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Before you heal someone, 

ask him if he’s willing 

to give up the things 

that make him sick.

Hippocrates
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INLEIDING

Glutamaat- en ADHD-symptomen zijn het gevolg van een genetisch en epigenetisch 
proces dat wordt getriggerd door omgevingsfactoren. Dit betekent dat het optimali-
seren van de omgevingsfactoren een positief effect heeft op het in remissie brengen 
van de symptomen.

Het behandelplan van ADHD en de glutamaatproblematiek begint met het inventa-
riseren van de oorzakelijke verbanden. Om de epigenetische geschiedenis in kaart te 
brengen kan men werken met vier tijdslijnen:  
• aandoeningen en traumaverleden van de ouders en voorouders;
• prenatale fase;
• geboorte;
• klachtenpatroon vanaf de geboorte tot op heden, inclusief een overzicht van de 

diagnoses, behandelingen, geneesmiddelen en voedingssupplementen.

Om het intakeproces vlotter te laten verlopen laat ik mijn cliënten de BrainQ-checklist 
invullen. Deze checklist bestaat uit vragen die de resistenties van verschillende neurot-
ransmitters en hormonen in kaart brengen, alsook de symptomen van glutamaatdomi-
nantie en het traumaverleden van de zorgvrager. Deze checklist is te raadplegen via 
https://brainq.nl/checklists. De checklist omvat de volgende onderwerpen:
• endorfine;
• dopamine;
• oxytocine;
• histamine;
• insuline;
• psychische kenmerken van glutamaatdominantie;
• lichamelijke kenmerken van glutamaatdominantie;
• traumavragenlijst voor kinderen en volwassenen.

Tijdens het intakegesprek volgt in aanvulling op de checklist nog een aantal vragen. Het 
behandelplan is in overeenstemming met de mogelijkheden van de cliënt. De aanpak 
wordt onderbouwd, zodat de cliënt de chronologische volgorde en logica van het be-
handelplan begrijpt, wat de motivatie en therapietrouw ten goede komt.

Het behandelplan houdt rekening met de individuele omstandigheden. Bijvoorbeeld 
een kind dat elke avond vier uur gamet heeft niet alleen een verslavingsprobleem, maar 
ook een slaap-, stress-, dopamine-, endorfine-, insuline- en glutamaatprobleem. In het 
algemeen kan men stellen dat het verminderen van stress, het verbeteren van slaap en 
het herstellen van de insulinegevoeligheid de eerste prioriteit heeft. 

Het behandelen van ADHD rust op vier basisprincipes:
1.  de glutamaatstimulerende factoren verminderen;
2. de gevoeligheid van de glutamaatremmende factoren verbeteren;
3. de gevoeligheid van de dopamine-activators verbeteren;
4. De gevoeligheid van insuline verbeteren.

Door het optimaliseren van deze vier routes worden de juiste omgevingsfactoren in 
stelling gebracht om de ADHD-symptomen in remissie te brengen, alsook de compli-
caties, comorbide aandoeningen, stoornissen en andere epigenetische adaptaties die 
het gevolg zijn van glutamaatdominantie. 
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Bij de analyse en de behandeling is het van belang om oorzaak en gevolg van elkaar te 
scheiden. Om een voorbeeld te noemen: oxidatieve stress is geen oorzaak, maar een 
gevolg. Net zoals slaap- en angststoornissen geen oorzaken zijn, maar het gevolg van 
een onderliggende dynamiek. Binnen de epigenetica spreken we niet van genezing 
maar eerder van remissie. Wat is het verschil? Stel, je breekt je been. De arts geneest de 
breuk door een gipsverband aan te brengen. Een epigenetische aandoening daaren-
tegen is het gevolg van genen die ontregeld zijn door ongunstige omgevingsfactoren. 
Daarom geven therapeuten in de epigenetica het advies om ongunstige omgevings-
factoren te veranderen in gunstige omgevingsfactoren, zoals het veranderen van de 
levensstijl. Een ander verschil met een reguliere behandeling is de betrokkenheid van 
de zorgvrager. Bij een reguliere behandeling neemt de patiënt een geneesmiddel. Bij 
een epigenetische behandeling is de cliënt actief betrokken bij zijn herstelproces.

Zoals ik in het begin al schreef, heeft iedereen een andere handleiding. Dit is niet ver-
wonderlijk omdat het menselijk ras twaalf tot zeventien miljoen verschillende geneti-
sche afwijkingen kent. Niemand kan die allemaal in kaart brengen, laat staan behan-
delen. Maar we kunnen wel de belangrijke stoorzenders uitschakelen en vervolgens 
afstemmen op de juiste frequenties. In dit hoofdstuk bespreken we een aantal belang-
rijke interventies om ADHD aan te pakken. We beginnen met voeding.

HET VOEDINGSTAPPENPLAN 

Het uiteindelijke doel van het voedingstappenplan is dat je, bij wijze van spreken, high 
wordt van een appel. Vaak is het tegenovergestelde aan de hand en gedraagt ons 
beloningssysteem zich als een verwend kind; hoe meer je het geeft, hoe minder het 
tevreden is en des te meer het wil. Glutamaat is een belangrijke factor in dit proces. 
Hoe zit dat precies? Onder invloed van glutamaat worden onze smaakpapillen minder 
gevoelig voor suiker. Er is dan meer suiker nodig om te ervaren dat iets zoet is. En 
andersom: verlaag je glutamaat, dan word je gevoeliger voor suiker en heb je er minder 
van nodig. Door toegevoegde suiker te elimineren ontdek je tot je eigen verbazing dat 
je een appel net zo lekker vindt als een donut of een chocoladereep. Je beloningssys-
teem is nu zo gevoelig dat je als het ware high wordt van een appel! Voor dat zover is, 
zul je moeten laten zien wie de baas is, jij of je beloningssysteem.

Omdat het beloningssysteem is geprogrammeerd om beloning te koppelen aan over-
leving, zal het tegensputteren. Althans in het begin. De eerste vijf dagen zonder suiker 
kun je de zogenoemde sugar blues ervaren. De Amerikaanse auteur William Dufty 
schreef er in 1975 een boek over met de gelijknamige titel. 

Om het beloningsysteem te laten wennen aan de veranderingen werken we met 
stappen. Sommige mensen willen gelijk voluit gaan. Dat is prima, maar niet iedereen 
is daar klaar voor. Met iedere stap verminder je glutamaat en verbeter je de gevoelig-
heid van dopamine, endorfine, insuline en andere stoffen. Je kunt besluiten om het te 
houden bij stap 1. Dat is prima, maar weet dan wel dat er meer te behalen is. Aan jou 
de keuze. Ook zijn er nog andere interventies, zoals stressreductie, slaapverbetering en 
beweging, die bespreken we later.
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Stap 1
In de eerste stap van het voedingsplan verminderen we exorfinen, toegevoegde suiker 
en snelle koolhydraten met meer dan negentig procent. Wil je de ontwenningsver-
schijnselen beperken, dan kun je deze voedingsmiddelen langzaam afbouwen, bijvoor-
beeld over een periode van een paar weken. Bewerkte voeding wordt vervangen door 
verse voeding. Deze interventies zijn de eerste stap om de gevoeligheid van insuline, 
endorfine en dopamine te verbeteren. Hierdoor verminder je tevens glutamaat en 
lactaat.

Gluten
We schrappen gluten. Deze eiwitten zijn afkomstig van tarwe, spelt, gerst, kamut 
en rogge. Stap 1 levert een vermindering op van gluten met meer dan 95%. Houd er 
rekening mee dat het niet alleen om de glutenexorfinen gaat. Gluten heeft nog andere 
nadelige effecten die eerder zijn besproken, zoals de verminderde werking van het 
GAD-enzym dat glutamaat omzet in GABA.

We schakelen over op glutenvrij brood. Biologisch zuurdesemspeltbrood dat op de 
traditionele manier wordt bereid, is glutenvrij. De reden hiervoor is dat zuurdesem-
speltbrood 24 uur de tijd heeft gekregen om te rijzen. Door de reactie van de zuurde-
sembacteriën bevat het brood minder dan 8 mg gluten per kilo. Ook zuurdesemtar-
webrood bevat 8 mg gluten, in zoverre het deeg 24 uur is gerezen. Vraag het na bij je 
biologische bakker of natuurwinkel. 

Zuurdesembrood smaakt heerlijk, maar toch, smaken verschillen, en dan is het goed 
om te weten dat er nog andere opties zijn, zoals glutenvrij brood. De laatste jaren is 
de kwaliteit en de smaak van dit brood er enorm op vooruitgegaan. Let er wel op dat 
het voldoende vezels en geen soja en zuivel bevat. Glutenvrij brood met geraffineerde 
bloem en zetmeel kun je beter mijden omdat dit insulinepieken veroorzaakt. Er zijn ook 
diepgevroren glutenvrije broodjes die je zelf kunt afbakken, maar meestal bevatten ze 
meel met een hoge glycemische index.

Je kunt ook zelf ketobroodjes maken. Erg makkelijk en leuk om te doen. Recepten 
vind je overal, ook op Youtube. Sommigen geven de voorkeur aan havermout voor het 
ontbijt. Dan kan ook, maar het is niet de eerste keuze voor het herstel van insulinere-
sistentie. Mensen met glutenovergevoeligheid reageren niet altijd even goed op haver 
en mais. 
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Glutenvervangers
De meeste glutenvervangers zijn DPP-IV-enzymremmers en worden bij voorkeur niet 
gecombineerd met A2-zuivel en andere exorfinen:
• Mais en haver; behoren tot de grassen en kunnen bij mensen met glutenovergevoe-

ligheid epigenetische conflicten veroorzaken. Mais en haver zijn DPP-IV-remmers.
• Boekweit, amaranth en quinoa; dit zijn zaden en DPP-IV-remmers.
• Chiazaad; DPP-IV-remmer; een prima voedingsmiddel om vezels binnen te krijgen.
• Rijst; DPP-IV-remmer. Niet-biologische rijst bevat door verontreiniging van de 

grond vaak te veel arsenicum. Je kunt tachtig procent van het arsenicum verwijde-
ren door de rijst eerst een nacht te laten weken in water. Kies voor biologische rijst, 
dan vermijd je pesticiden. Volle rijst heeft de voorkeur omdat het meer vezels bevat 
en je er sneller door verzadigd raakt dan witte rijst.

• Amandelmeel en kokosmeel om brood en gebak mee te maken. Het zijn de enige 
glutenvervangers die het DPP-IV-enzym niet afremmen. Amandelen kun je beter 
niet te veel consumeren omdat ze veel antinutriënten bevatten zoals lectine en fy-
tinezuur.

Tarwepasta kun je vervangen door pasta van mais of rijst. Maispasta veroorzaakt insu-
linepieken door het zetmeel. Om die reden gaat de voorkeur gaat uit naar pasta van 
volle rijst. Glutenvrij brood, koekjes, gebak enzovoort bevat vaak geraffineerde bloem 
en zetmeel van mais. Wees zuinig met dergelijke producten in verband met de insuline-
schommelingen die ze veroorzaken. Je kunt ook pasta maken van spaghettipompoen 
of courgette, dit laatste wordt courgettini genoemd. Bloemkoolrijst is een andere optie 
om pasta te vervangen. Net als courgettini ligt dit vaak kant-en-klaar in het koelvak van 
de supermarkt. 

Zuivel en soja
In stap 1 wordt A1-zuivel vervangen door A2-zuivelproducten zoals melk, kaas, boter en 
room, het liefst van biologische grasgevoerde koeien. A1-yoghurt vormt geen probleem 
omdat tijdens het fermentatieproces de exorfinen door bacteriën worden afgebro-
ken. De voorkeur gaat uit naar biologische yoghurt, omdat niet-biologische yoghurt 
glyfosaat kan bevatten. Yoghurt met vers fruit, chiazaad en andere zaden is een prima 
ontbijt om de dag mee te beginnen. Chiazaad helpt om je insulinepieken onder controle 
te houden. Bouw het gebruik van chiazaad langzaam op omdat het veel vezels bevat. 
Sommige mensen kunnen er niet zo goed tegen en raken geobstipeerd. 

Stap 1 levert een vermindering op van caseïne-exorfinen met meer dan negentig 
procent, afhankelijk van de kwaliteit van de A2-melk. Niet-biologische A2-melk is 
te mijden omdat het exorfinen van gluten en soja kan bevatten als gevolg van het 
veevoeder. Om na te gaan of A2-melk voor jou geschikt is, kun je een gedurende een 
week of langer zuivel vervangen door suikervrije plantaardige melk van bijvoorbeeld 
kokos, rijst of amandelen. Kokosmelk heeft de voorkeur omdat het zeatine-riboside 
bevat, een stofje dat rustgevend is. Merk je vooruitgang in vergelijking met yoghurt en 
A2-zuivel, dan behoor je tot de mensen die deze zuivelproducten beter kunnen mijden. 
Heb je bijvoorbeeld last van zachte, brijige ontlasting, dan is A2-zuivel niet geschikt 
voor je.
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Niet-gefermenteerde sojaproducten zijn af te raden omdat hun opiaatsterkte gelijk is 
aan melk en gluten. Gefermenteerde sojaproducten bevatten geen soja-exorfinen en 
vormen geen probleem. 

Suiker en koolhydraten
In stap 1 verminderen we toegevoegde suiker tot negentig procent of meer. Bouw 
suiker geleidelijk af, bijvoorbeeld over een periode van een aantal weken. Fruitsappen 
zijn te mijden omdat ze insulineresistentie bevorderen. Bij een suikerdip kun je wat fruit 
eten in plaats van zoetigheden. Geen frisdranken. Vervang ze door water met of zonder 
prik, kruiden- of bloementhee, ongezoete rijstmelk, amandelmelk of kokosmelk. Wat 
wel kan is een beetje honing in yoghurt, maximaal een theelepel. En wat ook prima is, is 
tweemaal per week jam of chocopasta zonder palmolie als broodbeleg, wel met mate 
in verband met de toegevoegde suiker.

Vermijd waar mogelijk geraffineerd zetmeel zoals maiszetmeel, aardappelzetmeel en 
rijstcrackers, met uitzondering van resistent zetmeel omdat dit niet verteerd wordt. 
Geen glutenvrije cornflakes of ontbijtgranen. Aardappelen zijn, net als brood, voor 
veel mensen onontbeerlijk. Beperk dan je portie tot honderd gram per dag. Neem bij 
voorkeur vastkokende biologische aardappelen omdat deze minder zetmeel en tot 
viermaal minder nitraat bevatten. Wissel af met volle rijst, pasta van volle rijst en zelf-
gemaakte pasta van courgette en pompoen. Laat je lichaam wennen aan minder kool-
hydraten. In het begin voel je je moe, maar na een tijd krijg je juist meer energie. 

Bewerkte voeding
Het is verstandig om bewerkte voeding en kant-en-klaarmaaltijden te vermijden. Dus 
liever geen klaargemaakte soepen, sauzen, pizza’s, kaaskroketten, hotdogs, kerriewor-
sten, bamischijven en ander fraai junkfood dat je uit de muur kunt trekken of bestellen 
bij de snackbar of hamburgerketen. Lijkt het recept op een formule van een chemisch 
laboratorium en zijn er ingrediënten die je niet herkent, dan kun je het maar beter mijden. 
Bewerkte grondstoffen veroorzaken nadelige epigenetische adaptaties. Waarom zou je 
dergelijke voeding eten als er volop verse voeding verkrijgbaar is? Wel toegestaan zijn 
basisproducten zoals mosterd en mayonaise, liefst met relatief veel olijfolie in verge-
lijking met zonnebloemolie. Ketchup met mate in verband met het suikergehalte. Heb 
je zin in een snack, dan kun je in plaats van koekjes, chips en pinda’s kiezen voor fruit, 
noten of rauwkost. Eet meer groenten en fruit. Als je stopt met het kopen van troep, 
houd je meer van je budget over voor verse voedingsmiddelen. Na een poos is het 
chronische hongergevoel verdwenen en voel je je energieker. 

Vlees, vis en eieren
Biologisch vlees is om verschillende redenen aan te bevelen. Het bevat geen glyfosaat 
en de dieren hebben een beter leven gehad. Van de vette vissoorten kun je het best 
tonijn, zwaardvis, haai en koningsmakreel mijden omdat ze te veel kwik bevatten. Kwik 
neutraliseert de werking van endorfine en het DPP-IV-enzym. Eet maximaal zeven 
eieren per week omdat eieren insulineresistentie kunnen bevorderen.
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Vetten
Er is niets mis met het eten van vetten, zolang het geen transvetten of palmolie zijn. 
Een vetrijk dieet in combinatie met koolhydraten zorgt voor een forse toename van 
oxidatieve stress door glutamaat. Je kunt dit vermijden door snelle koolhydraten te 
verminderen en de antioxidanten op peil te houden door voldoende fruit en groenten 
te eten. Maximaal eenmaal per week iets uit de frituur. Niet meer dan 200 gram frieten 
per week. Probeer plantaardig frietvet te vervangen door ossenwit of kokosolie.

Alcohol en koffie
Drink niet meer dan vijf eenheden alcohol per week. Liefst geen bier omdat dat gluten 
bevat en heftige insulineschommelingen kan veroorzaken. Drink maximaal drie kopjes 
koffie per dag, bij voorkeur vóór 16.00 u. Drink je koffie en thee zonder suiker.

Biologisch of niet-biologisch
Niet-biologisch vlees bevat glyfosaat omdat de dieren worden gevoed met het 
goedkope GGO-soja van Monsanto dat glyfosaatresten achterlaat in het vlees. 
Nederland is de tweede grootste verbruiker van genetisch gemanipuleerde soja in 
de wereld. Om GGO-soja te telen worden gebieden ontbost die vele malen groter 
zijn dan Nederland. Hetzelfde verhaal geldt voor palmolie. Wie wil bijdragen aan een 
betere wereld kiest beter voor biologisch vlees. Biologisch vlees is wat duurder, maar 
dat is te compenseren door er minder van te eten. Volgens onderzoek beschadigt 
glyfosaat het DNA bij concentraties die 450-maal onder de toegelaten maximale 
norm liggen. Monsanto heeft glyfosaat gepatenteerd als antibioticum en dat alleen 
zegt al genoeg over het effect op de darmflora en ons lichaam in het algemeen.
Biologisch geteelde planten worden niet geholpen door gewasbeschermers en 
moeten harder hun best doen om zich te verdedigen tegen insecten en andere or-
ganismen. Daardoor maken ze meer afweerstoffen aan dan niet-biologische planten. 
Deze stoffen, zoals flavonoïden, hebben een antikankerwerking, verminderen oxida-
tieve en nitrosatieve stress en dragen bij aan het verbeteren van de insulinegevoelig-
heid. Biologische tomaten bevatten bijvoorbeeld 97% meer kaempferol dan niet-bio-
logische tomaten.

Kinderen
In het begin zullen kinderen misschien wat mokken om de aanpassing van de voeding. 
Mijn ervaring is dat zij bereid zijn hun voeding te veranderen als ze begrijpen waarom 
ze anders moeten eten en ze zelf ervaren wat het effect is op hun ADHD-symptomen. 
Dat ze geen psychostimulantia meer hoeven te nemen, is voor hun een pluspunt. 

Evaluatie
Volg dit dieet gedurende drie maanden. Noteer de veranderingen, zowel psychisch als 
lichamelijk, en evalueer vervolgens wat er verbeterd is en wat niet. Vraag ook aan je 
omgeving welke veranderingen ze bij je opmerken. Bespreek alles met je zorgverlener. 
Vervolgens zijn er drie dingen die je kunt doen:
A. Provoceren. Eet bijvoorbeeld gedurende een week A1-zuivel of gluten en zie of 

er opnieuw klachten ontstaan. Het beste is om bij dit soort provocaties steeds 
één voedingsmiddel te kiezen omdat dan goed duidelijk wordt welke de klachten 
veroorzaakt. 

B. Stap 1 stabiliseren; blijf het dieet volgen.
C. Stap 2 zetten. 
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Voor de meeste mensen is stap 1 voldoende. Voor hen die overgevoelig zijn voor 
A2-zuivel of een vergevorderde insulineresistentie hebben, is het verstandig zuivel te 
elimineren of naar stap 2 te gaan. Sommige mensen met ADHD hebben geen last van 
exorfinen, al zijn dat er niet zoveel; tenminste niet in mijn praktijk, op basis van de ver-
beteringen die ik zie bij het volgen van een exorfinenvrij dieet.

Wat nu als je uit eten gaat of wordt uitgenodigd bij vrienden om te komen eten? Het is 
een bekende vraag, die ik beantwoord door te zeggen dat als we de perfectie nastreven, 
we in de hemel terechtkomen waar we alleen maar rijstpap krijgen met gouden lepels 
– precies dus wat je niet mag eten. Ik bedoel hiermee dat af en toe ‘zondigen’ geen 
kwaad kan. Maar tegelijk ben ik geen voorstander van de 80/20-regel, waarbij iemand 
twintig procent van de tijd zondigt. Een groot deel van mensen met ADHD heeft ontre-
gelde genen en als je bijvoorbeeld één keer in de week pizza eet, houd je die ontrege-
ling in stand. Mijn advies is om het dieet gedurende drie maanden strikt te volgen. Pas 
dan heeft je lichaam zich enigszins aangepast aan deze nieuwe omgeving en voel je al 
of niet een verschil. Ga je vervolgens provoceren, houd dan rekening met de drempel. 
Sommige mensen kunnen na drie maanden bijvoorbeeld een gram gluten verdragen, 
anderen drie gram en weer anderen juist niets. Er is dus geen algemene regel die voor 
iedereen opgaat.

Een andere vraag betreft of het dieet levenslang is. Persoonlijk zie ik dit niet als een 
dieet, maar als een levensstijlaanpassing op basis van je individuele handleiding. Levert 
deze aanpassing resultaten op, waarom zou je dan teruggaan naar de toestand die 
problemen veroorzaakt? Alles draait om het creëren van de juiste omgevingsfactoren. 
Zodra je die hebt gevonden, geef je de genen de juiste omgeving om te herstellen. 
Door opnieuw een ongunstige omgeving aan te bieden, zou je dat herstel ongedaan 
maken. 

De hier beschreven voedingsaanpassingen zijn een onderdeel van de behandeling. Er 
zijn nog andere factoren die om aandacht vragen, zoals verslavingen. Welke factoren 
dat zijn hangt af van de omgevingsfactoren die een rol in je leven spelen. Dat maakt dat 
iedere behandeling maatwerk is. Er bestaat geen perfect ADHD-dieet dat op iedereen 
van toepassing is. De reden daarvoor is dat we al naargelang onze genetische variatie 
(SNP’s) allemaal anders reageren op voeding. 
Er zijn bijvoorbeeld mensen die hypergevoelig reageren op voeding die de vrijgave van 
histamine verhoogt, zoals natriumbenzoaat, bepaalde kleurstoffen, PDE-remmers en 
adenosineremmers. Andere mensen reageren gevoelig op andere voedingsstoffen, en 
er zijn ook mensen zijn die er niet of nauwelijks last van hebben.

Stap 2
In stap 2 verbeteren we de insulinegevoeligheid verder en elimineren we de exorfinen 
volledig, inclusief A2-zuivel. Een uitzondering is biologische yoghurt en boter, op voor-
waarde dat men er niet te veel van eet en de stoelgang normaal is. Je kunt ook opteren 
voor ghee, boter waarvan het eiwit is verwijderd en dus geen exorfinen meer bevat. 
Het aantal alcoholeenheden wordt verminderd tot drie per week. Eieren verminderen 
tot vijf per week. Maximaal tweemaal in de week honderd gram aardappelen of volle 
rijst. Geen toegevoegde suiker, ook geen honing of voedingsproducten met suiker, 
zoals ketchup, jam of chocopasta. Geen voedingsproducten met palmolie, ook geen 
pindakaas.
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Aardappelen
De glycemische index is niet de enige factor die een rol speelt bij insulineresistentie. 
Aardappelen bevatten nitraat, wat wordt omgezet in nitriet, een stof die bijdraagt 
aan insulineresistentie. Bijna 85% van het nitraat in het moderne dieet wordt aangele-
verd via aardappelen. Biologische aardappelen bevatten tot viermaal minder nitraat.

Evaluatie
Volg dit dieet gedurende drie maanden. Noteer de veranderingen, zowel psychisch 
als lichamelijk, en evalueer vervolgens wat is verbeterd en wat niet. Vraag ook aan je 
omgeving welke veranderingen ze bij je opmerken. Bespreek alles met je therapeut. 
Vervolgens zijn er drie routes die je kunt volgen: 
A. Provoceren. Eet bijvoorbeeld gedurende een week suiker en evalueer of er 

opnieuw klachten ontstaan. Kies steeds één voedingsmiddel om te provoceren, 
dan heb je een beter zicht op welke de klachten veroorzaakt. 

B. Stap 2 stabiliseren; blijf het dieet volgen.
C. Stap 3 zetten.

Stap 3: Het laag-glycemische-indexdieet
Tot op dit punt heb je al heel wat gedaan om de gevoeligheid van insuline te verbeteren 
via het aanpassen van de voeding. Het laag-glycemische-indexdieet is bedoeld om de 
insulinegevoeligheid verder te verbeteren voor mensen die kampen met aanhouden-
de insulineresistentie. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld erfelijke factoren, 
slaapproblemen, stress, trauma’s of geneesmiddelen zoals benzodiazepines en antipsy-
chotica. Het dieet dient dan te worden ondersteund door andere interventies die deze 
factoren aanpakken, zoals het afbouwen van psychofarmaca, stressreductie, verbeteren 
van de slaapkwaliteit en innemen van voedingssupplementen die nuttig zijn om de insu-
linegevoeligheid te verhogen. Deze interventies bespreken we verderop in dit hoofdstuk. 
Het laag-glycemische-indexdieet is minder streng dan het ketogeen dieet, waarbij 75% 
van de calorie-inname uit vet bestaat, 20% uit eiwitten en 5% uit koolhydraten. 

Ons lichaam verwerkt koolhydraten, eiwitten en vetten uit voeding om energie aan te 
maken. Koolhydraten worden het snelst omgezet in het eindproduct glucose, dat ver-
volgens zorgt voor een toename van insuline. De koolhydraten die het snelst in glucose 
worden omgezet, worden ‘snelle koolhydraten’ genoemd en scoren het hoogst op de 
glycemische index. Wie zich wil verdiepen in deze materie vindt er online veel infor-
matie over, net als over de glycemische lading. Voeding met een hoge glycemische 
index veroorzaakt een snelle stijging van insuline. Voorbeelden zijn suiker, met in het 
bijzonder HFCS, maar ook brood, aardappelen, zetmeel, geraffineerde bloem en bier. 
De eerste stap bij het verbeteren van de insulinegevoeligheid is te zorgen dat de insu-
linespiegel stabiel blijft, door insulineschommelingen zo veel mogelijk te voorkomen. In 
de praktijk betekent dit het schrappen van de snelle koolhydraten uit het dieet. In stap 
1 en 2 hebben we de meeste snelle koolhydraten al geëlimineerd. 

Na de koolhydraten is er ook een snelle insulinestijging te verwachten van opioïden, 
zoals opiaatpijnstillers en exorfinen. Opioïden zorgen voor insulinepieken omdat het 
stimuleren van endorfine en dopamine de vrijgave van insuline activeert. Dat is ook 
logisch omdat het beloningssysteem insuline nodig heeft om te kunnen functioneren. 
In stap 2 hebben we alle exorfinen geëlimineerd, maar nog niet de exorfinen uit eieren. 
Onderzoek laat zien dat mensen die meer dan 5 of meer dan 7 eieren per week eten 
respectievelijk 46 en 58% meer kans hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2, 
wat het eindstadium is van insulineresistentie. 
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In stap 3 elimineren we eieren, glutenvrij brood, alcohol, rijst, zetmeel en aardappelen. 
De glycemische index en lading zijn echter niet de enige factoren die van belang zijn 
bij het herstellen van de insulinegevoeligheid. Ook andere factoren, zoals nitraatrijke 
voeding, leptine en de darmflora, spelen een rol. Bovendien heeft iedereen een ander 
genetisch profiel. Onderzoek uit 2015 laat zien dat dezelfde voedingsmiddelen niet 
bij iedereen hetzelfde effect hebben op de bloedsuikerspiegel. De voedingsweten-
schappen zijn bijzonder boeiend, maar geen absolute wetenschap door alle individuele 
variaties. 

Chiazaad bevat veel vezels en andere stoffen die de opname van glucose verminde-
ren. Je kunt de zaadjes malen, koken of rauw eten en mengen met een fruitsalade of 
yoghurt. Twee eetlepels chiazaad per dag is een goede maatstaf. Chiazaad heeft een 
neutrale smaak waardoor het makkelijk aan dranken en voedsel is toe te voegen. Let 
wel, sommige mensen zijn allergisch voor chiazaad. 

Fruit eten vormt geen probleem omdat fructose een glycemische index heeft van 19, 
wat erg laag is. Fruit bevat ook glucose, maar omdat de meeste fruitsoorten vezels 
en stofjes bevat die de insulinegevoeligheid verbeteren, is dit geen probleem. Eet bij 
voorkeur biologisch fruit zoals biologische appelen en peren. Eet ook de schil omdat 
deze de meest bruikbare stofjes bevat. Klein fruit, zoals bosbessen en frambozen, bevat 
in verhouding de meeste antioxidanten. 

Alcohol
Alcohol heeft de eigenschap de bloedsuikerspiegel te verlagen. Dat gaat als volgt. 
Bij het drinken van alcohol wil de lever in de eerste plaats alcohol afbreken. Daardoor 
gaat de stofwisseling op een laag pitje en geeft de lever geen glucose meer af aan 
de bloedbaan, waardoor je in een hypo gaat. Tegelijk verbrandt het lichaam geen 
vet meer en omdat de stofwisseling in de pauzestand staat, wordt alles wat je hebt 
gegeten opgeslagen als vet. Van alcohol krijg je dus een knagend hongergevoel dat 
je wilt compenseren door meer te eten. Wil je de aanhoudende insulineresistentie 
aanpakken, dan is het aangewezen om een aantal maanden geen alcohol te drinken. 

Zodra de insulinegevoeligheid is hersteld kunnen voedingsmiddelen als biologische 
vastkokende aardappelen en volle rijst opnieuw worden geïntroduceerd. Je kunt er 
ook voor kiezen om terug te gaan naar stap 2 of stap 1. Of dat goed uitpakt, is op een 
eenvoudige manier te controleren: sla een maaltijd over. Voel je je geïrriteerd, onrustig 
of lusteloos en heb je een drang naar zoetigheid, dan is de kans groot dat de insuline-
gevoeligheid onvoldoende is hersteld. 
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STRESSREDUCTIE
Af en toe wat stress kan geen kwaad, het is onderdeel van ons leven en we hebben het 
nodig om optimaal te functioneren. De stressreactie is een onderdeel van ons overle-
vingsmechanisme, de stresshormonen maken ons klaar om te vechten of te vluchten. 
Belastende, toxische, traumatische en chronische stress ontregelt het lichaam op ver-
schillende manieren. 

Traumatische stress is de meest belastende vorm van stress. Het kan het lichaam op 
korte tijd ontregelen, in die mate dat het epigenetische veranderingen teweegbrengt. 
Trauma’s veranderen de methylatie en de werking van het GAD-enzym, waardoor 
glutamaat onvoldoende kan worden omgezet in GABA. Trauma’s kunnen een levens-
lange toename van glutamaat veroorzaken en dit is een belangrijke oorzaak van CVS, 
fibromyalgie, MCS, PTSS en ernstige depressie. Het is tevens een van de oorzaken van 
ADHD. Trauma’s kunnen epigenetische adaptaties veroorzaken die erfelijk zijn. Het 
traumatisch geheugen van de ouders wordt dan via de genen doorgegeven aan hun 
kinderen. 

Kaempferol verbetert de stressweerbaarheid
Onderzoek toont aan dat kaempferol de werking van het GAD-enzym verbetert 
door de epigenetische expressie van het GAD-gen te verhogen. Het GAD-enzym zet 
glutamaat om in GABA en verbetert op deze manier de stressweerbaarheid en de 
verwerking van trauma’s. Een te hoge mate van oxidatieve stress kan de werking van 
het GAD-enzym verminderen.

Heel wat kinderen met ADHD, en vooral jongens, zijn verslaafd aan gaming. De 
spanning en stress die het veroorzaakt, is te vergelijken met chronische stress op het 
werk. Langdurig gamen zorgt voor een uitputting van het belonings- en stresssysteem, 
waardoor op school minder goed wordt gepresteerd. Ook het slaappatroon wordt 
door gaming verstoord.

Om ADHD te behandelen is het aanpassen van de voeding een eerste stap in de goede 
richting. Maar eigenlijk dragen alle factoren die het belonings- en stresssysteem over-
belasten bij aan de ADHD-problematiek. De voeding aanpassen bij een kind met ADHD 
zal dus meer effect hebben als ook het gamen wordt aanpakt. Voor volwassen geldt dit 
evenzeer. Inventariseer de factoren die stress veroorzaken en elimineer om te beginnen 
zo veel mogelijk overbodige stress.

Om na te gaan wat bij jou stress veroorzaakt, kun je een lijstje opstellen. Observeer 
jezelf gedurende een bepaalde periode en vraag ook advies aan je directe omgeving. 
Hier volgt een aantal tips uit verhalen die cliënten me vertelden:
• Negatieve berichten op tv. Op de hoogte blijven van het nieuws is best oké, maar 

daarvoor hoef je niet al je zintuigen te betrekken in een dagelijkse show van drama 
en herhalende beelden van ellende in de wereld. Je kunt net zo goed het nieuws 
selectief lezen, dat is minder belastend. 

• Gewelddadige en negatieve films. Waarom zou je kijken naar een film die innerlijke 
weerstand opwekt, stress of spanningen geeft? Bij het bekijken van films kun je jezelf 
de volgende vragen stellen: word ik er blijer van, ontspant het me of heeft het een 
andere meerwaarde? Indien het antwoord negatief is, spoel dan door naar films die je 
ziel voeden, zoals documentaires of films met een positieve boodschap.
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• Conflicten met je partner. Een van de beste manieren om conflicten uit te praten 
is geweldloze communicatie, een manier van communiceren waarin je je verbindt 
met de ander. Vaak communiceren koppels niet met elkaar of reageren ze uit 
ergernis en willen ze hun gelijk halen in een discussie. Geweldloze communicatie is 
een gesprekstechniek waarbij je leert empathisch te luisteren en te communiceren 
met de ander. Een goed boek hierover is Geweldloze communicatie van Marshall B. 
Rosenberg.

• Parasitaire mensen. Dit zijn mensen die je energetisch of op andere manieren 
leegzuigen. Vaak heb je het niet eens in de gaten omdat ze weten hoe ze je kunnen 
bespelen. Ze doen zich voor als vrienden, maar hebben slechts aandacht voor hun 
eigen noden en niet die van jou. Ze kieperen hun stress en ellende bij jou over de 
schutting. In deze categorie zitten ook de mensen die je laten vallen en bij wie je niet 
terecht kunt als je ze nodig hebt. Het beste wat je kunt doen is je omdraaien en je zo 
snel mogelijk uit de voeten maken. 

• Helperssyndroom. Er is niets mis met het helpen van anderen. Integendeel, het maakt 
je een beter mens en geeft een maatschappelijke meerwaarde. Heel wat anders is het 
als je je hulp opdringt aan anderen, zonder dat je assistentie expliciet is gevraagd, of 
wanneer je maar blijft geven zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Als je altijd maar 
klaarstaat voor anderen en je jezelf daarbij op de achtergrond zet, verlies je heel veel 
energie. Daar wordt niemand beter van en energetisch gezien klopt het niet – er 
is geen balans. Bovendien bestaat de kans dat je de ander met een schuldgevoel 
opzadelt.

• Als hij maar gelukkig is, is de titel van een boek van psychotherapeute Robin Norwood. 
Het gaat over vrouwen die zichzelf wegcijferen. Alles draait om hun partner, als die 
maar gelukkig is. Het boek is een aanrader voor wie zich in deze dynamiek herkent.

• Uitstelgedrag. Je kent allicht het prettige en voldane gevoel na het uitvoeren van 
een vervelend klusje. Het tegenovergestelde gevoel ontstaat iedere keer dat je iets 
uitstelt. Je bouwt dan spanning en schuldgevoelens op. Uitstellen levert meer stress 
en onprettige emoties op dan wanneer je gewoon in actie komt. Stel dus niet uit en 
doe wat je moet doen. Waarom uitstellen als het toch gedaan moet worden?

• Behandel anderen met respect en mededogen. Mensen met ADHD laten vaak een 
spoor van narigheid achter door anderen te kwetsen, te benadelen en onheus te 
behandelen. Deze ravage leidt er uiteindelijk toe dat de slachtoffers vroeg of laat 
met je afrekenen en dat maakt je leven niet prettiger of overzichtelijker. Het leven is 
veel leuker als je met je medemens in harmonie leeft. Waarom zou je extra negatieve 
energie creëren als je zelf al vol zit met negativiteit? Gooi het roer om en wees aardig 
voor je medemens. Het is heus geen zwaktebod en je krijgt je investering dubbel en 
dwars terug in de vorm van positieve energie. Precies wat je nodig hebt!

• Verplichtingen. Hoe meer je ‘ja’ zegt tegen anderen en op die manier verplichtingen 
opbouwt, hoe vermoeiender het leven wordt. De eerste vereiste om in evenwicht 
te komen met jezelf, is het stellen van grenzen. Vanzelfsprekend levert dat in het 
begin botsingen op omdat mensen gewend zijn dat je altijd beschikbaar bent. Leer 
die vermoeiende gewoonte af en investeer tegelijkertijd in mensen die meerwaarde 
bieden aan je leven.

• Gun anderen hun leerproces. Ik ken ouders die zoveel ellende van hun kinderen 
opruimen dat die nooit leren voor zichzelf te zorgen en hun verantwoordelijkheid te 
nemen. Terwijl ze dat later wel nodig hebben, althans als ze willen slagen in het leven. 
Ik zie het vooral bij wat wel ‘helikopterouders’ wordt genoemd, overbezorgde ouders 
die hun kinderen willen behoeden voor iedere tegenslag. Ze bereiken er natuurlijk het 
tegenovergestelde mee: kinderen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. 
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 Onderzoek wijst uit dat deze kinderen niet minder, maar juist meer angststoornissen 
hebben omdat ze niet hebben geleerd draagkracht te ontwikkelen. Je ziet het ook 
bij ouders die geen tijd hadden voor hun kinderen en dat proberen goed te maken 
met materiële zorg. Door op deze manier met kinderen om te gaan, worden hen de 
noodzakelijke levenslessen onthouden en ervaren ze meer stress omdat ze niet op 
eigen benen hebben leren staan.

• Erger je niet langer aan mensen. Alle mensen hebben kwaliteiten en gebreken. 
Sommige van die zogenoemde gebreken vormen voor anderen juist een meerwaarde. 
Het hangt er dus meer van af wat jouw instelling is. Leer de kwaliteiten in mensen zien 
en vraag je bij elke ergernis af wat dit over jou zegt. Zie de ergernis als een uitdaging 
om meer te weten te komen over jezelf. Als het je ergeren je blijft achtervolgen, kan 
het ook helpen om de ander authentieke aandacht te geven. Oprechte betrokkenheid 
verandert irritante mensen vaak in prettige mensen! 

• Investeer tijd in mensen die je energie geven. Het maakt je leven een heel stuk prettiger 
als je energie investeert in mensen die je waarderen om wie je bent.

• Wees op tijd. Een van de simpelste manieren om onnodige stress op het werk en in 
het privéleven te vermijden is om op tijd te zijn en afspraken na te komen. Daarmee 
geef je de ander een signaal van respect en betrokkenheid. Dat signaal krijg je meer 
dan terug in de vorm van waardering.

• Doe één ding tegelijk. Mensen die denken dat ze kunnen multitasken zijn een medisch 
wonder, want eigenlijk kunnen we geen twee dingen tegelijk doen als we daar ons 
hoofd bij nodig hebben. Zodra je moet focussen op twee bezigheden tegelijk, gaat 
het de verkeerde kant op. Bijvoorbeeld autorijden en bezig zijn met je telefoon – dan 
gebeuren de meeste ongelukken. Mensen die het hebben over multitasken, bedoelen 
eigenlijk task switching, waarbij je snel van de ene taak naar de andere schakelt. Uit 
onderzoek blijkt dat het constant schakelen tussen verschillende taken verwarrend is 
voor je brein. Het kan zich niet focussen op één taak, waardoor je niet alleen minder 
productief bent, maar ook meer fouten maakt en de stress verder toeneemt. 

• Wees jezelf. Door proberen iemand te zijn die je niet bent, verlies je heel veel energie. 
Verander je niet voor een ander, maar alleen als jij dat zelf wilt.

• Ga niet steeds de strijd aan – met anderen, met jezelf of met wie of wat dan ook. Strijd 
voeren is een vermoeiende bezigheid die geen authentieke voldoening schenkt. Het 
mag je ego misschien wat oppoetsen, maar je ziel wordt er niet door gevoed. Zijn er 
dingen die je niet kunt veranderen, laat ze dan los. Je hebt je best gedaan en meer 
kun je niet doen. Je hoeft dingen niet altijd per se te aanvaarden, maar tegelijk hoeft 
je er ook geen strijd mee aan te gaan. Het is zoals het is. Vaak verlopen dingen op een 
bepaalde manier zonder dat je het eindresultaat kent. Eigenlijk zijn er geen slechte 
ervaringen, er zijn alleen maar goede of slechte eindresultaten. Goede ervaringen 
kunnen net zo goed leiden tot een slecht eindresultaat, en andersom. 

• Ga geen vechtscheiding aan. Hoe vaak ik het in mijn praktijk al niet heb gezien… 
Cliënten die door een vechtscheiding alles kwijtraakten, hun materieel bezit, hun 
energie, hun levenslust en het respect van hun kinderen. ‘Vechtscheidingen maken 
alleen je advocaat rijker’ is een gezegde dat waar is. Partners die elkaar op deze 
manier het leven zuur maken, eindigen vaak met een burn-out en trauma’s die heel 
moeilijk te herstellen zijn. Oefen jezelf in geweldloze communicatie, erken wat jouw 
aandeel is in de ellende, spreek het uit tegenover je partner en laat los. Op deze 
manier is de kans groot dat je jezelf onnodig drama bespaart.
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• Wees tevreden met minder dan perfectie. De drang naar perfectie is een van de 
belangrijkste oorzaken van chronische stress. De waarheid is dat niets perfect is. Kijk 
naar de natuur, een opeenstapeling van imperfecties die samen schoonheid creëren. 
De drang naar perfectie is iets wat vermoedelijk is ontstaan in je kinderjaren, omdat 
je het gevoel had dat goed niet goed genoeg was. Door perfect te willen zijn, hoopte 
je liefde en aandacht te scoren. Je bent nu volwassen, dus zeg gerust: ‘Dit is de 
uitvoering van mezelf, ik ben niet perfect en zal het ook nooit worden.’ Alleen al deze 
uitspraak tegen jezelf (en tegen anderen) is een ongelooflijke bevrijding voor jezelf. 
Je staat jezelf nu namelijk toe om jezelf te zijn en onderweg ook te genieten. 

• Leer ontspannen. Er zijn verschillende manieren om jezelf te ontspannen. Ik raad mijn 
cliënten aan om te wandelen in een bos. De bomen scheiden een geurstof af die 
de hippocampus, het stressregulerende deel van onze hersenen, helpt te herstellen. 
Andere manier zijn yoga, meditatie, een positief boek lezen en mindfulness.

• Ga op tijd slapen. Slaaptekort veroorzaakt insulineresistentie en een toename van de 
stresshormonen waardoor je slecht in slaap komt en op deze manier in een vicieuze 
cirkel verzeild raakt. Je lichaam en je hersenen hebben tijd nodig om de batterij weer 
op te laden. Zorg een uur voor het slapen gaan voor zo weinig mogelijk prikkels 
en schermstress van je laptop en smartphone. Zet een leuk muziekje op, lees een 
ontspannend boek of maak een avondwandeling. Slaappillen leveren je geen echte 
diepe ontspannende slaap op, maar eerder een chemische verdoving die op den duur 
afhankelijkheid opwekt.

• Zorg voor voldoening in je leven. Heb je een baan die je niet leuk vindt en waardoor je 
zo afgepeigerd bent dat je in het weekend moet bijkomen, vraag jezelf dan af wat je 
echt wilt en leuk vindt. Door werk te doen dat weerstand uitlokt, gaat je lichaam die 
weerstand uitbeelden door signalen te geven, vaak in de vorm van psychosomatische 
klachten en aandoeningen. Vraag jezelf dan af wat je kunt doen om verandering aan 
te brengen. Soms betekent dit dat je offers moet brengen, jezelf herscholen of je 
zekerheden loslaten.

• Beweeg. Bewegen is een vorm van meditatie. Wandelen en rustig lopen is prima, 
het liefst in natuur of bos. Krachtraining en jezelf afpeigeren met hardlopen mag, 
maar creëert extra stress in je lichaam. De ‘gelukkick’ die je voelt wordt veroorzaakt 
doordat je uitgeputte lichaam anandamide inzet om te herstellen. De zogenoemde 
runners high is eigenlijk een signaal dat je te ver bent gegaan.

Besluit
Belastende stress is een van de meest voorkomende redenen waarom een natuurkun-
dige behandeling niet aanslaat. Door de stress blijf je jezelf uitputten en kom je niet 
toe aan herstel. Ben je iemand die leeft op wilskracht en vaak z’n grenzen overschrijdt, 
weet dan dat het lichaam vroeg of laat signalen gaat uitzenden. Negeer je die, dan 
maak je de weg vrij voor aandoeningen die een gevolg zijn van stress en uitputting. Een 
ervaren therapeut wijst je op deze dynamiek. Ben je van mening dat je zorgverlener 
je destructieve levenswijze moet faciliteren, dan ben je vermoedelijk met de verkeerde 
intenties in behandeling gegaan. Elke zichzelf respecterende therapeut weigert om 
mee te werken aan dit soort processen.

Natuurlijke middelen om de stressweerstand te verbeteren zijn lavendelextract, L-the-
anine, Magnolia officinalis en kaempferol dat de werking van GABA en anandamide 
verbetert. 
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HET GAD-ENZYM
We hebben in dit boek al een aantal keer het GAD-enzym genoemd. GAD (glutamaat 
decarboxylase) is het enzym dat glutamaat afbreekt tot GABA. GAD is het belangrijk-
ste enzym om glutamaatdominantie te behandelen en GABA te verhogen. Een aantal 
factoren remt de werking van het GAD-enzym:
• erfelijke factoren (SNP’s);
• chronische pijn;
• chronische ontstekingen;
• chronische belastende stress;
• antistoffen (bv. IgG)
• ouderlijke verwaarlozing;
• trauma’s;
• gluten (gliadine);
• verminderde methylatie;
• chemische smaakversterkers zoals E621;
• nicotine 
• progesteron (anticonceptiva) 
• overgewicht; 
• oxidatieve en nitrosatieve stress.

Om meer van het GAD-enzym aan te maken, moet de expressie van het GAD-gen 
worden verhoogd. Dit is het gen dat de aanmaak reguleert van het GAD-enzym. De 
verhoging komt tot stand met de zogenoemde ‘HDAC-remmers’, iets wat verder wordt 
besproken bij de paragraaf over Kaempferol. De vrijgave en de doeltreffendheid van 
GABA is grotendeels afhankelijk van anandamide, oxytocine en BDNF, stofjes die ook 
dopamine aansturen. Kaempferol heeft een gunstig effect op GABA, anandamide, 
oxytocine en BDNF. Hierdoor is het een doeltreffend middel voor de behandeling van 
mensen met ADHD, glutamaatdominantie, trauma’s, angststoornissen, slaapstoornis-
sen en depressie.

SLAAPKWALITEIT
Slaapproblemen behoren tot een van de meest genoemde klachten bij mensen die psy-
chostimulantia nemen. ADHD-kinderen die geen psychostimulantia gebruiken, slapen 
net zo goed als kinderen zonder ADHD, zowel wat betreft slaapkwaliteit als slaapkwan-
titeit. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek in 2017 van Carlijn Bergwerff 
aan de universiteit van Leiden. Vermoedelijk heeft Bergwerff de ADHD-kinderen die 
overmatig gamen of voor het slapen bezig zijn met sociale media niet meegerekend. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat schermverslaafde kinderen slaapproblemen hebben. 
Een goede slaapkwaliteit is essentieel voor de behandeling van mensen met ADHD en 
glutamaatproblemen. Al één nacht slecht slapen heeft een verergering van de insuline-
resistentie problematiek tot gevolg. 

Alles wat het slaapproces verstoort, draagt bij tot slaapproblemen. Neem nu koffie. Dat 
drink je liever niet in de avonduren. Krijg je stress van koffie, elimineer dan deze stres-
sfactor. Evalueer ook andere stressfactoren en ga na wat je kunt veranderen om tot 
rust te komen. Zorg voor een rustige en niet-belastende sfeer voordat je gaat slapen. 
Bereid je lichaam voor op de nacht, in plaats van direct om te schakelen van actie naar 
slaap. Het lichaam heeft een geleidelijke overgang nodig om melatonine aan te maken. 
De lichaamseigen aanmaak van melatonine kun je verhogen door ananas (266%) en 
banaan (180%) te eten. Troostvoeding en alcohol kan je in de avonduren beter vermijden 
omdat het zorgt voor een toename van glutamaat tijdens de slaap.
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Melatonine en benzodiazepines
Zodra het donker wordt, neemt de hoeveelheid melatonine toe, om dan weer af te 
nemen zodra het in de ochtend licht begint te worden. Je zou kunnen zeggen dat 
melatonine het ‘donker-hormoon’ is. Het blauwe licht van het scherm van computers, 
tablets en smartphones voorkomt dat er voldoende melatonine vrijkomt. Dat betekent 
dat kinderen die gamen en hun scherm meenemen naar bed een melatoninetekort 
oplopen. Met het ouder worden neemt de aanmaak van melatonine af.

Glutamaat en dopamine remmen de vrijgave van melatonine, wat een belangrijke 
oorzaak is van het niet kunnen inslapen van mensen als ze gamen of psychostimulan-
tia nemen. Dopamine heeft een remmend effect op melatonine, wat betekent dat niet 
alleen het blauwe licht, maar ook de opwinding van gaming, sociale media en andere 
dopaminerge stimuli ervoor zorgen dat er minder melatonine vrijkomt.

Het suppleren met melatonine vergemakkelijkt het inslapen en is bovendien gunstig 
voor het verbeteren van stressgerelateerde insulineresistentie. Het probleem doet zich 
echter wel voor dat melatoninesuppletie de aanmaak van endorfine vermindert, een 
belangrijk hormoon om dopamine aan te sturen. En slaapmedicatie, zoals benzodia-
zepines, bezorgen je een ondiepe slaap, een chemische roes waardoor je ’s morgens 
niet goed bent uitgerust. Deze middelen veroorzaken al vrij snel insulineresistentie, 
waardoor je overdag minder goed presteert. 

Natuurlijke slaapmiddelen 
Glycine is een natuurlijk inslaapmiddel dat, net als melatonine, de biologische klok in 
de pijnappelklier aanstuurt. De dosering is individueel te bepalen. In combinatie met 
magnesiumbisglycinaat wordt het effect versterkt. Er kan worden begonnen met 500 
mg, een half uur voor het slapengaan. De dosering is te verhogen tot maximaal 2 gram. 
Sommigen reageren op glycine met een toename van stress als gevolg van een gene-
tische variatie (SNP). 

Lavendelextract is een inslaap- en doorslaapmiddel dat eveneens een half uur voor het 
slapen dient te worden ingenomen. Kaempferol is net zoals glycine en lavendel een 
sterke glutamaatremmer en GABA-activator die het slaapproces verbetert. Pruikzwam 
(Hericium erinaceus) en kaempferol verbeteren het doorslapen, een gevolg van BDNF, 
een stofje dat de diepe slaap bevordert. 

HERSTELLEN VAN DE INSULINEGEVOELIGHEID
Mensen met ADHD zijn insulineresistent. Dat is een probleem, omdat het grootste deel 
van de dopaminerge activiteit wordt aangestuurd door insuline. Het herstellen van de 
insulinegevoeligheid is dan ook een van de prioriteiten in de behandeling van ADHD. 
In het voedingstappenplan werd besproken hoe je met aanpassing van de voeding de 
insulinegevoeligheid kan verbeteren. 

Zoals we in het eerste hoofdstuk ‘De neurobiologie van ADHD’ hebben gezien is het 
overstimuleren van dopamine een belangrijke oorzaak van insulineresistentie. Met 
andere woorden, psychostimulantia, drugs, gaming en andere factoren die dopamine 
overstimuleren, werken contraproductief op de behandeling.

Bij de aanpak van insulineresistentie spelen endorfine en GABA een belangrijke rol, 
aangezien deze stoffen de gevoeligheid en de vrijgave van insuline reguleren. In het 
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onderstaande overzicht zie je een aantal factoren die insulineresistentie veroorzaken. 
Door het corrigeren van deze factoren verbetert men de insulinegevoeligheid: 
• Slaaptekort; één nacht slecht slapen kan insulineresistentie verergeren.
• Psychofarmaca die insulineresistentie veroorzaken, zoals psychostimulantia, 

benzodiazepines, antidepressiva, antipsychotica.
• Cortisonepreparaten; dit verhoogt de insulinebeschikbaarheid maar veroorzaakt bij 

hoge doseringen en langdurig gebruik insulineresistentie. Tevens een van de redenen 
waarom chronische stress via hypercortisol insulineresistentie veroorzaakt. 

• Stress en trauma’s; belangrijke oorzaken van insulineresistentie.
• Koffie; 300 mg cafeïne per dag veroorzaakt na twee weken een toename van 

insulineresistentie met 15%.
• Alcohol; veroorzaakt net zoals benzodiazepines insulineresistentie.
• Cannabisgebruik; THC, het roesverwekkende extract van cannabis, veroorzaakt 

insulineresistentie.
• Opiaatpijnstillers; veroorzaken na een paar weken insulineresistentie.
• Overgewicht; afvallen is een van de meeste efficiënte manieren om de 

insulinegevoeligheid te verhogen.
• IJzer; een tekort aan ijzer veroorzaakt insulineresistentie. Door gluten te elimineren, 

stijgt de ijzerwaarden.
• Kwik; is via verschillende routes betrokken bij het ontstaan van insulineresistentie. 

Kwik komt voor in grote vette vis zoals tonijn, zwaardvis, haai en koningsmakreel. 
Wordt ook aangetroffen in granen zoals tarwe, ontbijtgranen en HFCS (high-fructose 
corn syrup). Amalgaam en sommige vaccins zoals het griepvaccin bevatten ook kwik.

• Vaccins; onderzoek wijst uit dat vaccins die thimerosal bevatten, zoals het griep-, 
BMR-, hepatitis B- en DKTP-vaccin, zijn gelinkt aan de toename van insulineresistentie 
en diabetes. In verschillende landen in de wereld waar deze vaccins verplicht zijn 
bij kinderen, volgde een jaar na het vaccineren een toename van diabetes type 1 
met gemiddeld zestig procent, blijkt uit cijfers van het National Vaccine Information 
Center in Amerika.

• Oxidatieve en nitrosatieve stress; belangrijke oorzaken van insulineresistentie. De 
toename wordt grotendeels veroorzaakt door glutamaat.

• Nicotine; zowel via het roken als door nicotine uit kauwgom, inhalers en pleisters.

Dat beweging insulineresistentie zou verminderen is de wereld in gebracht door 
bedrijven zoals Coca-Cola en Pepsi-Cola om de aandacht af te leiden van de echte 
problemen, waaronder overmatig suikergebruik. Intervaltrainingen zouden een gunstig 
effect hebben op insulineresistentie, maar deze intensieve manier van sporten is niet 
voor iedereen weggelegd. Volwassenen die gedurende zes maanden krachttraining 
deden, vertonen volgens onderzoek geen verbetering van de insulinegevoeligheid.

Natuurlijke middelen die de gevoeligheid van insuline verbeteren, zijn pruikzwam 
(Hericium erinaceus), apigenine, pijnboomschorsextract, magnesium, glycine, kurkuma, 
Rhodiola crenulata, omega-3 en R-alfa-liponzuur (de lichaamseigen vorm die beter 
wordt opgenomen dan het gewone alfa-liponzuur). 
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Kaempferol heeft verschillende positieve effecten op het glucose- en vetmetabolisme:
• verhoogt de aanmaak van insuline door het herstellen van de insulineproducerende 

cellen in de eilandjes van Langerhans in de pancreas; 
• verhoogt de insulinegevoeligheid door het stimuleren van BDNF;
• verhoogt het metabolisme; 
• verhoogt de vetverbranding;
• vermindert de opname van vetten in de cellen.

BEWEGING 
Beweging heeft een gunstig effect op de aanmaak van BDNF, een stofje dat samen 
met anandamide centraal staat in de behandeling van ADHD. BDNF zorgt ervoor dat 
de ‘dopaminefabriek’ blijft draaien, het vermindert glutamaat via het activeren van 
GABA en het houdt het geheugen intact. Bewegen heeft een ontspannend effect en 
het bevordert zowel het inslaap- als het doorslaapproces. Ook vermindert het oxidatie-
ve stress, een van de routes die de ADHD-symptomen verergeren.

Een van de redenen waarom ik intensief sporten en duursport niet aanbeveel, is omdat 
mensen met glutamaatdominantie een lactaatprobleem hebben. Lactaat kan ontstaan 
als gevolg van intensief bewegen, maar bij ADHD wordt het lactaatprobleem aan de 
basis veroorzaakt door insulineresistentie en glutamaat, een stofje dat wordt omgezet 
in lactaat. Aangezien mensen met ADHD insulineresistent zijn, maken ze meer lactaat 
aan, ook zonder te sporten. Onderzoek daarin wijst heel duidelijk aan: hoe verder de 
insulineresistentie is gevorderd, hoe meer lactaat we aanmaken. Het teveel aan lactaat 
migreert naar de hersenen, waar het de werking van glutamaat versterkt met meer 
stress, angsten en depressieve gevoelens tot gevolg. Bij mensen met extreme gluta-
maatdominantie – denk aan CVS en fibromyalgie – is de trap oplopen al voldoende om 
twintigmaal meer lactaat aan te maken dan andere mensen.

Lactaat is een stofje dat de effecten van glutamaat versterkt. Ik adviseer daarom rustige 
manieren van bewegen, zoals wandelen, fietsen of zwemmen. Wandelen in het bos 
heeft het voordeel dat de bomen een geurstof afscheiden die maakt dat je beter met 
stress kunt omgaan. Bovendien is de levensverwachting van mensen die bijvoorbeeld 
vijf keer per week intensief sporten minder hoog dan iemand die 10.000 wandelstap-
pen per dag doet. 

Sportverslaving komt vaker voor dan je misschien denkt. In mijn praktijk merk ik dat 
sportverslaafden hun grenzen steeds verder verleggen. Ze gaan van 10 kilometer lopen 
naar een halve marathon, daarna wordt er getraind voor een hele marathon, vervol-
gens een halve triatlon, dan een hele, en zo verder. Duursporten veroorzaakt een forse 
toename van endorfine, een stofje dat de pijnlijke effecten van verzuring in de spieren 
moet neutraliseren. Toch wordt het euforische effect van duursporten niet veroorzaakt 
door endorfine, maar door anandamide, de stof die vrijkomt als iemand een bepaalde 
pijngrens overschrijdt. Mensen die langdurig duursporten kunnen zich soms ellendig 
voelen als ze niet kunnen sporten, bijvoorbeeld als gevolg van een blessure. Er is dan 
vermoedelijk een afhankelijkheid ontstaan van anandamide of anandamideresistentie, 
zoals dat ook is zien bij gebruikers van cannabis. Onderzoek laat zien dat duursporten 
de effecten van Ritalin vermindert, wat wijst op uitputting van de dopaminerge aan-
sturing. 
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OXIDATIEVE EN NITROSATIEVE STRESS 
Mensen met ADHD hebben verhoogde oxidatieve en nitrosatieve stress. Daartegenover 
staat dat ze net zoveel antioxidanten hebben als anderen. Hun probleem wordt dus niet 
veroorzaakt door een tekort aan antioxidanten, maar door een factor die oxidatieve 
stress chronisch verhoogt. Die factor is glutamaat. De belangrijkste interventie om oxi-
datieve en nitrosatieve stress aan de basis te verlagen, is dan ook het verminderen van 
glutamaat. Toch kan het toedienen van antioxidanten of stoffen die de lichaamseigen 
antioxidantproductie stimuleren nuttig zijn voor het ondersteunen van de behandeling. 
Kaempferol, carnosinezuur en glutathion zijn efficiënte stoffen voor het verminderen 
van oxidatieve en nitrosatieve stress.

Melanine is de sterkste antioxidant van het lichaam, onder meer omdat het de vrijgave 
van waterstof activeert, de ‘master-antioxidant’ van het lichaam. De aanmaak van 
melanine wordt gestimuleerd door kaempferol. Waterstof heeft het voordeel het 
kleinste element te zijn en vlot door alle celmembranen heen te kunnen bewegen. Iets 
wat nodig is, omdat oxidatieve en nitrosatieve stress het hoogst is in de mitochond-
ria, de energiecentrales van de cellen. Waterstof neutraliseert oxidatieve stress tot in 
de kern van elke cel. Waterstof is efficiënt in het neutraliseren van nitrosatieve stress 
omdat het een superoxidevanger is. Superoxide is het sterkste radicaal (oxidant). Het 
gaat een verbinding aan met stikstofmonoxide (NO) en activeert op deze manier nitro-
satieve stress. 

Waterstof heeft nog een andere eigenschap. Het activeert de aanmaak van energie 
(ATP) en enzymen die te maken hebben met celherstel, overleving, anti-aging, antikan-
ker en andere herstellende processen. In Japan is waterstofgeneeskunde een van de 
meest innovatieve behandelingen. Voor meer informatie over de effecten van waterstof, 
zie molecularhydrogeninstitute.com. Volgens recent onderzoek is het verhogen van 
melanine een mogelijke effectieve behandeling van huidkanker. Nederland heeft 
relatief het grootst aantal nieuwe gevallen van huidkanker in de Europese Unie. Uit 
ander onderzoek blijkt dat paarse aardappelen die melanine bevatten doeltreffend zijn 
tegen darmkanker. 

Carnosinezuur, het extract van rozemarijn, activeert meer dan 25 antioxidantenzymen 
en stimuleert de aanmaak van glutathion. Glutathion maakt andere antioxidanten, zoals 
vitamine C, vitamine E, alfa-liponzuur en co-enzym Q10, weer geschikt maken voor 
hergebruik, waardoor de antioxidantcapaciteit van deze stoffen optimaal blijft. Het 
suppleren met glutathion is niet zo efficiënt omdat het wordt afgebroken in drie amino-
zuren voordat het de bloedbaan bereikt. Het is efficiënter om de lichaamseigen aanmaak 
van glutathion te stimuleren. Dit kan onder meer met kaempferol, R-alfa-liponzuur, car-
nosinezuur, Pycnogenol, pijnboomschorsextract en NAC (N-acetyl-cysteïne), L-theani-
ne en lavendelextract. Het zijn tevens glutamaatremmende stoffen die de oorzaak van 
het probleem aanpakken, namelijk de toename van oxidatieve en nitrosatieve stress 
door glutamaat. Kaempferol remt glutamaat via het stimuleren van het GAD-enzym en 
het activeren van GABA, BDNF, glutathion en anandamide.
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ONTGIFTING
De ontgifting verloopt onder meer via glutathion en de P450-enzymen, wat eerder 
werd besproken in het tweede hoofdstuk in de paragraaf ‘Ontgifting’. Glutamaat draagt 
bij aan een verminderde ontgifting door het remmen van glutathion en de P450-enzy-
men. Deze enzymen zijn betrokken zijn bij de afbraak van geneesmiddelen, pesticiden, 
bisphenol A en andere stofjes die niet thuishoren in het lichaam. Wie het detoxpro-
bleem aan de basis wil aanpakken, doet er verstandig aan chemische stoffen zo veel 
mogelijk te weren. Tegelijk vermindert men glutamaat, om de ontgifting beter te laten 
verlopen.

De ontgifting van zware metalen verloopt efficiënt via melanine, een stofje waarvan 
de aanmaak wordt gestimuleerd door kaempferol. Melanine is tot 34-maal efficiënter 
in het elimineren van zware metalen dan EDTA, een stof die in de geneeskunde wordt 
gebruikt om zware metalen te verwijderen. EDTA heeft het nadeel dat het alle metalen 
verwijdert uit het lichaam, waardoor er naderhand metalen zoals koper moeten worden 
bijgenomen. Dit is een nadeel dat melanine niet heeft. 

METHYLATIE
Methylatie is het proces waarbij de genen worden aan- of uitgezet. Een verminder-
de methylatie kan op verschillende manieren ontstaan. Diverse geneesmiddelen en 
chemische stoffen spelen daarbij een rol, zoals psychostimulantia, opiaatpijnstillers 
en paracetamol. Maar ook bisphenol A (een weekmaker in plastic) en glyfosaat, de 
onkruidbestrijder waarmee genetisch gemanipuleerde soja wordt geteeld. Ook zware 
metalen en de Candida-toxine remmen de methylatie. 

Caseïne-exorfinen
Caseïne-exorfinen remmen de opname van cysteïne, een belangrijke stof voor de me-
thylatie en de ontgifting. Casomorfine-7, een caseïne-exorfine, verstoort de methyla-
tie van meer dan 3500 genen. Een deel van deze genen is betrokken bij het aansturen 
van antioxidantenzymen, de opname van cysteïne, de synthese van glutathion en de 
beschikbaarheid van S-adenosylmethionine (SAMe), een belangrijke methyldonor. 

Een belangrijke oorzaak van verminderde methylatie, hypomethylatie genoemd, is 
stress, met in het bijzonder traumatische stress. Kinderen die emotioneel worden ver-
waarloosd of traumatische ervaringen meemaken, hebben een verminderde werking 
van het GAD-enzym waardoor ze minder GABA aanmaken. Als gevolg zijn hun gluta-
maatwaarden chronisch verhoogd. Maar ook oxidatieve stress, langdurig belastende 
stress, burn-out, slaaptekort en andere stressgerelateerde factoren dragen op de een 
of andere manier bij tot hypomethylatie. Het verminderen van stress en glutamaat zijn 
dan ook belangrijke interventies om het methylatieproces te verbeteren.

Het methylatieproces kan men ook verbeteren door stofjes die de methylatie stimu-
leren. Denk daarbij aan de B-vitaminen en methyldonoren, dit zijn de stofjes die me-
thylgroepen afstaan, zoals foliumzuur, TMG (trimethylglycine, betaïne HCL), inositol, 
choline en SAMe (S-adenosylmethionine).
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ALLERGIEËN EN HISTAMINE
De aanleg om allergieën te ontwikkelen wordt versterkt door erfelijke factoren en de 
ontregeling van endorfine, glutathion en glutamaat. Het behandelen van allergieën 
begint vanuit oorzaken. Concreet betekent dit het verbeteren van de endorfinegevoe-
ligheid, het verhogen van glutathion en het verminderen van glutamaat. De endorfine-
gevoeligheid kan men verhogen door vlak voor het slapengaan apigenine in te nemen. 

Glutamaat is een belangrijke niet-allergische oorzaak van hyperhistamine, omdat het 
de vrijgave van histamine uit de mestcellen en de basofielen veroorzaakt, zonder dat 
er antistoffen bij betrokken zijn. Ook hier geldt dat het verminderen van glutamaat een 
efficiënte manier is om histamine te verlagen. Middelen zoals pijnboomschorsextract, 
Pycnogenol, mangosteen, de Bifidobacterium infantis-bacterie en R-alfa-liponzuur 
hebben een histamineverlagende effect. Kaempferol heeft als voordeel dat het zowel 
de immunologische en niet-immunologische oorzaken van hyperhistamine aanpakt. 
Het vermindert glutamaat, IgE-antistoffen en de symptomen van astma en hooikoorts.

Ligustrazine, het extract van Ligusticum chuanxiong Hort (lavawortelstok) is effectief 
om de symptomen van luchtwegallergieën zoals astma en hooikoorts te verbeteren, 
vaak al binnen een half uur na inname.

UITSTELGEDRAG 
Volgens onderzoek heeft 95% van de mensen soms last van procrastinatie ofwel uit-
stelgedrag. De Amerikaanse Mason Cooley, bekend om z’n sterke uitspraken, definieer-
de dit gedrag als volgt: ‘Uitstel maakt gemakkelijke dingen moeilijk en moeilijke dingen 
nog moeilijker.’ Door dingen uit te stellen, creëer je stress, irritaties en schuldgevoelens, 
allemaal emoties die energie kosten en je geen stap vooruit brengen. De definitie die 
ik voor de BrainQ-opleidingen gebruik is misschien iets minder geschikt voor op een 
tegeltje, maar geeft wel de essentie weer: ‘Uitstelgedrag is het mijden van handelingen 
die onvoldoende beloning opleveren.’

Uitstelgedrag is het gevolg van een verminderde motivatie. We stellen vooral dingen 
uit waarvan we denken dat ze niet leuk zijn, iets dat je een nocebo-conditionering zou 
kunnen noemen. Andersom stellen we leuke dingen zelden uit, omdat ze meteen belo-
ningspunten opleveren. Hoe minder efficiënt het beloningssysteem werkt, des te meer 
je de neiging hebt om dingen uit te stellen. 

Je kunt uitstelgedrag aanpakken door het beloningssysteem te misleiden. Bijvoorbeeld 
met een placebo-conditionering die je langzaam opbouwt, een beetje zoals met de 
beroemde hond van Pavlov. Bij een taak die wel moet gebeuren, maar niet leuk is om 
te doen, denken je hersenen dat er weinig beloningspunten te scoren zijn. Je kunt dan 
zelf ingrijpen, door de taak juist wel te doen en jezelf ervoor te belonen. Op die manier 
creëer je een nieuw programma in je brein, namelijk dat dergelijke klussen ook voordeel 
opleveren. Geef jezelf dus een beloning iedere keer dat je een uitstelklus hebt gedaan. 
Maak een lijstje van de dingen die nog moeten gebeuren en begin dan met de meest 
vervelende klus. Hierdoor ervaar je meer positieve energie. Met iedere stap die je zet 
– en in dit geval iedere taak die je uitvoert – voel je jezelf lichter en gelukkig worden. 

Maak tevens een lijstje met de negatieve en positieve emoties die je ervaart met het 
uitstellen en het uitvoeren van de vervelende taken. Zo krijg je een beter inzicht in de 
destructieve en constructieve dynamiek van uitstellen en uitvoeren. Uiteindelijk word jij 
de baas over je beloningssysteem en niet omgekeerd!
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DE NATUUR HEEFT VEEL TE BIEDEN 
In september 2013 erkende de Amerikaanse senaat de natuurgeneeskunde als een 
veilige, kostenbesparende en efficiënte methode om chronische aandoeningen te be-
handelen. Ongeveer hetzelfde gebeurde in Zwitserland, het enige land in Europa dat 
niet gereguleerd wordt door het lobbybeleid van de Europese Unie. In Zwitserland zijn 
sinds 2017 een vijftal natuurlijke geneeswijzen, waaronder fytotherapie en de traditio-
nele Chinese geneeskunde, opgenomen in de verplichte basiszorgverzekering.

Meer dan negentig procent van de Duitse bevolking neemt kruidenpreparaten. Ook 
in andere delen van de wereld heeft de natuurgeneeskunde een prominente plaats. 
In India wordt aan de universiteit de Ayurvedische natuurgeneeskunde onderwe-
zen, die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt erkend als geneeskunde. Net 
zoals in Indonesië worden bij het behandelen van aandoeningen in eerste instantie 
kruiden geadviseerd. In China wordt in 2020 de traditionele Chinese geneeskunde 
(TCM) opgenomen in de verplichte basisziekteverzekering. Dat de situatie van land 
tot land verschilt, heeft voornamelijk te maken met de invloed van de farmaceutische 
industrie. De Europese Unie en het EFSA staan bekend om hun belangenverstrengeling 
en lobbyisme.

In Nederland wordt de natuurgeneeskundige zorg voor een deel vergoed als de zorg-
verlener over de juiste opleidingen beschikt en is aangesloten bij een erkende beroeps-
vereniging. De patiënt dient dan wel een aanvullende verzekering te hebben, bovenop 
de verplichte basisverzekering. In België kunnen artsen hun licentie verliezen als ze 
patiënten behandelen met natuurlijke middelen in plaats van met geneesmiddelen. 

Van meer dan 28.000 planten is de geneeskrachtige werking bekend. Daarvan is 
zestien procent onderzocht of geciteerd in wetenschappelijke publicaties. Medische 
databanken zijn niet altijd even betrouwbaar en objectief als men zou mogen veronder-
stellen, omdat ze stelselmatig worden opgekocht door farmaciebedrijven. Een van de 
gevolgen daarvan is bijvoorbeeld dat het onderzoek naar de bijwerkingen van vaccins 
uit de databases wordt verwijderd. Ook in wetenschappelijke naslagwerken is deze 
tendens te merken. Google heeft in juni 2019 zijn algoritme heeft veranderd. Google 
heeft twee dochterbedrijven die geneesmiddelen en vaccins ontwikkelen. Wie zoekt 
naar de bijwerkingen van vaccins, ziet nu in de eerste plaats websites die de veiligheid 
van vaccins benadrukken. Het omgekeerde geldt als wordt gezocht naar natuurlijke 
midden, zoals bijvoorbeeld kurkuma. Dan zie je eerst de websites die de bijwerkingen 
van deze plant benadrukken. Op deze manier is het bezoek van natuurgeneeskundige 
websites met meer dan negentig procent afgenomen, althans volgens Greenmedinfo, 
een van de grootste websites over de natuurgeneeskunde.

Al deze censuurmaatregelen zijn voor de buitenwereld verborgen tactieken om het 
marktaandeel veilig te stellen. Wat bijvoorbeeld niet wordt verteld, is dat de bijwerkin-
gen van kruiden die er inderdaad zijn – net als bij groenten, fruit en andere voedings-
middelen – onder meer worden veroorzaakt door de genetische variatie (SNP’s) en 
medicinale interacties. Wie graag peterseliesoep eet, kan dat bijvoorbeeld beter niet 
combineren met antidepressiva. Sommige mensen kunnen geen uien verdragen omdat 
ze sulfatie- of methylatieproblemen hebben. Op deze manier is geen enkele plant veilig 
te noemen, mede omwille van deze interacties. Door stelselmatig de bijwerkingen van 
natuurmiddelen op de eerste plaats te zetten in de zoekresultaten – wat Google dus 
sinds juni 2019 doet – wil men de publieke opinie beïnvloeden. Ga je daarentegen naar 
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een website zoals greenmedinfo.com, dan ontdekt je een schat aan evidence-based 
onderzoek naar de werking van natuurmiddelen. 

Het Braziliaanse Farmacopee is een door de overheid van dat land uitgegeven 
handboek met voorschriften voor de analyse van geneesmiddelen. Sinds de eerste 
editie in 1926 is meer dan 95% van de vermeldingen over planten verwijderd. Tegelijk is 
het zo dat de farmacologische geneeskunde weinig zou voorstellen zonder de natuur. 
In Noord-Amerika bijvoorbeeld zijn sinds 1981 meer dan 1100 nieuwe actieve stoffen 
geregistreerd als geneesmiddel, waarvan meer dan de helft is gebaseerd op natuurlijke 
stoffen. Omdat die niet te patenteren zijn, worden ze moleculair aangepast om de ex-
clusieve verkoop veilig te stellen. Voorbeeld: Galega officinalis of geitenruit diende als 
basis voor de ontwikkeling van het antidiabeticum metformine. Hetzelfde heeft men 
geprobeerd met cannabis, alleen met een in 2018 dodelijke afloop voor de deelne-
mers van een Amerikaans onderzoek. Na dit incident werd het startsein gegeven om 
cannabis te legaliseren in tal van Amerikaanse staten. In elke staat krijgen tien bedrijven 
een licentie om cannabis te kweken en te verkopen. Vervolgens worden deze bedrijven 
opgekocht door de farmaceutische industrie. Ook hier geldt: Follow the money en je 
begrijpt waarom dingen wel of niet veranderen.

Een mooi voorbeeld van wat de natuur ons kan bieden komt uit Japan. De werkcul-
tuur daar is anders dan hier. In Japan zijn werkweken van 60 of 70 uur eerder regel 
dan uitzondering. Overuren worden niet uitbetaald en wie daar moeilijk over doet kan 
z’n carrière wel vergeten. De situatie is dermate uit de hand gelopen dat meer dan 
de helft van de mannen geen relatie meer wil aangaan omdat ze geen tijd hebben 
voor een gezin. Japan is dan ook een van de weinige landen waar de bevolkingsom-
vang afneemt, wat dan weer slecht uitpakt voor het bruto nationaal product. Daarom 
heeft de Japanse overheid onderzocht wat zij zou kunnen doen om het stressniveau 
bij de bevolking te verminderen. Aangezien bomen een centrale plaats innemen in de 
Japanse cultuur – Japan is het land met de meeste parken – is onderzoek gedaan 
naar de invloed van bomen op het stressniveau. Men ontdekte dat bomen een speci-
fieke geurstof afscheiden, een stof die gemakshalve ‘green odor (groene geur)’ wordt 
genoemd. 

Green odor is een feromoon, een geurstof die niet alleen door bomen maar ook door 
dieren wordt aangemaakt, in dit geval om een partner aan te trekken. Bij bomen wordt 
de groene geur gevormd door zogenoemde ‘phytoncides’. Deze schrikken insecten 
af en zijn tegelijk bijzonder heilzaam voor de mens. Het inademen van deze stoffen 
helpt de amygdala en de hippocampus te herstellen. Dit zijn twee hersendelen die 
emoties, stress, angsten en trauma’s reguleren. Glutamaat heeft een negatief effect 
op de werking van de amygdala en de hippocampus door het afsterven van neuronen 
in deze hersenweefsels. Phytoncides keren dat proces om, waardoor we weer beter 
kunnen omgaan met stress en meer positieve emoties ervaren. Het adviseren van wan-
delingen in een bos behoort is een effectieve interventie. Het kost niets en het werkt 
bijzonder goed. Phytoncides hebben nog een ander effect: ze verhogen het aantal 
natural killer-cellen (NK-cellen) met meer dan dertig procent na een boswandeling en 
dit gedurende de daaropvolgende zeven dagen. NK-cellen zijn essentieel bij de afweer 
van virusinfecties en kanker.
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AFBOUWEN VAN PSYCHOFARMACA EN DRUGS
Het afbouwen van psychofarmaca en drugs gaat meestal gepaard met een ellendig 
gevoel. Dat geldt zowel voor het afbouwen van legale als niet-legale middelen. De 
hersenen maken immers geen onderscheid maken tussen de labels ‘legaal’ of ‘illegaal’. 
Elk stofje dat overstimulatie veroorzaakt, zorgt na stopzetting voor een tegenoverge-
steld effect. 

Paradoxale decompensatie
Ontwenningsverschijnselen worden veroorzaakt door de dynamiek van paradoxale de-
compensatie. Deze dynamiek bestaat eruit dat de aanvankelijke symptomen vererge-
ren zodra men stopt met het middel. Bijvoorbeeld, zodra men met Ritalin stopt, verer-
geren de ADHD-symptomen en zijn deze nog sterker aanwezig dan vóór men begon 
met de medicinale behandeling. En wie stopt met slaapmiddelen, slaap slechter dan 
voordat men deze geneesmiddelen nam. 

Paradoxale decompensatie wordt veroorzaakt door epigenetische adaptaties die het 
gevolg zijn van overstimulatie. Hierbij onderscheiden we verschillende processen:
• toename van glutamaat en andere factoren die een malaisegevoel veroorzaken;
• resistentie: de verminderde gevoeligheid van de lichaamseigen stofjes.

Psychofarmaca zijn in sommige crisisinterventies een tijdelijke oplossing, maar uitein-
delijk verergeren ze het oorspronkelijke probleem. In juni 2015 werd in het Maudsley 
Hospital, de grootste instelling voor geestelijke gezondheidszorg in het Verenigd Ko-
ninkrijk, een debat gehouden met 226 medici over het gebruik van psychofarmaca. 
Ruim de helft van de aanwezigen antwoordde bevestigend op de vraag of langdurig 
gebruik van psychiatrische medicatie meer kwaad dan goed doet. Dit debat is op 
Youtube terug te zien. 

Het afbouwen van middelen verloopt het best als de effecten van paradoxale decom-
pensatie worden opgevangen. Dit kan door in de eerste plaats glutamaat te vermin-
deren en in de tweede plaats de gevoeligheid voor de uitgeputte stofjes te herstellen. 
Verderop in dit boek worden de protocollen besproken bij het afbouwen van middelen. 
Voor sommige geneesmiddelen bestaan zogenoemde ‘taperingstrips’, waarmee men 
langzaam en gedoseerd kan afbouwen, iets wat bij sommige psychofarmaca zoals an-
tidepressiva geen overbodige luxe is. Bouw steeds af in overleg met uw arts.

Afbouwen van psychostimulantia 
In volgorde van sterkte en ontwenningsverschijnselen zijn er drie typen psychostimu-
lantia te onderscheiden: methylfenidaat, dextro-amfetamine en Bupropion. De werking 
en neveneffecten van deze geneesmiddelen werden besproken in hoofdstuk 3. Het 
afbouwen van illegale psychostimulantia zoals speed en methamfetamine dient te 
gebeuren met begeleiding van een multidisciplinair team.

Methylfenidaat
Dit middel is vrij gemakkelijk te ontwennen, met in het begin onrust, agitatie, geïrri-
teerdheid en prikkelbaarheid als onttrekkingsverschijnselen. Wie methylfenidaat com-
bineert met antidepressiva kan heftigere ontwenningsverschijnselen ervaren in verband 
met het versterkende effect van serotonine op de dopaminerge werking. Het omkeren 
van de effecten van paradoxale decompensatie op langere termijn wordt vooral bereikt 
door het herstel van insuline, dopamine, endorfine, GABA en BDNF.
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Suppletieprotocol bij stoppen methylfenidaat
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12. 
• Glutathion verhogen; zie ‘Glutathionstimulerende factoren’, verderop in dit hoofdstuk.
• Dopamine- en endorfinegevoeligheid herstellen; 25 mg apigenine, vlak voor het 

slapengaan. Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 
500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met 
apigenine. Bij kinderen jonger dan 12 jaar 5 mg apigenine. 

• Endorfine-affiniteit stimuleren; N-magnesium-acetyltaurinaat. Niet meer dan 20 
mg zink per dag nemen, in verband met het remmend effect op de activatie van 
endorfine.

• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 
magnesium, een half uur voor het slapengaan, of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neerslachtig, dan de 
dosering kaempferol tijdelijk verhogen.
Het gebruik van L-dopa, het extract van Mucuna pruriens, is af te raden omdat het een 
neurotoxische stof is die overstimulatie en oxidatieve stress veroorzaakt.

Dextro-amfetamine
De ontwenningsverschijnselen hiervan zijn heviger dan methylfenidaat. Het omkeren 
van de effecten van paradoxale decompensatie op langere termijn wordt vooral bereikt 
door het herstel van insuline, dopamine, endorfine, GABA en BDNF.

Suppletieprotocol bij stoppen dextro-amfetamine
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12.
• Glutathion verhogen; zie ‘Glutathion stimulerende factoren’, verderop in dit 

hoofdstuk.
• Dopamine- en endorfinegevoeligheid herstellen; 25 mg apigenine, vlak voor het 

slapengaan. Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 
500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met 
apigenine. Bij kinderen jonger dan 12 jaar 5 mg apigenine. 

• Endorfine-affiniteit stimuleren; N-magnesium-acetyltaurinaat. Niet meer dan 20 
mg zink per dag nemen, in verband met het remmend effect op de activatie van 
endorfine.

• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 
magnesium, een half uur voor het slapengaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

Apigenine en kaempferol niet combineren met dextro-amfetamine en alleen gebruiken 
48 uur na het stoppen. Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of 
neerslachtig, dan de dosering kaempferol tijdelijk verhogen. 
Het gebruik van L-dopa, het extract van Mucuna pruriens, is af te raden omdat het een 
neurotoxische stof is die overstimulatie en oxidatieve stress veroorzaakt.

Bupropion (Zyban en Wellbutrin)
Stoppen met dit middel kan zeer heftige ontwenningsverschijnselen veroorzaken die 
weken tot maanden kunnen aanslepen. Het geneesmiddel zeer langzaam afbouwen in 
overleg met uw arts. 
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Suppletieprotocol bij stoppen Bupropion
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12.
• Glutathion verhogen; zie ‘Glutathionstimulerende factoren’, verderop in dit 

hoofdstuk.
• Dopamine- en endorfinegevoeligheid herstellen; 25 mg apigenine, vlak voor het 

slapengaan. Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 
500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met 
apigenine. 

• Endorfine affiniteit stimuleren; N-magnesium-acetyltaurinaat. Niet meer dan 20 
mg zink per dag nemen, in verband met het remmend effect op de activatie van 
endorfine.

• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 
magnesium, een half uur voor het slapen gaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

Apigenine en kaempferol niet combineren met Bupropion en alleen gebruiken 48 uur 
na het stoppen. Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neer-
slachtig, dan de dosering kaempferol tijdelijk verhogen. 
Het gebruik van L-dopa, het extract van Mucuna pruriens, is af te raden omdat het een 
neurotoxische stof is die overstimulatie en oxidatieve stress veroorzaakt.

Afbouwen van benzodiazepines en alcohol
Benzodiazepines veroorzaken reeds na een week gewenning. De paradoxale decom-
pensatie is bijzonder groot. De ontwenningsverschijnselen worden onder meer ver-
oorzaakt door GABA- en insulineresistentie, met als gevolg een forse toename van 
glutamaat. De symptomen van glutamaatdominantie kan men nalezen in het eerste 
hoofdstuk: ‘Psychische en lichamelijke kenmerken van glutamaatdominantie’. De 
afbouw kan bemoeilijkt worden door de individuele genetische variatie en een ver-
minderde werking van het GAD-enzym. Uit diverse studies blijkt dat het herstel van de 
GABA-gevoeligheid na langdurig gebruik van benzodiazepines twee tot drie jaar kan 
duren. Deze termijn kan men verkorten door het herstellen van de GABA- en insuline-
gevoeligheid en het verlagen van glutamaat.

Suppletieprotocol bij stoppen benzodiazepines en alcohol
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12.
• GABA-gevoeligheid verhogen; 25 mg apigenine, vlak voor het slapengaan. Kan bij 

sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 500 tot 1000 mg 
natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met apigenine. Kae-
mpferol verhoogt de efficiëntie van BDNF en anandamide, factoren die de werking 
van GABA verbeteren. 

• Insulinegevoeligheid verhogen; kaempferol en apigenine.
• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 

magnesium, een half uur voor het slapengaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neerslachtig, dan de 
dosering kaempferol tijdelijk verhogen.
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Afbouwen van antidepressiva
Volgens de richtlijn van het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
dat in 2004 verscheen, zijn de ontwenningsverschijnselen na het stoppen met antide-
pressiva meestal mild en houden ze hooguit één week aan. In 2018 verklaarde de Royal 
College of Psychiatrists, als respons op een kritische brief van Davies en Read in het 
Britse blad The Times, dat de ontwenningsverschijnselen niet meer dan twee weken 
aanhouden. Het instituut baseerde zich op twee onderzoeken. Vervolgens publiceerde 
Davies en Read in 2019 een studie waaruit bleek dat meer dan 38% van de patiënten 
ontwenningsverschijnselen ervaren gedurende een periode van meer dan 90 weken. Uit 
een meta-analyse van veertien andere studies werd bij 46% van de patiënten ernstige 
ontwenningsverschijnselen gezien. 

Omdat artsen de NICE-richtlijn volgen, interpreteren ze de ontwenningsverschijnselen 
vaak onjuist als bewijs van herval of onvoldoende therapierespons. Het gevolg is dat 
artsen het antidepressivum opnieuw opstarten, de dosering verhogen of overschake-
len op een ander antidepressivum. Deze praktijk heeft de levenskwaliteit en gezond-
heid van tal van patiënten op de proef gesteld. 

De meeste antidepressiva zijn af te bouwen over een periode van drie tot zes maanden. 
De paradoxale decompensatie is bijzonder groot. De afbouw kan bemoeilijkt worden 
door individuele genetische variatie en een verminderde werking van het GAD-enzym. 
De ontwenningsverschijnselen worden grotendeels veroorzaakt door toename van 
glutamaat en resistentie van serotonine, endorfine en insuline. 

Fluoxetine en paroxetine
Sommige antidepressiva, zoals fluoxetine (Prozac), veroorzaken tevens GABA-resis-
tentie. Over het algemeen kan men stellen dat antidepressiva met een uitgesproken 
angstremmende werking GABA-resistentie veroorzaken. Het probleem met fluoxe-
tine is dat het anandamideresistentie kan veroorzaken, iets wat ook het geval is bij 
paroxetine (Seroxat). Anandamideresistentie maakt het herstel een stuk lastiger. De 
reden hiervoor is dat anandamide de gevoeligheid van andere genen reguleert en een 
centrale stof is bij het verminderen van glutamaat. Al deze factoren bij elkaar zorgen 
ervoor dat het afbouwen van antidepressiva maatwerk is en veel geduld vraagt van de 
cliënt. Het gebruik van taperingstrips is zeker aan te bevelen.

Suppletieprotocol bij stoppen met antidepressiva
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12
• Insuline-, endorfine- en GABA-gevoeligheid verhogen; kaempferol verbetert de 

werking van insuline, GABA, BDNF en anandamide. Door 25 mg apigenine te 
nemen vlak voor het slapen gaan, kan men de gevoeligheid van endorfine en GABA 
verbeteren. Het is mogelijk dat apigenine bij sommige mensen met SNP’s stress 
veroorzaakt. In dat geval 500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC 
bijnemen of stoppen met apigenine. Niet meer dan 20 mg zink per dag nemen, in 
verband met het remmend effect op de activatie van endorfine.

• Serotoninegevoeligheid verhogen; Rhodiola crenulata.
• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 

magnesium, een half uur voor het slapen gaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.
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Apigenine, kaempferol en hoge doseringen Rhodiola crenulata niet combineren met 
antidepressiva en alleen gebruiken 48 uur na het stoppen. Indien twee weken na 
het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neerslachtig, dan de dosering kaempferol 
tijdelijk verhogen. 

Paroxetine (Seroxat) is voor een deel van de mensen zeer moeilijk af te bouwen. Bij 
sommige mensen kan het epigenetisch herstel twee tot drie jaar duren. Na het stoppen 
kunnen de symptomen verdwijnen, om dan plotseling weer terug te keren. Deze op- en 
neergaande dynamiek kan zich een aantal keer herhalen. Het stoppen met paroxeti-
ne en fluoxetine kan leiden tot een toename van suïcidale gedachten. Het is dan ook 
belangrijk om af te bouwen in een rustig tempo en niets te overhaasten. Indien het 
afbouwen van paroxetine en fluoxetine te moeilijk is, schrijft de behandelende soms 
een vervangend antidepressivum voor met minder invasieve bijwerkingen, dat nadien 
makkelijker is af te bouwen. 

Afbouwen van cannabis
De ontwenningsverschijnselen zijn bij langdurig gebruik van cannabis de eerste drie tot 
vijf dagen het meest uitgesproken. Daarna kan men nog een aantal weken of maanden 
een gevoel van leegte ervaren als gevolg van de anandamideresistentie. THC, het 
roesverwekkende extract van het middel, zorgt voor GABA-, oxytocine-, endorfine-,  
insuline- en anandamideresistentie. Anandamide is het gelukzaligheidsstofje dat 
vrijkomt bij spirituele ervaringen en diepe verbondenheid met de ander. Langdurig 
gebruik van cannabis kan een gevoel van innerlijke leegte, zinloosheid, apathisch en 
asociaal gedrag veroorzaken.

Suppletieprotocol bij stoppen met cannabis
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12.
• Endorfinegevoeligheid verhogen; 25 mg apigenine nemen voor het slapengaan. 

Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 500 tot 1000 
mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met apigenine. De 
activatie van endorfine wordt verhoogd door magnesium-acetyltaurinaat in com-
binatie met vitamine B6. Niet meer dan 20 mg zink per dag nemen, in verband met 
het remmend effect op de activatie van endorfine.

• Insuline-, GABA en anandamidegevoeligheid verhogen; kaempferol verhoogt de 
efficiëntie van BDNF en anandamide, stoffen die de werking van GABA verbeteren. 
Apigenine verhoogt de gevoeligheid van GABA en insuline.

• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 
magnesium, een half uur voor het slapengaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

• Oxytocinegevoeligheid verhogen; apigenine en kaempferol. Anandamide en 
endorfine sturen de activatie van oxytocine.

Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neerslachtig, dan de 
dosering kaempferol tijdelijk verhogen.
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Afbouwen van opiaatpijnstillers
Bij opiaten zijn de ontwenningsverschijnselen tegenovergesteld aan de effecten ervan 
en dus neemt de pijngevoeligheid toe. De afkickverschijnselen zijn afhankelijk van de 
sterkte van het middel en de periode dat het middel gebruikt is. In het begin kunnen 
symptomen optreden zoals zweten, rillen, transpireren, geeuwen, tranen, misselijkheid, 
wiebelende benen, overgeven en griepachtige verschijnselen. Andere ontwenningsver-
schijnselen worden onder meer veroorzaakt door de toename van glutamaat. Het is 
verstandig opiaten langzaam af te bouwen. 

Net zoals bij antidepressiva zorgen de meeste opiaatpijnstillers voor een toename van 
serotonine. Opiaatpijnstillers mogen om deze reden niet worden gecombineerd met 
apigenine, kaempferol, hoge doseringen Rhodiola en andere middelen met een sero-
tonerge werking, zoals tryptofaan, 5-HTP, sint-Janskruid en passiflora. Opiaten veroor-
zaken extreme endorfineresistentie in combinatie met insuline-, dopamine-, GABA-, 
anandamide- en serotonineresistentie. De sterkere opiaatpijnstillers, zoals oxycodon 
en fentanyl, activeren meer GABA dan morfine en tramadol. Opiaatpijnstillers putten 
anandamide uit met resistentie tot gevolg, waardoor het ontwennen een intens gevoel 
van leegte en zinloosheid kan veroorzaken. Door de endorfine- en anandamideresis-
tentie neemt de kankergevoeligheid toe, omdat deze twee stoffen de expressie van de 
antikankergenen aansturen. 

Suppletieprotocol bij stoppen opiaatpijnstillers
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12.
• GABA- en endorfinegevoeligheid verhogen; 25 mg apigenine nemen voor het 

slapengaan. Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 
500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met 
apigenine. De aanmaak van endorfine verhogen met carnosinezuur, het extract van 
rozemarijn. De affiniteit van endorfine wordt verhoogd met magnesium-acetyl-
taurinaat in combinatie met vitamine B6. Kaempferol verhoogt de efficiëntie van 
BDNF en anandamide, stoffen die de werking van GABA verbeteren. Niet meer dan 
20 mg zink per dag nemen, in verband met het remmend effect op de activatie van 
endorfine.

• Insuline- en anandamidegevoeligheid verhogen; kaempferol en apigenine.
• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 

magnesium, een half uur voor het slapen gaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

Apigenine of kaempferol niet combineren met opiaatpijnstillers en alleen gebruiken 
48 uur na het stoppen. Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig 
of neerslachtig, dan de dosering kaempferol tijdelijk verhogen.

Natuurlijke pijnstillers
Kaempferol is een sterke ontstekings- en pijnremmer die geschikt is voor het vermin-
deren van chronische en neuropathische pijn, met in het bijzonder gewrichtspijn en 
rugpijn. Kaempferol verbetert de epigenetische en genetische expressies van de genen, 
een proces dat bij sommige mensen drie tot vier dagen kan duren. Anderen ervaren 
de effecten reeds na anderhalf uur. In tegenstelling tot opiaatpijnstillers en paraceta-
mol die de kans op fracturen met de helft verhogen, heeft kaempferol een herstellend 
effect op de aanmaak van botmassa.  
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Ligustrazine, het extract van Ligusticum (Ligusticum chuanxiong Hort), is een sterke 
pijnstiller. Werkt deels via het remmen van glutamaat en deels door het remmen van 
de pijnmediatoren substance P en P2RX3. Ligustrazine wordt onder meer gebruikt bij 
neuropathische pijn en brandwonden. In China wordt het middel gezien als een veilig 
en effectief vervangmiddel voor opiaatpijnstillers omdat deze laatste veel bijwerkingen 
hebben en gewenning veroorzaken. Als bij dieren ligustrazine wordt gegeven, hebben 
ze veertig procent minder ketamine nodig om hetzelfde effect te bereiken. De pijnstil-
lende werking van ligustrazine houdt ongeveer 4 tot 5 uur aan. Ligustrazine heeft een 
gunstig effect op lage rugpijn en voorkomt verdere aftakeling van de tussenwervel-
schijven. 

Afbouwen van aspirine, paracetamol en NSAID’s
Hoofdpijn is een van de meest tegenstrijdige bijwerkingen bij het langdurig gebruik 
van niet-opiaatpijnstillers. Aspirine, paracetamol en NSAID’s werken via het activeren 
van endorfine, anandamide, GABA en serotonine. Resistentie van deze stoffen, in het 
bijzonder endorfine, is een bekende bijwerking van deze middelen. Therapeutische do-
seringen van paracetamol verspreid over een periode van meerdere dagen kunnen 
glutathion met dertig tot vijftig procent verminderen. De ontwenningsverschijnselen 
worden onder meer veroorzaakt door een toename van glutamaat en glutathionde-
pletie, een stofje dat glutamaat remt. Langdurig gebruik van paracetamol veroorzaakt 
onverschilligheid, apathie en vervlakking van de negatieve en positieve emoties. 

Suppletieprotocol bij stoppen aspirine, paracetamol en NSAID’s
• Glutathion verhogen; zie ‘Glutathionstimulerende factoren’, verderop in dit 

hoofdstuk. Glutathion werkt tevens als een glutamaatremmer. 
• GABA- en endorfinegevoeligheid verhogen; 25 mg apigenine nemen voor het 

slapengaan. Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 
500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met 
apigenine. De aanmaak van endorfine verhogen met carnosinezuur, het extract van 
rozemarijn. Kaempferol verhoogt de efficiëntie van BDNF en anandamide, stoffen 
die de werking van GABA verbeteren. De activatie van endorfine kan worden 
verhoogd met magnesium-acetyltaurinaat in combinatie met vitamine B6. Niet 
meer dan 20 mg zink per dag nemen, in verband met het remmend effect op de 
activatie van endorfine.

• Insuline- en anandamidegevoeligheid verhogen; kaempferol en apigenine.
• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 

magnesium, een half uur voor het slapen gaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

Kaempferol heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking, 
onder meer via het remmen van het COX-2-enzym. 
Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neerslachtig, dan de 
dosering kaempferol tijdelijk verhogen.

Afbouwen van antipsychotica
Antipsychotica behoren samen met antidepressiva, Paroxetine, Bupropion en benzo-
diazepines tot de groep van psychofarmaca die het moeilijkst zijn af te bouwen. Deze 
middelen worden ingezet bij psychose en extreme onrust, maar ook als angstremmer 
en in een lichte dosering als slaap- en kalmeermiddel. Uit onderzoek blijkt dat psychose 
onder meer wordt veroorzaakt door een ontregeling van glutamaat. De bijwerkingen 
van antipsychotica zijn vermoeidheid, overgewicht, bewegingsstoornissen, emotionele 
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vervlakking, afstomping en een zombie-achtig gevoel. Ouderen in een rusthuis krijgen 
deze pillen soms voorgeschreven om hen rustig te houden. Conventionele antipsycho-
tica veroorzaken bij 65-plussers een stijging van de sterfte met 18% binnen het half jaar. 

Antipsychotica veroorzaken insulineresistentie, volgens onderzoek reeds na twee 
weken. Ook neemt de kans op diabetes drie- tot vijfmaal toe na een half jaar gebruik. 
Antipsychotica zijn histamine- en dopamineremmers, wat betekent dat na het stoppen 
dopamine en histamine fors kunnen toenemen. Dit kan een verklaring kan zijn voor het 
wiebelen met de benen. Het afbouwen van antipsychotica kan in het begin restless 
legs, overgeven, misselijkheid, zweten, slapeloosheid, stressovergevoeligheid en onrust 
veroorzaken. 

Suppletieprotocol bij stoppen antipsychotica
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12.
• Endorfinegevoeligheid verhogen; 25 mg apigenine nemen voor het slapengaan. 

Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 500 tot 1000 
mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC bijnemen of stoppen met apigenine. 
De aanmaak van endorfine verhogen met carnosinezuur, het extract van rozema-
rijn. De affiniteit van endorfine kan worden verhoogd met magnesium-acetyltauri-
naat in combinatie met vitamine B6. Niet meer dan 20 mg zink per dag nemen, in 
verband met het remmend effect op de activatie van endorfine.

• Insulinegevoeligheid verhogen; kaempferol en apigenine.
• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 

magnesium, een half uur voor het slapen gaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

Kaempferol is niet geschikt voor mensen met psychose en manie. Apigenine of 
kaempferol niet combineren met antipsychotica en alleen gebruiken 48 uur na het 
stoppen. Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neerslachtig, 
dan de dosering kaempferol tijdelijk verhogen.
Indien twee weken na het stoppen nog steeds zwaarmoedig of neerslachtig, dan de 
dosering kaempferol tijdelijk verhogen. 

Stoppen met roken
Roken veroorzaakt al na enkele dagen een forse gewenning door de dopaminerge over-
stimulatie. Roken heeft epigenetische adaptaties tot gevolg. Een concreet voorbeeld 
uit onderzoek met mannelijke ratten die nicotine krijgen toegediend: hun nakomelin-
gen hebben gedrags- en leerstoornissen en een verhoogde aanleg voor aderverkalking, 
astma en longkanker. Deze aanleg wordt aan meerdere generaties doorgegeven, ook 
al roken de nakomelingen niet. Vrouwen die tijdens de zwangerschap roken, hebben 
een verhoogde kans op een kind met ADHD en driemaal meer kans op een kind dat 
overlijdt aan wiegendood. 

Bloostelling aan nicotine heeft voor de nakomelingen ook een voordeel: de genen die 
nicotine moeten afbreken zijn bij de nakomelingen van rokers actiever. Deze aanpas-
sing zou kunnen verklaren waarom de mens in staat is om te overleven in een toxische 
omgeving – de genen die de ontgifting reguleren, worden actiever. Echter, niet iedereen 
heeft deze aanpassing, zoals mensen met MCS.
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Nicotine veroorzaakt onder meer dopamine-, endorfine- en insulineresistentie. Hoewel 
roken op korte termijn een stressremmend effect heeft, veroorzaakt het na langere 
tijd een epigenetische aanpassing waardoor de stressgevoeligheid toeneemt. De reden 
hiervoor is dat nicotine de werking van het GAD-enzym, dat glutamaat omzet in GABA, 
doet afnemen. Op termijn zorgt roken dus voor meer stress. Bij mannen wordt roken in 
verband gebracht met verminderde vruchtbaarheid en erectiele stoornissen. 

Om te stoppen met roken kun je beroep doen op een coach die hierin gespecialiseerd 
is, vaak zijn dit ex-rokers. Tijdens het stoppen neemt glutamaat toe en treden er andere 
ontwenningsverschijnselen op die het gevolg zijn van resistenties en epigenetische 
adaptaties.

Suppletieprotocol bij stoppen met roken
• Glutamaat verminderen; kaempferol of lavendelextract in combinatie met L-theani-

ne, N-acetyl-L-tyrosine, R-alfa-liponzuur, vitamines B6 en B12.
• Endorfine- en dopaminegevoeligheid verhogen; 25 mg apigenine nemen voor het 

slapen gaan. Kan bij sommige mensen met SNP’s stress veroorzaken. In dat geval 
500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat en NAC toevoegen of stoppen 
met apigenine. De aanmaak van endorfine verhogen met carnosinezuur, het extract 
van rozemarijn. De affiniteit van endorfine kan worden verhoogd met magnesi-
um-acetyltaurinaat in combinatie met vitamine B6. Niet meer dan 20 mg zink per 
dag nemen, in verband met het remmend effect op de activatie van endorfine.

• Insulinegevoeligheid verhogen; kaempferol en apigenine.
• Slaapkwaliteit verbeteren; inslapen: 500 mg tot maximaal 2 gram glycine met 

magnesium, een half uur voor het slapen gaan of lavendelextract; doorslapen: 
pruikzwam en kaempferol zorgen voor een diepere slaap.

De plant Cyanthillium cinereum – in vroeger dagen bekend als Vernonia cinerea – 
wordt in Aziatische landen met succes ingezet bij het stoppen met roken. In onze 
contreien is havergras (Avena sativa) ook geschikt en makkelijker te verkrijgen. Het 
poeder is eenvoudig te mengen met een vloeistof. Havergras activeert dezelfde nico-
tinereceptoren als nicotine en vermoedelijk is het middel om deze reden ondersteu-
nend bij het ontwennen.

COPD, een chronische aandoening waarbij de longblaasjes afsterven, is een van de 
complicaties van langdurig roken. Het inhaleren van cannabis (THC) versnelt het 
COPD-proces. COPD komt vaker voor bij mensen met cortisolresistentie in de huid, 
aangezien de huid ook cortisol aanmaakt. Factoren die de COPD-symptomen vermin-
deren zijn kaempferol, vitamine D, Geranium, Serrapeptase enzym, NAC (N-acetyl-cys-
teïne) en andere glutathionstimulerende middelen, zoals Rhodolia crenulata en R-al-
fa-liponzuur. 
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Inleiding
De behandeling van ADHD kent verschillende invalshoeken. Deze zijn afhankelijk van 
factoren zoals genetische variatie, de epigenetische voorgeschiedenis van de ouders 
en omgevingsfactoren zoals voeding, trauma’s en stress. Aan de basis wordt ADHD 
veroorzaakt door een verminderde aansturing van het dopaminerg beloningsysteem 
en een toename van glutamaat, dat de werking van dopamine en andere stoffen afremt. 
De meeste comorbide aandoeningen bij ADHD worden veroorzaakt door complicaties 
van glutamaat. Denk hierbij aan depressie, angst- en slaapstoornissen, astma, insuline-
resistentie en hyperhistamine. 

Wat is de beste strategie bij de behandeling van ADHD en glutamaat gerelateerde 
aandoeningen? Belangrijk is dat eerst de basisproblematiek wordt aangepakt en ver-
volgens de complicaties en comorbide aandoeningen. Deze aanpak verloopt chronolo-
gisch; wat telt is de hiërarchie van de causaliteit. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat valt 
wel mee. Een voorbeeld: het heeft weinig zin om oxidatieve en nitrosatieve stress te 
verminderen met antioxidanten als de oorzaak ervan niet wordt aangepakt, namelijk 
glutamaat. Nog een voorbeeld: als je de GABA-gevoeligheid wilt verhogen, zorg er dan 
tegelijkertijd voor dat overbodige stress –bijvoorbeeld urenlang gamen – wordt geëli-
mineerd. Wie cannabis blijft gebruiken, zal weinig baat hebben van de behandeling, 
omdat cannabis een contraproductief effect heeft. En zo zijn er nog tal van andere 
factoren die de behandeleffecten verminderen, zoals psychofarmaca, werkverslaving, 
toxische relaties, verslavingen en junkfood. 

Basisbehandeling
Een goede basisbehandeling om de ADHD-symptomen en glutamaatproblematiek te 
verminderen bestaat uit de volgende elementen: 
• voedingsaanpassingen; 
• voldoende slaap;
• beweging;
• stressreductie.

Factoren die de basisbehandeling bemoeilijken
Trauma’s, zowel erfelijk als verworven, bemoeilijken de behandeling. Dat komt deels 
door de verminderde werking van het GAD-enzym dat glutamaat moet omzetten in 
GABA. Kaempferol, een stofje dat werkt als een HDAC-remmer, kan dit voor een deel 
corrigeren. Dit wordt verderop besproken onder het kopje Kaempferol. HDAC-remmers 
hebben de eigenschap in te grijpen op de expressie van de genen. Bepaalde HDAC-rem-
mers zoals kaempferol verbeteren de expressie van het GAD-gen en andere genen. 
Het herstellen van de genexpressies ten gevolge van trauma’s is naar mijn ervaring de 
missing link in het behandelen van multisysteem- en onbegrepen aandoeningen. 

Niet alleen trauma’s hebben een nadelig effect op de basisbehandeling, ook andere 
belastende omgevingsfactoren, zoals genetische afwijkingen (SNP’s), verslavingen, 
gebruik van psychofarmaca en andere geneesmiddelen, chemische stoffen, belastende 
of toxische stress, uitputtende relaties en negatieve stress in de leef- en werkomgeving. 
In dat geval volstaat de basisbehandeling niet en is bijkomende ondersteuning nodig in 
de vorm van voedingssupplementen en bijvoorbeeld psychische begeleiding.
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De kwaliteit van voedingssupplementen
Het ene voedingssupplement is het andere niet. Vooral de kwaliteit van voedingssupple-
menten wil nog wel eens verschillen. Een aantal factoren is bepalend voor de kwaliteit:
• Magnesiumstearaat; supplementen die worden geproduceerd zonder magnesium-

stearaat worden beter opgenomen. Magnesiumstearaat is een antiklontermiddel dat 
populair is omdat het niet duur is. Het houdt de productiekosten laag, maar ook de 
kwaliteit van het supplement, omdat de opneembaarheid ervan sterk afneemt.

• Biologische beschikbaarheid; een kwalitatief supplement bevat onder meer stoffen 
met een biochemische structuur die identiek is aan de stofjes die onze cellen 
aanmaken. Voorbeelden zijn foliumzuur en alfa-liponzuur waarbij respectievelijk 
5-MTHF en R-alfa-liponzuur biologisch identiek zijn. Bio-identieke stofjes zijn duurder, 
maar werken beter en je hebt er minder van nodig.

• Opneembaarheid; sommige ingrediënten hebben als ze worden gebonden aan 
een andere stof een verhoogde opname in de bloedbaan. Een verhoogde opname 
is prima zolang de prijs en kwaliteit met elkaar in verhouding blijven. Bijvoorbeeld: 
Pycnogenol is dertigmaal duurder dan het merkloze pijnboomschorsextract dat uit 
dezelfde natuurlijke stof is vervaardigd, terwijl onderzoek laat zien dat de merkloze 
variant bijna net zo efficiënt is als het duurdere merkproduct. De extra kosten van 
het merkproduct worden niet alleen bepaald door de kwaliteit, maar vooral door de 
kosten van het wetenschappelijk onderzoek. Reken even mee: als een gepatenteerd 
ingrediënt bijvoorbeeld tienmaal duurder is en tweemaal zo efficiënt, dan is het een 
prima optie een dubbele dosering te nemen van de merkloze variant. Daarmee haal 
je dezelfde kwaliteit in huis voor een kostprijs die vijfmaal zo laag is. 

• Concentratie van de plantextracten; het effect van een plant of kruid wordt 
grotendeels bepaald door de concentratie van de extracten. Voorbeeld: 12% 
salidroside, het extract van Rhodiola crenulata, heeft een viermaal hogere 
concentratie dan een zelfde hoeveelheid met 3% extract. Ga je vervolgens rekenen 
dan zul je merken dat de duurdere merken in verhouding vaak goedkoper zijn omdat 
ze hogere extractconcentraties gebruiken. Vaak laten mensen zich misleiden door 
het aantal milligram in een capsule. Bijvoorbeeld 600 mg van een plant zonder 
extractvermelding, betekent 600 mg van de gedroogde plant. Zie je bij een ander 
merk, 600 mg van dezelfde plant, maar met een extract van 10:1, dan betekent dit dat 
er 6 gram van de gedroogde plant is gebruikt, wat tien keer meer is! 

• Hoeveelheid; de hoeveelheid bacteriën in probiotica wordt uitgedrukt met de 
eenheidsmaat CFU. Een product met 20 miljard CFU bevat 20 keer meer bacteriën 
dan een product met 1 miljard CFU. Producten met een lage CFU zijn, ondanks de 
lage prijs, in verhouding dus vaak duurder dan de hoger gedoseerde probiotica. Wat 
ook geldt voor andere ingrediënten, zoals bijvoorbeeld enzymen of plantenextracten. 

Het door de overheid verplichte zinnetje op de verpakking van voedingssupplemen-
ten luidt: ‘Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en 
evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.’ In feite zou een 
ander zinnetje verplicht moeten zijn: ‘Geneesmiddelen en chemische stoffen zorgen 
voor deficiënties van bacteriën, mineralen, vitamines en andere micronutriënten.’ Het is 
maar door welke bril je het bekijkt…. 

Als we zouden leven in een maatschappij zonder chemische stoffen waarin iedereen 
biologische voeding eet, zou er minder behoefte zijn aan voedingssupplementen. Dat 
we leven in een maatschappij waarin de meeste mensen één of meer chronische aan-
doeningen hebben, is geen toeval. 
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Blauwe zones
Er zijn in de wereld vijf plekken, zogenoemde ‘Blauwe zones’, waar de meeste mensen 
in goede gezondheid zijn en een hoge leeftijd bereiken. Vaak worden ze ouder dan 
honderd jaar, zonder de typische westerse aandoeningen en zonder kanker te ont-
wikkelen. Wat de mensen in deze gebieden gemeen hebben is dat ze lokale biologi-
sche gewassen eten, fysieke inspanningen leveren, een goed sociaal netwerk hebben, 
weinig zuivel en gluten eten, excessen mijden en suiker en alcohol zo veel mogelijk 
mijden. 
Deze leefregels zul je van een reguliere zorgverlener niet snel krijgen omdat hun zorg 
is gebaseerd op de principes van de zogenoemde ‘comfortgeneeskunde’. De patiënt 
krijgt pillen om zijn ongezonde levenswijze voort te zetten, tot het fout gaat en hij 
in het ziekenhuis belandt. Na de operatie kan men zich in het ziekenhuiscafetaria 
troosten met junkfood.

ADHD-basissuppletie
Een van de aannames in de reguliere zorg – en soms ook in de natuurgeneeskunde – is 
dat mensen met ADHD een structureel dopaminetekort hebben. Op basis van deze 
aanname worden vervolgens zogenoemde ‘dopamine-precursors (voorstoffen)’ voor-
geschreven, zoals L-dopa (Mucuna pruriens) en dopaminestimulators zoals methyl-
fenidaat. Deze A naar B-logica is de eenvoud zelve, maar verergert het aanvankelijke 
probleem in verband met dopaminerge overstimulatie.

Vanuit de epigenetica werken we volgens een andere logica. We richten ons op het 
epigenetisch herstel. In deze paragraaf bespreken we de basissuppletie, de voedings-
supplementen die de basisbehandeling ondersteunen:
• Verminderen van glutamaat; met kaempferol of lavendelextract voor wie 

psychofarmaca neemt zoals antidepressiva. Kaempferol heeft het voordeel dat het 
meerdere aspecten van ADHD aanpakt zoals het GAD-enzym, insuline, BDNF, GABA, 
anandamide, histamine, oxidatieve en nitrosatieve stress, ontgifting, glutathion, 
allergische luchtwegaandoeningen en allergieën.

• Gevoeligheid en efficiëntie verhogen van endorfine, dopamine en insuline; hiermee 
wordt tevens de gevoeligheid van de dopaminerge aansturing verhoogd. Apigenine 
is hiervoor geschikt. Volwassenen: een dosering van ongeveer 25 mg vlak voor het 
slapengaan. Bij kinderen vanaf 4 tot 12 jaar is de dosering 2,5 tot 5 mg. Minder dan 10% 
van de mensen ervaart stress van apigenine, vaak zijn ze ook overgevoelig voor koffie, 
chocolade, PDE-remmers of wordt dit veroorzaakt door een genetische variatie. In 
dat geval 500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat plus NAC bijnemen of 
stoppen met apigenine. 

• Gevoeligheid en efficiëntie verhogen van GABA, anandamide en BDNF met kaempferol.
• Magnesium; een allround mineraal waaraan de meeste mensen een tekort hebben. 

Magnesium-acetyltaurinaat is superieur omdat deze vorm het beste wordt 
opgenomen in de hersenen. Magnesium versterkt de werking van endorfine, het 
werkt als een soort magneet die endorfine naar de receptoren trekt. Magnesium 
speelt een belangrijke rol in het functioneren van vitamine D, dopamine en 3500 
andere eiwitten. 

Vervolgens is het belangrijk het verloop van de behandeling te evalueren en waar nodig 
bij te sturen en daarbij de omgevingsfactoren, oorzaken, comorbide aandoeningen en 
complicaties ook te betrekken. 
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Lavendelextract
Lavendel ruikt niet alleen heerlijk, het blokkeert tevens de receptoren die glutamaat 
activeren. Dat doet het rechtstreeks bij de synapsen – in het intrasynaptische gebied, 
het communicatiegebied tussen de neuronen. Daarmee is het – even een medische term 
tussendoor – een NMDA-receptorantagonist. Waar lavendel de receptoren blokkeert 
die glutamaat activeren, remmen andere stoffen, zoals GABA, anandamide, BDNF en 
oxytocine, de afgifte van glutamaat.

Ketamine
De farmaceutische industrie zoekt al ruim tien jaar naar een bruikbare NMDA-recepto-
rantagonist die het paardenmiddel ketamine kan vervangen. Dat middel kan namelijk 
een ademhalingsstilstand veroorzaken bij hoge doseringen. Ketamine is een sterke 
pijnstiller die tevens ingezet wordt voor algemene verdoving. Het is in het uitgaansle-
ven populair door z’n sterke rustgevende én dopaminerge werking. In de Verenigde 
Staten werd in 2019 een ketaminemiddel geregistreerd onder de naam Spravato. Het 
gaat om een spray die nasaal wordt toegediend en geregistreerd staat voor de be-
handeling van major depression als andere geneesmiddelen geen effect hebben.

Lavendel heeft het voordeel dat het geen nadelige interacties heeft met geneesmidde-
len. Het mag worden gecombineerd met antidepressiva en andere psychofarmaca. In 
een wat hogere dosering is het een prima slaapmiddel. In lagere doseringen is het rust-
gevend zonder slaapverwekkend effect. Lavendel heeft een antioxidantwerking via de 
stimulatie van verschillende antioxidantenzymen, zoals superoxide dismutase, glutathi-
on peroxidase en katalase. Tevens verhoogt het gereduceerd glutathion, de actieve 
vorm van glutathion. En uit onderzoek blijkt een verlaging van malondialdehyde, de 
marker voor oxidatieve stress.

Kaempferol
Kaempferol heeft een heel bijzondere eigenschap met betrekking tot glutamaat. Het is, 
net als lavendel, een NMDA-receptorantagonist en remt de extrasynaptische glutamaat. 
Extrasynaptisch betekent het gebied buiten de synapsen. 

Intra- versus extrasynaptisch
Een korte toelichting. Glutamaat is actief in twee gebieden: binnen en buiten de synapsen. 
In het intrasynaptische (binnen de synapsen) gebied heeft glutamaat een constructie-
ve rol en verbetert het de informatieoverdracht tussen de neuronen. Met als potentieel 
nadeel dat het bij te veel glutamaatactiviteit kan leiden tot malende gedachten, onrust 
en stress, neurotoxiciteit en celdood. In het extrasynaptische gebied is het neurotoxi-
sch effect van glutamaat vele malen groter: het beschadigt de cellen en veroorzaakt 
schade door het verhogen van oxidatieve en nitrosatieve stress. Deze werking draagt 
bij aan het ontstaan van ontstekingsprocessen in de hersenen en neurodegeneratieve 
aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, ALS, de ziekte van Huntington en degenera-
tieve aandoeningen als diabetes en hartfalen. MSG (E621), de ‘onschuldige’ smaakver-
sterker van de voedingsindustrie, is actief in het extrasynaptische gebied. 

Antioxidant en waterstofaanmaak
Kaempferol is een flavonoïde met een multifunctionele werking. Ten eerste heeft het 
effect op glutamaat; het helpt de werking van het GAD-enzym te herstellen, remt de 
activatie van glutamaat op de receptoren en het is een stofje met een GABA-achtige 
werking. Kaempferol stimuleert de aanmaak van melanine, het sterkste antioxidant van 
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het lichaam. Melanine activeert de vrijgave van waterstof. Wat heeft dit te maken met 
het verminderen van oxidatieve en nitrosatieve stress? Antioxidanten verlagen oxida-
tieve stress via het doneren van een waterstofmolecule aan een vrije radicaal. Melanine 
doet hetzelfde, met dit verschil dat het efficiënter is omdat het meer waterstofmo-
leculen aanmaakt. Kaempferol activeert tevens antioxidantenzymen zoals superoxide 
dismutase, katalase en heem oxygenase-1. Kaempferol heeft een cardioprotectieve, 
neuroprotectieve, anti-inflammatoire en antidiabetische werking en wordt onder meer 
ingezet bij de behandeling van Alzheimer en Parkinson.

Waterstof is een belangrijke cofactor – een stof die enzymen activeert – van enzymen 
die te maken hebben met cel- en DNA-herstel, energie, antikanker, anti-aging en anti-
oxidanten. Melanine is de efficiëntste metaalopruimer en is tot 34-maal efficiënter dan 
EDTA, een onderdeel van chelatietherapie. Een ander belangrijk therapeutische effect 
van kaempferol is de antikankerwerking. 

Kaempferol herschrijft de software van de genen
Stress, trauma’s en andere omgevingsfactoren, zoals geneesmiddelen en troostvoe-
ding, veranderen de software van de genen. We noemen dit proces epigenetische 
adaptatie. Een van deze adaptaties is de verminderde expressie van het GAD-gen 
dat de aanmaak codeert van het GAD-enzym. Dit enzym zorgt ervoor dat glutamaat 
wordt omgezet in GABA. Zolang dit enzym goed werkt, kunnen de hersenen en het 
lichaam de toename van glutamaat verwerken. 

Het GAD-enzym
Kaempferol heeft de eigenschap om de werking van het GAD-enzym te verbeteren. 
Dat doet het door een reeks andere enzymen, de zogenoemde ‘HDAC-enzymen’, 
te remmen. Kaempferol remt vier verschillende HDAC’s (uitgesproken als: H-dacks). 
Waarom is dit zo belangrijk? De expressie van onze genen, dus het aan- en uitzetten 
ervan, wordt gereguleerd door twee groepen enzymen: de HDAC’s en de HAT’s. 
Zonder al te ver in te gaan op de technische achtergrond hiervan, wordt de werking 
van deze enzymen negatief beïnvloed door allerlei factoren, zoals stress en trauma’s. 
Het maakt de genen lui, of juist overactief in het geval van kankerbevorderende genen. 
Kaempferol beïnvloedt deze negatieve processen door de epigenetische adaptaties 
om te keren, terug naar de toestand waarin het gen normaal functioneerde. Het remt 
de kankerbevorderende genen en activeert de kankeronderdrukkende genen. Er zijn 
meer dan 8000 studies over de werking van kaempferol te vinden op PubMed, de 
grootste medische database. 

Meer energie
Kaempferol stimuleert het SIRT3-gen. Dit gen codeert SIRT3-eiwitten die de turbine 
van het ATP-synthase-enzym activeren. Wat betekent dit? Het ATP-synthase-en-
zym is een energieturbine die met een snelheid van 170 omwentelingen per seconde 
ATP-moleculen produceert. ATP levert de energie die nodig is voor het functione-
ren van de cellen en alle andere functies in het lichaam. Een belangrijk proces, dat 
wordt gedwarsboomd door glutamaat dat de eigenschap heeft om ATP drastisch 
te verlagen. Dat is ook de reden waarom een toename van glutamaat loomheid en 
vermoeidheid veroorzaakt. Kaempferol is een glutamaatremmer, maar doet nog iets 
anders. Het levert de brandstof om ATP aan te maken in de vorm van waterstof. Dit 
is het gevolg van het stimuleren van de aanmaak van melanine, dat de vrijgave van 
waterstof activeert. 
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De opname van kaempferol wordt met de helft verhoogd door toevoeging van na-
tuurlijke vitamine E. Uit epidemiologische studies blijkt dat het consumeren van kae-
mpferolrijke voeding het risico op het ontwikkelen van sommige kankers, cardiovascu-
laire aandoeningen en diabetes halveert. Kanker wordt onder meer veroorzaakt door 
defecten in het reproduceren van DNA, die op hun beurt ontstaan door oxidatieve en 
nitrosatieve stress. Kaempferol stimuleert de aanmaak van drie lichaamseigen stofjes 
die de DNA-fouten eruit filteren: anandamide, BDNF en endorfine. 

Anandamide doet je gelukkig en verbonden voelen
Anandamide wordt afgebroken door het FAAH(fatty acid amide hydrolase)-enzym. 
Kaempferol verhoogt anandamide door het FAAH-enzym te remmen. Onderzoek 
laat zien dat de landen waar de mensen het gelukkigst zijn niet de rijkste landen zijn, 
maar de landen waar de mensen de hoogste anandamidewaarden hebben. De landen 
waar de bevolking de traagste FAAH-enzymwerking heeft – waardoor anandamide 
toeneemt – zijn het gelukkigst. Met andere woorden, genetische variaties (SNP’s) 
hebben ook voordelen. 
In het onderstaande schema zie je dat de mensen in Mexico, Nigeria en Colombia 
drie- tot zesmaal zo gelukkig zijn als mensen in Rusland, China en de Oost-Europe-
se landen. In de Verenigde Staten zijn het vooral de Amerikanen van Afrikaanse en 
Zuid-Amerikaanse oorsprong die een trage FAAH-enzym werking hebben, de blanke 
inwoners schommelen onderaan de tabel. 
 

Anandamide is een belangrijke factor in de beleving van spiritualiteit, diepe verbin-
ding, mededogen en onbaatzuchtigheid. Rijke landen blinken uit in een tekort aan 
deze eigenschappen. Dit kan een verklaring zijn voor de hebberige en destructieve 
houding van deze landen. Opvallend is dat Zweden het enige ‘blanke’ land is dat 
hoog op de gelukzaligheids-ranking staat, en dat terwijl ruim de helft van de Zweden 
alleen woont (in Nederland is dat 36%). Zweden voelen zich prima in hun eentje, 
vooral omdat ze een groot sociaal netwerk hebben. Bij de zuidelijke continenten gaat 
het vooral om een groot familiaal netwerk. 
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Cannabis en anandamide
Wie regelmatig cannabis gebruikt, ondermijnt de werking van anandamide en BDNF, 
twee stofjes die met elkaar samenwerken. Langdurig cannabisgebruik zorgt voor een 
toename van angststoornissen, asociaal gedrag, depressie, longkanker, COPD, alcoho-
lisme en verkeersongelukken. Door de anandamideresistentie wordt er minder geluk, 
verbondenheid en gelukzaligheid ervaren. Het emotionele leven vervlakt. Ik ken geen 
enkele cliënt die op langere termijn gelukkiger is geworden door cannabis. Er zijn aan-
wijzingen dat cannabis een pijnstillend effect heeft, maar dit zijn allemaal kortetermijn-
onderzoeken. Zodra je THC gedurende langere tijd gebruikt, heb je een steeds hogere 
dosering nodig en verergert de anandamide- en insulineresistentie.

De eigenschappen van kaempferol
Zoals inmiddels duidelijk mag zijn is kaempferol een erg interessante stof. Het werkt in 
op meerdere aspecten van ADHD en op de complicaties van glutamaat, geneesmidde-
len en verslavingen. Hieronder vind je een opsomming van een aantal eigenschappen 
van kaempferol: 
Kaempferol:
• heeft een pijnstillende werking via het herstellen van de genexpressies en het 

remmen van pijnmediatoren zoals substance P. Geschikt voor het verminderen van 
chronische en neuropathische pijn, met in het bijzonder migraine, tinnitus, rugpijn en 
gewrichtspijn.

• verhoogt de beschikbaarheid van anandamide zonder deze uit te putten. 
Anandamide is een dopamine-activator die de dopamineneuronen beschermt tegen 
de neurotoxiciteit van glutamaat.

• verhoogt de aanmaak en de gevoeligheid van endorfine, een neurotrofe stof.
• verhoogt de aanmaak van het GAD-enzym, dat glutamaat omzet in GABA. Het 

GAD-enzym heeft een preventieve rol in het verminderen van oxidatieve en 
nitrosatieve stress door de afname van glutamaat. 

• is een prodrug, een stof waarbij actieve metabolieten worden gevormd door de 
afbraak van bacteriën in het lichaam. Deze metabolieten activeren de GABA-A-
receptoren met een sterkte die vergelijkbaar is met de benzodiazepine lorazepam.

• verhoogt de gevoeligheid van insuline, waardoor er meer dopamine wordt geactiveerd 
en glutamaat afneemt. 

• heeft een antidiabetische werking, onder meer via het herstel van de insuline-
producerende cellen in de eilandjes van Langerhans. 

• stimuleert de productie van melanine, het stofje dat de aanmaak van waterstof 
stimuleert, waardoor de cellen meer energie krijgen; verhoogt de energieaanmaak 
(ATP) via het SIRT3-gen en waterstof. Vermoeidheid door ATP-verlies is een van de 
bijwerkingen van glutamaat. De hersenen verbruiken twintig procent van de totale 
zuurstofcapaciteit van het lichaam, ondanks dat ze maar twee kilo wegen. Melanine 
en neuromelanine (hersenen) zijn stofjes die door kaempferol worden gestimuleerd, 
ze produceren waterstof (H2) en zuurstof (O) uit water H2O). Zuurstof is onder 
meer nodig om te voorkomen dat de hersencellen overschakelen op de anaerobe 
aanmaak van energie via lactaat. Het overtollige lactaat veroorzaakt bijwerkingen die 
te vergelijken zijn met een katergevoel.

• verhoogt het ijzergehalte in het bloed door het simuleren van het HO-1-enzym, heem 
oxygenase 1.

• vermindert het detoxondermijnende effect van glutamaat op glutathion en de P450 
detox-enzymen. 

• remt de kankerbevorderende genen en activeert de kankeronderdrukkende genen.
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• heeft een anti-inflammatoire werking, onder meer via het remmen van het COX-2-
enzym en nucleaire factor kappa B (NF-κB). Remming van NF-κB veroorzaakt tevens 
vertraging van ouderdomsgerelateerde hersenziekten, zoals de ziekte van Alzheimer 
en de ziekte van Parkinson. 

• versnelt de vetverbranding. Kaempferol is een van de weinige stoffen die het 
metabolisme verhoogt.

• verhoogt de stressbestendigheid en heeft een ontspannende werking, onder meer 
via het stimuleren van GABA en BDNF.

• heeft een antidepressieve werking via de stimulatie van BDNF.
• helpt de schade in de hersenen als gevolg van psychostimulantia en stress te 

herstellen. Anandamide activeert de neurotrofe werking van BDFN, een neurotrofine 
die het herstel en de aanmaak van neuronen stimuleert. 

• helpt bij het beschermen tegen twee langetermijncomplicaties van psychostimulantia, 
namelijk het ontstaan van Alzheimer en Parkinson.

• is een efficiënte stof om oxidatieve en nitrosatieve stress te verminderen via de stimu-
latie van antioxidantenzymen, melanine en neuromelanine, die waterstofmoleculen 
produceren. 

• verbetert het geheugen en de stressweerstand door het herstellen van de hippo-
campus.

• vermindert de behoefte aan cannabis en andere verslavende middelen.
• herstelt de epigenetische werking van de genen.
• stimuleert melanine, de efficiëntste metaalopruimer. Onderzoek wijst uit dat melanine 

tot 34-maal sterker is dan EDTA om bepaalde zware metalen te verwijderen, zonder 
de nadelen van EDTA, dat alle metalen opruimt waardoor er deficiënties ontstaan.

• heeft een preventieve en herstellende werking bij longaandoeningen zoals astma, 
hooikoorts, COPD en longkanker.

• vermindert allergieën en allergische luchtwegaandoeningen, versterkt de immuno-
logische werking. 

De opname van kaempferol wordt verhoogd door gelijktijdige inname van vitamine 
E en vetten, bijvoorbeeld een theelepel kokosvet of omega 3-olie. Het effect wordt 
versterkt door cacao, dat anandamide bevat. Andere factoren die anandamide acuut 
verhogen zijn capsaïcine (chilipepers), olijfolie, koude douches en duursporten. 

Anandamide
Factoren die anandamideresistentie veroorzaken zijn snelle suikers, duursportversla-
ving, chronische en traumatische stress, te hoge doseringen L-methionine, alcohol, 
en cannabis (THC) en XTC. Geneesmiddelen die anandamideresistentie veroorzaken 
zijn opiaatpijnstillers, paracetamol, aspirine, NSAID’s, ketamine, antidepressiva, benzo-
diazepines en psychostimulantia. Volgens de meest recente onderzoeken wordt de 
runners high niet veroorzaakt door endorfine, maar door anandamide. Sportverslaving 
wordt vermoedelijk veroorzaakt door de afhankelijkheid van de gelukzaligheidseffec-
ten van anandamide. 

Anandamide beschermt tegen de neurotoxische effecten van glutamaat. Dat gaat 
als volgt. Glutamaat activeert stikstofmonoxide (NO), een stofje dat de vrijgave van 
GABA moet stimuleren. NO stimuleert tevens de vrijgave van anandamide. Dit heeft 
drie positieve gevolgen: 1) het neutraliseert de oxidatieve stress die NO veroorzaakt; 2) 
het remt glutamaat; en 3) het verhoogt daarmee de energie (ATP), omdat glutamaat 
de energievoorraad uitput. 
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Anandamide is een stofje dat actief is in verschillende situaties. Het komt vrij bij de 
gelukzaligheidservaring, hoger bewustzijn en diepe verbondenheid, maar ook bij her-
stelprocessen, zoals verwondingen, uitputting door duursport, vasten of anorexia, trau-
matische ervaringen, oxidatieve stress en de bescherming, herstel en aanmaak van 
hersencellen. Er is een stof met een nog hoger effect op bewustzijn en dat is DMT (di-
methyltryptamine), dat gedurende de laatste momenten van ons leven vrijkomt en ons 
begeleidt bij het overgangsproces naar de dood. De vrijgave van anandamide kunnen 
we, net als oxytocine, positief beïnvloeden door gedrag waarin bezieling, bewustzijn, 
liefde, innerlijke rust en integriteit centraal staan.

Melanine en neuromelanine
Kaempferol verhoogt de productie van waterstof, de sterkste antioxidant en ATP-sti-
mulator (energie), via het stimuleren van de aanmaak van melanine en neuromelanine. 
Deze twee stoffen splitsen water in waterstof (H2) en zuurstof (O). De synthese van 
neuromelanine, een stofje dat de hersencellen van energie en antioxidanten voorziet, 
gebeurt via het enzym glutathion peroxidase. Kaempferol stimuleert de aanmaak 
van glutathion peroxidase, een enzym dat tevens de afbraak van waterstofperoxide 
reguleert, samen met het katalase-enzym. 

Interacties met geneesmiddelen
Kaempferol is een MAO-A-remmer die de afbraak remt van dopamine, serotonine en 
noradrenaline. Kaempferol mag om deze reden niet worden gecombineerd met anti-
depressiva, antipsychotica, Strattera, dextro-amfetamine, Bupropion, opiaatpijnstillers 
en serotonerge middelen als sint-Janskruid, passiebloem, tryptofaan, 5-HTP en hoge 
doseringen Rhodiola, L-dopa, en Parkinsonmedicatie, in verband met de kans op sero-
tonerge overstimulatie, ook wel bekend als het serotoninesyndroom. 

Apigenine
Apigenine is een flavonoïde die van nature voorkomt in sommige planten. Vooral pe-
terselie, selderij, knolselderij en kamille bevatten hoge concentraties. Zo bevat vijf gram 
gedroogde peterselie maar liefst 84 mg apigenine. 

De werking van apigenine is te vergelijken met Low Dose Naltrexon (LDN), zij het met 
dit verschil dat het niet alleen de gevoeligheid van endorfine verhoogt, maar tevens 
enkefaline en dynorfine. Deze drie stoffen besturen het lichaamseigen opioïdesysteem, 
ofwel het endorfinesysteem, dat ik heb beschreven in mijn boek Het endorfine her-
stelplan - Integrale epigenetica in de praktijk. Al naargelang de studie komt 25 mg 
apigenine overeen met ongeveer 0,5 mg LDN. Doseringen van 0,5 mg LDN en lager 
noemt men ULDN (Ultra Low Dose Naltrexon). LDN wordt vaak gebruikt in doseringen 
van 1,5 tot 4,5 mg. Mijn persoonlijke ervaring is dat 25 mg apigenine de ideale dosering 
is voor volwassenen. Voor kinderen is dit 2,5 à 5 mg. 

Voor een natuurlijke kankerbehandeling of ondersteuning kan worden gekozen voor 25 
mg tot 75 mg apigenine in combinatie met kaempferol. Deze middelen mag men niet 
combineren met cytostatica. Uit onderzoek bij dieren blijkt dat apigenine en kaemp-
ferol een positief effect hebben op meer dan tachtig procent van de kankersoorten. 
Bij mensen zijn er geen referentieonderzoeken omdat ethische commissies onderzoek 
weigeren waarbij natuurlijke middelen worden inzet voor de behandeling van kanker. Er 
zijn vijf flavonoïden in voeding die het ontstaan van kanker afremmen, blijkt uit epide-
miologisch onderzoek. Dit zijn apigenine, kaempferol, luteoline, myricetine en quercetine.



46

Apigenine verhoogt de gevoeligheid van GABA, insuline, BDNF en dopamine, wat het 
middel uitermate geschikt maakt voor de behandeling van ADHD. Ratten die voorna-
melijk werden gevoed met suiker, ontwikkelen als ze apigenine kregen geen metabool 
syndroom of diabetes, in tegenstelling tot ratten die geen apigenine kregen.

Interacties met geneesmiddelen
Apigenine mag in doseringen tot 25 mg worden gecombineerd met methylfenidaat, 
op voorwaarde dat de apigenine wordt ingenomen vlak voor het slapengaan. In de 
praktijk blijkt dat apigenine de tolerantie voor methylfenidaat vermindert, waardoor 
de dosering van dit geneesmiddel in sommige gevallen kan worden gehalveerd met 
hetzelfde resultaat. Apigenine is een MAO-A- en een MAO-B-remmer en mag in do-
seringen hoger dan 2,5 mg à 5 mg niet worden gecombineerd met antidepressiva, 
Strattera, antipsychotica, dextro-amfetamine, Bupropion, opiaatpijnstillers en seroto-
nerge middelen, zoals sint-Janskruid, passiebloem, tryptofaan, 5-HTP en hoge doserin-
gen Rhodiola, L-dopa, en Parkinsonmedicatie, in verband met de kans op serotonerge 
overstimulatie, ook wel bekend als het serotoninesyndroom. De symptomen van een 
milde vorm van het serotoninesyndroom zijn versnelde hartslag, zweten, angsten en 
paniekaanvallen. Meestal gaat dit na een aantal uur vanzelf over. 

Voeding en antidepressiva
Het is bekend dat sommige geneesmiddelen nadelige interacties hebben met 
planten, kruiden en andere voedingssupplementen. Vermoedelijk worden de meeste 
bijwerkingen veroorzaakt door interacties met voeding. Wie bijvoorbeeld 25 gram 
peterselie eet in combinatie met een antidepressivum of een sterke opiaatpijnstiller 
kan – als men rekening houdt met de concentratie apigenine – het serotoninesyn-
droom ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor boerenkool en cacao, twee voedingsmid-
delen met een hoge concentratie kaempferol. Als peterselie, boerenkool en cacao nu 
maar niet op de verboden lijst van voedingsmiddelen worden gezet in verband met 
hun nadelige interacties met geneesmiddelen!

Het ideale tijdstip om apigenine in te nemen is net voor het slapengaan. Begin bij 
voorkeur met een lage dosering van 2,5 mg, om vervolgens geleidelijk op te bouwen 
naar 25 mg. Doseringen hoger dan 25 mg apigenine zijn niet gebruikelijk voor de be-
handeling van ADHD-symptomen. Sommige mensen ervaren stress als ze apigenine 
innemen, meestal in doseringen hoger dan 5 mg. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt 
door genetische variaties (SNP’s). Vooral mensen met een traumatisch verleden die 
chronisch vermoeid zijn – zoals vaak het geval is bij CVS, fibromyalgie, MCS, PTSS 
en major depression – kunnen averechts reageren op apigenine en LDN. In dat geval 
volstaat het om 500 tot 1000 mg natrium- en magnesiumsulfaat met NAC in te nemen. 
Indien men nog steeds stress ervaart, kan men best met apigenine stoppen. Het verbe-
teren van de endorfinegevoeligheid kan in sommige gepaard gaan met jeuk, vooral bij 
mensen met een droog huidtype. 

Apigenine verhoogt de afgifte van adenosine, een stofje dat GABA activeert en het in-
slaapproces in gang zet. Apigenine verbetert de REM-slaap, wat het dromen bevordert. 
Sommige mensen ervaren heftige of nare dromen, vermoedelijk zijn dit onbewuste 
verwerkingsprocessen.
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Pijnboomschorsextract
Pijnboomschorsextract verbetert de insulinegevoeligheid. Ook vermindert het hyperac-
tiviteit via de afremming van histamine, de toename van glutathion en de vermindering 
van adrenaline en glutamaat. Doordat pijnboomschorsextract zorgt voor een toename 
van glutathion en het de antioxidantenzymen stimuleert, is het een geschikt middel 
om oxidatieve stress te verminderen. De histamineremmende werking van pijnboom-
schorsextract vermindert astmasymptomen en IgE-antistoffen. Pijnboomschorsextract 
neem je bij voorkeur in de ochtend omdat een dopaminerg effect heeft. Pycnogenol 
is een commerciële merknaam die pijnboomschorsextract bevat. Pijnboomschorsex-
tract bevat voornamelijk proanthocyanidines. Dit zijn flavonoïden die ook te vinden 
zijn in veenbessen, druivenpitten en de schil van rode druiven. Rode wijn bevat per liter 
ongeveer 180 mg proanthocyanidines. Proanthocyanidines verhogen de vrijgave van 
dopamine en hebben een angstremmend en kalmerend effect via de stimulatie van 
BDNF.
 
Rozemarijn
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) is een van de meest veelzijdige kruiden. De 
werkzame stof is carnosinezuur, een master-antioxidant dat meer dan 25 antioxidan-
tenzymen activeert. Ook is het een stofje dat de gevoeligheid van endorfine verbetert. 
Dat doet het via het verbeteren van de werking van vitamine D en A, twee stoffen die 
belangrijk zijn voor de werking van endorfine. De aanmaak van vitamine D wordt niet 
alleen bepaald door zonlicht, maar tevens door de wisselwerking met endorfine. Dat 
zit zo: de omzetting van de inactieve naar de actieve vorm van vitamine D verloopt via 
communicatie met de endorfinereceptoren. Het heeft onder meer tot gevolg dat bij 
endorfineresistentie de actieve vorm van vitamine D verlaagt. Omgekeerd geldt dat 
vitamine D nodig is voor de vrijgave van endorfine. Endorfine en vitamine D houden 
elkaar dus in evenwicht. Tekort aan zonlicht kan de zogenoemde ‘winterdepressie’ ver-
oorzaken. Vermoedelijk wordt dit niet veroorzaakt door een tekort aan vitamine D, 
maar door BDNF-tekort. BDNF is het natuurlijke antidepressivum van het lichaam en 
neemt toe met het aantal uren blootstelling aan zonlicht. 

Mensen met ADHD hebben vaak een vitamine D-tekort, in combinatie met een tekort 
aan magnesium. Dr. Qi Dai van de Amerikaanse Vanderbilt-universiteit deed onderzoek 
naar de gegevens van 12.000 mensen. Daarbij keken hij en zijn team naar de relatie 
tussen magnesium en vitamine D. Wat hun opviel was dat de inname van magnesium 
leidde tot een toename van vitamine D, ook zonder het suppleren van vitamine D. De 
verklaring is dat magnesium de efficiëntie van endorfine verbetert, wat op zijn beurt de 
omzetting naar actieve vitamine D stimuleert. 

Ook voeding heeft een effect op vitamine D. Bij een onderzoek waarbij 37 deelnemers 
gedurende een jaar glutenvrij aten, werd een verhoging geconstateerd van de ijzer- en 
vitamine D-waarden. Statines zorgen voor een afname van vitamine D.

De aanmaak en de opname van vitamine D is voor een groot deel afhankelijk van de 
darmflora. Uit onderzoek blijkt dat het darmeiwit FGF23 het opnameproces boycot. 
FGF23 neemt toe als de darmfora de verkeerde bacteriën bevat, wat wordt aangeduid 
met de term dysbiose. Dit ontstaat onder meer door ontstekingsprocessen als gevolg 
van zuivel en gluten. Vitamine D heeft de eigenschap zich te verstoppen in vetcellen. Bij 
obesitas verdwijnt een belangrijk deel van de aangemaakte vitamine D in de vetmassa 
waardoor het niet meer beschikbaar is.
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Onderzoek wijst uit dat vitamine D-deficiëntie een belangrijke rol speelt bij chronische 
pijn, depressie en slaapstoornissen. Vitamine D verlaagt stikstofmonoxide (NO), een 
bijproduct van glutamaat. Het zorgt tevens voor een verhoogde aanmaak van BDNF, 
dat op zijn beurt de vrijgave van dopamine stimuleert. De combinatie van suiker en 
vetrijk eten verlaagt BDNF, iets wat kan worden gecorrigeerd als er voldoende vitamine 
D is, wat op zijn beurt afhangt van de endorfinegevoeligheid. Zoals we eerder zagen: 
alles is met elkaar verbonden. 

Rhodiola crenulata
De meesten kennen rozenwortel in de vorm van Rhodiola rosea. Rhodiola crenulata is 
familie van deze plant en heeft een superieure werking. Deze efficiëntie wordt bepaald 
door het extract salidroside. Dit extract stimuleert de stamcellen om meer dopami-
neneuronen aan te maken. Het is dan ook geschikt als herstelstof om de beschadiging 
en het afsterven van dopamineneuronen ten gevolge het gebruik van psychostimu-
lantia, oxidatieve en nitrosatieve stress en andere oorzaken aan te pakken. Onderzoek 
wijst uit dat salidroside nuttig is bij de behandeling van neurodegeneratieve aandoe-
ningen zoals Alzheimer, Parkinson en de ziekte van Huntington.

Salidroside stimuleert de aanmaak van de serotoninereceptoren. Deze worden uitgeput 
door antidepressiva, dextro-amfetamine en opiaatpijnstillers, wat de basisdynamiek 
is van serotonineresistentie. Salidroside is een efficiënt middel om de serotoninege-
voeligheid te herstellen. In hoge doseringen mag salidroside niet gecombineerd met 
genoemde geneesmiddelen, omdat serotonine te veel zou kunnen toenemen. Neem 
salidroside-extract zo’n twee tot drie dagen na het stoppen met deze geneesmiddelen 
om het herstelproces te beginnen.

Salidroside bevordert het herstel en de gevoeligheid van insuline en endorfine. Het 
verbetert het geheugen, deels door het aanmaken van nieuwe neuronen in de hippo-
campus en andere delen van de hersenen. Onderzoek wijst uit dat salidroside de cog-
nitieve prestaties en stressweerstand tijdens examenperiodes opmerkelijk verbetert. 
Voor duursporters is salidroside nuttig omdat het de oxidatieve stress die het gevolg 
is van overmatige fysieke inspanningen neutraliseert. Ook beschermt het de hartspier 
tegen beschadiging door grote fysieke inspanning. Het verhoogt het uithoudingsver-
mogen, een eigenschap die nuttig is voor wie aan zijn fysieke conditie wil werken. Dit 
effect wordt bereikt doordat het extract zorgt voor een verhoging van erytropoëti-
ne (EPO). Deze stof verhoogt de aanmaak van rode bloedcellen, waardoor er meer 
zuurstof naar de spieren kan worden vervoerd.

Salidroside is een geschikt middel om de ontwenningsverschijnselen op te vangen bij 
het stoppen met psychofarmaca, drugs, alcohol en troostvoeding. Ook vermindert het 
vreetbuien en vergemakkelijkt het de overgang naar een troostvrij dieet. Muizen die 
langdurig morfine kregen toegediend, hadden minder ontwenningsverschijnselen bij 
het stopzetten van morfine met de steun van salidroside. Verder heeft het een antioxi-
dantwerking, verhoogt het de aanmaak van glutathion en herstelt het de actieve vorm 
van glutathion, gereduceerd glutathion. 
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Glutathionstimulerende factoren
Glutathion is een levensnoodzakelijk stofje. Niet alleen voor het verminderen van oxida-
tieve en nitrosatieve stress en het verbeteren van de ontgifting, maar ook om glutamaat 
af te remmen en de neurotoxische effecten van glutamaat te temperen. Glutathion ver-
hindert namelijk dat stikstofmonoxide (NO) – een bijproduct van glutamaat – celdood 
veroorzaakt van de dopamineneuronen en andere hersencellen, onder meer in de hip-
pocampus. Glutathion vermindert de allergische aanleg (Th2-dominantie) en houdt de 
werking van het DPP-IV-enzym intact, een enzym dat onder meer nodig is om virussen 
aan te vallen en cruciaal is om de longfunctie intact te houden. Met andere woorden, 
zodra glutathion afneemt, komen we in de problemen, en dit wordt nog verergerd 
door het gebruik van paracetamol. Wat ook niet helpt zijn caseïne-exorfinen, want die 
zorgen voor een verminderde opname van cysteïne, waardoor er onvoldoende glu-
tathion wordt aangemaakt. 

Tijdens het verteringsproces wordt glutathion afgebroken in drie aminozuren: cysteïne, 
glutamine en glycine. Glycine wordt door het lichaam ingezet om glutamaat te 
verlagen. Het is de reden dat mensen met glutamaatproblemen vaak glycinetekort 
hebben. Het suppleren met glutathion, tot zelfs 2 gram per dag, heeft weinig effect 
op het verhogen van de glutathionwaarden. De reden hiervoor is dat glutathion in de 
darm wordt afgebroken in cysteïne, glutamine en glycine, aminozuren die grotendeels 
voor andere processen worden gebruikt. Om causaal te behandelen is het aangewezen 
om de oorzaken van het glutathiontekort aan te pakken. Hersencellen die zich in een 
omgeving bevinden met veel glutamaat hebben meer glycine en glutathion nodig om 
tot rust te komen. Glutathion heeft een dubbele functie: het neutraliseert de neurotoxi-
sche effecten van glutamaat en dempt tegelijk de glutamaatreceptoren (NMDA). Deze 
demping wordt ervaren als ‘rust in het hoofd’.

Drie routes
Bij het stimuleren van de glutathionaanmaak zijn er minstens drie routes om rekening 
mee te houden. Ten eerste het verminderen van de factoren die glutathion uitputten, 
zoals glutamaat, psychostimulantia, caseïne-exorfinen en paracetamol. Ten tweede 
het aanbieden van de aminozuren cysteïne, glutamine en glycine en de stoffen die de 
aanmaak van glutathion stimuleren, zoals de vitamines B en E en selenium. Ten derde 
kruiden en andere stoffen aanvullen die de aanmaak en het herstel van glutathion sti-
muleren, zoals kaempferol, Rhodiola crenulata, lavendel, mariadistel, rozemarijn, L-the-
anine, R-alfa-liponzuur, NAC (N-acetyl-cysteïne) en pijnboomschorsextract. 

R-alfa-liponzuur
Alfa-liponzuur is een lichaamseigen vetzuur dat een beschermend effect heeft op dop-
amineneuronen die beschadigd worden door L-dopa, psychostimulantia en oxidatieve 
en nitrosatieve stress. Het vermindert glutamaat en zorgt voor een toename van glu-
tathion, dopamine, serotonine en noradrenaline. Het is een efficiënt middel om zware 
metalen op te ruimen zoals kwik en cadmium – deze laatste is verhoogd bij rokers.

Het enige onderzoek dat ADHD en de inname van alfa-liponzuur onderzocht, vond geen 
effect. Vermoedelijk omdat de inferieure chemische variant werd gebruikt, in plaats 
van de bio-identieke natrium-R-alfa-liponzuur en het onderzoek werd uitgevoerd bij 
kinderen. Bij volwassen is insulineresistentie verder gevorderd dan bij kinderen en dat 
heeft tot gevolg dat alfa-liponzuur meer effect heeft.
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Alfa-liponzuur wordt niet alleen aangemaakt in het lichaam, maar zit ook in voeding, 
waar het steeds is gebonden aan het aminozuur lysine. Om opgenomen te worden in 
de cellen moet het eerst van lysine worden losgekoppeld. Bij suppletie bestaan er twee 
varianten, namelijk alfa-liponzuur en R-alfa-liponzuur. Deze laatste variant wordt ook 
door het lichaam aangemaakt en is dus biologisch identiek. Daardoor wordt het beter 
opgenomen en heeft het een efficiëntere werking. Alleen is R-alfa-liponzuur instabiel 
en moet het dus worden gebonden. Dat gebeurt bij natrium-R-alfa-liponzuur door de 
binding aan natrium. 

Alfa-liponzuur is een zwavelhoudend vetzuur en een van de middelen die de insuline-
gevoeligheid helpt herstellen, in doseringen van 300 tot 600 mg per dag. Mensen met 
diabetes dienen hiermee rekening te houden, omdat hun insulinebehoefte hierdoor 
sterk kan afnemen. Dit effect neemt toe als tegelijk kaempferol wordt ingenomen. Bij 
langdurig gebruik van hoge doseringen alfa-liponzuur is het belangrijk de vitamine 
B1-status te checken omdat het middel bij sommige mensen een B1-tekort veroorzaakt. 
Bij kinderen is de maximaal aanbevolen dosering 100 mg per dag.

DPP-IV-enzym
Enzymen knippen of plakken een stukje van een substraat, en op deze manier wordt 
een eiwit of een koolhydraat afgebroken of opgebouwd. De meeste enzymen hebben 
één substraatfunctie. Lactose wordt bijvoorbeeld afgebroken door het enzym lactase. 
DPP-IV behoort tot de multifunctionele enzymen die meer dan 70 substraten bewerken. 
Het DPP-IV-enzym breekt onder meer exorfinen af. 

DPP-IV-remmers
De werking van het DPP-IV-enzym kan worden gedwarsboomd. Bijvoorbeeld door 
smaakversterkers (E621), exorfinen, wei-preparaten, antibiotica, statines, gewasbe-
schermers, stress, fluor, roken, oxidatieve stress en verschillende geneesmiddelen. De 
sterkste DPP-IV-remmers zijn kwik, thimerosal (vaccins), berberine en de medicinale 
DPP-IV-remmers. Cholesterolverlagende medicijnen zijn krachtige DPP-IV-remmers 
die tevens de werking van endorfine verminderen. 

Cholesterol
Een daling van cholesterol is een van de oorzaken waarom mensen die afvallen een ver-
minderde DPP-IV-activiteit hebben. Recent onderzoek toont aan dat mensen met een 
laag cholesterolgehalte een kortere levensverwachting hebben, het tegenovergestelde 
van wat de industrie beweert. Ondanks de reguliere visie op cholesterol is het zo dat 
92% van de mensen met een hoog cholesterol langer leven dan mensen met een laag 
cholesterol. Er is niets mis met cholesterol. Het lichaam heeft LDL, het zogenoemde 
‘slechte cholesterol’, nodig om scheurtjes in de bloedvaten te herstellen. Wel kan chole-
sterol een probleem vormen als het gaat oxideren, aangezien dan plaques en ader-
verkalking ontstaan. Oxidatie is te voorkomen door oxidatieve stress te verminderen. 
Dat kan door glutamaat te verminderen en de werking van het paraoxonase-enzym te 
verbeteren, een enzym dat samenwerkt met endorfine. Antioxidanten verbeteren de 
werking van het paraoxonase-enzym.
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Baby’s en kleine kinderen
De symptomen van DPP-IV-enzymdeficiëntie bij baby’s en kleine kinderen zijn afhan-
kelijk van genetische variaties (SNP’s) en andere factoren. Symptomen zijn onder meer 
reflux, darmkrampen, aanhoudend huilen, middenoorontsteking en niet-allergische 
huiduitslag, veroorzaakt door histaminetoename als gevolg van exorfinen, zowel van 
flesvoeding als borstvoeding. Vaak is het voldoende als de moeder een exorfinenvrij 
dieet volgt om de klachten bij de baby te doen afnemen.

Bèta-glucaan 
De aanmaak van DPP-IV wordt gestimuleerd door bèta-glucaan. Dat is een stof die 
in hoge concentraties wordt aangetroffen in de zwammen Chaga en Judasoor. Deze 
bevatten ook zo’n twintig procent melanine. 

Kanker
Het DPP-IV-enzym is een belangrijke stof in de verdediging tegen kanker. Zo breekt het 
enzym negen stoffen af die kanker veroorzaken in de hersenen. De kans dat iemand 
kanker ontwikkelt gedurende zijn leven is ongeveer dertig à veertig procent. DPP-IV 
speelt een rol bij het voorkómen van kanker. Het is daarom interessant te kijken naar de 
invloed van medicinale DPP-IV-remmers. Drie onderzoeken laten een toename zien van 
pancreaskanker met 270%, galblaaskanker met 77% en blaaskanker met 32%. 

Het DPP-IV-enzym is gebonden aan de buitenmembranen van neuronen en andere 
cellen, zoals witte bloedcellen. Het DPP-IV-enzym fungeert tevens als receptor voor 
andere stoffen en organismen, zoals het coronavirus. Het reguleert de rijping van witte 
bloedcellen die de afweer organiseren. DPP-IV-remming veroorzaakt een toename van 
ontstekingsstoffen en kankerbevorderende eiwitten. 

We bespreken een aantal DPP-IV-substraten, sommige hebben betrekking op de AD-
HD-problematiek en comorbide aandoeningen en klachten. In onderstaand schema 
staan de werking van deze substraten en de neveneffecten die kunnen ontstaan 
wanneer ze onvoldoende worden afgebroken door het DPP-IV-enzym. Het lichaam 
kan deze neveneffecten vaak compenseren, maar niet altijd. Soms gaat het mis, zoals 
met kanker. 
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Substraat/functie Werking Verminderde afbraak door DPP-IV

Neuropeptide Y hongergevoel  
stimuleren Candida  
neutraliseren

chronische trek, vreetbuien, eetstoor-
nissen, overgewicht, hongergerelateer-
de woede, vermoeidheid, Candida 

Exorfinen verdovend,  
stimulerend

endorfine- en dopamineresistentie, 
wiegendood, middenoorontsteking

Morphiceptin afbraakstof van 
melk-exorfinen even 
krachtig als morfine

angsten, onrust, endorfine- en dopa-
mineresistentie, wiegendood, midden-
oorontsteking

Tyr-MIF-1 blokkeert endorfine- 
werking

endorfine- en dopaminetekort 

GLP-1 stimuleert insuline- 
vrijgave als reactie  
op glucose, veroorzaakt 
stress, acti- 
veert de HPA-as

te hoge insulinewaarden met als 
gevolg insulineresistentie, te veel 
stresshormonen, overactieve HPA-as

HIV-1-virus veroorzaakt AIDS toename AIDS

Stamcellen rijping en transport van 
de witte bloedcellen

verminderde verweer tegen pathoge-
nen

Growth hormone- 
releasing hormone 
(GHRH)

aanmaak  
groeihormoon

overmatig zweten, insulineresistentie, 
diabetes type 2, seksuele disfuncties

Substance P veroorzaakt  
pijnprikkels

chronische pijn, neuropathische pijn, 
kwaadheid, agressie

Fibrine bloedstolling vorming van bloedklonters

Bèta-amyloïde werking onbekend Alzheimer, ziekte van Huntington

HMGB1 DNA-transcriptie lupus

Immuniteit vermindert  
allergieën

toename voedingsallergieën en lucht-
wegallergieën, astma en hooikoorts

Receptor 
adenosine 
deaminase

meerdere functies stress- en slaapstoornissen, chroni-
sche ontsteking, verminderde werking 
van dopamine, toename glutamaat, 
immuunaandoeningen

Een breedspectrum DPP-IV-preparaat omvat verschillende enzymen met DPP-IV-ac-
tiviteit en DPP-IV-stimulators zoals bèta-glucaan en alfa-galactosidase. In combinatie 
met Lactobacillus rhamnosus GG, een bacterie die DPP-IV-achtige enzymen produ-
ceert en/of met glutenafbrekende enzymen zoals het prolyl oligopeptidase-enzym 
(Tolerase G) of het aspergillopepsine-enzym. Lactobacillus Rhamnosus GG is een ver-
vangproduct voor DPP-IV. Dit wordt in de volgende paragraaf uitgelegd.

Lactobacillus Rhamnosus GG
De Lactobacillus rhamnosus GG (stam: ATCC 53103) is met meer dan 1000 studies 
een van de meest onderzochte bacteriën. De bacterie werd in 1983 voor het eerst ge-
isoleerd uit menselijke darmen. Humane bacteriën hebben het voordeel dat ze langer 
overleven in de darmen. 
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ADHD en autisme 
Kinderen die tijdens de eerste zes maanden Lactobacillus rhamnosus GG krijgen toe-
gediend, ontwikkelen geen ADHD en autisme. Deze opmerkelijke uitkomst bleek uit 
onderzoek naar 57 kinderen die gedurende 13 jaar werden opgevolgd. Van de groep die 
geen probiotica kreeg, ontwikkelde 17% ADHD of autisme. Lactobacillus rhamnosus 
GG is uniek omdat het een DPP-IV-achtig enzym produceert in het lichaam, de zoge-
noemde X-prolyl dipeptidyl peptidase, PepX. Volgens de meeste recente onderzoe-
ken zou het PepX-enzym in samenwerking met andere enzymen gluten en caseïne 
kunnen afbreken. De werking van PepX wordt geremd door dezelfde stoffen die het 
DPP-IV-enzym remmen.

Andere indicaties voor het gebruik van Lactobacillus rhamnosus GG zijn diarree, 
maagontsteking, urogenitale infecties, tandbederf, voedingsallergieën (bijvoorbeeld 
pinda’s) en allergische luchtwegaandoeningen. De bacterie produceert GABA in de 
darm, dat actief is in de hersenen. De GABA-effecten worden doorgegeven via de 
nervus vagus, de zenuwbaan tussen het maag-darmstelsel en de hersenen. Als de on-
derzoekers de nervus vagus doorknippen, verdween het effect in de hersenen. Ook is 
de bacterie gunstig om lekkende darm te herstellen en kan ze ingezet worden bij prik-
kelbare darm, IBS, darmkrampen en darmontstekingen.

Omdat Lactobacillus rhamnosus GG-bacteriën een relatief lange overlevingstijd hebben, 
kan men de eerste week dagelijks 30 tot 40 miljard CFU-eenheden suppleren, zodat 
de bacterie zich kan koloniseren en hechten aan de darmwand. Vervolgens is het een 
optie wekelijks een à twee dagen de genoemde dosering te nemen om de kolonisatie 
in stand te behouden. Bij gebruik van antibiotica kan de bacterie uitgeroeid worden. In 
dat geval kan men gedurende een maand herkoloniseren.

Glycine
Glycine is een conditioneel semi-essentieel aminozuur. Dat betekent dat in normale 
omstandigheden het lichaam er voldoende van aanmaakt, maar er tekorten ontstaan 
in periodes van stress en ziekte. Bij glutamaatdominantie is glycine een van de eerste 
aminozuren waaraan een tekort ontstaat. Glycine is nodig voor de aanmaak van glu-
tathion en om calcium op te nemen in de cellen. Uit onderzoek blijkt dat glycine de 
glucosespiegel in het bloed met de helft verlaagt na het consumeren van suiker. Vanuit 
deze context is glycine te zien als een ondersteunend middel voor het herstelproces 
van insulineresistentie en diabetes 2.

Meteoriet
In 1969 viel de zogenoemde ‘Murchison-meteoriet’ op aarde in Australië. Analyse liet 
zien dat het gevaarte van zo’n honderd kilo meer dan vijf miljard jaar oud was, ouder 
dus dan de aarde. De meteoriet bevatte glycine en complexe eiwitten, wat betekent 
dat er vijf miljard jaar geleden reeds organisch leven was in een ander deel van het 
heelal. 

Glycine is een sterke glutamaatremmer. In lage doseringen van 500 mg werkt het 
sederend en in hogere doseringen van 2 gram werkt het slaapverwekkend. Als inslaap-
middel is het tijdstip van inname een half uur voor het slapengaan. Glycine heeft een 
werkingsmechanisme dat gelijkenissen vertoont met melatonine: het reset de biologi-
sche klok. De werking van glycine wordt versterkt door magnesiumbisglycinaat. 
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Sommige mensen hebben een genetische afwijking (bijvoorbeeld een SNP op het 
ADRB2-gen) waardoor ze stress ervaren van glycine. Je begint daarom het best met 
een lage dosering en vervolgens bouw je de dosering geleidelijk op. Bij aanhoudende 
stress kan men beter overschakelen op een ander middel. Collageen bevat het meeste 
glycine, zowat 35%. Het komt vrij door vlees langdurig te koken, bijvoorbeeld in een 
stoofpotje of bouillon. 

Iedere keer als er dopamine wordt geactiveerd, komt er glycine vrij. Het is een van de 
redenen waarom mensen rustig worden van psychostimulantia. Koffie en Ginkgo biloba 
schakelen de werking van glycine uit, wat bij mensen met hoge glutamaatwaarden 
behoorlijk wat stress kan veroorzaken. Alcohol daarentegen versterkt de werking van 
glycine, deels omdat GABA en glycine samenwerken.

Magnesium
Magnesium activeert 300 enzymen en maakt deel uit van de opbouw van meer dan 
3500 eiwitten. Magnesium is nodig om de niet-actieve vorm van vitamine D om te 
zetten in actieve vitamine D. Dit proces wordt ondersteund door communicatie met 
de endorfinereceptoren. Vitamine B6 is nodig voor een efficiënte magnesiumwerking. 
Volgens diverse onderzoeken hebben 75-95% van de ADHD-kinderen een tekort aan 
magnesium. 

De magnesiumconcentratie in het bloed bepaalt voor een deel de activatie van 
endorfine via de receptoren, de zogenoemde ‘bindingsefficiëntie’ van endorfine. Dit 
betekent dat bij magnesiumtekort er minder endorfine wordt geactiveerd. Zink heeft 
een tegenovergesteld effect. Het zorgt ervoor dat endorfine zich niet kan binden aan 
de receptoren. Te veel zink suppleren heeft dus een nadelig effect, bij voorkeur niet 
meer dan 20 mg per dag en het liefst verspreid over meerdere innamemomenten. Door 
een te hoge inname van zink kan men zich dan beroerd gaan voelen.

Te veel zink verhoogt glutamaat
Zink remt het enzym glutamaatdehydrogenase, dat glutamaat afbreekt. Mensen met 
glutamaatdominantie kunnen zich beroerd voelen als ze te veel zink nemen.

Het endorfinerge stresssyndroom
Magnesium heeft een speciale relatie met endorfine. Magnesium is niet alleen nodig 
voor de activatie ervan, maar ook voor het verminderen van wat ‘endorfinerge stress’ 
wordt genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat bij sommige mensen het activeren van 
endorfine geen rust veroorzaakt, maar juist stress. 
De Amerikaanse psycholoog dr. Steven Crain was de eerste die dit fenomeen beschreef 
als het Endorphinergic Distress Syndrome. In het Engels betekent distress ‘negatieve 
stress’, dus Crains term kan vrij worden vertaald als het endorfinerge stresssyndroom. 
Kort samengevat komt het erop neer dat endorfine twee standen heeft. In de positieve 
modus werkt het als een belonend en rustgevend hormoon, zoals de meeste mensen 
het ervaren. Bij een kleine groep en onder invloed van bepaalde triggers werkt endorfine 
echter als een stressor. 

Mijn eerste ervaring met endorfine als stressor was bijna tien jaar geleden toen een 
jonge vrouw met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis bij me in behande-
ling kwam. Die verliep vlot, tot het moment dat de dame smoorverliefd werd op een 
jongeman. Binnen een week ontwikkelde ze heftige angsten en werd ze twee weken later 
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zelfs opgenomen in een psychiatrische instelling, terwijl ze nooit eerder opgenomen 
was geweest. Nadien ben ik bij verschillende van mijn cliënten deze omschakeling van 
positieve naar negatieve modus nauwgezet gaan observeren. Daaruit bleek dat het 
switchen zich vooral voordeed bij mensen met traumatische ervaringen en borderline. 
De switch kan gepaard met heftige en irreële angsten die het normaal functioneren 
belemmeren. Mensen bij wie endorfine stress veroorzaakt, zijn vaak mensen die moeite 
hebben met emotionele intimiteit.

Bimodaal switchen
Volgens dr. Crain is NAC (N-acetyl-cysteïne) een stofje dat de negatieve modus van 
endorfine switcht naar de positieve modus. Het is een proces dat Crain ‘bimodaal 
switchen’ noemt. Later ben ik op basis van deze informatie gaan experimenteren met 
andere stoffen. Tot nu toe is de meest efficiënte combinatie die ik vond: magnesi-
umsulfaat + natriumsulfaat + NAC + magnesium-acetyltaurinaat. Het is een combinatie 
die tegelijk werkt als een efficiënte glutamaatremmer, ook voor de mensen die stress 
ervaren van glycine, apigenine of LDN. Een groot deel van deze mensen heeft baat 
had bij bimodale switchers. Later werd me duidelijk dat langdurig overstimuleren van 
endorfine, bijvoorbeeld door opiaatpijnstillers en trauma’s, tevens endorfinerge stress 
kan veroorzaken. 

Even iets meer over magnesium-acetyltaurinaat, een van de vier stoffen die ik inzet als 
bimodale switcher. Magnesium-acetyltaurinaat is een efficiënte vorm van magnesium 
omdat het voor meer dan 99% wordt opgenomen in de hersencellen en de perifere 
zenuwcellen. Je hebt er dus minder van nodig. Vaak volstaat een dagdosering van 
1000 tot 1500 mg N-magnesium-acetyltaurinaat, wat neerkomt op 17,5-26% van de 
aanbevolen dagelijkse inname van magnesium. Bij voorkeur combineren met vitamine 
B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) omdat dit de werking van magnesium versterkt. 

NAC (N-acetyl-cysteïne)
NAC is een belangrijke glutathionstimulator en wordt onder meer gebruikt voor de ont-
gifting van paracetamol. Daarnaast is het slijmoplossend. NAC wordt tot zesmaal beter 
opgenomen dan cysteïne en wordt over het algemeen beter verdragen. NAC is een 
bimodale switcher (zie magnesium) die in een dosering van 900 mg wordt gebruikt bij 
kinderen met autisme om ze rustiger te maken. Deze eigenschap heeft NAC te danken 
aan z’n glutamaatremmende eigenschappen. Bij mensen met lage sulfaatwaarden kan 
het suppleren met cysteïne en soms ook NAC stress veroorzaken. In dat geval volstaat 
het vaak om magnesiumsulfaat bij te nemen. Dat kan door epsomzout  (badzoutkorrels 
van magnesiumsulfaat) toe te voegen aan het badwater, ongeveer 250 gram per keer. 
De sulfaatconcentratie in de cellen kan op deze manier tot zeventig procent worden 
verhoogd, vaak al na één badbeurt. 

Wie paracetamol neemt, kan best NAC bijnemen of een product met NAC dat de 
aanmaak van glutathion stimuleert. Paracetamol is toxisch voor de lever en kan in do-
seringen lager dan de therapeutische dagdosering van 2000 mg leverbeschadiging 
veroorzaken. Als vervanger voor paracetamol en opiaatpijnstillers is NAC, mede door 
de glutamaatremmende werking, een prima alternatief in combinatie met kaempferol. 
Ook heeft NAC een gunstig effect op de werking van paraoxonase, het enzym dat ons 
moet beschermen tegen aderverkalking. 
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Ligusticum
Ligusticum (Ligusticum chuanxiong Hort), ook wel lavas wortelstok genoemd, is familie 
van de wortel en behoort tot de vijftig belangrijkste planten van de Chinese geneeskun-
de. In de westerse geneeskunde is de plant pas redelijk recent ontdekt voor de behan-
deling van depressie, geheugenproblemen en allergische aandoeningen. Het extract 
ligustrazine (synoniem: tetramethylpyrazine) heeft de eigenschap om de symptomen 
van astma en hooikoorts binnen een half uur na inname sterk te verminderen. Meestal 
volstaat inname in de ochtend om de dag door te komen. 

Ligustrazine is recentelijk ontdekt als een stof die glutamaat rechtstreeks op de recep-
toren remt, een zogenoemde ‘NMDA-receptorantagonist’. De enige andere natuurlijke 
middelen die via dezelfde route werken, zijn lavendel en kaempferol. Ligustrazine is een 
krachtige pijnstiller die onder meer wordt gebruikt voor neuropathische pijn en brand-
wonden. Het extract remt verschillende stofjes die pijn veroorzaken zoals substance 
P en P2RX3. In China wordt ligustrazine gezien als een veilig en effectief vervangmid-
del voor opiaatpijnstillers, die immers veel bijwerkingen hebben en gewenning ver-
oorzaken. De pijnstillende werking van ligustrazine is ongeveer 4 tot 5 uur. Dieren die 
ligustrazine krijgen toegediend, hebben veertig procent minder ketamine nodig om 
hetzelfde pijnstillend effect te bereiken. De glutamaatremmende werking van ligustra-
zine heeft een antidepressief effect en verbetert het geheugen. Ook heeft het middel 
een gunstig effect op lage rugpijn, deels via het verminderen van de pijn en deels 
omdat het verdere aftakeling van de tussenwervelschijven voorkomt en deels herstelt.

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt ligusticum voornamelijk gebruikt voor 
de behandeling van hoge bloeddruk, onregelmatige en pijnlijke menstruatie, pijnklach-
ten en steenpuisten. Ligusticum heeft bloedverdunnende eigenschappen. 

Pruikzwam
Pruikzwam (Hericium erinaceus) is een paddenstoel die vooral groeit op berken. In 
Nederland is deze zwam ook vers te verkrijgen via cultivatie. In China worden extracten 
van pruikzwam al eeuwenlang gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen. 
In het Westen komt de pruikzwam stilaan in de aandacht om beginnende Alzheimer 
en Parkinson te behandelen. Deze eigenschap dankt pruikzwam aan het stimuleren 
van verschillende neurotrofe factoren, zoals BDNF en NGF. Deze stoffen stimuleren de 
aanmaak van nieuwe neuronen, bijvoorbeeld in de hippocampus, waardoor niet alleen 
het geheugen, maar ook de stressweerstand verbetert. 

BDNF en NGF hebben een gunstig effect op het herstel van de insulineproducerende 
cellen in de eilandjes van Langerhans, waardoor er meer insuline wordt aangemaakt. 
Tevens verhogen ze de insulinegevoeligheid. Het stimuleren van NGF kan in het begin 
jeuk veroorzaken (vooral bij mensen met een droge huid), een eigenschap die is terug 
te zien bij het stimuleren van andere neurotrofines zoals BDNF en endorfine. Pruikzwam 
heeft verschillende eigenschappen die nuttig zijn voor de behandeling van kanker.



57

Doorslaapmiddel
Pruikzwam is een prima doorslaapmiddel omdat het de insulinegevoeligheid in de 
hersenen verbetert en tegelijk glutamaat verlaagt. Mensen met doorslaapproblemen 
worden vaak wakker als gevolg van een hypoglycemische dip in de hersenen, waardoor 
glutamaat piekt. Vervolgens beginnen ze te piekeren – een typische glutamaat-eigen-
schap – en kunnen ze niet meer inslapen. Pruikzwam verhoogt BDNF, het stofje dat 
zorgt voor een diepe slaap. 

CHECKLIST 
De checklist bestaat uit vragen die de resistentie van verschillende neurotransmitters 
en hormonen in kaart brengen, de symptomen van glutamaatdominantie beschrijft, en 
een traumavragenlijst. De checklist is te raadplegen via https://brainq.nl/checklists en 
omvat de volgende onderwerpen:
• endorfine;
• dopamine;
• oxytocine;
• histamine;
• insuline;
• psychische kenmerken van glutamaatdominantie;
• lichamelijke kenmerken van glutamaatdominantie;
• traumavragenlijst voor kinderen en volwassenen.

BRAINQ-OPLEIDINGEN
Het BrainQ-instituut verspreidt de inzichten en therapeutische toepassingen van de 
integrale epigenetica. Dat gebeurt via de BrainQ-opleidingen. Die worden onder meer 
gevolgd door zorgverleners in de natuurgeneeskunde, diëtisten, mesologen, psycholo-
gen, homeopaten, huisartsen, gynaecologen en psychiaters. De opleiding richt zich op 
zorgverleners die willen behandelen op basis van oorzaken en verbanden. Meer infor-
matie over opleidingen, data en locaties is te vinden op brainq.nl. 

De BrainQ-opleidingen omvat verschillende niveaus: 
• Level 1 – BrainQ-therapeut. Gedurende deze vijfdaagse opleiding maken we kennis 

met de opioïde epigenetica. Centraal staan de factoren die betrekking hebben op 
de werking van het endorfinesysteem. De nadruk van deze opleiding ligt op de 
praktische toepassing van het endorfinesysteem binnen de eigen praktijk. 

• Level 2 - EEG-analyse. Voor deze opleiding is Level 1 of ADHD-therapeut vereist. 
Gedurende deze tweedaagse opleiding worden de epigenetische aspecten besproken 
van het rust- en stress-EEG en de functionaliteit van de hersengolven. Op het EEG 
wordt de dynamiek zichtbaar van het sympathische en parasympatische zenuwstelsel 
en van de specifieke hersengolfpatronen die ontstaan bij glutamaatdominantie en 
GABA-resistentie. De epigenetische EEG-analyse is een uniek concept en het resultaat 
van meer dan twintig jaar ervaring. De verbetering van de klachten van de patiënt zijn 
waar te nemen op het EEG, er wordt een normalisatie van de hersengolven gezien.

• ADHD-therapeut. Gedurende deze tweedaagse opleiding wordt de problematiek van 
ADHD en glutamaat besproken volgens oorzaken en verbanden. De therapeut leert 
om bij de behandeling uit te gaan van hiërarchische processen. 




