
Chemische 
Feitelijkheden

Alle planten, dieren en mensen hebben een klok in 
hun lijf. Die zit er niet voor niets. Een bloem weet 
dankzij de klok wanneer hij moet bloeien. De muis 

weet wanneer het veilig is om uit zijn holletje te kruipen. En 
het menselijk lichaam is bij het ontwaken klaar voor actie. 
Lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk zijn weer op peil 
voor de rest van de dag. Dat wereldrecords vaak aan het eind 
van de middag worden gevestigd, is heus geen toeval.
In onze moderne maatschappij begint een werkdag echter 
niet meer bij het aanbreken van de dag of bij het kraaien van 
een haan. Nee, de wekker gaat. De biologische klok lijkt nog 
slechts een last. Hij zorgt voor moeheid in de nachtdienst, 
voor ochtendhumeur, lamme pubers en jetlags.
Wat is de biologische klok eigenlijk? Wat tikt er in ons lijf? 
Het antwoord op deze vragen kennen we nog niet zo lang. 

De klok blijkt te bestaan uit een reeks genen die elkaar aan 
en uit zetten en daar elke 24 uur opnieuw mee beginnen. 
Maar lang niet alle radertjes van de klok zijn tot nu toe opge-
helderd. Meer kennis over de bioklok kan misschien helpen 
om de werking van medicijnen te optimaliseren, met name 
die voor kanker.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Ons lijf heeft ritme. De bloeddruk, tempera-

tuur en hartslag variëren gedurende de dag. Waarom 
wordt dat zo geregeld?

• De Basis: De biologische klok is een reeks biochemische reac-
ties die zich elke 24 uur in de staart bijt. Hoe zit dat precies?

• De Diepte: Waardoor maakt het uit wanneer je een pil 
slikt? En wat maakt iemand een ochtendmens?  |

De tijd van je leven

BiologisChe 
klok
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hartaanvallen gebeuren vooral ’s ochtends, terwijl atletiekrecords vaak aan 
het eind van de middag worden gevestigd. geen toeval, want ons lijf heeft een 

24‑uurs ritme. Dat wordt geregeld door ingebouwde biologische klokken.
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Vrijwel iedereen draagt een horloge 
om op tijd op school te zijn, op het 
werk, bij de voetbaltraining of bij 

een afspraak in de kroeg. Het westerse 
leven wordt gedicteerd door agenda’s, 
planners en tikkende klokken. Hierdoor 
zouden we bijna vergeten dat ieder mens 
zelf een klok heeft, zelfs meerdere. In ons 
tikken mechanismen die ook vertellen 
wanneer het tijd is om wakker te worden, 
om te eten, te groeien, te menstrueren, 
naar de wc te gaan en zelfs wanneer het 
tijd is voor seks.

De belangrijkste en meest onderzochte 
klok is onze 24-uurs klok ofwel circadiane 
klok (circa dies, circa een dag). Deze klok 
wordt meestal bedoeld als we praten over 
de biologische klok of bioklok. We gebrui-
ken hem nauwelijks bewust. Sterker 
nog, hij lijkt vooral lastig. De klok zorgt 
voor jetlags en voor vermoeidheid tijdens 
avond- of nachtdiensten. En pubers die 

niet uit hun bed te krijgen zijn? Ook de 
schuld van de bioklok.

Ritme

De biologische klokken zijn een aan-
passing van de natuur aan het dag- 

en nachtritme en de seizoenen op aarde. 
Een beer die aldoor naar de uitgang van 
zijn hol moet rennen om te zien of de 
zon al op is, verspilt energie. En een trek-
vogel die op tijd naar het zuiden vliegt, 
zal onderweg niet worden overvallen door 
strenge vorst.

Met een eigen klok kunnen organis-
men anticiperen op wat er komen gaat. 
Dat blijkt een belangrijk voordeel, want 
vrijwel alle dieren en planten op aarde 
bezitten een klok. Zelfs bacteriën ken-
nen de tijd. Sommige bioklokken zijn 
akelig precies. De Paloloworm in de Stille 
Zuidzee laat bijvoorbeeld maar eenmaal 
per jaar geslachtscellen los in het water. 
Als Paloloworm moet je die dag niet mis-
sen, wil je nageslacht krijgen.

Bij de mens regelt de circadiane klok 
heel subtiel de hartslag, lichaamstempera-
tuur, bloeddruk en hormoonspiegels. De 
concentratie groeihormonen is ’s nachts 

bijvoorbeeld op haar hoogtepunt. Logisch, 
want veel energie voor andere activiteiten 
is dan niet vereist. Kort voor het ontwaken 
stijgen bloeddruk en hartslag snel om het 
lichaam gereed te maken voor de dag. De 
meeste hartaanvallen vinden daardoor 
’s ochtends plaats. Atletiekrecords wor-
den vaak juist laat in de middag gevestigd 
doordat hartslag en lichaamstemperatuur 
dan pas op hun hoogtepunt zijn.

Ochtendmens

De circadiane klok loopt niet bij ieder-
een chronoloog. De een voelt zich 

’s ochtends topfit en gaat fris van start, 
de ander komt pas na de middag op 
stoom. Bij de meeste mensen is dit geen 
groot probleem, maar sommigen zijn 
extreem vroege vogels of nachtbrakers. 
Hun biologisch ritme loopt zo uit de pas 
met de sociale klok dat het moeilijkheden 
oplevert. Extreme avondmensen vallen 
pas diep in de nacht in slaap. Als ze 
’s ochtends op tijd op hun werk moeten 
zijn, creëren ze een groot slaaptekort. 
Extreme ochtendmensen hebben minder 
problemen met werken van 9 tot 5, maar 
kunnen geïsoleerd raken doordat ze liefst 
elke avond om zeven uur in bed willen 
kruipen.

Uit onderzoek aan de universiteiten van 
München en Groningen blijkt dat met 
name tieners avondmensen zijn. Vanaf 
een jaar of twaalf verschuift het tijdstip 
waarop kinderen zich optimaal voelen elk 
jaar naar achteren, om te pieken rond het 
twintigste levensjaar. Daarna verschuift 
dit tijdstip weer terug en worden de mees-
ten weer meer dag- of ochtendmensen. 
Martha Merrow, hoogleraar chronobiolo-
gie aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
onderzocht de relatie tussen bioklok 
en leeftijd en geeft nooit vóór tien uur  
’s ochtends college aan haar studenten.

 een klok in je 

brein

Mensen, dieren en planten beschikken over een 
biologische klok, die allerlei lichaamsprocessen 

met een eigen vast ritme op elkaar afstemt.

eind 2008 kregen tien Deense verpleegkundigen 
met borstkanker een schadevergoeding. Uit epi-

demiologisch onderzoek blijkt dat wie gedurende 
twintig tot dertig jaar regelmatig in de nachtdienst 
zit een verhoogd risico heeft op borstkanker. hard 
wetenschappelijk bewijs voor een direct verband 
bestaat nog niet, maar het idee is dat het hormoon 
melatonine de groei van tumoren vertraagt. De aan-
maak van dit hormoon vindt ’s nachts plaats, maar 
wordt onderdrukt door licht. Wie ’s nachts moet 
werken, doet dat met het licht aan en vermindert zo 
de hoeveelheid melatonine. Dat zou het verhoogde 
risico op kanker verklaren. De Deense overheid 
is hiervan overtuigd en heeft borstkanker bij ver-
pleegkundigen inmiddels aangemerkt als beroeps-
ziekte. in nederland is dit nog niet het geval; de 
vakbond FnV heeft wel onderzoek ingesteld.     |

Ziek door de nachtdienst
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Ook de zomertijd vindt Merrow geen 
goed idee. De biologische klok past zich 
niet bij iedereen aan de ‘nieuwe’ kloktijd 
aan, waardoor deze mensen verder uit 
ritme raken met de tijd in de maatschap-
pij. Dat bleek in 2007 uit een grote 
internationale online-enquête onder vijf-
tigduizend personen, een studie waar 
ook de Groningse onderzoekers aan mee-
werkten. Vooral avondmensen zouden 
gedurende de zomertijd kampen met een 
verstoord slaapritme, terwijl hun pro-
blemen verdwijnen zodra de wintertijd 
weer ingaat. Daarmee lijkt het effect van 
de zomertijd op onze biologische klok 

veel groter dan tot nu toe werd gedacht. 
Vandaar dat het halfjaarlijkse geschakel 
zelfs maar helemaal moet worden afge-
schaft, zo suggereerden de onderzoekers 
destijds in de media.

daglicht

Opvallend is dat de circadiane klok 
niet precies 24 uur telt. Bij de meeste 

mensen duurt een dag volgens de bioklok 
circa 10 minuten langer. In het dagelijks 
leven wordt de klok dankzij het daglicht 
bijgestuurd tot exact een etmaal. Het is 
een lastige opdracht, maar avondmensen 
doen er goed aan om ’s ochtends daglicht 
op te pikken om tijdig te kunnen slapen. 
Anders verschuift hun bioritme nog ver-
der. Omgekeerd kunnen ochtendmensen 
hun klok iets verschuiven door ’s och-
tends een donkere zonnebril op te zetten 
en de gordijnen dicht te laten en juist 
’s avonds naar buiten te gaan. Mensen uit 
nachtploegen op olieplatforms, die over-
dag eigenlijk altijd binnen zijn, hebben 
beduidend minder last van slaapproble-
men dan verpleegsters of politieagenten 
die zich thuis moeilijker aan het daglicht 
kunnen onttrekken. Wie een jetlag heeft 
loopt uit de pas met de lokale klok. Ook 
dan is het goed om daglicht te gebruiken 
om de eigen klok bij te stellen. Wie naar 
het oosten vliegt doet er goed aan daar 
veel ochtendzon op te zoeken. Wie west-
waarts gaat moet juist aan het eind van de 
dag het licht opzoeken.

Pil

Een verstoorde klok leidt tot slaappro-
blemen en een dagnachtritme dat uit 

de pas loopt met de omgeving. Dat over-
komt vaak mensen in bejaardenhuizen, 
en dan vooral dementerende patiënten. 
Zij gaan ’s nachts ‘spoken’. Meer daglicht, 
een strak ritme en speciale lampen kun-
nen hen helpen. Ook blinden kunnen 
grote moeite hebben om in de pas te blij-
ven lopen met de maatschappij. Zij zijn 
erg afhankelijk van sociale tijdsimpulsen 
zoals maaltijden op vaste tijdstippen en 
wekkers om hun ritme te regelen.

Al decennialang proberen wetenschap-
pers pillen te ontwikkelen die mensen 
helpen hun ritme aan te passen. Een pille-
tje dat een jetlag voorkomt of ervoor zorgt 
dat je een avond vroeger aan bed toe bent, 
zou gegarandeerd gretig aftrek vinden. 
Zover is het echter helaas nog niet, want 
het blijft nog onduidelijk hoe de biologi-
sche klok precies in elkaar zit en hoe je de 
radertjes sneller of langzamer kunt laten 
lopen.           |

De Zweedse arts en bioloog Carolus Linnaeus 
publiceerde in 1751 een bloemenklok. De tijd kon 
worden afgelezen aan de hand van het openen 
en sluiten van verschillende bloemen, zoals de 

morgenster, paardenbloem, waterlelie en de  
moerasmelkdistel.

Wie het vliegtuig neemt van amsterdam naar 
new York of singapore krijgt te maken met 

een jetlag. De biologische klok loopt bij aankomst 
nog op europese tijd en dus niet in de pas met de 
klok ter plekke. in new York is menigeen de eerste 
dagen om vijf uur ’s ochtend al klaarwakker, terwijl 
het in singapore niet meevalt om vóór twaalf uur 
’s nachts in slaap te vallen. ’s ochtends voelen 
mensen zich dan zich moe, gedesoriënteerd en 
kunnen ze zich lastig concentreren.
De bioklok past zich aan, maar daar is tijd voor 
nodig. onze klok kan ongeveer een uur tijdsverschil 
per dag corrigeren, zodat na een dag of vijf het 
ritme grotendeels is hervonden. het vertragen van 
de klok gaat makkelijker dan versnellen, vandaar 
dat een reis naar het oosten een langdurigere jetlag 
oplevert dan naar het westen.
topsporters houden terdege rekening met een jet-
lag, want het katterige gevoel kan een topprestatie 
in de weg staan. overigens denken wetenschappers 
dat de ‘kater’ niet zozeer wordt veroorzaakt door 
het tijdsverschil tussen de bioklok en de klok ter 
plaatse, maar doordat lichaamstemperatuur, hart-
slag en hormoonconcentraties zich in verschillende 
snelheden aanpassen aan het nieuwe ritme. het 
lichaam raakt daardoor uit balans.
in 2006 werd in de wetenschappelijke literatuur een 
nieuw fenomeen gemeld: de ‘sociale’ jetlag, waarbij 
de werkelijke en de gevoelsmatige tijd van mensen 
voortdurend uit de pas lopen. De sociale jetlag 
werd geïntroduceerd door till roenneberg van 
de ludwig-maximilians-Universität in münchen. 
tijdens een grote studie naar slaap- en waakgedrag 
ontdekte de chronobioloog dat de lichaamsklok 
tegenwoordig bij meer dan de helft van de mensen 
uit fase is met de omgevingstijd. Door de 24-uurs 
economie zit er nauwelijks meer logica in de cycli 
van waken en slapen, van dag en nacht, of van 
activiteit en inactiviteit. Datzelfde geldt voor de 
cycli van maaltijden. hierdoor krijgt de biologische 
klok voortdurend verkeerde signalen, en zo’n slecht 
afgestelde biologische klok gaat vervolgens ook 
weer verkeerde signalen afgeven aan het lichaam. |

Jetlags
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De biologische klok regelt onze lichaams- 
temperatuur, bloeddruk en hormoonspiegels. De  

schommelingen beïnvloeden het slaap-waakritme.

Bloemenklok
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iedereen heeft een klok in zijn lijf. De radertjes bestaan uit een serie genen 
die elkaar aansturen. een centrale rol is hierbij weggelegd voor een orgaantje 

in onze hersenen dat zo groot is als een speldenknop.
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uit ons lichaam op kweek gezet, dan 
dooft het 24-uurs ritme langzaam uit. Dat 
geldt echter niet voor cellen uit de supra-
chiasmatische nucleus (SCN), een klompje 
hersencellen ter grootte van een spel-
denknop net boven de kruising van de 
oogzenuwen. Daar bevindt zich de cen-
trale klok van het menselijk lichaam. Het 
bestaan van een hoofdklok werd in 1969 
aangetoond door de Amerikaanse bioloog 
Michael Menaker. Door transplantatie van 
hersenweefsel in vogels bewees hij dat de 
SCN noodzakelijk is voor het behouden 
van een dag- en nachtritme. Het is ook 
de SCN die op basis van het daglicht 
de klok elke dag weer gelijkstelt met de 
aardse licht-donkercyclus. Te snel lopende 
klokken worden dan vertraagd, langzame 
klokken versneld.

De SCN stuurt via signaalstoffen de 
andere klokken in het lichaam aan en 
regelt zo tijdsafhankelijke parameters 
zoals de snelheid van de hartslag, de 
bloeddruk, lichaamstemperatuur en hor-
moonconcentraties. Circa 10 procent van 

Onze biologische klok bestaat uit 
een aantal genen die elkaar aan- 
en uitschakelen. In zijn meest 

versimpelde vorm bestaat een bioklok 
uit klokeiwit A dat klokgen B aanzet tot 
de productie van klokeiwit B. Doordat 
eiwit B remmend werkt op de productie 
van eiwit A daalt de concentratie van A 
weer. Zo ontstaat een ritmische expressie 
van eiwitten, resulterend in een op- en 
neergaande (oscillerende) concentratie. 
Wanneer de oscillatie een periode van  
24 uur bestrijkt, heb je een ‘aardse’ klok.

Zwitserse wetenschappers van het ETH 
in Zürich slaagden er onlangs in om op 
basis van dit eenvoudige principe voor het 
eerst een biologische klok na te bouwen. 
Door de introductie van twee ‘klokgenen’ 
maakten ze hamstercellen die een groen 
fluorescerend eiwit produceerden in een 
telkens terugkerende concentratiecyclus. 
De lengte van de klok konden de onder-
zoekers controleren door meer of minder 
kopieën van één van de klokgenen in een 
cel te plaatsen.

KettingReactie

De humane bioklok bestaat uit meer-
dere klokgenen en eiwitten die elkaar 

in een vrij complex patroon stimuleren en 
remmen. De klokgenen zorgen voor een 
biochemische kettingreactie die elke 24 

uur in zijn eigen staart bijt. Het laatste 
radertje in het biochemische proces drijft 
het eerste tandwiel weer aan. De betrok-
ken genen hebben fraaie namen gekre-
gen zoals Period, Clock, Cycle, Doubletime 
en Timeless. Nog niet alle details van de 
biologische klok zijn achterhaald, maar 
de hoofdlijn is inmiddels opgehelderd.

Een belangrijk klokgen werd in 
1999  ontdekt aan het Erasmus MC in 
Rotterdam: het zogeheten Cry (crypto-
chrome). Eigenlijk betreft het er twee: 
Cry1 en Cry2. Zonder beide genen tikt 
de biologische klok niet. Muizen waarbij 
deze genen zijn uitgeschakeld vertonen 
in het donker geen enkel ritme. Ze slapen 
en waken op willekeurige momenten. 
Krijgen ze daglicht, dan stellen ze daar 
hun schema op af. Overigens lijken de 
proefdieren geen enkele hinder te onder-
vinden van hun leven zonder bioklok. 
Maar in het wild zouden ze het niet red-
den: een veldmuisje dat op klaarlichte dag 
buiten rondsnuffelt, is immers een mak-
kelijke prooi voor roofvogels.

hOOFdKlOK

Elke lichaamscel beschikt over een 
eigen klokje, dus zelfs onze kleine 

teen kan ‘weten’ hoe laat het ongeveer 
is. Maar de meeste klokken tikken niet 
zelfstandig. Wordt een willekeurige cel 

Wat tikt daar zo?

in 1999 sloten onderzoekers van de universiteit van 
harvard 25 vrijwilligers een maand lang op in een 

tijdloze ruimte. letterlijk: een huis waar geen daglicht 
binnendrong, en geen andere tijdsaanduidingen (dus 
geen krant, telefoon, mail, et cetera). De proefperso-
nen kregen dagen van 28 uur opgelegd. een moeilijk 
ritme voor de bioklok, omdat ons lichaam een ver-
lenging van elke dag met 4 uur niet kan bijbenen. na 
drie dagen van 28 uur loopt de bioklok voor in plaats 
van achter, waardoor ook geen aanpassing mogelijk 
is. aan de hand van de lichaamstemperatuur en de 

productie van het hormoon melatonine achterhaal-
den de amerikaanse onderzoekers dat de menselijke 
klok exact 24 uur en 10 minuten telt. De onderlinge 
variatie was gering: minder dan 2,5 minuut.
eerder dachten wetenschappers dat de biologische 
klok 25 uur telde, omdat mensen die in een tijdvrije 
ruimte zelf hun daglengte mogen bepalen dagen 
maken van circa 25 uur. maar door de lichtknop 
zelf te hanteren, beïnvloeden deze mensen hun 
bioklok. De meting van harvard wordt daarom 
betrouwbaarder geacht.          |

tiJdloos onderZoek

Op de ingestelde wektijd gaat de lamp aan en 
die gaat vervolgens steeds feller branden. Bij 

maximale lichtsterkte, na ongeveer een half uur, 
gaat het alarm af. De lichtwekker bootst hier-
mee de opkomende zon na en het natuurlijke 
ontwaakproces waarbij de door licht aangedre-

ven biologische klok het lichaam activeert. 

lichtwekker

Foto: www.philips.nl
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onder andere voor een 24-uurs ritme in 
hormoonconcentraties, bloeddruk, hart-
slag en lichaamstemperatuur.

In het dagelijks leven komt de ritmiek 
van onze biologische klok het duidelijkst 
tot uiting in ons slaap- en waakritme. 
Ongeveer een half uur voordat we wak-
ker worden, geeft de bioklok signalen af 
die het lichaam klaarmaken voor de dag. 
De bijnieren maken dan bijvoorbeeld het 
hormoon cortisol aan (dat glucose in spie-
ren omzet in energie), en de hartslag en 
bloeddruk gaan omhoog.

Normaal gesproken stijgt ’s avonds rond 
acht uur langzaam de concentratie van 
het hormoon melatonine, dat ons slape-
rig maakt. Melatonine wordt aangemaakt 
in de pijnappelklier in de hersenen. De 
melatonineconcentratie piekt om twee 
uur ’s nachts. ’s Morgens om acht uur 
staat het melatoninepeil weer op het lage-
re dagniveau.

Bij mensen met slaapstoornissen blijkt 
het melatonineritme vaak verstoord en 
bij kinderen met ADHD blijkt de concen-
tratie pas laat op de avond te stijgen. Het 
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft sinds 
2005 een melatoninepoli. Via speeksel-
metingen wordt gekeken of er sprake 
is van een verlate melatonineproductie. 
In dat geval kunnen mensen melato-
nine voorgeschreven krijgen op een spe-
cifiek tijdstip. Deze therapie is overigens 
experimenteel, want melatonine staat in 
Nederland niet geregistreerd als genees-
middel en de effecten op lange termijn 
zijn nog onbekend. Zeventig procent van 
de behandelde patiënten zegt baat te heb-
ben bij de behandeling.         |
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alle genen wordt gecontroleerd door de 
biologische klok; deze genen komen dus 
tot expressie in een 24-uurs ritme. 

Ondanks de centrale aansturing functi-
oneren de klokken buiten de SCN tot op 
zeker hoogte autonoom. Wanneer iemand 
bijvoorbeeld besluit om voortaan als ont-
bijt een vijfgangendiner te eten, dan zal 
de spijsvertering zich hierop aanpassen. 
Na verloop van een paar dagen valt dit 
ontbijt niet meer als een blok op de maag 

en na een aantal weken is het lichaam 
’s ochtends helemaal klaar voor de uit-
gebreide maaltijd. Bij eenvoudige orga-
nismen werken de perifere klokken zelfs 
geheel zelfstandig. Zo blijven de pigment-
cellen van een onthoofde borstelworm 
gewoon een 24-uurs ritme houden.

Blinden hebben niet allemaal last van 
een verstoord dag-nachtritme. Lange tijd 
was dit een raadsel voor wetenschappers, 
want bij veel van deze blinden is het over-
duidelijk dat alle kegeltjes en staafjes die 
licht opvangen in het netvlies stuk zijn. 
In 2002 werd het raadsel opgelost. Een 
groep van Amerikaanse, Engelse, Duitse 
en Canadese onderzoekers bewees toen 
dat sommige zenuwcellen aan de voor-
kant van het netvlies zelf een lichtgevoelig 
netwerk vormen. Ze bevatten het pigment 
melanopsine, dat reageert op licht en don-
ker. Doordat het om slechts 1 à 2 procent 
van alle zenuwcellen gaat, is dit netwerk 
pas laat ontdekt.

melatOnine

De klok in de SCN zorgt voor eiwit-
concentraties die stijgen en dalen 

over een periode van 24 uur. Dit circa- 
diane ritme wordt via biochemische  
routes en zenuwsignalen doorgegeven 
aan de rest van het lichaam. Het zorgt 

planten en dieren vertonen naast een 24-uurs 
ritme ook een seizoensritme. Vogels trekken 

naar andere oorden als de nachten gaan lengen en 
de meeste planten en bomen bloeien eenmaal per 
jaar. Vooral de lengte van de nacht blijkt belangrijk. 
als een lange winternacht wordt onderbroken met 
licht gaan veel najaarsbloeiers bijvoorbeeld bloeien. 
kwekers maken hier gebruik van om het hele jaar 
door bloemen te kunnen oogsten. ook muizen 
passen hun activiteiten aan op de daglengte: wan-
neer ze in een laboratorium lange dagen opgelegd 
krijgen, rennen ze ’s nachts lange periodes in hun 
radje. korte dagen zorgen daarentegen voor korte 
renperiodes. maar hoe de nachtlengte biochemisch 
invloed uitoefent op de biologische klok is nog 
onduidelijk. en of ook de biologische klok van de 
mens wordt beïnvloed, is nog niet bewezen.       |

seiZoensklok

De natuurlijke aanmaak van melatonine in 
de pijnappelklier is direct gekoppeld aan de 

blootstelling aan licht. Rond half acht ’s avonds 
komt de productie op gang als voorbereiding 

op de slaap. Wie ’s avonds wil doorwerken, kan 
de aanmaak van melatonine onderdrukken door 
in fel licht te vertoeven. Maar de slaap uitstellen 

leidt onherroepelijk tot vermoeidheid.

Per1

Per3

Per2

Cry2

Cry1

eiwitcomplex 
CLOCK-BMAL zet 
klokgenen van het 
type Period aan 

de genen sturen 
productie aan van 
klokeiwitten in 
cytoplasma

PER-eiwitten vormen 
complex met 
cryptochrome (CRY)

eiwitcomplex PER-CRY 
bindt aan eiwitcomplex 
CLOCK-BMAL, waardoor 
productie PER-eiwit daalt

regulering 
klokgestuurde 
processen

Onze biologische klok bestaat uit een verzameling 
genen die elkaar aan- en uitschakelen. Hierdoor 
vindt in de cel een cyclische productie paats van 
klokeiwitten die processen aansturen in het lichaam.

GENEN MET RITME

CLOCK/BMALCRY1

PER3

PER2

PER1

PER1

CRY1

CRY2

celkerncytoplasma

licht

De cyclus duurt iets langer dan 24 uur. 
Daglicht zorgt ervoor dat de klok elke 
dag wat wordt bijgesteld tot het aardse 
dagnachtritme van exact 24 uur.
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sommige medicijnen werken ’s ochtend beter dan ’s avonds – of juist 
omgekeerd. vooral bij kankermedicatie kan chronotherapie nuttig zijn. Maar 
ook bij te dikke mensen biedt het beïnvloeden van de klok mogelijk soelaas. 

tijd voor een pilletje
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Astma-aanvallen treden vaak 
laat in de nacht op doordat de 
longfunctie ’s nachts vermin-

dert. Astmamedicijnen moeten daarom 
’s avonds worden ingenomen voor een 
optimale werking. Hartinfarcten, beroer-
tes en andere hart- en vaataandoeningen 
treden juist vaak ’s ochtends op omdat 
bloeddruk en hartslag dan snel stijgen. 
Het zou dus logisch zijn deze medicijnen 
een paar uur voor het ontwaken in te 
nemen. In de farmacie wordt echter vaak 
naar homeostase gestreefd: een constante 
bloedconcentratie van een geneesmid-
del over een zo lang mogelijke periode, 
omdat dit vaak het beste effect oplevert.

Bij kanker lijkt verandering op komst. 
Oncoloog Francis Levi van het Franse 
onderzoeksinstituut INSERM onderzoekt 
al jaren het effect van de toediening 
van cytostatica (antikankermedicijnen) 
op verschillende tijdstippen. Die invloed 
blijkt soms groot. Kinderen met acute 
lymfatische leukemie hebben zelfs een 
tweemaal zo grote overlevingskans wan-
neer zij cytostatica ’s avonds krijgen toe-
gediend in plaats van ’s ochtends. Dit is 
dan ook de norm.

Uit onderzoek bij darmkankerpatiënten 
bleek eveneens dat het tijdstip van medi-
catie van belang is. Een groep patiënten 
kreeg ’s nachts rond vier uur een cocktail 
van cytostatica afgewisseld met een twee-
de middel om vier uur ’s middags. De 
resultaten bij deze groep waren beter dan 
in de groep waarbij de medicatie zoveel 
mogelijk gelijk werd gehouden geduren-
de de dag. De bijwerkingen waren veel 
minder en de tumoren reageerden beter.

OntRegeld

Het is vaak nog onduidelijk waaróm 
geneesmiddelen op een bepaald 

tijdstip beter werken. Toch is er gegronde 
reden om tijdsafhankelijke medicatie juist 
bij kanker te onderzoeken. In tumorcellen 
blijkt de bioklok namelijk vaak ontregeld 
of ‘op hol geslagen’, al probeert de SCN de 
cellen in een circadiaan ritme te houden. 
Medicatie toedienen wanneer de tumoren 
actief groeien en de celdeling van het 
lichaam in rust is, zal het meeste effect 
opleveren en de minste bijwerkingen. 
Dat de klok ontregeld is in tumoren is 
niet vreemd. Kankercellen groeien onge-
remd, terwijl bij gezonde cellen de deling 
onder controle staat van klokgereguleerde 
processen. 

Amerikaanse wetenschappers van de 
universiteit van North Carolina vonden 
onlangs aanwijzingen voor een bioche-

mische relatie tussen de biologische klok 
en een van de herstelmechanismen van 
DNA: het eiwit XPA (xeroderma pigmen-
tosum A). XPA dat beschadigd DNA her-
kent, blijkt in het hersenweefsel en de 
lever van muizen te oscilleren in een 
ritme van 24 uur. De piekconcentratie 
ligt rond het middaguur. Dat is niet hele-
maal verwonderlijk, want de natuurlijke 
beschadiging van het DNA wordt vooral 
veroorzaakt door uv-straling van de zon, 
die midden op de dag het meest intens is. 
Het DNA-reparatiemechanisme blijkt het 
meest actief tussen tien uur ’s morgens 
en twee uur ’s middags en het minst 
actief tussen zes en tien uur ’s avonds. 
Deze tijden komen exact overeen met de 
tijdstippen waarop het antikankermiddel 
cyclofosfamide – een medicijn dat DNA 
beschadigt – de minste respectievelijk de 
meeste bijwerkingen blijkt te vertonen.

Wanneer bij een kankerpatiënt de klok-
tijd van een tumor zou kunnen worden 
vastgesteld (die doorgaans afwijkt van die 
van gezonde cellen), moet het mogelijk 

het lichtgevoelige eiwit cryptochroom zorgt in 
planten en veel insecten voor de afstemming 

van de biologische klok op daglicht. ook bij mensen 
is het eiwit cryptochroom een onontbeerlijk onder-
deel van de biologische klok, maar de afstemming 
van de klok gebeurt via een ander lichtgevoelig eiwit: 
het pigment melanopsine dat zich in een deel van de 
lichtgevoelige cellen van het netvlies bevindt. toch 
heeft het menselijk cryptochroom zijn lichtgevoelig-
heid niet – of in ieder geval niet helemaal – verlo-
ren, bleek bij experimenten van Duitse, Franse en 
amerikaanse onderzoekers in 2008. Wordt het eiwit 
belicht dan wordt het gele pigment flavine -in het 
centrum van het eiwit gereduceerd. elke menselijke 
cel waarin UV-licht kan binnendringen, heeft dus 
in principe het vermogen dit op te merken.       |

'Zien' door de huid?

Sterke lampen (met een lichtopbrengst boven de 
3000 Lux) kunnen net als daglicht de biologische 

klok beïnvloeden. Ze worden al ingezet tegen winter-
depressies, maar kunnen ook in ziekenhuizen en 

fabrieken zorgen dat mensen zich in de nachtdienst 
wakkerder voelen. Op dit moment vindt veel onder-
zoek plaats naar de optimale lichtsterkte en kleur 
om alertheid te verhogen zonder de biologische 

klok nadelig te beïnvloeden.

lichttherapie

melanopsine
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zijn een tijdstip te kiezen waarbij de 
tumorcellen het meest last hebben van de 
medicatie en de gezonde lichaamscellen 
het minst.

Voorlopig is het nog lang niet zo ver. 
De relatie tussen de biologische klok en 
kanker is erg complex. Muizen die het 
klokgen Period ontberen en waarbij de 
klok dus niet werkt, hebben bijvoorbeeld 
een verhoogde aanleg voor kanker. Maar 
onderzoekers zagen ook dat muizen met 
kanker juist langer overleefden (anderhalf 
keer zo lang) wanneer het klokgen crypto-
chrome (Cry) was uitgeschakeld. In het 
laatste geval ging het om muizen met een 
aanleg voor kanker omdat ze een defect 
hadden in het tumoronderdrukkende 
eiwit p53. Circa de helft van alle kanker-
patiënten heeft tumoren waarin p53 is 
uitgeschakeld. Ook hier is nog onduide-
lijk waarom het klokgen het ziekteverloop 
beïnvloedt. Interessant is de vinding wel, 
want ingrijpen in de klok zou de therapie 
kunnen baten. 

ZwaaRlijvigheid

Onderzoekers van het Nederlands 
Instituut voor Neurowetenschappen 

(NIN) en het AMC bestuderen het ver-
band tussen de biologische klok en zwaar-
lijvigheid. Volgens hen raakt door een 
slecht afgestelde klok ook het eetgedrag 
in de war: ons lichaam signaleert op de 
verkeerde momenten een hongergevoel. 
Een deel van de obesitasproblematiek zou 
te wijten zijn aan een ontregelde biologi-
sche klok.

Deze hypothese komt niet uit de lucht 
vallen. De klok speelt immers een belang-
rijke rol binnen onze energiehuishou-
ding. De hormonen melatonine en cor-
tisol sturen volgens een vast ritme het 
autonome zenuwstelsel aan en regelen 
op die manier de activiteit én inactiviteit 
van ons lichaam. Dit gebeurt zowel via 
het sympatische zenuwstelsel (dat zorgt 
voor fight-, flight- en fright-reacties) als 
via de tegenhanger: het parasympatisch 
zenuwstelsel dat betrokken is bij rest- en 
digest-processen.

Het AMC werkt aan een grote database 
waarin de gegevens worden verzameld 
van patiënten met een slecht functione-
rende hypofyse of hypothalamus. In de 
databank komen alle relevante waar-
den van hun hormoonhuishouding en 
stofwisseling, hun slaap-waakgedrag en 
eventuele medicatie. Uiteindelijk zou dit 
onderzoek kunnen leiden tot circadiane 
interventie – een pilletje dat de biologi-
sche klok bijstuurt.         |

Waarom zijn er typische ochtend- en avond-
mensen? al lang bestaat het vermoeden 

dat het antwoord op deze vraag besloten ligt in 
de biologische klok. ochtendmensen zouden een 
kortere kloklengte hebben of een verschoven klok, 
waardoor ze zich eerder op de dag fit voelen. Bij 
avondmensen zou het omgekeerde aan de hand 
kunnen zijn.
om dit te onderzoeken brachten in 2004 en 2005 
negen vroege vogels en negen nachtbrakers drie-
maal een week door in een tijdvrije ruimte van de 
rijksuniversiteit groningen. in zo’n ruimte zijn 
geen klokken, geen radio of tv en geen daglicht. en 
het licht is zo gedempt dat het geen invloed heeft 
op de biologische klok. onderzoekster marijke 
gordijn ontdekte op die manier dat vroege vogels 
dagen maken die zo’n half uur korter duren dan die 
van de nachtbrakers.
oostenrijkse en Zwitserse chronobiologen vonden 
in 2008 eveneens verschillen in kloklengte op mole-
culair niveau tussen vroege vogels en nachtbrakers. 
onder verdoving werd een paar mm2 huid (een 
huidbiopt) afgenomen bij 28 extreme ochtend- en 
avondmensen. Vervolgens werd met behulp van 
een virus een gen van de vuurvlieg aan de huidcel-
len toegevoegd. het vuurvlieggen codeert voor 

een lichtgevend eiwit en werd zodanig ingebouwd 
dat het tegelijkertijd wordt aangemaakt met het 
oscillerende klokgen Bmal1. De celkweek werd 
vervolgens vijf dagen in een compleet verduisterde 
ruimte gezet, waarin een lichtgevoelige camera 
automatisch elk uur een foto maakte. Doordat de 
cellen licht geven in het ritme van de biologische 
klok, kon zo de kloklengte worden gemeten.
De helft van de mensen had een afwijkende klok-
lengte die overeenkwam met hun levenspatroon: 
een kortere klok voor de vroege vogels en een lan-
gere voor de nachtbrakers. Bij de andere helft werd 
echter geen verschil in kloklengte gevonden. Bij 
deze mensen bleken de concentraties in klokgenen 
wel sterker – of juist veel minder sterk – te variëren 
dan bij mensen met een normaal leefpatroon.
De aanwijzingen stapelen zich dus op dat het och-
tend- en avondgedrag nauw samenhangen met de 
biologische klok. toch is dit nog niet wetenschap-
pelijk overtuigend bewezen. ook processen die niet 
gekoppeld zijn aan de biologische klok, zoals de 
snelheid waarmee de slaapbehoefte overdag wordt 
opgebouwd en ’s nachts wordt ingelost, kunnen 
zorgen voor vroege vogels en nachtbrakers. en het 
ochtendhumeur kan toch ook nog in andere genen 
schuilen.               |
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cis-retinal trans-retinal

licht

ochtend- of avondmens?

De biologische klok telt precies 24 uur dankzij de 
corrigerende invloed van daglicht. Lichtgevoelige 
cellen in het netvlies zorgen hiervoor. Wanneer 
licht in het oog valt wordt de stof cis-retinal in 
het pigment melanopsine omgezet in trans- 
retinal. Ook het pigment rhodopsine in de 
staafjes en kegeltjes van het netvlies werkt 
zo. Het eiwit melanopsine heeft echter meer 
overeenkomsten met het rhodopsine van onge-
wervelde dieren (zoals de octopus) dan met het 
menselijke rhodopsine. Melanopsine reageert 

bijvoorbeeld vooral op blauw licht en er is 
beduidend meer licht nodig voordat het retinal 
‘omklapt’. De vormverandering zorgt via een 
cascade aan reacties uiteindelijk voor het ope-
nen van ionenkanalen in de zenuwcel, waardoor 
de hoofdklok in de hypothalamus het signaal 
krijgt dat het licht is. Melanopsine is pas in 
2002 ontdekt en nog lang niet alle details van 
het werkingsmechanisme zijn ontrafeld. Het lijkt 
erop dat rood licht het trans-retinal weer omzet 
in de uitgangsstof. 

lichte correctie
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- De biologische klok bij mens, dier en plant, Peter van Dooren 
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- De biologische klok. Ritmiek van het leven, Arthur T. Winfree 

(Natuur & Techniek, 1990).
- De biologische klok, Carol Orlock (Ploegsma, 1995).

AAnbevolen websItes
- www.hhmi.org/biointeractive/museum/exhibit00/: Virtuele 

tentoonstelling Time matters: biological clockworks.
- www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_slaapwaak.html: 

Infomatie over 24-uurs ritmiek van RIVM.
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- www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=317: 

Test je bioritme.
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=259318: De wekker in jezelf, artikel Kennislink.
- http://werkstukpakket-natuurengezondheid.kennisnet.nl/

debiologischeklok: Kennisnet werkstukkenpakket 'De  
biologische klok'.

- http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/dna/clockgenes/: 
The times of our lifes.

- www.srbr.org: Society for Research on Biological Rhythms.

voor op sChool
 1. Geef drie redenen waarom kennis over de werking en de rol 

van onze biologische klok zo belangrijk is.
 2. Geef aan hoe verslaving aan bijvoorbeeld koffie, drank of 

seks deels bepaald kan zijn door je biologische klok.
 3. Beschrijf wat je ziet in een grafiek met het 24-uurs-ritme van 

de bioklok. In deze grafieken lopen de concentraties cortisol 

en melatonine uit fase met alertheid en lichaamstempera-
tuur. Wat betekent uit fase?

 4. Wat is het belangrijkste onderscheid tussen lampen voor licht-
therapie en de gebruikelijke verlichting thuis en op school?

 5. Wat is de rol van melatonine in het slaap- en waakritme? 
Geef de structuurformule van melatonine en benoem de 
karakteristieke groepen. Welk zuur ontstaat bij hydrolyse 
van de peptidebinding? 

 6. De werking van de biologische klok is onder andere onder-
zocht door in hamstercellen ‘klokgenen’ in te bouwen die 
een groen fluorescerend eiwit produceren. Wat is de functie 
van dit eiwit?

 7. Binding van een klokeiwit-complex aan een klokgen remt 
de activiteit van het gen. Welke intermoleculaire krachten 
zorgen voor binding van eiwitcomplexen aan genen?

 8. Wat is chronotherapie? En waarop berust de effectievere werking 
van cytostatica als rekening wordt gehouden met de bioklok?

 9. Cis-retinal en trans-retinal bevatten een geconjugeerd π-elek-
tronensysteem. De dubbele bindingen staan vrije draaibaar-
heid om de C-C bindingen in de weg. Hoe zorgt licht ervoor 
dat draaiing van cis naar trans toch mogelijk is?

10. Houd gedurende een week een dagschema bij van je acti-
viteiten. Maak een schets van je biologische klok en van je 
dag- en nachtritme. Vergelijk je biologische klok met die van 
je vrienden en met die van je huisdier.
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Dag in, dag uit: na 24 uur drijft het laatste radertje van het bio-
chemische klokproces het eerste tandwieltje weer aan, waarna de 

wijzer opnieuw de biologische klok rondgaat. 


