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Samenvatting en toekomstperspectieven 

In dit proefschrift worden de verschillende wegen beschreven waarlangs het menselijk 

immuunsysteem kan reageren op directe en indirecte uitlokkers, zoals infectie en verwonding 

enerzijds en chronische metabole stressfactoren anderzijds. Het immuunsysteem vertoont 

een soort zelfzuchtig gedrag, zowel gedurende acute, als chronische activiteit. Een acuut 

geactiveerd immuunsysteem wordt normaal gesproken binnen korte tijd weer uitgezet via 

diverse mechanismen met immuunremmende effecten. Verschillende van deze 

mechanismen zijn intrinsiek aan het immuunsysteem zelf, zoals de negatieve 

feedbackfunctie van melkzuur dat geproduceerd wordt door de anaerobe stofwisseling van 

een geactiveerd immuunsysteem (Hoque 2014, Fischer 2007). Systemische remmers zijn 

onder meer cortisol, testosteron en adrenaline; deze hebben allemaal een beschermende, 

kortdurende, immuunonderdrukkende rol.  

 

Een periode van immuunonderdrukking heeft vier doelen. Ten eerste faciliteert het de 

wedertoevoer van energiebronnen en het herstel van de energiedistributie naar de organen 

en systemen die tijdens de ontstekingsreactie ‘verwaarloosd’ zijn. Ten tweede kan wondheling 

slechts dan van start gaan, wanneer de ontstekingsfase is afgerond. Het derde doel is het 

voorkómen van de ontwikkeling van lymfocyten die gevoelig zijn voor auto-antigenen, 

waardoor auto-immuunziekten zouden kunnen ontstaan. Tot slot, aangezien het 

tegenovergestelde ook voorkomt – i.e. verhoogde zelftolerantie door langdurig contact tussen 

geactiveerde lymfocyten en auto-antigenen – verlaagt de toestand van 

immuunonderdrukking ook de kans op het ontwikkelen van kanker. Kortdurende 

immuunonderdrukking voorkòmt zelftolerantie tegen kankercellen, hetgeen impliceert dat, 

wanneer tumorcellen zich ontwikkelen, ze worden herkend als niet eigen. 

 

Een toestand van chronische immuunactiviteit kan alleen worden bereikt indien deze 

toestand ondersteuning krijgt middels reactivatie- en gluconeogenesestrategieën. De 

ontwikkeling van insulineresistentie met compenserende hyperinsulinemie is daarvan een 

voorbeeld. Chronische activatie van het immuunsysteem wordt veroorzaakt door het totaal 

van zogenaamde antropogene factoren, waaronder proximale leefstijlfactoren, zoals overeten, 

langdurig zitten en onvoldoende slaap, maar ook economie, toxinen in het milieu en politiek. 

Deze laatste zijn voorbeelden van distale factoren. De som van de risicofactoren leidt tot 

chronische activatie van de stressassen en endotoxemie, waardoor een chronische toestand 

van infectie ontstaat waarnaar verwezen wordt als chronische laaggradige ontsteking. Deze 

chronische laaggradige ontsteking zou gezien moeten worden als de oorzaak van de meeste, 

zo niet alle, chronische niet-overdraagbare aandoeningen (CNCD’s – chronic non-

communicable diseases).  
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Hoofdstuk 1. Chronische systemische lage graad ontsteking 

Paragraaf 1.1 

De hersenen en het immuunsysteem zijn de enige twee systemen van het menselijk lichaam 

die in staat zijn alle andere organen en systemen te domineren op het gebied van 

bronnengebruik, waaronder glucose. De hersenen domineren overdag en in stressvolle 

situaties, terwijl het immuunsysteem ons vooral beschermt tijdens de nacht, bij infecties en bij 

het wondhelingsproces. Beide systemen vertonen een vergelijkbare capaciteit  om energie en 

andere essentiële bronnen aan te trekken, waarbij ze strategieën gebruiken ten voordele van 

hun eigen anatomie en functie. De menselijke evolutie heeft de hersenen in de koppositie 

geplaatst ten opzichte van de andere lichaamssystemen, waardoor er een verschuiving heeft 

plaatsgevonden van sterk naar slim. Het immuunsysteem is echter zeer oud en robuust. 

Indien nodig, wordt het geactiveerd door een keur aan aspecifieke risico factoren, zoals 

psychoemotionele stress en meestal wanneer risico factoren die het immuunsysteem 

activeren  niet binnen een passend tijdsbestek zijn opgelost. Indien chronisch geactiveerd, 

laat het immuunsysteem zelfs nog zelfzuchtiger gedrag zien dan het zelfzuchtige brein, 

waarbij het chronische laaggradige ontsteking en verschillende daaraan gerelateerde ziekten 

veroorzaakt. Maar voordat we het immuunsysteem alle schuld in de schoenen schuiven, is het 

van het grootste belang om te erkennen dat het alleen maar doet waar het voor gemaakt is: 

proberen ons te beschermen. 

 

Paragraaf 1.2 

In deze paragraaf richten we ons op veranderingen in de leefstijl, met name eetgewoonten, 

die aan de basis staan van chronische laaggradige ontsteking, insulineresistentie en ‘typisch 

westerse’ ziekten. Onze gevoeligheid voor de ontwikkeling van insulineresistentie is terug te 

voeren op de snelle hersengroei die in de afgelopen 2,5 miljoen jaar bij onze soort heeft 

plaatsgevonden. Een ontstekingsreactie brengt de grote glucosevraag van onze hersenen in 

gevaar, waardoor verschillende aanpassingen ontstaan, waaronder insulineresistentie, 

functionele herverdeling van energierijke nutriënten en een veranderde samenstelling van 

het serumlipoproteïne. Dit laatste heeft als doel het herverdelen van vetten, modulatie van de 

immuunreactie en actieve remming van omgekeerd cholesteroltransport om schade te 

herstellen.  

 

Met de komst van de landbouw- en industriële revolutie, hebben we verschillende valse 

ontstekingsuitlokkers in onze leefstijl geïntroduceerd, waardoor we in de richting worden 

geduwd van een toestand van chronische laaggradige ontsteking die uiteindelijk leidt tot 

‘typisch westerse’ ziekten via een evolutionair geconserveerde interactie tussen ons 

immuunsysteem en onze stofwisseling. De onderliggende uitlokkers zijn een abnormale 

voedingssamenstelling en microbiële flora, onvoldoende lichaamsbeweging en slaap, 
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chronische stress en milieuvervuiling. De verstoring van de ontstekings-/anti-

ontstekingsbalans wordt geïllustreerd door voedingsvetzuren en antioxidanten. De huidige 

afname in jaren dat men vrij is van chronische ziekte, wordt eerder veroorzaakt door ‘nurture’ 

dan ‘nature’, aangezien minder dan 5% van de ‘typisch westerse’ ziektebeelden primair zijn toe 

te wijzen aan genetische factoren. De oplossing van het conflict tussen de huidige omgeving 

en ons oude genoom zou wel eens de enige effectieve manier kunnen zijn om gezond oud te 

worden. Om dit te bereiken, zouden we wellicht terug moeten naar de leefstijl van het 

paleolithicum, vertaald naar de cultuur van de 21e eeuw. 

 

Paragraaf 1.3  

In 1996 introduceerden Serhan en zijn collega’s de term ‘resoleomics’ als benaming voor het 

mechanistische proces waarlangs ontstekingen opgelost worden. Hun grootste ontdekking is 

dat de beëindiging van een ontstekingsreactie een hoogst gecontroleerd proces is dat door 

het immuunsysteem zelf geleid wordt, en dus niet simpelweg het gevolg is van een 

‘uitgedoofde’ of ‘uitgeputte’ immuunreactie. Resoleomics kan worden gezien als het 

evolutionair bewaard gebleven mechanisme waarmee homeostatische balansen worden 

hersteld na verwonding, ontsteking en infectie. Onder normale omstandigheden zou 

resoleomics in staat moeten zijn om ontstekingsreacties te beëindigen. Echter, met de 

pandemische toename van chronische somatische en psychiatrische ziekten waarbij 

chronische ontsteking een rol speelt, is het duidelijk geworden dat resoleomics zijn oplossend 

potentieel momenteel niet vervult. We stellen daarom dat recente drastische veranderingen in 

leefstijl, waaronder in de voeding en psycho-emotionele stress, verantwoordelijk zijn voor 

ontstekingen en verstoringen van resoleomics. Daarbij wordt resoleomics door de huidige 

behandelingswijzen onderdrukt, waaronder door chronisch gebruik van ontstekingsremmers. 

Deze, vanuit een evolutionair oogpunt bezien, nieuwe leefstijlfactoren zouden gezien moeten 

worden als bedreigingen voor de gezondheid, aangezien ze in staat zijn om de stressassen 

langdurig of chronisch te activeren. Het immuunsysteem is ontworpen om oplossingen aan 

te dragen bij snel optredend en intensief gevaar en niet om opgewassen te zijn tegen 

langdurige, chronische stimulatie. De stressfactoren die inherent zijn aan onze recente leefstijl 

hebben het immuunsysteem en de centrale stresssystemen in een toestand van voortdurende 

activiteit gebracht, waardoor chronisch onopgeloste ontstekingen ontstaan, alsmede een 

verhoogde bevattelijkheid voor chronische ziekte. Het is onze hypothese dat de moderne 

voeding, verhoogde psycho-emotionele stress en chronisch gebruik van ontstekingsremmers 

het natuurlijke proces van ontstekingsremming, ofwel resoleomics, verstoren. 

 

Paragraaf 1.4 

Tegenwoordig zijn CNCD’s wereldwijd de voornaamste oorzaak van werkverzuim, invaliditeit 

en sterfte. De meeste van deze ziekten worden in verband gebracht met laaggradige 



322 
	
 

ontsteking. Hier presenteren we de hypothese dat stress (gedefinieerd als homeostatische 

verstoringen) laaggradige ontsteking kan induceren, waardoor de behoefte aan water, 

natrium en energierijke stoffen toeneemt, zodat voldaan kan worden aan de verhoogde 

metabole vraag die veroorzaakt wordt door de stressor. Eén manier om een laaggradige 

ontsteking uit te lokken is door een verhoogde permeabiliteit van de darmwand langs 

activatie van verschillende componenten van het stresssysteem. Hoewel het een voordeel 

oplevert bij het voorzien in de vraag tijdens stress, verhoogt een toegenomen permeabiliteit 

van de darmwand ook de kans op translocatie van bacteriën en hun toxinen van het 

darmlumen naar de bloedsomloop. Samen met moderne leefstijlfactoren veroorzaakt een 

verhoogde translocatie van bacteriën en bacteriële toxinen, als gevolg van een meer 

permeabele darmwand, een toestand van laaggradige ontsteking. We ondersteunen deze 

hypothese met talloze studies, en tonen verschillende verbanden tussen CNCD’s en markers 

van endotoxemie, waarmee we suggereren dat dit mechanisme een cruciale – misschien zelfs 

een oorzakelijke – rol speelt bij de ontwikkeling van laagradige ontsteking en aanverwante 

aandoeningen.  

 

Paragraaf 1.5 

Tarwe is één van de meest gegeten granen ter wereld en maakt een substantieel onderdeel uit 

van de menselijke voeding. Hoewel door de overheid gesteunde voedingsrichtlijnen in 

Europa en de VS adviseren om dagelijks voldoende (volkoren) graanproducten te eten, 

bevatten granen ‘antinutriënten’, zoals gluten en lectinen, die bij mensen tot disfunctie en 

ziekte kunnen leiden. In deze review behandelen we bewijs uit in vitro, in vivo en menselijke 

interventiestudies die beschrijven hoe de consumptie van tarwe, maar ook andere granen, 

kunnen bijdragen aan het manifesteren van chronische ontsteking en auto-immuunziekten 

door de permeabiliteit van de darm te verhogen en door een ontstekingsbevorderende 

immuunreactie te initiëren. 

 

Paragraaf 1.6 

Diverse recente, positief geselecteerde aanpassingen aan nieuwe nutriënten zijn 

geïdentificeerd. Lactasepersistentie is één van de bekendste, hetgeen populaties die eraan 

worden blootgesteld in staat stelt om melk te drinken, in het bijzonder om lactose te verteren 

na de zoogtijd. Een verhoogd aantal kopieën van amylasegenen (AMY1), welke zorgen voor 

een grotere activiteit van amylase in het speeksel, is in verband gebracht met de consumptie 

van zetmeelrijke voedingsmiddelen. Hogere aantallen AMY1 genen zijn aangetoond in 

populaties met een recente geschiedenis van zetmeelrijke voeding. Het is echter twijfelachtig 

of de resulterende polymorfismen positieve selectiedruk hebben uitgeoefend door louter de 

aanwezigheid van eenvoudig verkrijgbare bronnen van macro- en micronutriënten.  
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De mens heeft meer nieuwe omgevingen verkend dan welk ander dier dan ook. Nieuwe 

omgevingen bieden nieuwe uitdagingen aan de gastheer, maar confronteren in het bijzonder 

het immuunsysteem met nieuwe klimaatomstandigheden, voeding en in het bijzonder 

pathogenen. Met de komst van de landbouwrevolutie en de daarop volgende domesticatie van 

vee werden nieuwe pathogenen en ziekten geïntroduceerd (zoönosen). We beweren dat 

specifieke nieuwe voedingsingrediënten (bijvoorbeeld gluten) en nieuwe pathogenen de 

selectie hebben gestuurd richting lactasepersistentie en een groter aantal kopieën van het 

AMY-gen. Beide aanpassingen leveren ruim voldoende glucose voor het activeren van de 

natrium/glucose-afhankelijke cotransporters 1 (SGLT1), welke de voornaamste transporter is 

voor glucose, samen met natrium en water, in de dunne darm en in mindere mate de maag 

(Chen 2010). Na inname van zetmeel, hebben mensen met hogere aantallen AMY1-kopieën 

een snellere toename van insuline en daarmee gepaard gaande lagere plasmaglucose, 

vergeleken met personen met lagere aantallen AMY1-kopieën (Mandel 2012). Snelle opname 

van glucose, natrium en water levert bescherming tegen potentieel dodelijke uitdroging, 

hyponatremie en uiteindelijk meervoudig orgaanfalen, in het bijzonder tijdens infectie 

gecombineerd met diarree en braken. Ook orale rehydratietherapie is gericht op SGLT1-

activiteit en is momenteel de eerste keus behandeling bij deze aandoeningen. Het is onze 

hypothese dat levenslange lactase-activiteit en snelle zetmeelvertering gezien moeten worden 

als de evolutionaire voorloper van de huidige orale rehydratietherapie.  

 

Hoofdstuk 2. Fysieke inactiviteit 

Paragraaf 2.1 

De afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat chronische systemische laaggradige 

ontsteking aan de basis staat van veel, zo niet alle ‘typisch westerse’ aandoeningen die 

samenvallen met het metabool syndroom. Hoewel er veel nadruk is gelegd op de zittende 

leefstijl als oorzaak van chronische ontsteking, wordt het minder vaak ingezien dat 

chronische ontsteking ook een zittende leefstijl kan bevorderen, wat op zijn beurt chronische 

ontsteking veroorzaakt. Gegeven dat zelfs kleine toenames in chronische ontsteking het 

hersenvolume verkleinen bij anderszins gezonde personen, kan de tweezijdige relatie tussen 

ontsteking en een zittende leefstijl wellicht verklaren waarom mensen hersenvolume hebben 

verloren in de afgelopen 30.000 jaar en ook intelligentie in de afgelopen 30 jaar. We geven een 

overzicht van het bewijs dat gebrek aan lichaamsbeweging chronische laaggradige ontsteking 

veroorzaakt en, ten gevolge daarvan, een energieconflict veroorzaakt tussen het zelfzuchtige 

immuunsysteem en het zelfzuchtige brein. Hoewel de notie in de hedendaagse wereld 

wijdverbreid is dat meer lichaamsbeweging goed is voor de gezondheid, geven we hier een 

nieuw perspectief op deze gemeenplaats door bewijs te leveren dat het herstel van normaal 

menselijk gedrag, zoals spontane lichaamsbeweging, de ontstekingsbevorderende 

immuunactiviteit zou kalmeren, waardoor er meer energie aan de hersenen en andere 
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organen wordt toebedeeld en op deze manier de menselijke gezondheid bevordert. 

 

Paragraaf 2.2 

De evolutie van de mens heeft miljoenen jaren in beslag genomen, gedurende welke periode 

omgevingsfactoren gaandeweg het genoom hebben gevormd met als doel zich aan te passen 

aan de heersende omstandigheden (Darwin). Eén van de meest vitale gedragsmatige 

aanpassingen van zoogdieren in het algemeen – en mensen in het bijzonder – is hun 

vermogen om in hun levensonderhoud te voorzien middels lichaamsbeweging. 

Lichaamsbeweging, zoals rennen, springen, klimmen en dragen, zijn waarschijnlijk nodig 

geweest om wilde dieren te snel af te zijn, om naar voedsel te zoeken en om voor gevaar te 

schuilen. Aan de andere kant waren individuen die lichamelijk of psychologisch niet in staat 

waren om voor zichzelf te zorgen, vatbaarder voor een vroegtijdige dood en daardoor 

genetisch uitsterven.  

 

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door locatiegebonden individuen, in plaats van 

individuen die ‘in beweging’ zijn. Een gebrek aan lichaamsbeweging is niet slechts een 

mogelijke factor die gerelateerd is aan chronische ziekte, maar moet gezien worden als de 

eigenlijke oorzaak van vrijwel de gehele menselijke ziektelast. Het overgrote deel van de 

mensen weet dat lichaamsbeweging nodig is en voordeel oplevert. Desalniettemin haalt 

nagenoeg 75 procent van de huidige populatie niet het geschatte minimale niveau van 

lichaamsbeweging. Lichamelijke inactiviteit behoort tot de kenmerken van ziektegedrag, 

hetgeen waarschijnlijk een beschermende functie heeft voor het organisme. Ziektegedrag, 

waaronder een depressieve stemming, lijkt te beschermen tegen infectie, letsel en sociaal 

conflict en bevordert het behoud van energie. Ziektegedrag is gebaseerd op immuun-

hersenmechanismen en kan worden gedefinieerd als niet-permissief gedrag. Langdurig niet-

permissief gedrag kan leiden tot chronische ziekte vanwege verminderde lichaamsbeweging 

en zichzelf hinderende copingstrategieën, waarmee niet-permissief gedrag wordt omgezet in 

een niet-permissieve hersenaandoening. We stellen voor dat de lichamelijke 

inactiviteitsziekte een synoniem is van een niet-permissieve hersenaandoening en dat deze 

aandoening leidt tot een zogenaamd ‘reptielenfenotype’, dat wordt gekenmerkt door 

hypothermie, slechte haargroei, afgenomen vruchtbaarheid en een laag basaalmetabolisme. 

 

Hoofdstuk 3. Leefstijl interventie 

Paragraaf 3.1  

Chronische laaggradige ontsteking en insulineresistentie zijn nauw aan elkaar verwante 

entiteiten die de meeste, zo niet alle, chronische welvaartsziekten met elkaar gemeen hebben. 

Het is onze hypothese dat een kortermijn interventie gebaseerd op ‘oude stressfactoren’ een 

verbetering kan geven op antropometrische resultaten en klinisch-chemische indices. In deze 
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paragraaf onderzochten we of een tiendaagse nabootsing van een jager-verzamelaarsleefstijl 

een gunstig effect heeft op antropometrische resultaten en klinisch-chemische indices. In 

totaal 53 op het oog gezonde deelnemers en twee patiënten met fibromyalgie (22–69 jaar, 28 

vrouwen), verdeeld in vijf groepen, deden mee aan een tiendaagse reis door de Pyreneeën. 

Gemiddeld wandelden ze 14 kilometer per dag, waarbij een 8 kilogram zware rugzak werd 

gedragen. Men werd voorzien van natuurlijke voedingsbronnen en bereidde dit zelf tot 

voeding, terwijl water werd verkregen uit waterputten. Ze sliepen buiten in slaapzakken en 

stonden bloot aan temperaturen tussen de 12°C en 42°C. Antropometrische gegevens en 

bloedmonsters tijdens vasten werden verzameld aan het begin en eind van het onderzoek. We 

zagen mediaandalingen (p≤0.002) in lichaamsgewicht (-3,5 kg), BMI (-1,1 kg/m2), heup- (-3 

cm) en middelomtrek (-5 cm), glucose (-0,6 mmol/L), HbA1c (-0,1%), insuline (-4,7 pmol/L), 

HOMA-IR (-1,2 mmol*mU/L2), triglyceriden (-0,14 mmol/L), totaalcholesterol (-0,7 mmol/L), 

LDL-cholesterol (-0,6 mmol/L), verhouding triglyceriden/HDL-cholesterol (-0,55 mol/mol) en 

FT3 (-0,8 pmol/L). Veranderingen in antropometrische resultaten hielden geen verband met 

veranderingen in klinisch-chemische indices, behalve voor FT4 en FT3. ASAT (11 IU/L), ALAT 

(6 IU/L), ASAT/ALAT-verhouding (0,14) en CRP (0,56 mg/L) gingen omhoog en hun 

veranderingen stonden met elkaar in onderling verband. We concluderen dat de omgang met 

‘oude, milde stressfactoren’, waaronder lichaamsbeweging, dorst, honger en klimaat, invloed 

kan hebben op de immuunstatus en antropometrische- , en metabole- indices kunnen 

verbeteren bij gezonde personen en patiënten met fibromyalgie.  
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Toekomstperspectieven 

Veel CNCD’s worden gezien als ‘ongeneeslijk’ vanwege het heersende dogma dat een 

bepaalde ziekte altijd maar één oorzaak heeft. Deze manier van denken is geïnspireerd op het 

werk van Louis Pasteur (1822–1895), die aantoonde dat een infectieziekte zijn oorsprong vindt 

in één causale factor. Deze factor kan worden aangetoond en bestreden met specifieke 

behandelingen. Echter, de ‘kiemtheorie van ziekte’ zegt alleen maar dat sommige ziekten 

worden veroorzaakt door ziekteverwekkers. Wij geloven dat CNCD’s onbehandelbaar blijven 

als we de nadruk blijven leggen op een enkelvoudige etiologie. We stellen daarom dat CNCD’s 

worden veroorzaakt door multi-metabole antropogene risicofactoren, waaronder niet alleen 

leefstijlfactoren zoals roken, bewegingsarmoede en calorierijke voeding, maar ook 

risicofactoren die iets verder weg staan, zoals politieke, economische, sociale, culturele en 

zelfs evolutionaire factoren. Onze visie komt in grote lijnen overeen met de publicaties van 

Egger et al. (Egger 2012, Egger 2014a, Egger 2014b). Met uitzondering van ziekten met een 

primaire oorzaak gelegen in de genetica (‘aangeboren stofwisselingsziekten’) lijkt het 

theoretisch mogelijk dat elk van ons gezond ouder kan worden en kan sterven van ouderdom. 

De toekomst lijkt er echter niet gunstig uit te zien: het lijkt aannemelijk dat het aantal 

antropogene factoren zal toenemen. Diverse van deze nadelige invloeden lijken 

onvermijdelijk en de meesten van ons zijn niet goed in staat om deze factoren op een 

effectieve manier te beïnvloeden.  

 

Desalniettemin geloven we dat preventie de meest effectieve manier blijft om CNCD’s op te 

lossen. Deze preventieve maatregelen kunnen gericht zijn op het bevorderen van de 

weerbaarheid tegen toxische uitlokkers van het moderne leven. De beste optie zou 

regelmatige blootstelling aan hormetische uitlokkers zijn, zoals we hebben aangetoond in 

onze pilot-interventie de ‘Study of origin’ (Hoofdstuk 3). Het is niet moeilijk, en zou zelfs 

aangenaam kunnen zijn, om enkele van deze intermitterende hormetische uitlokkers te 

integreren in het dagelijks leven. Er komst steeds meer bewijs voor de gezondheidseffecten 

van ‘intermittent living’, waaronder intermittent fasting (Barnosky 2014), intermittent hypoxia 

(Duennwald 2013), intermittent sitting (Henson 2015) en intermittent heat (Laukkanen 2015). 

We stellen voor dat toekomstige onderzoeken zich op dit soort interventies richten en dat 

daarvoor geld beschikbaar komt. Er is echter een enkele aarzeling: de uitkomsten van deze 

interventies kunnen op hun hoogst aantonen dat Darwin gelijk had toen hij stelde dat 

“organismen zich aanpassen aan de leefomstomstandigheden”. Dus wat is de zin van het 

wachten op hun uitkomsten? De toekomst begint vandaag. 

  


