
Chemische 
Feitelijkheden

Bij een actief leven hoort een zekere mate van span-
ning. Te veel spanning voelt onprettig en kan op 
den duur leiden tot gezondheidsklachten. Iedereen 

kent het gevoel van ‘stress’ en velen doen moeite om het 
te bestrijden. Maar wat maakt dat je stress ervaart? Hoe 
steekt de stressrespons biochemisch in elkaar? Waar komt 
de adrenaline die door je lijf giert eigenlijk vandaan? Wat 
doet het en hoe? En waarom? Waar blijft het als het is uit-
gewerkt? Hoe kan het dat als adrenaline maar zo kort actief 
blijft, stress toch zo lang kan duren dat je er ziek van kunt 
worden? En waarom blijft het met die stresshormonen in je 
lijf, alles wat daar al over bekend is en wat er steeds gemak-
kelijker aan is te meten, toch zo moeilijk om de mate van 

iemands stress objectief te bepalen? De chemie van Stress 
geeft zicht op de complexe achtergrond van een vertrouwd 
concept.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Veel mensen worden ziek van zorgen.  

Terwijl stress in feite een heel functionele reactie van het 
lichaam is.

• De Basis: Om stress te begrijpen is inzicht in de chemie 
tussen hersenen, bijnieren en hormonen als adrenaline en 
cortisol essentieel.

• De Diepte: De adrenaline giert door je lijf. Toch blijft het 
moeilijk stress aan je hormonen af te meten. |

Vechten, vluchten of zwoegen
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iedereen heeft wel eens last van stress. Daar kun je ziek van worden. 
eigenlijk is dat best gek, want de stressrespons is een normale 

lichamelijke reactie op spanning.

Iedereen maakt zich wel eens zorgen. 
Vooral om zaken die de gezondheid 
en veiligheid van onszelf en onze 

naasten, ons werk, inkomen, onze huis-
vesting en reputatie lijken te bedrei-
gen. Wij ervaren die zorgen heel fysiek. 
Ze doen onze harten sneller kloppen, 
de ademhaling versnellen en het zweet 
uitbreken. Als de zorgen lang aanhou-
den maken ze ons gespannen, boos, 
geïrriteerd, nerveus, angstig, verdrietig, 
huilerig, duizelig, vermoeid, futloos, sla-
peloos, ongemotiveerd of benauwd. We 
krijgen er hoofd-, spier- en buikpijn van. 
En minder zin in eten en seks. Kortom: 
ze maken ons gestresst. En daarover 
kunnen we ons dan weer zorgen maken. 
Want stress is toch ongezond?

Ongeveer één op de vijf door bedrijfs-
artsen bij het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten gemelde beroepsziek-
ten betreft ‘werkgerelateerde psychische 
aandoeningen’, meestal omschreven als 
overspannenheid of burn-out. Bij een 
steekproef in 2012 scoorde ongeveer 

13 procent van ondervraagde werknemers 
in Nederland hoog op een vragenlijst die 
emotionele uitputting meet. 

Veel mensen zoeken manieren om 
zich te beveiligen tegen kwalijke gevol-
gen van werkstress, studiestress, hypo-
theekstress, relatiestress, familiestress, 
‘social media stress’ of – in Groningen 
– aardbevingstress. Het internet puilt uit 
van goedbedoelde tot meer commerci-
ele adviezen en middelen ter bestrijding 
of vermijding van stress, vaak volgend 
op opsommingen van aandoeningen als 
depressie, angststoornissen, diabetes, 
hart- en vaatziekten, schildklierontrege-
ling, maag- en darmproblemen, zwaarlij-
vigheid, autoimmuunziekten en andere 
gezondheidsproblemen die gerelateerd 
kunnen zijn aan stress. 

Stress ervaren is kennelijk slecht nieuws. 
Opvallend eigenlijk, want stress is in feite 
niks anders dan een proces van aanpas-
singen dat optreedt in een lichaam als 
reactie op externe prikkels. Mensen, en 
al andere levende wezens, hebben zulke 

aanpassingen broodnodig om hun inter-
actie met die omgeving in goede banen te 
leiden. Een lichaam dat níet reageert op 
externe prikkels is pas echt in gevaar.

ReageRen met spieRkRacht

Gewervelden zoals mensen zijn 
gebouwd om op stress te reageren 

met in de eerste plaats spierkracht. De 
stressrespons bereidt het lichaam voor op 
actie. Ze regelt de voorziening van makke-
lijk beschikbare brandstof en voldoende 
zuurstof voor de nodige spieren en de 
hyperalerte hersenen, en een snelle afvoer 
van afvalproducten en warmte. De bloed-
circulatie verbetert door snellere hartslag 
en hogere bloeddruk. De ademfrequentie 
en ademdiepte neemt toe, zodat meer 
zuurstof beschikbaar komt en zweetklie-
ren beginnen vocht af te scheiden om het 
lichaam dat op het punt staat zich in te 
spannen alvast te koelen.

Bij het aansturen van deze lichamelijke 
reacties spelen in eerste instantie de stres-
shormonen adrenaline en noradrenaline 

Fysiek
crisismanagement

Stress: mensen ervaren hun zorgen heel fysiek.

Een lijf dat niet reageert op externe prikkels 
is pas echt in gevaar.

Ook bij hardlopen en andere sportieve 
activiteiten komt adrenaline vrij.

Rennen vooR je leven oF gewoon lekkeR Rennen?
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een hoofdrol. Zij worden gevormd in 
het merg van de bijnieren, kliertjes die 
tegen de nieren aan liggen. Een stress-
signaal vanuit de hersenen zorgt dat de 
bijnieren deze stresshormonen binnen 
enkele seconden in de bloedsomloop uit-
scheiden.

Uitstel langeteRmijnpRojecten

Een tweede aspect van de stressres-
pons is het beschikbaar houden van 

voldoende makkelijke brandstof en het 
tot nader order uitstellen van energievre-
tende fysiologische langetermijnprojec-
ten. Wie nu moet rennen voor zijn leven 
hoeft even geen energie te spenderen aan 
de verwerking van voedsel voor de energie 
van morgen, celdeling en groei of het op 
peil houden van de afweer tegen toekom-
stige ziektekiemen.

Bij het verhogen van de bloedsuikerspie-
gel en het onderdrukken van de lichame-
lijke bouwprojecten speelt het hormoon 
cortisol een grote rol. Cortisol bevordert 
de afbraak van eiwitten en vetten en de 
aanmaak van glucose uit de daaruit vrij-
komende aminozuren en vetzuren. Zo 
vergewist het lichaam zich van een rijke 
voorraad snelle brandstof voor spieren en 
hersenen, zolang de (vermeende) bedrei-
ging aanhoudt. Daarnaast remt cortisol 
de werking van het energieverslindende 
immuunsysteem. Ook zet cortisol in de 
meeste gevallen de alarmbel in de her-
senen die aanleiding gaf tot de stress-
respons weer uit.

geen ziekte

Deze stressreactie is geen teken van 
ziekte. Het is crisismanagement, 

noodzakelijk om sterk en alert te reageren 
en zo de overleving op korte termijn veilig 
te stellen. Dat stress in onze maatschappij 
een slechte naam heeft, komt door het ver-
val dat kan gaan optreden in een lichaam 
dat onvoldoende gelegenheid krijgt voor 
ontspanning en herstel. Een lichaam dat 
door zorgen om (vermeende) bedreigin-
gen voortdurend veel energie in crisisma-
nagement blijft steken en te lang rigoureus 
bezuinigt op de zaken die het leven op 
termijn de moeite waard maken, kan op 

den duur zelfs moeite krijgen met zoiets 
gewoons als ademhalen (hyperventilatie). 
Om over concentratie, het goed verteren 
van voedsel, het bestrijden van ziekten en 
infecties, het normale gebruik van spieren 
(stijfheid, verkramping, gewrichtspijn) en 
het reguleren van bloeddruk, hartwerking, 
lichaamstemperatuur en het waak-slaap-
ritme nog maar te zwijgen. 

Bij wie gezondheidsklachten door lang-
durige stress hardnekkig worden, levert 
het zoeken naar steun en hulpmiddelen 
om weer langer dóór te kunnen wellicht 
pas soelaas na het vinden van voldoende 
pauze. |

hippocrates, volgens sommigen de grond-
legger van de Westerse geneeskunde, 

stelde bijna 2.500 jaar geleden al dat alle ziekte 
behalve uit pathos, het lijden aan lichamelijke 
onbalans, ook bestaat uit ponos, het zwoegen van 
het lichaam om die verstoorde balans te herstel-
len. toch duurde het tot 1936 voor dit idee als het 
concept ‘stress’ in de wetenschappelijke litera-
tuur zou doordringen. in dat jaar publiceerde 
het tijdschrift nature het artikel ‘a syndrome 
Produced by Diverse nocuous agents’. het was 
geschreven door de jonge hongaarse arts en 
organisch chemicus hans selye. selye probeerde 
in de jaren dertig in Canada carrière te maken in 
het opkomende vakgebied endocrinologie. hij 
had onderzocht hoe ratten reageerden op injec-
ties met een extract van eierstokken.
selye observeerde bij zijn labratten opvallend veel 
maagzweren, vergrootte bijnieren en verkleinde 
immuunweefsels. Gek genoeg beperkte dit feno-

meen zich niet tot de met eierstok-extract inge-
spoten dieren. De controlegroep van met zout-
oplossing ingespoten dieren vertoonde dezelfde 
afwijkingen.
in plaats van zijn experiment als mislukt te 
beschouwen, doorzag de jonge onderzoeker wat 

er aan de hand kon zijn. misschien zorgde het 
ongemak van het injecteren zelf – selye was daar 
naar het schijnt niet heel bedreven in – voor deze 
gezondheidseffecten bij al zijn ratten. 
om die hypothese te testen injecteerde selye 
ratten ook met andere extracten, hield hij ze 
onder onplezierige omstandigheden in hitte en 
kou, of onderwierp ze aan vervelende operaties 
of langdurige fysieke inspanning. na verloop van 
tijd vertoonden alle dieren dezelfde fysieke veran-
deringen. 
voor deze algemene respons op allerhande onge-
mak koos selye de term ‘stress’, die eerder al 
door de amerikaanse fysioloog Walter Cannon in 
publicaties over homeostase en de ‘fight-or-flight 
response’ (vecht-of-vluchtreactie) was gebruikt. 
selye gaf het concept handen en voeten door aan 
te tonen dat het lichaam op een gelijke manier rea-
geert op uiteenlopende stressoren en dat te lang 
aanhoudende stress het lichaam ziek kan maken. |

StReSS-ontdekkeRS

hans selye

in veel beschrijvingen van de stressrespons 
staat de vecht-of-vluchtreactie op de voorgrond. 

stress bereidt het lichaam voor op een gevecht 
of vlucht. De laatste vijftien jaar is duidelijk 
geworden dat vechten of vluchten bij mensen 
niet de enige weg uit stress hoeft te zijn. ook een 
toename van verzorgend gedrag, bijvoorbeeld 
zorgen voor kinderen, en het verstevigen van 
sociale banden kan het stressgevoel verminde-
ren en de concentraties van stresshormonen in 
het lichaam verlagen. sommige wetenschappers 
spreken van een ‘tend and befriend respons’ naast 
fight or flight. 
Deze tend and befriend respons zou zorgen dat 
mensen in noodsituaties niet hun nakomelingen 
in de steek laten en veiligheid zoeken in de groep. 

men veronderstelt dat het hormoon oxytocine 
een belangrijke rol speelt bij deze demping van 
de stressrespons. en dat vrouwen gevoeliger zijn 
voor de stressdempende werking van dit hormoon 
dan mannen. |

vechten oF vRienden
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nadat een stressprikkel in de hersenen is verwerkt, mobiliseren 
hormonen uit de bijnieren het lichaam. Bij aanhoudende spanning speelt 

naast adrenaline vooral het hormoon cortisol een grote rol.

tie in het bloed (de ‘cortisol awakening 
response’). Het zorgt dat voldoende ener-
gie beschikbaar komt om op te staan en 
op zoek naar voedsel te gaan. In de loop 
van de dag halveert de cortisolconcentra-
tie in het bloed; stress verhoogt die (tijde-
lijk) weer wat.

coRtisol-ReceptoRen

Cortisol bindt aan glucocorticoid-
receptoren die in het cytoplasma van 

alle lichaamscellen te vinden zijn. Het 
hormoon diffundeert gemakkelijk door 
de celmembraan naar het cytoplasma om 
aan deze receptoren te binden. Twee geac-
tiveerde receptoren samen vormen een 
zogenaamde homodimeer: in die vorm 
laten ze zich naar de celkern transporte-
ren. Daar zetten de geactiveerde recep-
torkoppels het aflezen van diverse genen 
in gang en blokkeren ze het aflezen van 
andere genen. Welke genen dit zijn ver-
schilt per celtype.

In grote lijnen draagt een verhoging 
van de cortisolconcentratie in het lichaam 
door stress vooral bij aan de vorming van 
vrij glucose, uit met name glycogeen, en 
aan de onderdrukking van ontstekings- 
en immuunreacties.

peptidehoRmonen

Het signaal voor de bijnierschors om 
cortisol af te geven komt van de 

hersenen, via een opeenvolging van pep-
tidehormonen. Het hormoon dat de bij-
nieren aanspoort om cortisol in het bloed 
af te geven wordt adrenocorticotropisch 
hormoon (ACTH) genoemd. ACTH is 
een polypeptide van 39 aminozuren dat 
wordt afgesplitst van het voorloperpep-
tide proopiomelanocortine (POMC), dat 
241 aminozuren telt. Diverse enzymen 
kunnen uit dit POMC meer dan tien ver-

Om een gewerveld lichaam in actie 
te krijgen is allereerst een veran-
dering in de balans in het auto-

nome zenuwstelsel nodig. Ook bij een 
stressprikkel (‘stressor’) zorgt de hypotha-
lamus, een klein gebied diep in de herse-
nen, voor stimulatie van het zogenaamde 
sympatische deel van het zenuwstelsel. 
De razendsnelle elektrische signalen via 
dit systeem zorgen dat aan zenuwuitein-
den bij allerlei organen de stof adrenaline 
vrijkomt. Daardoor verwijden de pupillen, 
droogt de speekselproductie op, versnelt 
de hartslag, vertraagt de darmwerking en 
spannen spieren. 

Het begint bij noradrenaline. In cellen 
van het bijniermerg liggen extra voor-

raden van deze voorloper van adrenaline 
klaar. Onder invloed van de prikkels uit 
het sympatische zenuwstelsel zorgt een 
enzym voor een snelle omzetting. Via het 
bloed versterkt en verlengt adrenaline de 
effecten van het sympatische zenuwstel-
sel op alle doelorganen. Dat gebeurt bij 
elke vorm van fysieke inspanning, ook bij 
acute stress. Wanneer het gevaar geweken 
is – of als de hardloopschoenen weer zijn 
uitgetrokken – brengt activatie van het 
parasympatisch zenuwstelsel het lichaam 
terug in een minder alerte toestand, waar-
in weer meer energie naar spijsvertering 
en lichamelijk herstel zal gaan.

tweede Fase

Na de eerste alarmfase met adrenaline, 
treedt een tweede stresshormoon op 

de voorgrond. Ook dit wordt gemaakt in 
de bijnieren, in cellen in de schil – cortex 
– van deze kliertjes. Dit cortisol begint na 
enige minuten bij te dragen aan de stress-
respons. De actie van cortisol lijkt vooral 
gericht op het beschikbaar houden van 
glucose voor de hersenen en belangrijkste 
spiergroepen.

Cortisol is een steroïdhormoon, dat in 
de mitochondriën van bijnierschorscellen 
wordt gemaakt uit cholesterol. Het beïn-
vloedt allerlei stofwisselingsprocessen in 
het lichaam. In de lever stimuleert het 
de vorming van glucose uit aminozu-
ren en vetzuren (gluconeogenese) en het 
voorziet dat proces van input door elders 
in het lichaam de afbraak van vetten en 
eiwitten tot vetzuren en aminozuren te 
sturen. Daarnaast remt cortisol de activi-
teit van het immuunsysteem.

Hoewel cortisol bekend staat als stress-
hormoon, produceert de bijnierschors het 
de hele dag door. Iedere ochtend kort na 
het ontwaken piekt de cortisolconcentra-

Reageren
op een stressor

StReSS-ReSponS
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gel. Tegelijkertijd neemt in het lichaam 
de activiteit af van hormonen die een 
rol spelen bij bijvoorbeeld spijsvertering, 
groei en voortplanting, zoals insuline of 
testosteron.

De veronderstelling dat te hoge of ver-
stoorde concentraties van cortisol of adre-
naline op zichzelf schadelijk zouden zijn 
voor de gezondheid is daarom een te 
simpele voorstelling van zaken. Een pil-
letje om een ‘chemische onbalans’ te her-
stellen lijkt dan ook niet de meest voor de 
hand liggende route om stressgerelateer-
de ongemakken en ziekte te bestrijden. 

Tijdig en voldoende ontspannen geeft 
het lichaam gelegenheid zich te herstel-
len. Zodat het daarna weer klaar kan 
staan om de volgende stressvolle uitda-
ging het hoofd te bieden. |

schillende hormoonachtige polypeptiden 
knippen. Stress zorgt dat sommige cellen 
in de hypofyse, een hormoonkliertje in de 
schedelbasis, er vooral ACTH van maken. 
Dit gaat via het bloed naar de bijnieren.

De ACTH afgifte door de hypofyse wordt 
op zijn beurt gereguleerd door CRH (cor-
ticotropin-releasing hormone), dat in lut-
tele seconden via bloedvaatjes van de 
hypothalamus naar de hypofyse afdaalt 
om de ACTH-afgifte te stimuleren. Ook 
CRH is een polypeptide, een keten van 41 
aminozuren. Het wordt afgegeven nadat 

in de hypothalamus de verwerking van 
input uit andere hersengebieden tot een 
stress-signaal heeft plaatsgevonden. Ook 
de cortisolpiek na ontwaken wordt via 
deze route gereguleerd. De CRH-produc-
tie is gevoelig voor licht.

hpa-as

In populairwetenschappelijke literatuur 
wordt de drietrapsraket hypothalamus-

hypofyse-bijnier (Engels: hypothalamus-
pituitary-adrenal-axis of HPA-as) naar 
cortisol nogal eens omschreven als ‘de’ 
reactie van het lichaam op stress. In reac-
tie op stress veranderen echter allerlei 
hormonale en fysiologische instellingen 
in het lichaam, niet alleen die gerelateerd 
aan de HPA-as. Zo zorgt CRH in de 
hypofyse niet alleen voor de afgifte van 
ACTH, het stimuleert ook de vorming 
van endorfines en enkefalines, morfine-
achtige stoffen die onder meer de pijnbe-
leving dempen. Ook zal de hypofyse bij 
stress de concentratie van vasopressine in 
het bloed verhogen. Vasopressine speelt 
onder meer een rol bij het handhaven van 
de bloeddruk. Verder zet stress de alvlees-
klier aan tot een verhoogde afgifte van het 
hormoon glucagon, dat ook een rol speelt 
bij de verhoging van de bloedsuikerspie-

H

HH

O

HO

O OH

OH

cortisol

adrenaline en noradrenaline werken in het 
lichaam als hormonen en neurotransmitters. 

het zijn catecholamines die in een aantal reac-
tiestappen worden gevormd uit het aminozuur 
tyrosine. hydroxylatie van l-tyrosine levert aan-
vankelijk l-dihydroxyphenylalanine (l-DoPa), 
dat na afsplitsing van Co2 (decarboxylatie) over-
gaat in dopamine, oftewel 2-(3,4-dihydroxyfenyl) 
ethaanamine. Dopamine is in meerdere hersen-
gebieden actief als neurotransmitter en speelt 
een belangrijke rol in het ervaren van blijdschap 
en genot.
in sommige zenuwcellen en cellen in de bijnier 
zijn enzymen actief die dopamine omzetten in 
noradrenaline. in de bijniercellen worden voorra-
den van noradrenaline na een stresssignaal verder 
omgezet tot adrenaline.
adrenaline en noradrenaline activeren vijf soorten 
receptoren (2 α- en 3 β-receptoren) die verschil-
lend over de diverse weefsels en organen in het 
lichaam zijn verdeeld. De β-receptoren hebben de 
hoogste affiniteit voor adrenaline. Bij lage concen-
traties adrenaline in het bloed zorgt hun activiteit 
voor bijvoorbeeld de verwijding van bloedvaten 
en het stimuleren van de activiteit van het maag-

darmkanaal. De α-receptoren zijn minder gevoe-
lig voor adrenaline. maar doordat zij in de meeste 
weefsels veel talrijker aanwezig zijn, zal bij hoge 
een adrenalineconcentratie hun activiteit die van 
de β-receptoren overstemmen. in dat geval zullen 
bijvoorbeeld bloedvaten vernauwen en de activi-
teit van het maagdarmkanaal geremd zijn.
veel van wat nu bekend is over hormonen, neuro-
transmitters en receptoren in het algemeen, werd 
in eerste instantie ontdekt tijdens het bestuderen 
van de werking van adrenaline. adrenaline was in 
1901 het eerste hormoon dat (min of meer) werd 
opgezuiverd; al in 1904 werd het ook synthetisch 
nagemaakt.
in het spraakgebruik is ‘adrenaline’ een ingebur-
gerde naam. De recentere wetenschappelijke litera-
tuur en het populaire taalgebruik in noord-amerika 
gebruikt echter de naam ‘epinephrine’. Beide 
zijn afgeleid van respectievelijk het potjes-latijn  
(ad-ren = bij-nier) danwel -Grieks (epi-nephros) en 
betekenen hetzelfde. De officiële chemische stof-
naam voor adrenaline is (r)-4-[1-hydroxy-2-(methyl-
amino)ethyl]benzeen-1,2-diol. het nauwverwante 
noradrenaline is (r)-4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-1,2-
benzeendiol. |

L-tyrosine

tyrosine hydroxylase

O2, tetrahydro-
biopterine

H2O, dihydro-
biopterine

L-dihydroxyfenylalanine
(L-DOPA)

CO2

DOPA-decarboxylase
aromatisch L-aminozuur decarboxylase

dopamine

O2, ascorbinezuur

H2O, dehydro-
ascorbinezuur

dopamine β-hydroxylase

noradrenaline

adrenaline

S-adenosyl-
methionine

homocysteine

fenylethanolamine
N-methyltransferase

AdRenAline

hpA-AS
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Stress gaat gepaard met veranderingen in de concentraties van stresshormonen. 
Die concentraties zijn in bloed of speeksel te meten. helaas zeggen die waarden 

weinig over hoe gestresst mensen zich voelen.

Ben je vermoeid en prikkelbaar? Heb 
je de indruk dat je het leven min-
der aan kunt? Komt pijn harder 

binnen? Neemt het buikvet schrikbarende 
vormen aan? Misschien heb je last van 
stress en giert het hormoon cortisol door 
je lichaam. Geen nood: voor twee tientjes 
bestel je op het internet je eigen cortisol-
test. Je neemt een speekselmonster en 
stuurt dat naar een lab in Duitsland. Dat 
bepaalt via een immunoassay je cortisol-
concentratie. De uitslag laat enige dagen 
op zich wachten; bepalen of je je vandaag 
al ziek moet melden, gaat dus niet.

Maar wetenschappers in de Verenigde 
Staten en Zuid-Korea bouwen momenteel 
smartphones van om tot stressmonitor. 
Een stripje onder je tong, dan in een spe-
ciaal doosje met lensje aan je smartphone, 
wachten tot een kleurreactie plaatsvindt, 
de flits en camera van je smartphone een 
beeldje laten maken en de app rekent de 
pixeldichtheid van het beeldje om naar 
een cortisolwaarde. Zo goed als realtime 
en geen lab meer nodig.

niet eenvoUdig

Prof.dr. Fred Sweep, hoogleraar labora-
toriumgeneeskunde aan het Radboud 

Universitair Medisch Centrum, ziet het 
zo eenvoudig voorlopig niet worden, 
zeker niet voor toepassing in de kliniek. 
‘Snelle colorimetrische cortisolbepaling 
is op zich mogelijk en lijkt me goed te 
combineren met een smartphone-app. 
Maar het is een nogal ‘rough and ready-
methode’ waarmee het goed bepalen van 
de hormoonconcentratie nog een hele 
klus zal zijn.’

Sweep was betrokken bij veel onder-
zoeken die stress bij proefpersonen of 

patiënten aan hun hormonen probeerden 
te meten. ‘Daar zitten de nodige haken 
en ogen aan. Het liefst zou je catecho-
lamines, zoals adrenaline, meten. Dat 
zijn de échte stresshormonen, waarvan 
je bij acute stress binnen seconden een 
reactie verwacht.’ Maar catecholamines in 
bloed zijn analytisch-chemisch moeilijker 
te meten dan steroïdhormonen en hun 
halfwaardetijd in bloed is kort. ‘Als je een 
kwartier na blootstelling aan een stressor 
eens bloed gaat prikken, is de kans groot 
dat je niks meer vindt.’ 

Catecholamines en hun afbraakpro-
ducten zijn wel detecteerbaar in urine. 
Adrenaline en noradrenaline worden 
onder andere omgezet in vanilleaman-
delzuur (vanilly mandelic acid, VMA). 
Bij een vermoeden van bepaalde adre-
nalineproducerende (bijnier)tumoren 
laten artsen soms de concentraties van 
deze stoffen in urine bepalen. Deze 
zeldzame tumoren leiden tot een voort-
durend veel te hoge adrenalineproduc-
tie en dit is in 24 uur verzamelde urine 
goed te meten. 

In theorie kan ook extreme stress de 
VMA-concentratie in urine verhogen. In 
de praktijk wordt bij stress echter nooit 
urineonderzoek uitgevoerd. Korte adrena-
linepieken als reactie op acute stress zijn 
in de urine van 24 uur later ook niet terug 
te vinden.

coRtisol

In tal van stressexperimenten nemen 
onderzoekers daarom hun toevlucht tot 

cortisolmeting. Sweep: ‘Cortisol piekt bij 
stress pas na iets van tien of vijftien minu-
ten en die piek houdt langer aan. Dat 
geeft voldoende gelegenheid om bloed of 
speeksel af te nemen.’

Maar ook cortisolmeting bij stress blijkt 
problematisch. Cortisol heeft in het lichaam 
allerlei functies, met name in de stofwisse-
ling. Zo zorgt het vlak voor het ontwaken 
dat voldoende energie beschikbaar wordt 
gemaakt om te kunnen opstaan en op zoek 
te gaan naar ontbijt. Tijdens deze cortisol 
awakening response (CAR) is de concen-
tratie hoger dan later op de dag. ‘Die trend 
zie je bij iedereen, maar het is in werke-
lijkheid niet zo’n mooi circadiaan ritme 
als de leerboeken afbeelden’, waarschuwt 

Stress meten aan

hormonen

Met een teststrip wat speeksel afnemen en 
met een app op je smartphone weet je bijna 

direct je cortisolwaarde.

ZelFteSt

Hormoonmetingen correleren laag met het 
stressgevoel dat mensen ervaren.
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Sweep. ‘Een hele dag cortisol meten in één 
persoon levert een grillig patroon op. Dat 
maakt het bijzonder lastig om vast te stel-
len wat nou een basale cortisolspiegel is 
en wat een verhoogde. Tijdens een weten-
schappelijk experiment kun je vaak midde-
len tussen voldoende proefpersonen. Dan 
kom je daar misschien nog uit. Maar een 
individuele cortisolmeting interpreteren 
blijft lastig.’

Dat is ook de ervaring van prof.dr. 
Lorenz van Doornen, die zich als hoog-
leraar gezondheidpsychologie aan de 
Universiteit Utrecht meer dan dertig jaar 
bezighield met onderzoek naar het men-
selijke stress-systeem, onder andere in 

verband met werkstress en burnout. ‘Het 
kenmerkende cortisolpatroon voor een 
individu bepalen vereist minimaal een 
week lang vier metingen per dag doen. 
Het doen van incidentele metingen heeft 
geen enkele zin. Zelfs als het lukt om 
zo’n individueel patroon vast te stellen, 
blijft de duiding moeilijk. Zo meten we 
bij chronische stress, uitputting en ver-
moeidheid bij sommige mensen sterk 
verhoogde en bij anderen juist sterk ver-
laagde cortisolniveaus.’ Sommige stres-
sonderzoekers veronderstellen dat zo’n 
laag niveau volgt op een lange periode 
van te hoog cortisol. ‘Maar dat weten we 
nog niet zeker’, aldus Van Doornen. ‘Er is 

nog veel fundamenteel onderzoek nodig 
om de rol van cortisol bij stress en psy-
chiatrische aandoeningen goed in beeld 
te krijgen.’

coRtisolconcentRatie

Ook het nemen van een cortisolmon-
ster is niet vrij van valkuilen. ‘Bloed 

afnemen is invasief en dus op zichzelf al 
een stressor’, stelt professor Sweep. ‘Bij 
speekselmonsters speelt dat minder. Het 
maakt veel uit of iemand met een witte jas 
in het ziekenhuis een injectienaald in je 
steekt of dat je thuis af en toe in een buis-
je moet spugen.’ Maar in speeksel is de 
cortisolconcentratie met 3 tot 30 nmol/l  
vele malen lager dan in bloed (200 tot 800 
nmol/l). Dat maakt de meting gevoeliger 
voor verstoring. Een minimale hoeveel-
heid bloed in het speekselmonster zal een 
sterk verhoogde meetwaarde geven. ‘Met 
name microbloedinkjes van het tandvlees 
zijn berucht. Vooraf tandenpoesten maakt 
je meting onbetrouwbaar’, aldus Sweep.

Het is maar de vraag of gestresste gebrui-
kers van thuistests met dit soort gevoelig-
heid rekening houden. ‘Maar het grootste 
probleem met het meten van stresshormo-
nen blijft dat de uitkomsten laag correle-
ren met de stressbeleving die mensen rap-
porteren’, benadrukt Van Doornen. ‘Dat is 
geen meetprobleem, maar een intrinsiek 
probleem. Het impliceert dat stresshormo-
nen geen objectievere maat voor stress zijn 
dan subjectief stressgevoel.’ Dat maakt dat 
het meten van stress vooral het terrein 
blijft van psychologen, die zich met vra-
genlijsten ook goed lijken te redden. |

Gedurende de dag variaart de hoeveelheid cortisol die in je lichaam aanwezig is. het niveau varieert 
behoorlijk, al naar gelang de gebeurtenissen van de dag. het verloop kan behoorlijk grillig zijn. |
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De meest toegepaste methode om cortisol in 
bloed, speeksel of urine te meten is via immu-

noassay met behulp van enzymen (eia, enzyme 
immuno assay). Deze methode werkt met gelabelde 
antilichamen. De antilichamen zijn gekoppeld aan 
een enzym dat via een of meerdere tussenstappen 
een meetbare reactieproduct (meestal een kleurstof) 
vormt. hoe meer cortisol in een monster, des te meer 
antilichamen daar aan blijven plakken en des te meer 
reactieproduct (kleurstof ) de gebonden enzymen 
vormen. meting daarvan levert een betrouwbare 
schatting van de cortisolconcentratie.
voor veel biomoleculen zijn in de loop der jaren 
eia-kits ontwikkeld. ook voor cortisol zijn er diverse 
op de markt. De mate waarin de antilichamen ook 
binden aan (inactieve) voorlopers en afbraakproducten van cortisol, zoals 
cortison, of aan andere steroïden, kan per uitvoering verschillen.
De meest betrouwbare cortisolmeting komt tot stand met lC/ms (liquid 

Chromatography mass spectrometry). Deze analy-
setechniek combineert kolomscheiding via hPlC 
(high Performance liquid Chromatography) met 
massaspectrometrie. hPlC scheidt moleculen op 
basis van hun verschil in affiniteit voor een oplosmid-
del (de mobiele fase) en de coating op de chroma-
tografiekolom (de stationaire fase). De retentietijd 
in de chromatografiekolom is voor elke stof anders. 
Door de stoffen na de chromatografie verder te 
scheiden op basis van hun massa/ladingsverhouding 
via massaspectrometrie, ontstaat een uniek patroon. 
via vergelijking met referentiemonsters van bekende 
samenstelling is de samenstelling van een monster 
en de concentraties van de verschillende componen-
ten af te leiden. 

met lC/ms is cortisol goed te onderscheiden van voorlopers, afbraakproduc-
ten en andere steroïden uit het eigen lichaam of uit medicatie. lC/ms appara-
tuur is relatief duur en het gebruik vereist geavanceerde kennis. |

coRtiSolmeting

lC/ms-spectrum
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meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
- Why Zebra’s don’t get Ulcers, The Aclaimed Guide to Stress, 

Stress-Related Diseases, and Coping, Robert M. Sapolsky, 
(Owl Books, 2004). 

- Encyclopedia of stress, George Fink (Ed.), (Academic Press, 
2007).

- Biological psychology, J.W. Kalat (Ed.), (Cengage Learning, 2012).
- Real-time measurement of human salivary cortisol for the assess-

ment of psychological stress using a smartphone, S. Choi e.a., 
Sensing and Bio-sensing research Vol 2., dec. 2014, p. 8-11.

- Zangheri et al., A simple and compact smartphone acces-
sory for quantitative chemoluminescence-based lateral flow 
immunoassay for salivary cortisol detection,  Biosensors and 
Bioelectronics, Vol 65, feb. 2015, p. 63-68.

AAnbevolen websItes
 Let op: zoektermen als ‘stress’, ‘adrenaline’ of ‘cortisol’ 

brengen Nederlandstalige speurders op het internet 
snel op websites van allerhande therapeuten, coaches en 
(natuur)genezers. De vaak uitgebreide beschrijvingen van 
stress op dergelijke sites benadrukken niet zelden vooral de 
zienswijze van de site-eigenaar.

- www.stress.org: Site met veel informatie over stress van de 
American Institute of Stress, een non-profit organisatie.

- www.psychischegezondheid.nl: Site van het Fonds 
Psychische Gezondheid, dat wetenschappelijk onderzoek 
en zorgprojecten financiert, onder meer op het gebied van 
stress.

- www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-the-
stressresponse: uitleg over de stressrespons door Harvard 
Medical School.

- www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-
aandoeningen/psychische-stoornissen/burn-out/trend/:  
antwoorden op vragen over de frequentie van bepaalde uitin-
gen van stress in onze samenleving.

- www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/stress/item31839: 
Stress-uitleg in een notendop.

- nl.wikipedia.org en/of en.wikipedia.org: voor allerlei algeme-
ne achtergrondinformatie (de Engelstalige versie beduidend 
uitgebreider dan de Nederlandstalige).

voor op sChool
 1. Welke twee standaardreacties kunnen volgen op stress?
 2. Welk chemisch verschil tussen adrenaline en noradrena-

line wordt aangegeven met het voorvoegsel "nor"?
 3. Wat is het sympatische zenuwstelsel?
 4. Wat is een neurotransmitter?
 5. Wat betekenen de L in L-Dopa en de R in (R)-4-[1-hydroxy-

2-(methylamino)ethyl]benzeen-1,2-diol (adrenaline)?
 6. Waardoor is een pil om chemische onbalans in het lichaam 

te helpen tegen stress een te simpele oplossing?
 7. Waarom hoeft stress niet altijd slecht nieuws te zijn?
 8. Hoe bereidt het lichaam zich fysiologisch voor op gevaar?
 9. Wat maakt chemische stresstesten onbetrouwbaar?
 10. Waarom is het goed om argwanend te zijn bij oplossingen 

voor stress die op het web zijn te vinden?
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