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De ‘brain-heart-brain’
verbinding
leo pruimboom
“Every affection of the mind that is attented with either pain or pleasure, hope or fear is the cause of an agitation whose
influence extends to the heart.” dit citaat van William harvey uit 1628, een vertaling van een indiase tekst uit 2500 v.
chr., geeft aan dat de verbinding tussen het hart en de hersenen al heel lang bekend is. Wetenschappers uit india legden
3100 voor christus al de link tussen het hart en de hersenen via de registratie van de veranderingen van de hartfunctie die
optreden door meditatie (een ‘hersentherapie’): “The mind is very tenacious, turbulent, powerful and difficult to cure, but
it could be controlled by meditation and feeling of dispassion.” (Bhagwatgita 3100 v. chr.).
het is algemeen bekend dat emoties invloed hebben op het hart- en vaatstelsel (brain-heart connection). veel minder
bekend is het feit, dat veranderingen van de hartfunctie de hersenen direct beïnvloeden via een heart-brain verbinding [1,2].
men spreekt dus eigenlijk van een brain-heart-brain (BhB) verbinding. psychologische stressoren, zoals langdurig verdriet,
angst, frustratie, woede en geluidsoverlast tijdens de slaap, blijken geassocieerd te zijn met sudden cardiac death (sdc) en
acute myocardial infarction (ami) [3].
belangrijke neurologische gebieden voor de bhb-verbinding zijn de
nucleus suprachiasmatica (de bioritmeregulator), de epifyse, de sympatische- en parasympatische centra in de hersenen en de ganglia stellata.
Sympatische sturing van het hart- en vaatsysteem vindt vooral plaats
vanuit de rechter hemisfeer, terwijl de parasympatische sturing veel
meer vanuit de linker hemisfeer tot stand wordt gebracht [4].
De bhb-verbinding wordt niet alleen beïnvloed door emotionele factoren,
maar ook door voeding, het bioritme, milieuvervuiling en slaap. Dit zijn
allemaal factoren die hun invloed uitoefenen via veranderingen van

traditionele risicofactoren
voor cardiovasculaire
aandoeningen

Niet-tradiotionele risic0factoren
voor cardiovasculaire
aandoeningen

Hypercholesterolemie
(LDL,VLDL)

Ontsteking

Hypertensie

LipoproteïneA

Roken

Homocysteïne

Diabetes

Fibrinogeenstapeling

Hypertriglyceridemie

Cytokinen

Obesitas

Metabool-syndroom*

Bewegingsarmoede

Serumamyloidproteïne

biochemische substanties zoals hormonen en neurotransmitters. harten vaatziekten zoals arteriosclerose en myocard infarct, zijn nog steeds
doodsoorzaak nummer één bij de westerse mens. Statistieken van de
WhO laten zien dat jaarlijks 16,6 miljoen mensen sterven aan een cardiovasculaire aandoening. Daarvan overlijden 7,2 miljoen mensen aan een
hartaandoening en 5,5 miljoen aan een herseninfarct. De voorspellingen
zijn nog minder rooskleurig wanneer bepaalde levensgewoonten niet
worden veranderd. Naar verwachting zullen in 2020 jaarlijks 25 miljoen
mensen sterven aan een cardiovasculaire aandoening. Ziektebeelden die

Mannelijkgeslacht

hun oorsprong hebben in een ongezonde leefstijl, zoals een verkeerd
eetpatroon (o.a. het gebruik van een overvloed aan koolhydraten),

Tabel1.Risicofactorendieinverbandwordengebrachtmetcardiovasculaireaandoe-

bewegingsarmoede, psychische stress, verkeerd medicijngebruik, roken,

ningen.Dezelfdefactorenkunnenredenzijnvoordeontwikkelingvananderehypoxie-

alcoholmisbruik en een overmaat aan negatieve stressoren in het alge-

geïnduceerdeziektebeelden.

meen (tabel 1). >>
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Voeding, beweging en ontspanning reguleren de neuro-endocrinologi-

Disfunctie van de bhb-verbinding gaat gepaard met veranderingen van

sche verbinding tussen het hart- en vaatstelsel en de hersenen. Daarmee

een aantal biochemische factoren die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn

zijn het belangrijke pijlers van de behandeling voor mensen met cardio-

voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten (tabel 3). In het tweede

vasculaire aandoeningen.

kwart van de dag treden de meeste infarcten op. bij mensen die gevaar
lopen zo´n infarct te krijgen, is het opvallend, dat juist tijdens dat deel

de nucleus suprachiasmatica

van de dag de hoeveelheden vitamine C, vitamine E, kalium en magne-

De nucleus suprachiasmatica (NSC) wordt beschouwd als de biologi-

sium verlaagd zijn. Deze veranderingen in vitaminen- en mineralen-

sche klok van het menselijk brein. Onder invloed van veranderingen in

gehaltes zijn fysiologisch, maar kunnen bij mensen met cardiovasculaire

lichtsterkte (zonlicht en duisternis) reguleert het een groot aantal neuro-

aandoeningen de laatste druppel zijn die de emmer doet overlopen.

endocrinologische functies. Zo bestaan er bioritmes voor de productie
en de activiteit van cortisol, catecholaminen, renine, angotensine, aldos-

preventie van een hart- en/of herseninfarct begint dus met het verhogen

teron en serotonine. Deze ritmes worden beïnvloed door een groot aantal

van de genoemde vitamines en mineralen in de voeding (vooral

factoren. Naast de al genoemde veranderingen van zonlicht-duisternis

s´morgens) en waar nodig de voeding aan te vullen met supplementen.

zijn dat ook emotionele stress, klimaat, slaap, milieuvervuiling alsmede

Met name mensen met cardiovasculaire aandoeningen hebben baat bij

voeding in het algemeen en dan speciaal de calorische waarde ervan.

de volgende voedingssupplementen. De voedingssupplementen moeten

De NSC communiceert via directe neuronale verbindingen met belang-

direct bij het opstaan ingenomen worden.

rijke organen, zoals de epyfyse, de hypothlalamus en de neocortex van
beide hemisferen. Serotonine uit de nuclei van Rapheï ‘regelt’ de NSC

• Vitamine C (vitamine C + bioflavonoïden)

emotioneel. Noradrenaline uit de locus coeruleus heeft een directe regu-

• Vitamine E (vitamine-E-complex)

400 mg

lerende en/of storende invloed op de NSC. De retina-NSC-verbinding,

• Magnesium (Mg-aminozuurchelaat)

500 mg

2000 mg

waarbij daglicht een cruciale rol speelt, zorgt via de retinohypothalamic
tract (Rht) voor het in stand houden van het juiste bioritme.
De NSC behoort tot de periventriculaire organen. Dit zijn organen die
gekenmerkt worden door de afwezigheid van een bloed-hersen-barrière
en dus direct (binnen 2-4 minuten) geïnformeerd worden over veranderingen in de periferie via biochemische substanties in de bloedbaan.
Een goed voorbeeld van pathologische perifere invloeden op het
bioritme (slaap-waakregulatie) betreft mensen met een tekort aan het

factoren, verantwoordelijk voor ´wind up´-reactie van BhB en
daarmee voor verandering van de hartfunctie bij het ontwaken
• De stress van het aangaan van een nieuwe dag met problemen
• Rechtop gaan staan
• Gehalte-veranderingen van catecholaminen, cortisol, groeihormonen, plasma renine, angiotensine en aldosteron

enzym dipeptidilpeptidase. Een tekort aan dit enzym, dat geproduceerd

• Stijging van bloedplaatjesaggregatie

wordt door cellen in de darm onder invloed van fysiologische bacterie-

• Stijging van het gehalte van tissue like plasminogen activator

kolonies, geeft aanleiding tot stoornissen van de omzetting van caseïne
(melkeiwit) en gluten (graaneiwit). De vorming van casomorfine en gliadomorfine is dan het gevolg. Lekken deze stoffen door de darmwand,

• Daling heparinegehalte
• Daling melatoninegehalte

dan blijkt dat de aandacht van de persoon binnen twee tot vier minuten

• Stijging van serotoninegehalte

afneemt (dit is bijvoorbeeld het geval bij autisme) via ‘inslaap-tuning’ in

• Daling van de activiteit van het antioxidatieve systeem

de NSC.
Eén van de belangrijkste statistische gegevens van mensen die lijden aan

• Stijging van vrije radicalen stress

hart- en vaatziekten, is het feit dat meer dan 50% van die mensen vooral

• Cholinerge-terugtrekreactie en daling van acetylcholinegehalte

problemen heeft in het tweede kwart van de dag (06.00-12.00 uur). Dit

• Snelle stijging van de hartfrequentie, bloeddruk en cardiale output

vormde aanleiding tot een groot aantal onderzoeken naar factoren die
invloed uitoefenen op het bioritme.

Tabel2.Factorendiehethart-envaatstelselinhettweedekwartvandedaggevoeliger
makenvoorhetoptredenvanstoornissen.

verstoring van de ‘Brain-heart-Brain’ verbinding
tabel 2 toont de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het normale

Andere, biochemische veranderingen – weergegeven in tabel 2 – in het

bioritme, maar ook oorzaak kunnen zijn van het ‘wind up’ effect van de

tweede kwart van de dag zijn tevens reden voor een verhoogde incidentie

bhb-verbinding en stoornissen van het bioritme die men ziet bij mensen

van infarcten in het tweede kwart van de dag. Opvallend zijn de cortisol

met hart- en vaatziekten. ‘Wind up’ betekent dat er sprake is van een

en noradrenaline-piek vroeg in de ochtend. Grote opwinding bij het

langdurige stijging van de activiteit van het sympatische zenuwstelsel

begin van de dag zoals ruzie of de liefde bedrijven kan bij de mensen

en een daling van de activiteit van de parasympaticus. hierdoor stijgt de

uit de risicogroep voor hart- en vaatziekten oorzaak zijn voor plotselinge

hartfrequentie, wordt de hartfrequentie-variatie geringer en verhoogt de

hartdood.

bloeddruk.
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Biochemische factor

verandering

gevolg

plasma cortisol en groeihormoon

Verhoogd

Plaquevorming

catecholaminen

Piekwaardes

Aritmie,hartstilstand,infarct

angiotensine

Verhoogd

Bloeddrukpieken

plasma renine

Verhoogd

Natriumretentie

aldosteron

Verhoogd

hematocriet

Verhoogd

Thrombusvorming

plasminogeen activator-inhibitor 1

Verhoogd

Thrombusvorming

magnesium, kalium

Verlaagdintweede
kwartvandedag

Hartkramp

vitamine c, vitamine e

Verlaagdintweede
kwartvandedag

Verhoogdeoxidatievedruk,
homocysteïnevorming

tissue plasminogen activator

Verhoogd

Endotheelactivatie

melatonine

Verlaagd

Oxidatieveschadeneuronen

oxidatieve druk

Grotertweedekwartvandedag

Oxidatieveschade,arteriosclerose

Thrombusvorming
Verhoogdeviscositeit

Diureseproblemen

Angiotensine, renine en aldosteron zijn stoffen die elkaar stimuleren.

EEn aanTal VooRbEEldEn:

Ze zijn van groot belang voor de bloeddrukregulatie en daarmee

Pompoen



Groenethee
Druiven




de gezondheid van het cardivasculaire systeem. De drie hormonen
horen bij het renine-angiotensine-systeem en hebben de volgende
functies:
• bloeddrukverhoging (via vasoconstrictie)
• terugresorptie van natrium/chloorionen
• verhogen van de uitscheiding van kalium, waterstof en
ammonium

Curcurbitine
Bèta-sitosterol

Indolaldehyde
Tanninen
OPC




Tabel 3. De biochemische veranderingen bij een disfunctie van de
brain-heart-brainverbinding.

RemmingACE
VerlagingVLDL
+aldosteroninhibitie
RegulatorBHB
RemmingACE
RemmingACE
Ontstekingsremmer
Versterktvaatwand
Remtendotheelactivatie

• waterretentie
pathologische activatie van dit systeem wordt gekenmerkt door de

essentiële hypertensie

vorming van oedeem in de onderste ledematen en verhoging van de

hoge bloeddruk behoort tot één van de meest geregistreerde klachten

bloeddruk.

bij de huisarts. Een groot aantal patiënten wordt hiervoor behandeld met
bètablokkers, diuretica en de bovengenoemde ACE-remmers. Resultaat

het enzym angiotensine converting enzyme (ACE) speelt een cruciale

van deze behandeling is meestal teleurstellend en mensen blijven last

rol binnen het renine-angiotensine-systeem. Vele bloeddrukverlagende

houden van een te hoge bloeddruk. bij negentig procent van de mensen

middelen (bijvoorbeeld enalapril, cilazapril) werken via ACE-inhibitie-

die lijden aan hoge bloeddruk blijkt geen duidelijke biomedische oorzaak

mechanismen. Daarentegen zijn het aantal nevenwerkingen ontelbaar

voorhanden te zijn [6]. De meest geaccepteerde etiologische verklaring

(o.a. hoofdpijn, duizeligheid en depressie). Natuurlijke interventies

voor essentiële hypertensie is een verminderde niercapaciteit in combi-

met als doel ACE-remming, kennen zo goed als geen bijwerkingen en

natie met een te hoog lichaamsgewicht [7].

zijn net zo effectief als de genoemde bloeddrukverlagende middelen.

Deze situatie wordt beschreven als een index tussen de uitscheidingca-

Vooral procyanidinen hebben een bewezen effect op de werking van

paciteit en de uitscheidingsbelasting, waarbij de uitscheidingscapaciteit

ACE [5]. procyanidinen worden vooral gevonden in voedingsmiddelen

wordt bepaald door het aantal nefronen en de uitscheidingsbelasting

zoals druiven, bessen en andere donkere (bos)vruchten. Daarnaast

door de body mass index (bMI). het aantal nefronen in de nier blijkt

zijn cucurbitine (pompoen, courgette), tanninen (groene thee, epilo-

vooral af te hangen van de intra-uterine voedingsomstandigheden. >>

bium) en koffiezuur directe c.q. indirecte ACE-remmers.
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evidence based interventies zijn:
1. het gebruik van docosahexaanzuur (DhA). Dosis van 1 gram DhA per
dag blijkt essentiële hypertensie al significant te verlagen. Daartoe moet
DhA langdurig ingenomen worden (meer dan 3 maanden) [8].

pgc

Afferent

aantal nefronen

2. Lichaamsbeweging; aerobe training gecombineerd met gewichtsEfferent
• hypertrofievdnefronen
• afferentedilatatie
• efferenteconstrictie
• toenameglomerulaire
capillairedruk
• toegenomenuitscheiding
pernefron

sNgfr*

lichaamsgewicht

training [9,10,11]. Drie keer per week veertig minuten aerobe training,
gecombineerd met een aantal basisoefeningen voor grote spiergroepen
(borst, buik, benen) is voldoende voor een significante reductie van
zowel de cystolische als de diastolische bloeddruk.
3. Dieet: een voeding arm aan geraffineerde koolhydraten en koolhydraten
met een hoge glycemische index in het algemeen, een relatief rijke
eiwitconsumptie gecombineerd met een grote inname van groenten en
fruit [11-14]. Deze interventie kan bijna een ‘current opinion’ genoemd
worden. Zeker na het verschijnen van het rapport van de World Cancer
Research Fund met betrekking tot de preventie van de drie ‘killer’-

pgc

ziekten; kanker, hart- en vaatziekten en overgewicht (diabetes).
4. Stressreductie [5]. Emotionele factoren kunnen worden beschouwd als

ang-ii
sNgfr*
Afbeelding1.Deontwikkelingvanhogebloeddrukdooreendisbalans
tussenhetaantalnefronenenlichaamsgewicht.

de ‘laatste druppel’ bij mensen die lijden aan nefronatrofie en verhoogd
lichaamsgewicht. Stressreductie kan worden bewerkstelligd door een
aantal interessante klassieke interventies, zoals een slaapkuur (slaaptijd van 10-12 uur per nacht gedurende 7-10 dagen) en progressieve
cognitieve stresstraining (opbouwen van verplicht uit te voeren taken).
5. Fytotherapeutische interventies. Klinisch onderzoek toont aan dat
stoffen zoals Crataegus folia, Ginkgo biloba en Salvia officinalis, essen-

Ang-II

=angiotensine-II

tiële hypertensie significant doen verlagen [16-18]. Juist het gebruik van

Pgc

=glomerulairecapillairedruk

een combinatie van kruiden blijkt geïndiceerd voor een langzame verla-

SNGFR

=nefronuitscheidingsratio

ging van de bloeddruk.



(SNFGR=singlenefronglomerularfiltrationrate)

Combinatie van de vijf interventies zorgt voor herstel van nefronenfunctie,
verlies van lichaamsgewicht en inhibitie van de sympatische overactiviteit;
Een tekort aan vooral eiwit blijkt de belangrijkste oorzaak voor een

langzame verlaging van de bloeddruk is het gevolg!

verminderde aanleg van nefronen te zijn. Daarnaast zorgt een tekort
aan uterine-eiwit voor een verhoogde eetlust bij de nieuwgeborene en

samenvatting en conclusies

de latere volwassene. Deze situatie leidt dus tot overgewicht met een

hart- en vaatziektes zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één in de

verminderde uitscheidingscapaciteit. De reactie van nefronen op overge-

westerse wereld. Risicofactoren zoals roken, consumptie van verkeerde

wicht zijn velerlei (afbeelding 1).

vetten en alcoholmisbruik, zijn veel mensen bekend. Emotionele onrust is
een andere essentiële risicofactor. Een factor die zijn invloed uitoefent via

De nefronrespons als gevolg van een excretorische overbelasting:

de brain-heart-brain verbinding ofwel bhb-verbinding. De werking van de

• hypertrofie van de nefronen

bhb- verbinding blijkt bij alle mensen met hartaandoeningen op de één

• afferente dilatatie

of andere manier verstoord te zijn. Normale emoties kunnen dan al hart-

• efferente constrictie

ritmestoornissen opleveren. Schrikreacties zijn voor deze mensen vaak

• toename glomerulaire capillaire druk

fataal. Neuro-endocriene processen zijn verantwoordelijk voor het func-

• toegenomen uitscheiding per nefron o.i.v. angiotensine

tioneren van de bhb-verbinding. Catecholaminen, cortisol, angiotensine
en aldosteron kunnen de bhb-verbinding direct beïnvloeden en ziekte

De consequentie van deze situatie is dat de bloeddruk stijgt ten behoeve

doen ontstaan. De bhb-functie is afhankelijk van het bioritme; regulatie

van de voeding van de hypertrofe nefronen. Dit is tevens de reden voor

van dit ritme geschiedt, behalve door voldoende expositie aan daglicht,

het feit dat mensen met essentiële hypertensie niet met zware bloed-

tevens door de boven genoemde substanties.

drukverlagende middelen behandeld dienen te worden. te snelle daling

De bhb-verbinding bestaat uit een aantal specifieke organen in de

van de bloeddruk kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de nier-

hersenen en het hart. De nucleus suprachiasmatica en de neocortex van

functie [5]. Natuurlijke interventies blijken dan ook het meest geschikt

beide hemisferen zijn van specifiek belang. De totale rechterhemisfeer

om mensen met essentiële hypertensie te behandelen.

blijkt vooral de sympaticus-tonus van het hart te bepalen, terwijl de linker
hemisfeer (‘sociale hemisfeer’) veel meer de parasympaticus bepaalt.
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