hebben veel onderzoek gedaan naar het beloningssysteem. Zij 

hebben onder andere een gen gevonden (TaqIA A2/A2 allel) dat gerelateerd is aan 

toegenomen dopamine signalering. Zij suggereren dat overmatig eten met teveel of te weinig 

dopamine te maken zou kunnen hebben. In de toekomst zou dit gen gebruikt kunnen worden 

om een voorspelling over overmatige gewichtstoename te doen (39). 

Samenvattend is het mogelijk om met steeds meer technieken, zoals fMRI of PET-scan, 

hersenactiviteit te evalueren onder verschillende condities zoals voor en na afvallen of bij het 

evalueren van behandelingen. Deze technieken zouden in de toekomst van toepassing 

kunnen zijn bij het maken van een selectie van patiënten bij wie een specifieke 

behandelmethode zou kunnen aanslaan en bij wie niet (40). Er wordt nog veel onderzoek op 

dit gebied gedaan, onder andere naar het beloningsysteem bij patiënten met boulimia of 

anorexia en ook bij mensen die als “gezond obees” gekenmerkt worden. Een belangrijke 

vraag voor de toekomst is of er een plaats is voor recombinant humaan leptine en ghreline 

antagonisten als behandeling. Recombinant humaan leptine wordt inmiddels toegepast bij 

patiënten met aangeboren leptine deficiëntie en gegeneraliseerde lipodystrofie, verder 

onderzoek wordt verricht naar de behandelingsmogelijkheden bij diabetes, overgewicht en 

depressie (11). 
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Figuur 2. Samenvatting van een deel van de veranderingen bij obesitas. HPA: Hypothalamus-hypofyse-bijnier as. 
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 Figuur 3. Veranderingen met ouder worden 

 

PERSPECTIEF 

Obesitas wordt door de WHO gedefinieerd als een ziekte die afhankelijk is van sociaal-

economische en omgevingsfactoren welke op alle niveaus aangepakt moet worden. 

Vanzelfsprekend is preventie het allerbelangrijkst en dit zou evenveel aandacht moeten 

krijgen als de behandeling van de obesitas epidemie. Een gezond dieet en voldoende 

beweging is hierbij essentieel. Een rapport van de WHO/FAO vermeldt dat 

lichaamsbeweging en voedselinname met regelgeving beïnvloed zou kunnen worden (41).  
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Dit zou, samen met andere risicofactoren voor chronische ziekten zoals alcohol- en 

tabaksgebruik, een belangrijk onderwerp moeten zijn voor het beleid omtrent gezondheid. 

Gezond eten moet betaalbaar zijn en het (te) gemakkelijk verkrijgen van fast food zou 

beperkt moeten worden.  

De voedingsindustrie heeft een zeer grote invloed op deze factoren, echter de regering hoort 

haar verantwoordelijkheid te nemen betreffende dit buitengewoon belangrijke onderwerp. 

Ieder individu moet meer bewust gemaakt worden van het belang van de keuze van het 

soort voedsel, de grote en frequentie van de maaltijd, en het belang van bewegen. Te weinig 

beweging is een van de belangrijkste oorzaken van het ontwikkelen van overgewicht. Er is 

uiteraard veel meer onderzoek nodig om al deze factoren te bestuderen in verschillende 

leeftijd categorieën, met een gezondere populatie als referentie. 

Door meer kennis te vergaren over de oorzaken, de omgevings- en genetische factoren die 

betrokken zijn bij de obesitas epidemie, zal de behandeling van obesitas in de toekomst 

individueel aangepast kunnen worden, waardoor deze effectiever zal zijn. Individueel kan 

dan gekeken worden of bepaalde behandelingen zoals bijvoorbeeld cognitieve 

gedragstherapie, een trainingsprogramma of een medicamenteuze behandeling die ingrijpt 

op insuline of leptine resistentie effectief kan zijn. 

Tot slot is het van belang dat er een zeer subtiel evenwicht is tussen over- en ondervoeding 

op hogere leeftijd. Als hier meer aandacht voor komt zou dit kunnen leiden tot een betere 

kwaliteit van leven bij ouderen. Ook over dit onderwerp zal nog meer onderzoek gedaan 

moeten worden. 

 

 

 



 


