workshopverslag

Hersenen, stemming
en voeding
een triade met perspectief

STRESS TE LIJF
MET GOEDE VOEDING
Verspreid over vier locaties en data in het
voorjaar van 2009 hebben de workshops
“Hersenen, stemming en voeding” plaatsgevonden. Het betrof een initiatief van De
Nederlandse Vereniging van Diëtisten,
Diëtisten Coöperatie Nederland en
Suikerstichting Nederland, dat goed bezocht
werd. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag
van deze workshops.

Dagvoorzitter van de workshops was mevrouw drs. Tiny
Geerets, psycholoog en (sport)diëtist. De eerste spreker
was dr. Rob Markus, als onderzoeker en docent verbonden
aan de vakgroep Neuropsychologie & Psychofarmacologie
van Universiteit Maastricht. De tweede spreker was
dr. Lucas van Gerwen, psycholoog/psychotherapeut en
directeur van Stichting VALK.

Voeding, hersenen en
gedrag
door Rob Markus

Neurotransmitters
Rob Markus, de eerste spreker van de workshop,
begint zijn verhaal met het belang van voeding als
brandstof voor onze 'interne motor'. Brandstof die
bestaat uit de voedingsstoffen koolhydraten, vetten en
eiwitten. Wanneer we deze tot ons nemen, gaan er
signalen met name vanuit het maag-darmkanaal naar
de hersenen. De registratie van de interne situatie in
de maag leidt, via de hersenen, tot acties die de voedingsregulatie optimaliseren. Ofwel, we krijgen een signaal dat er
te weinig voeding aanwezig is (veroorzaakt honger en dus
voedingsinname) dan wel dat er voldoende voeding
aanwezig is (veroorzaakt verzadiging en dus stoppen van
eten). Andersom werkt het ook. De inname van bepaalde
voedings(stoffen) beïnvloedt de werking van neurotransmitters in onze hersenen. Bij dit alles sturen onze hersenen
ons (eet)gedrag aan vanuit twee niveaus, namelijk snel via
directe verbindingen van zenuwenbanen en daardoor
verzonden zenuwsignalen dan wel via hormonen die
worden getransporteerd via het bloed.

Ideale instelwaarde
In de ideale situatie is een persoon 'goed ingesteld'. Dat
kan gelden voor lichaamstemperatuur maar ook voor
lichaamsgewicht en voedingsregulatie. In het geval van een
goed ingestelde lichaamstemperatuur (ideale instelwaarde
van 37 graden Celsius) controleert en reguleert het lichaam
zelf of het te warm of te koud is. Sensoren onder anderen
in de huid melden een afwijkende temperatuur aan de
hersenen die vervolgens acties aansturen (bijvoorbeeld
zweetklier activiteit) om de lichaamstemperatuur weer op
de ideale instelwaarde te krijgen. Dit heet homeostase,
ofwel het vermogen van een organisme om het interne
milieu conform een bepaalde instelwaarde constant of 'in
balans' te houden door middel van continue registratie en
bijstelling van afwijkingen via neuronale (zenuwen) en
hormonale (hormonen) routes.

Glucose setpoint
Bij voedingsregulatie speelt de zogenaamde glucose instelwaarde (setpoint) een belangrijke rol in de homeostase.
Door te eten gaan de glucose- en insulinewaarden omhoog
en krijgen de hersenen een seintje (vanuit maag-darm
kanaal en via hormonen vanuit de lever), waardoor
gevoelens van verzadiging optreden en dus de honger en
voedingsinname afneemt. Wanneer de glucose- en insulinewaarden weer dalen, omdat uiteindelijk de voedingsvoorraad op raakt, neemt de honger toe etc. Hierbij zijn verschillende hersengebieden betrokken, namelijk lateraal gelegen
gebieden van de hypothalamus (hongercentrum/stimuleert
voedingsinname) en zogenaamde ventro-mediaal gelegen
gebieden in de hypothalamus (verzadigingcentrum/remt
voedingsinname).
Grote vraag is of het eetgedrag van de mens louter via deze
gebieden vanuit principe van (glucose-) homeostase, dus
eten totdat glucose setpoint is bereikt, geregeld wordt?
Het antwoord is nee.

Stress & ontstemming
De interne (glucose) homeostase is mede bepalend voor
ons eetgedrag. Emotionele factoren, zoals stress en
stemming, spelen ook een rol. Van stress is bijvoorbeeld
bekend dat het 'snacking' verhoogt. Stress staat mede
onder invloed van hormonen, ofwel de boodschapstoffen
voor zenuwsignalen. 5-HT, ook bekend als serotonine, is
zo'n boodschapstof, waarvan gezegd wordt dat stress een
toename hiervan vereist. Dit zou betekenen dat je 5-HT
nodig hebt om met stress te kunnen omgaan, ofwel ermee
kunnen 'copen'. De aanmaak van 5-HT in de hersenen vindt
plaats aan de hand van slechts een bepaalde bouwstof in
het bloed: namelijk het essentiële aminozuur tryptofaan
(TRP). Uit onderzoek is gebleken dat het TRP niveau in het
bloed en in de hersenen (en daarmee dus 5-HT) toeneemt
door koolhydraten, en afneemt door proteïne. Maar hoe
werkt dit? Hoe kunnen we onderzoeken of verhoging van 5HT onze coping met stress en onze stemming verbetert?

Tryptofaan als aanjager voor serotonine
Rob Markus heeft diverse onderzoeken gedaan naar de
invloed van koolhydraten op stress, stemming en prestatie.
Daartoe is hij erin geslaagd om de effecten van koolhydraten tijdens stress te meten in een laboratorium. Enkele
uitkomsten waren dat koolhydraten de 5-HT activiteit
betrokken bij stress en depressie verhogen, dat koolhydraten stress en depressieve stemming verlagen onder
acute stress en dat koolhydraten prestaties verbeteren
onder stress. Een logische vervolgvraag was dan ook of dit
ook zou gelden voor proteïne met extra TRP (voor meer 5HT)? Uit onderzoek is gebleken dat TRP-rijke proteïne
inderdaad de 5-HT verhoogt en stresscoping verbetert,
alsmede de stemming en prestatie verbetert, met name bij
stressgevoelige mensen.

Betere gewichtsregulatie zonder stress
Samenvattend geeft Rob Markus als advies mee aan de
zaal om voedingsregulatie te optimaliseren door stress te
herkennen, te benoemen en op voorhand zoveel mogelijk
uit te schakelen. Mochten cliënten die een diëtist bezoeken
bij de intake een bepaalde voedingsvoorkeur melden, dan
zou dit wellicht ook een signaalfunctie kunnen zijn voor een
tekort aan een bepaalde stof die stress in de hand werkt of
verergert. Depressie en stress kunnen aldus bepalend zijn
voor de richting die je wilt inslaan met een voedingsadvies.

Signaleren en begeleiden
van spanning en stress
door Lucas van Gerwen

Vliegangst als som van aantal fobieën
Na de pauze van de workshop is het de beurt aan
Lucas van Gerwen, onder meer beroepsvlieger en
directeur van Stichting VALK, ofwel VliegAngstbestrijding Leidse Universiteit en KLM. Hij steekt
van wal met een presentatie over verschillende
soorten angst, zoals hoogtevrees, claustrofobie,
controledrang, sociale angst en angst voor water of een
paniekaanval. Al deze fobische klachten komen samen in
vliegangst. Ga maar na: “je zit hoog in de lucht, opgesloten
in een dichte ruimte, afgesloten van de buitenwereld,
tussen een heleboel vreemde mensen, terwijl je bent
overgeleverd aan piloten die je niet ziet in een machine
waarvan je de werking niet begrijpt, zonder dat je macht
hebt over het weer, de geluiden en de bewegingen van dat
ding…” Vliegangst is overigens, na spreken in het openbaar,
de meest voorkomende angst ter wereld.

interpretatie. Maar kan dit ook echt gebeuren? Er gebeurt
inderdaad veel met je als je stress hebt. Om te beginnen
verandert je ademhaling en volgen er tal van andere
lichamelijke reacties zoals transpireren, versnelde hartslag,
droge mond, warm/koud. Maar… die zijn er ook bij andere
activiteiten zoals sport, sex of saunabezoek. Angst is in feite
een normale, gezonde menselijke emotie. Het is één van de
vier basisemoties: je bent bang, boos, bedroefd of blij.
Angst is dan ook niet gevaarlijk of ongezond.

Angst zit tussen de oren
Angst wordt niet veroorzaakt door een situatie buiten ons,
maar door onze gedachten over die situatie. En het lichaam
reageert in situaties van reëel gevaar precies hetzelfde als
in situaties waarin men denkt dat men in gevaar is.
Vandaar dus die lichamelijke sensaties ten gevolge van
stress. Ons lichaam is namelijk niet in staat om het verschil
te merken tussen fantasie en werkelijkheid. Onze gedachten zijn bepalend voor onze gevoelens. Wat we denken is
niet alleen zeer subjectief maar ook zeer selectief. Neem je
iets waar, dan zijn je gedachten in aanvang neutraal. Geef
je er vervolgens een positieve dan wel negatieve/irrationele
interpretatie aan, dan voel je je vervolgens ook zo.

Door stress bevattelijker voor fobieën

Fit for flying

Veel fobische klachten, waaronder vliegangst, ontstaan
door stress. Dit is zichtbaar te maken middels een vicieuze
cirkel van angst. Het proces begint met spanning, met extra
aandacht voor wat men ziet, voelt en hoort. Dit leidt tot een
stroom van foutieve gedachten, zoals ‘de piloot deugt niet’,
‘de benzine is vast op’. Dit vertaal je vervolgens in fantasiebeelden die angst en stress oproepen. In reactie hierop
ontstaan lichamelijke reacties zoals een snelle hartslag,
snelle ademhaling en spierspanning. Op dat moment besef
je dat je bang bent. Blijft in die cirkel van spanning omdat
je extra aandacht geeft aan de heftig emotie “angst”. Of
men gaat de situatie vermijden, creëert opluchting en
redeneert in de trant van ‘de auto is goedkoper dan
vliegen, dus ik vlieg niet meer’. In het laatste geval is de
fobische klacht een feit geworden.

Er zijn ruwweg vier factoren die onze gedachten
beïnvloeden. De eerste is het voedingsaspect. Drink je
bijvoorbeeld te veel cafeïne en/of sla je het ontbijt over
(verstoorde bloedsuikerspiegel), dan ben je in luchtvaarttermen niet ‘fit for flying’. Cafeïne kan bijvoorbeeld leiden tot
uitdroging en onrust. De tweede factor is je algehele
conditie; voel je je lichamelijk goed, dan zijn je gedachten
positiever dan wanneer je bijvoorbeeld een belabberde
conditie hebt. De derde factor omvat de externe spanningsfactoren ofwel ‘life events’. En de vierde factor wordt
gevormd door de persoonlijkheidsvariabelen zoals introversie, perfectionisme etc. Bewustzijn van deze factoren kan
de mens stimuleren iets aan negatieve gedachten te doen.
En van wat we zelf doen, blijkt maar liefst 90% te beklijven.
Dit ten opzichte van 10% van wat we lezen, 20% van wat we
horen en 30% van wat we zien. Actie is dus geboden, ook
als het om gedachten (omvormen) gaat.

Wat is stress?
In de door Van Gerwen gehanteerde definitie is stress ‘een
als negatief ervaren toestand. Een toestand die het gevolg
is van het feit dat iemand niet in staat is of zich niet in staat
acht om aan de eisen en verwachtingen van de situatie te
voldoen wat gepaard gaat met klachten of disfunctioneren
in lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht.’ Je hebt dus
stress wanneer de waargenomen eisen uit je omgeving
groter zijn dan jouw idee over je eigen vaardigheden. “Ik
kan dit niet (aan)”. Maar, bewezen is dat een bepaalde
mate van stress ook nodig is om prestaties te kunnen
leveren1. Met ‘optimale arousel’ kom je ergens (bijv. in
sport). Echter, van teveel stress kom je, van ‘verlies van
overzicht’ via ‘chaos’ in de fase van ‘apathie’, waarin men
versteent van angst.

Angst voor angst
Over angst en stress leven een aantal even hardnekkige als
foutieve ideeën. Vraag aan mensen wat het ergste is dat
hen kan overkomen door angst of stress en ze zullen
antwoorden geven als paniek, controleverlies, gek doen,
een hart aanval, flauwvallen of doodgaan. De catastrofale
1) Yerkes - Dodson Curve; prestatie afgezet tegen arousal.

Uitdovende schrikreactie
In zijn samenvatting geeft Van Gerwen zijn gehoor een
overzicht van instrumenten ten aanzien van negatieve of
irrationele gedachten. Het zijn deze gedachten die leiden
tot spanningen, angsten en stress. Die op hun beurt weer
leiden tot lichamelijke reacties. (Voedingsgerelateerde)
symptomen van stress kunnen onder meer herkenbaar zijn
in: impulsief (eet)gedrag, snel vermoeid raken/gebrek aan
energie, frequente behoefte aan plassen, diarree (opgeblazen buikgevoel), migraine, gebrek aan eetlust, overmatige
eetlust, verslaving aan alcohol en neurotisch gedrag. Wat
cliënten zouden moeten leren is om hun lichamelijke
reacties op de juiste wijze te interpreteren. En dus niet in de
vicieuze cirkel van angst te geraken. Een juiste interpretatie
maakt het namelijk mogelijk om in te grijpen in de lichamelijke reacties. En leert men ten slotte om kritisch te zijn over
de negatieve gedachten dan kan men ook leren om ze af te
remmen. In dat geval zal men niet ten onder gaan aan
angst maar zal de schrikreactie vanzelf uitdoven. En dat is
een heel ander perspectief!

De praktijk van de diëtist
door Tiny Geerets

Stress en somberheid
Zoals gezegd had Tiny Geerets als dagvoorzitter de
opdracht om beide betogen aan elkaar te verbinden
alsmede een brug te slaan naar de dagelijkse praktijk
van de diëtist. Waarin gestresste en/of sombere
mensen regelmatig op consult komen.

Serotonine en tryptofaan voor stresscoping
Uit het verhaal van Rob Markus leerden we dat er een
verhoogde behoefte aan 5-HT en TRP bestaat bij
mensen die moeten omgaan met stress en/of depressie.
Continue stress veroorzaakt namelijk een verstoring c.q.
tekort aan 5-HT. Aanvulling is mogelijk door een verhoging
van koolhydraten (66%) en verlaging eiwitten (3,6%) in
voeding.

Bewegen tegen stress
Iets wat al vaker onderzocht is, is beweging voor depressieve patiënten. Dit blijkt te werken, mits 2 tot 5 maal per
week 30 minuten lang, uiteraard volgens een geleidelijke
opbouw van wandelen, eventueel Nordic Walking, tot
‘running therapy’. Eigenlijk, wat Lucas van Gerwen al
betoogde in het kader van factoren die je gedachten
beïnvloeden: als je lichamelijke conditie goed is, zullen je
gedachten ook positiever zijn. Bij diabetici en obesen heeft
beweging zelfs een extra positief effect.

Behandeling van stress en depressie
Voor de daadwerkelijke behandeling van stress en/of
depressie heeft de cliënt bijvoorbeeld behoefte aan een
recept voor een anti-depressivum. Als diëtist kun je daarbij
zorgen voor een goede basisvoeding met voldoende koolhydraten. Mogelijk kun je ook letten op voldoende TRP in de
voeding; van nature aanwezig in banaan, ananas, walnoten.

Suikerstichting Nederland
is het kenniscentrum op het gebied van suiker in relatie tot
voeding en gezondheid, en doet onderzoek naar de
effecten van suiker en suikerhoudende producten op de
gezondheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met
(inter)nationaal erkende onderzoeksinstellingen en
universiteiten.
Suikerstichting Nederland is van mening dat:
§
Een debat over goede voeding plaats dient te vinden
binnen het perspectief van een gezonde leefstijl met een
gevarieerd voedingspatroon, voldoende beweging en een
goede mondhygiëne
§
Suiker prima past in een gevarieerde en gebalanceerde
voeding die in overeenstemming is met de adviezen van
de Gezondheidsraad
§
Overconsumptie van suiker, evenals van andere
voedingsmiddelen, niet wenselijk is en daarom moet
worden voorkomen
Voor meer informatie: www.suikerinfo.nl

40 jaar kenniscentrum suiker & gezondheid

