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“State of the Art Neurotransmitters” van pijn naar geluk  door Eric van Schijndel   
 
Inleiding 
 
Het menselijk bestaan omvat een complexe samenwerking tussen cellen, organen, systemen 
en gedragingen, zoals waken, slapen, waarnemen, denken, onthouden, voelen, bewegen, 
spreken en handelen. Neurotransmitters zijn informatiemoleculen, de chemische 
boodschapperstoffen, in ons lichaam die dit alles regelen en 
bepalen hoe we ons voelen en wat wij doen. Onze hersenen en 
ons lichaam bevatten meer dan honderd bekende 
neurotransmitters. De hersenen bevatten miljarden neuronen, die 
via neurotransmitters met elkaar communiceren.  
 
Alles wat we consumeren, het voedsel en de 
voedingssupplementen die we tot ons nemen, hebben invloed op 
onze neurotransmittersystemen, op de communicatie tussen de 
neuronen en vervolgens op de manier waarop we denken, ons 
voelen en gedragen. 
 
Belangrijke neurotransmitters zijn acetylcholine, dopamine, serotonine, adrenaline, CRF, 
CCK, endorfine, fenylethylalanine, GABA, insuline, noradrenaline, oxytocine en de minder 
bekende sporenaminen, polyaminen, endocannabinoïden, NO en purinen. Met behulp van 
voedingsadviezen, het juiste dieet en het gericht adviseren van voedingssupplementen kunnen 
we de belangrijkste neurotransmitters selectief beïnvloeden.  
 
Belangrijke oorzaken die tot verstoringen van neurotransmissie kunnen leiden zijn 
bijvoorbeeld: dysbiose in de darmen, toxines, virussen, tekorten van nutriënten, foutief dieet, 
hormonale dysbalans, onverwerkte emoties en (andere) epigenetische invloeden. 
 
Klachten die het gevolg zijn van neurotransmitterstoringen zijn er in overvloed en treffen we 
bij vrijwel iedere cliënt aan. Enkele voorbeelden van dergelijke klachten zijn: concentratie en 
geheugenstoornissen, alertheidproblemen, eetstoornissen, slaapstoornissen, depressie, 
gedragsproblemen, onrust, overgewicht, pijn, euforie, epilepsie, sterke behoefte aan 
lichamelijk contact, angst en paniek, ADHD en autisme.  
 
Aangezien wij dagelijks voedingsadviezen geven en voedingssupplementen adviseren en deze 
invloed hebben op neurotransmitters en daarmee van grote invloed zijn op allerlei klachten, 
het gedrag, het denken, het voelen, orgaan- en systeemfuncties is gedetailleerde kennis 
omtrent de exacte werking hiervan voor de dagelijkse praktijk onontbeerlijk. Zo kan 
bijvoorbeeld aspartaam de productie van serotonine verminderen en de concentratie van 
dopamine verlagen, terwijl bijvoorbeeld zonnebloempitten, bananen, zilvervliesrijst, kalkoen, 
sesamzaadjes, krillolie, B1, B3 , B6, foliumzuur en Omega-3 vetzuren bijdragen aan het 
verhogen van de serotonine spiegel. 
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1. Evolutionaire oorsprong 
 
Planten maken chemische stoffen aan die in staat zijn onze hersenen te beïnvloeden, omdat ze 
hun evolutionaire geschiedenis op deze planeet met ons delen.  
Ons voedsel en veel psychoactieve drugs zijn afkomstig van planten. Dit feit heeft tot het 
wetenschappelijk inzicht geleid dat de ingrediënten van deze planten een grote gelijkenis 
vertonen met de neurotransmitters die in onze hersenen en in ons lichaam alles regelen. 
Daarom kunnen voedingsmiddelen die we nuttigen invloed hebben op onze neurotransmitters, 
de neuronen en hersenfuncties en gedrag beïnvloeden. Voedingsmiddelen, drugs of 
supplementen kunnen alleen invloed hebben op de hersenen als die middelen op een 
neurotransmitter lijken of een interactie kunnen aangaan met een essentieel biochemisch 
proces in de hersenen dat de aanmaak, de afgifte of de deactivatie van een neurotransmitter 
beïnvloedt. De actieve ingrediënten in planten of supplementen zijn dikwijls slecht licht 
gemodificeerde aminozuren die heel veel lijken op de aminozuren in onze hersenen. Omdat 
wij evolutionair met de planten verbonden zijn, kunnen plantenextracten derhalve invloed 
uitoefenen op onze neurotransmitters. 
 
Zelfs primitieve eencelligen maken chemische stoffen aan die zich ook in onze hersenen 
bevinden. 
 
Als ons lichaam genetisch gezien nog steeds is ingesteld op het eten van noten, zaden, veel 
fruit waaronder bessen veel en een ruime variatie aan groenten waaronder knollen en wortels, 
vis, gevogelte en wat wild, dan past onze huidige voeding daar helemaal niet bij. Nu eten we 
voornamelijk, bewerkte graanproducten, kaas, en andere zuivel, vlees, veel suiker. Dit heeft 
grote consequenties voor het ontstaan van welvaartsziekten en neurotransmitter gerelateerde 
klachten, zoals bijvoorbeeld een depressie.  
 
Terwijl we met “light” producten ons lichaamsgewicht willen reduceren, verlaagt aspartaam 
het serotonine gehalte en stimuleert daarmee depressieve klachten. 
 
Zowel een stronk broccoli als een berg amoeben bevatten chemische stoffen die invloed 
hebben op onze neuronen en daardoor bepalen hoe je 
je voelt en wat je denkt. Onrijpe bananen bevatten de 
neurotransmitter serotonine, wat kan leiden tot een 
gunstige  stemming en diarree. Naast de planten zijn 
we ook evolutionair verbonden met insecten en 
reptielen. Deze evolutionaire grondslag bepaald de 
werkzaamheid van gifstoffen afkomstig van insecten 
en reptielen, die ook vaak serotonine bevatten en ons 
kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn een 
steek van een bij of een slangenbeet. 
 
De consequentie van de besproken evolutionaire oorsprong is dat we voeding, 
plantenextracten en voedingssupplementen heel goed kunnen gebruiken om neurotransmitter 
gerelateerde klachten te beïnvloeden en te herstellen. 
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2. Overleven en emotie 
 
Overleven en voortplanten zijn de prioriteiten van ons systeem en daarom bevinden de 
hersenen zich in het hoofd en niet in de romp, wat op zich een veel veiliger plaats zou zijn. De 
reden hiervan is dat dit de beste plaats is om zo goed mogelijk te zorgen voor het overleven 
van de soort. Bij de meeste levende organismen bevinden de hersenen zich aan het voorste 
uiteinde van het voedingsmechanisme. Om de reactie op de waargenomen prikkels uit de 
omgeving en de reactie daarop (de emotie) te optimaliseren, waardoor de kans op overleven 
zo groot mogelijk wordt en er een gevoel van geluk ontstaat, moeten de neuronen in de 
hersenen communiceren. Deze communicatie vindt plaats door middel van neurotransmitters, 
waarvan de belangrijkste zijn: dopamine, serotonine, noradrenaline en acetylcholine.  
 
Meer dan 100 andere neurotransmitters vormen een “finetuning” mechanisme voor het 
optimaal functioneren van de drie kerngedragingen: vechten en vluchten, voeden en 
voortplanten. 
 
De meeste neurotransmitters treffen we in elk deel van de hersenen aan, de functie hangt 
echter af van de plaats in de hersenen waar ze zich bevinden. Dopamine bijvoorbeeld wordt in 
grote hoeveelheid aangetroffen in de de nucleï van de basale ganglia en stuurt beweging. 
Dopamine wordt ook aangetroffen in het netvlies en de hypothalamus en heeft dan invloed op 
functies die niets met beweging te maken hebben. Noradrenaline vinden we in grote 
hoeveelheden in de hippocampus en speelt een grote rol bij het vormen van herinneringen. 
Noradrenaline treffen we ook aan in vele andere hersengebieden die niets met herinnering te 
maken hebben. Het hersengebied waar een neurotransmitter zich bevindt bepaalt de functie en  
niet de neurotransmitter zelf. 
 
Overleven en het verwerken van emoties. Emoties zijn dus primair een 
overlevingsmechanisme. Ze geven binnen een fractie van een seconde een reactie in ons 
lichaam die gericht is op overleven. Dit vindt geheel onderbewust plaats. Na deze primaire 
reactie treedt er een soort secundaire reactie op waarbij wij op basis van de eerste reactie 
gevoelens en gedachten krijgen. Op basis van de primaire emotionele reactie, de daarna 
optredende gevoelens, gedachten en de daaraan gekoppelde gebeurtenis, wordt het hele 
plaatje ergens in ons brein geplaatst. Als we de emotie met bijbehorende gedachten en 
gevoelens volledig geaccepteerd en doorvoeld hebben vindt er integratie van deze emotie 
plaats waarbij alle centra in de hersenen en zenuwverbindingen op de juiste manier met elkaar 
communiceren met name tussen de linker en de rechter hersenhelft.  
 
De nieuwste inzichten op het gebied van hersenfuncties laten zien dat een geïntegreerde 
emotie niet het stallen van informatie op een bepaalde plaats in de hersenen inhoudt, maar dat 
het veel meer synchronisatie van processen inhoudt die in allerlei verschillende subsystemen 
in de hersenen tegelijkertijd plaatsvinden. Hierdoor ontstaan geïntegreerde hersenfuncties en 
emoties. Wij zouden dit kunnen vergelijken met treinverkeer waarbij een trein niet alleen op 
de rails geplaatst wordt maar ook communiceert met de omgeving door middel van 
radioverbinding waarbij alles wat betrokken is bij het treinverkeer op elkaar afgestemd is. 
Alleen op die manier krijgen we een geïntegreerd soepel lopend geheel. Uiteindelijk is dan de 
grondslag van goed functionerende geïntegreerde hersenfuncties timing en synchronisatie 
van zenuwreacties. Neurologisch gezien bestaan de hersenen uit een massa van 100 miljard 
neuronen die ieder duizenden verbindingen hebben met andere zenuwen. Juist door deze 
samenwerking van de neuronen ontstaat een geïntegreerd functionerend systeem. Uit recent 
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wetenschappelijk onderzoek blijkt dat informatieoverdracht in de hersenen niet alleen 
plaatsvindt door zenuwsignalen maar ook door chemische boodschappenstoffen 
(neurotransmitters), elektromagnetische signalen en lichtsignalen.  
 
Antonio Damasio, vooraanstaand Amerikaans neuroloog, stelt dat de emotionele en de 
gedachteprocessen in de hersenen het resultaat zijn van een gesynchroniseerde activiteit van 
neuronen, elektrische, chemische en elektromagnetische processen binnen de hersenen. De 
centrale rol in deze processen spelen de nucleï in de (hypo)thalamus. Hier verzamelt zich veel 
binnenkomende informatie waarna er vervolgens verbinding gemaakt wordt met allerlei 
andere delen van de hersenen zoals de cortex. Op deze manier zijn de hersenstam, het 
limbisch systeem en de cortex via de nucleï met elkaar verbonden en vinden in het hele 
systeem zenuwprikkeloverdracht elektrische, elektromagnetische en chemische uitwisseling 
van signalen op de juiste manier plaats om een emotie te integreren.  
 
Is er sprake van de juiste timing, integratie en synchronisatie, dan werken onze hersenen 
optimaal en treden er geen storingen in gedrag en fysieke functies op. Met name stress leidt 
tot niet geïntegreerde hersenfuncties.  
 
Het meest voorkomende gebied waar gebrek aan integratie optreedt zijn de corticale 
gebieden. Deze corticale gebieden zijn links en rechts verbonden door zenuwvezels die via 
het corpus callosum verlopen. Het corpus callosum bevat 400 tot 600 miljoen neuronen die 
van de ene hersenhelft naar de andere hersenhelft lopen en die de functionele gebieden tussen 
de linker en rechter hemisfeer met elkaar verbinden waardoor integratie van emoties op kan 
treden. Bij een black-out is er dan ook sprake van een shut down van het corpus callosum. Het 
corpus callosum is zeer gevoelig voor virusbelasting en toxines. Detoxificatie, het 
elimineren van pathologische virusactiviteit en andere oorzaken met behulp van IDT kan op 
deze manier van groot belang zijn voor het integreren van emoties en het optimaliseren van de 
neurotransmitter systemen.  
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3. Synapsen, receptoren en het celmembrein 
 
Synapsen. Zenuwcellen kunnen functioneren doordat elektrische signalen kunnen worden 
overgedragen op andere cellen. Dit gebeurt in de synapsen die hierin gespecialiseerd zijn. 
Meestal bevinden deze synapsen zich aan het uiteinde van een axon, maar ongemyeliniseerde 
vezels hebben in het verloop ook verdikkingen (viscositeiten), die een synaps met een andere 
cel vormen. Hoewel een klein deel van de synapsen het elektrische signaal als zodanig 
overdraagt, is er in de meeste gevallen sprake van chemische neurotransmissie door middel 
van een neurotransmitter. Vergeleken met elektrische transmissie is voor chemische 
transmissie meer tijd nodig en kan de prikkeloverdracht slechts in één richting plaatsvinden. 
Zenuwuiteinden vormen niet alleen synapsen met andere zenuwcellen, er zijn ook projecties 
op endocriene cellen en sommige gliacellen. Daarnaast scheiden bepaalde zenuwcellen 
neurohormonen uit in de vrije bloedbaan. 
 
Een synaps bestaat uit een presynaptisch deel gevormd door het ene neuron en een 
postsynaptisch deel gevormd door een ander neuron. Daartussen bevindt zich de synaptische 
spleet van 15 tot 20 nm. In het presynaptische deel ligt een verzameling heldere granulae met 
een grootte van 40 tot 50 nm. In deze granulae ligt de neurotransmitterstof opgeslagen met 
ATP en sommige peptiden. De granulae zijn omhuld door een membraan dat aan de 
buitenzijde (de kant van de cel) negatief geladen is. Granulae hebben een verschillende 
helderheid, vorm, grootte en inhoud. De vorm is afhankelijk van het type neurotransmitterstof 
en de vorm is afhankelijk van de functie van de synaps, namelijk of het een prikkelende 
(exciterende), remmende (inhiberende) of gevoeligheid-bepalende (modulerende) synaps 
betreft. Daarnaast kunnen er in één synaps verschillende soorten granulae voorkomen. 
Sommige neuronen maken dan ook soms gelijktijdig gebruik van verschillende 
neurotransmitters.  
 
In het postsynaptische deel van een synaps bevindt zich een subsynaptisch netwerk dat bestaat 
uit glad endoplasmatisch reticulum en cisternae. In het membraan van het postsynaptische 
deel liggen de receptoren. Neuronen zijn gedurende het hele leven aan sterke veranderingen 
onderhevig. Sommige neuronen slinken en sterven af, terwijl andere neuronen uitgroeien en 
nieuwe functies krijgen. In bepaalde delen van het centrale zenuwstelsel, zoals in de 
hippocampus, blijken zenuwcellen zich gedurende het gehele leven te kunnen delen. Dit 
resulteert in functieveranderingen, waarmee neuronen leren om te gaan met veranderende 
uitwendige omstandigheden. 
 
Toxines en oxidatie kunnen de normale 
neurotransmitter werking in de synaps 
ernstig verstoren. Door oxidatie worden 
neurotransmitters inactief. Dit kan worden 
voorkomen door middel van vitamine C en 
andere antioxidanten. Een uitstekend 
middel hiervoor is C4Balance, dat de 
hiervoor geschikte antioxidanten bevat en 
tevens de detoxificatie van bijvoorbeeld 
zware metalen helpt.  
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10 stappen 
 
Neurotransmitters worden in de hersenen en op andere plaatsen in ons lichaam geproduceerd 
op basis van de voeding en de supplementen die we tot ons nemen, en op basis van de 
prikkels die we waarnemen uit de omgeving, in 12 stappen.  
 

1. Voor wat betreft de hersenen worden voedingsstoffen, zoals aminozuren, suikers, 
vetten en peptiden (korte eiwitketens) uit het voedsel opgenomen in het bloed, 
passeren de bloedhersenbarrière en worden vervolgens opgenomen door de neuronen.  

2. Enzymen zetten deze voedingsstoffen om in verschillende neurotransmitters.  
3. De gevormde neurotransmitters worden actief opgenomen in de synaptische blaasjes, 

waarin zo’n 10.000 moleculen van een bepaalde neurotransmitter kunnen worden 
opgeslagen, om op het gewenste moment te kunnen worden afgegeven door een 
neuron. 

4. Door middel van een actiepotentiaal in het axon die zich van het cellichaam af naar 
het einde van het axon beweegt stromen er calciumionen het axon in. 

5. Ten gevolge van deze calciuminflux versmelt het synaptische blaasje met het 
celmembraan en komen de neurotransmitters vrij in de synaptische spleet. 

6. Het neurotransmitter molecuul reageert vervolgens kortstondig met een receptor 
(eiwitmolecuul) op het uiteinde van het neuron aan de andere kant van de synaptische 
spleet. 

7. Ten gevolge van deze reactie gaan bepaalde ionen, zoals Ca++ en Na+ zich in het 
verloop van dit axon bewegen en zetten een secundaire biochemische reactie in gang, 
die langdurige effecten kunnen hebben op het gedrag van dit axon. 

8. In de tussentijd wordt de neurotransmitter activiteit van de neurotransmitter die 
gereageerd heeft met de receptor beëindigd door heropname van deze neurotransmitter 
in het oorspronkelijke neuron. 

9. Het is ook mogelijk dat in plaats van heropname de neurotransmitter gedeactiveerd 
wordt door enzymatische omzetting van deze neurotransmitter in een neutrale 
chemische stof. 

10. Als de neurotransmitter door enzymatische omzetting gedeactiveerd is, wordt deze via 
het bloed afgevoerd uit de hersenen (of van andere plaatsen). Deze restproducten 
kunnen via de lever verder afgebroken worden en/of uitgescheiden worden via de 
urine. Metingen van het bloed of de urine kunnen hierdoor behulpzaam zijn bij het 
bepalen van de functie van de neurotransmitters. 

 
Voedingsstoffen en voedingssupplementen die we tot ons nemen kunnen deze 10 stappen 
beïnvloeden en de aanmaak van neurotransmitters stimuleren of remmen, de opslag en de 
afgifte in de synaptische blaasjes beïnvloeden, de interactie met de receptoren veranderen, de 
heropname vertragen of de enzymatische deactivatie blokkeren.  
 
Zodoende kunnen voeding, drugs en voedingssupplementen een grote invloed hebben op wat 
je denkt, doet en voelt. Voorbeelden hiervan zijn suiker, koffie, nicotine, chocolade, 
peulvruchten, bananen, amfetamine, cocaïne, vitamine C, Pyridoxaal-5-fosfaat, L-tryptofaan, 
L-tyrosine, L-glutamine, BCAA (Brain-Chain-Amino-Acids te weten Leucine, Isoleucine en 
Valine), Rhodiola rosea, Ginseng panax, Ginkgo biloba, Hypericum en Centella asiatica. 
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Vier typen receptoren. 
 
In het postsynaptische neuron bevinden zich vier verschillende typen receptoren. Twee 
hiervan zijn aan het membraan gebonden en twee niet of niet altijd.  
 

1. In het cytosol (cytoplasma zonder organellen) of op de membranen van celorganellen 
bevinden zich receptoren die gekoppeld zijn aan transporters of enzymen. Een 
voorbeeld van zo’n receptor is het perifere type benzodiazepine receptor. Deze 
receptor regelt de opname van cholesterol door het mitochondrion. Ook in het 
buitenmembraan worden dergelijke receptoren aangetroffen, bijvoorbeeld receptoren 
die gekoppeld zijn aan de enzymen guanycyclase (GC) en aan tyrosine kinase (TK).  

2. In het cytosol bevinden zich receptoren, die na binding aan de neuromodulator, naar 
de celkern overgaan en daar de expressie van een bepaald gen in gang zetten. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de receptoren voor steroïd hormonen. 

3. In het buitenmembraan van het postsynaptisch neuron liggen receptoren die direct 
gekoppeld zijn aan ionkanalen, bijvoorbeeld receptoren voor GABA, die gekoppeld 
zijn aan kanalen van chloride ionen. 

4. In het buitenmembraan van het postsynaptisch neuron liggen receptoren die direct 
gekoppeld zijn aan G-proteïnen, die hun naam ontlenen aan het vermogen om GTP te 
kunnen binden. Het G-proteïnesysteem bestaat uit een alfa, beta en een gamma 
subunit. Afhankelijk van het type effector kan ook verschil worden gemaakt in 
verschillende categorieën G-proteïne gekoppelde receptoren. Sommige G-proteïnen 
hebben direct effect op de ionkanalen in de postsynaptische membraan. Andere G-
proteïnen activeren het enzym adenylcyclase, waardoor de intracellulaire concentratie 
van cAMP stijgt en het enzym proteïne-kinase A wordt geactiveerd. Een derde groep 
stimuleert de afbraak van PIP2 tot PIP3 en DAG. Deze mediatoren beïnvloeden de 
calcium homeostase en de fosforylering van enzym-proteïnen door het activeren van 
proteïne kinase C (de neurotransmitters zelf heten first messengers). Stoffen zoals 
cAMP, IP3 en DAG zijn second messengers. 

 
Het celmembrein 
 
Het geheim van het leven ligt in het begrijpen van de biologische mechanismen van de 
celmembraan (het celmembrein). De mechanismen waarmee ons lichaam signalen uit de 
omgeving vertaalt in gedrag. Membranen hebben een drielagige structuur en zijn slechts 7 
miljoenste millimeter dik. Ze zijn alleen zichtbaar met een elektronen microscoop en hebben 
een ongelooflijk complexe functie. 
Prokaryoten, zoals bacteriën 
vertonen intelligentie. Ze kunnen 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
voedsel waarnemen en er naar toe 
bewegen. Ook kunnen ze toxines 
en vijanden herkennen en 
ontsnappen. De celmembraan 
herbergt het brein van de 
prokaryoten. 
De celmembraan kunnen we ons 
voorstellen bestaande uit 3 lagen, 
de buitenste en de binnenste laag 
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bestaande uit polaire moleculen (hydrofiele zone) , de koppen van de fosfolipiden en een 
tussenlaag bestaande uit apolaire moleculen. Het fosfaatdeel binnen en buiten zoekt water op 
en trekt geladen moleculen aan, het lipide deel in het midden (hydrofobe zone) tussen de twee 
vliezen functioneert als een soort isolator voor moleculen uit de omgeving. De meeste 
voedingsstoffen bestaan uit geladen polaire moleculen die de krachtige apolaire lipide barrière 
niet zouden kunnen passeren en de cel zou haar polaire afvalproducten niet kunnen lozen. 
 
Het meest ingenieuze deel van de celmembraan zijn de Integrale membraan eiwitten 
(IME’s). Deze eiwitten maken het mogelijk dat voedingsstoffen, afvalproducten en andere 
vormen van informatie via de membraan worden getransporteerd. De IME’s in de hydrofobe 
tussenlaag van de celmembraan laten selectief moleculen door die noodzakelijk zijn voor het 
goed functioneren van het cytoplasma. Eiwitten bestaan uit met elkaar verbonden 
aminozuren. Van de 22 aminozuren zijn sommige polair hydrofiel en andere apolair 
hydrofoob. Het hydrofobe deel van een eiwitstructuur zoekt stabiliteit in de tussenlaag van de 
membraan en het hydrofiele deel in de buiten en binnenlaag. De IME’s kunnen we verdelen in 
twee functionele klassen: receptoreiwitten en effectoreiwitten.  
 
Receptor IME’s zijn de zintuigen van de cel, zoals onze oren, ogen, neus en smaak. 
Receptoren werken als moleculaire antennes die reageren op bepaalde signalen uit de 
omgeving. Sommige receptoren strekken zich naar binnen uit om het inwendige milieu van de 
cel in de gaten te houden, andere naar buiten en houden toezicht op de uit de omgeving 
komende signalen. Wanneer een receptoreiwit zich aan een signaal molecuul uit de omgeving 
bindt verandert het eiwit van vorm en neemt een actieve confirmatie aan. Cellen bezitten 
uniek afgestemde receptoreiwitten voor elk signaal uit de omgeving dat moet worden 
uitgelezen. Voorbeelden hiervan zijn oestrogeen, histamine en insulinereceptoren.  
 
Receptorantennes kunnen ook energievelden en elektromagnetische trillingen lezen, zoals 
licht, geluid en radiofrequenties. De antenne van een receptor resoneert met een energetische 
trilling en verandert de receptor van vorm. 
Biologisch gedrag kan zodoende zowel door onzichtbare krachten, waaronder het denken 
worden bestuurd, als door fysieke moleculen zoals penicilline. Dit is een gegeven dat de 
wetenschappelijke fundering vormt voor energetische geneeskunde zonder medicijnen.  
 
Receptoreiwitten nemen waar maar hebben geen invloed op het gedrag van de cel. De 
receptorcel neemt de signalen uit de omgeving waar, de cel vertoont zelf de 
levensondersteunende reacties via de effectoreiwitten. De receptor- en de effectoreiwitten 
vormen samen een stimulus-respons-mechanisme. Het samenspel van receptoren en 
effectoren werkt als een schakelaar, door de signalen uit de omgeving om te zetten in cellulair 
gedrag. Pas de laatste jaren hebben wetenschappers het belang van de IME’s ingezien. 
Onderzoek naar de signaaloverdracht is een zeer belangrijke aparte wetenschap waarbij de 
membraan een belangrijke rol speelt. Er zijn verschillende soorten effectoreiwitten, die het 
gedrag van de cel besturen, omdat er allerlei verschillende taken verricht moeten worden om 
de cel gezond te laten functioneren. Transporteiwitten bijvoorbeeld bevatten de uitgebreide 
familie van de kanaaleiwitten, die informatie door de celmembraan kunnen transporteren. 
Wanneer de elektrische lading van het eiwit zich wijzigt, verandert de vorm van het eiwit, 
waardoor een open kanaal in het binnenste van het eiwit ontstaat. Een peptide bijvoorbeeld 
afkomstig uit de hersenen kan dan in de cel dringen en het DNA aan of uit zetten en daardoor 
ziek maken of genezen. 
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Een voorbeeld van een bepaald kanaaltype eiwit is natrium-kalium-ATPase. In de membraan 
van de cel zijn duizenden van deze eiwitten ingebouwd, samen gebruiken ze ongeveer de helft 
van de energie in ons lichaam en zorgen ervoor dat de batterij van de cel opgeladen is.  
Een ander soort effectoreiwitten van het cytoskelet, reguleert de vorm en de beweeglijkheid 
van de cellen. Een derde soort, enzymen, breken moleculen af of synthetiseren deze. Alle 
soorten effectoreiwitten kunnen wanneer ze zijn geactiveerd, als signalen dienen voor het 
activeren van genen. Deze IME’s of hun nevenproducten leveren signalen die de binding van 
de regulerende eiwitten van de chromosomen besturen die een mouw rond het DNA vormen. 
In tegenstelling wat tot nu toe als vaststaand werd aangenomen, besturen de genen niet hun 
eigen activiteit. Het zijn daarentegen de effectoreiwitten van de membraan die, reagerend op 
signalen uit de omgeving die door de receptoren van de membraan worden opgevangen, het 
aflezen van de genen besturen waardoor beschadigde eiwitten kunnen worden vervangen of 
nieuwe eiwitten kunnen worden geproduceerd.  
 
Het functioneren van de cel wordt primair gemodelleerd door de interactie van de cel met 
de omgeving, en niet door de genetische code. Het overleven van de cel is primair afhankelijk 
van haar vermogen om zich op dynamische wijze aan te passen aan een voortdurend 
veranderende omgeving. Het op intelligente wijze in wisselwerking staan van de membraan 
met de omgeving maakt deze tot het werkelijke brein van de cel.  
Als de membraan intact is maar de receptor of de effectoreiwitten uitgeschakeld worden is de 
cel hersendood en in coma, doordat ze niet langer de signalen uit de omgeving opvangt om 
goed te kunnen functioneren. Om intelligent gedrag te kunnen vertonen heeft de cel intacte 
receptor- en effectoreiwitten nodig. Cellen kunnen intelligenter worden door het buitenste 
membraanoppervlak doelmatiger te gebruiken en door het oppervlak van het membraan te 
vergroten waardoor er meer IME´s er een plaats in kunnen vinden.  
 
Zelfs het meest comlexe menselijke orgaan, de hersenen, zal zijn geheimen gemakkelijker 
prijsgeven wanneer we zoveel mogelijk weten over de membraan, die voor de cel het 
equivalent van de hersenen is. Wanneer we begrijpen hoe IME´s het biologisch functioneren 
besturen, worden we meester van ons lot, in plaats van het slachtoffer van onze genen. 
 
Positieve gedachten alleen zullen niet een ziekte genezen als het onbewuste het niet eens is 
met het bewuste denken. Aangezien 99 % geregeld wordt door ons onbewuste en onverwerkte 
emoties daar opgeslagen liggen en een negatieve invloed kunnen uitoefenen op ons lichaam 
en onze cellen is het van het grootste belang om onverwerkte emoties te verwerken. 
De receptor- en de effectoreiwitten reageren op signalen die door de hersenen (gestuurd door 
ons onbewuste) en andere cellen uitgezonden worden middels onder andere peptiden en 
elektromagnetische signalen. Hoe meer wij in onze jeugd van basisbehoeften zijn voorzien 
en hoe minder onverwerkte emoties wij in ons systeem hebben hoe gezonder onze cellen 
zullen zijn. 
 
Cellen reageren over het algemeen op allerlei prikkels uit de omgeving zoals de 
aanwezigheid van stoffen zoals kalium, calcium, zuurstof, glucose, histamine, 
oestrogeen, toxines, licht en andere prikkels zoals elektromagnetische velden en 
peptiden die onder invloed van gedachten, herinneringen en actuele ervaringen of 
emoties vrijgekomen zijn. De gelijktijdige interacties van tienduizenden reflectorische 
perceptieschakelaars in de membraan, die elk rechtstreeks een individueel signaal uit de 
omgeving lezen, creëren gezamenlijk het complexe gedrag van een levende cel en liggen 
ten grondslag aan ziekte en gezondheid. 
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In hogere levensvormen ontwikkelde zich het limbisch systeem, een uniek systeem dat de 
chemische communicatie signalen omzet in gewaarwordingen die door alle cellen in de 
gemeenschap kunnen worden ervaren. Onze bewuste geest ervaart deze signalen als emoties. 
Receptoren op de membranen van zenuwcellen blijken zich op de membranen van al onze 
cellen te bevinden. De geest en de gewaarwording van emoties bevindt zich dus niet alleen in 
onze hersenen en het zenuwstelsel maar in alle cellen. Bewuste gedachten kunnen zodoende 
in ons hele lichaam ziekte of gezondheid teweeg brengen. Dit kunnen we vaststellen bij het 
placebo effect, het toenemende gunstige effect van antidepressiva (naarmate het meer door 
onderzoek bevestigd wordt) en geprogrammeerde allergische reacties.  
 
Als een persoon met een allergie voor rode rozen een allergische reactie krijgt als er in een 
ruimte die hij betreedt een bos plastic rode rozen staat, zal deze allergische reactie uitblijven 
als diegene van te voren zou weten dat de aanwezige rozen van plastic zijn. Overtuigingen 
besturen ons biologisch functioneren. We zijn in staat onze reacties op prikkels uit de 
omgeving bewust te beoordelen en oude reacties op elk gewenst moment te veranderen, door 
de krachtige onbewuste geest bewust aan te pakken of door met behulp van Meridian Balance 
druppels de oude onverwerkte emoties te verwerken. 
 
Cellen communiceren en hebben een bepaalde staat van bewustzijn. Zo kunnen dieren en 
planten op afstand informatie en gedrag overnemen wat tot een betere overlevingskans leidt. 
Volwassenen die jaren samen zijn gaan op elkaar lijken en krijgen dezelfde kwalen zoals de 
baas en de hond doordat hun cellen communiceren en op elkaar reageren. Witte bloedcellen 
reageren op afstand op diegene waar ze uit afkomstig zijn als die persoon emotioneel wordt.  
 
Evenals het placebo effect is het nocebo effect niet te onderschatten, zoals bijvoorbeeld een 
arts de patiënt alle hoop ontneemt door zijn woorden of gebaren bij een ernstige ziekte. Een 
goed voorbeeld hiervan is de uitspraak u heeft nog zoveel maanden te leven.  
 
Leven in liefde zal een genezende invloed op ons lichaam hebben en leven in angst een 
ziekmakende. Positieve gedachten zijn een biologisch mandaat voor een gelukkig en een 
gezond leven. Positieve gedachten kunnen we stimuleren door onze oude onverwerkte 
emoties te verwerken. 
 
Je overtuigingen worden je gedachten, Je gedachten worden je woorden, Je woorden worden 
je daden, Je daden worden je gewoonten, Je gewoonten worden je waarden en Je waarden 
worden je lot. 
 
Emoties beïnvloeden ons DNA, als we onze emoties veranderen dan veranderen we ons 
DNA, Emoties beïnvloeden onze cellen, als we onze emoties veranderen dan veranderen we 
onze cellen, Gedachten beïnvloeden ons DNA, als we onze gedachten veranderen dan 
veranderen we ons DNA, Gedachten beïnvloeden onze cellen, als we onze gedachten 
veranderen dan veranderen we onze cellen, Onze cellen en DNA beïnvloeden onze 
gezondheid. Veranderingen in je emoties, je gedachten en je overtuigingen geeft automatisch 
verandering in je gezondheid.  
 
Neurotransmitters geven via receptoreiwitten signalen door aan de celkern en regelen via 
transmembraaneiwitten de celpermeabiliteit. Door een evenwichtige neurotransmitter 
werking in ons lichaam worden we meester van ons lot in plaats van slachtoffer van onze 
genen. 
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4. Belangrijke neurotransmitters 
 
De hersenen (ons brein dat beheert) zijn het orgaan waar gedragingen worden geregeld. De 
hersenen hebben daartoe een intensieve samenwerking met het hartbrein (ons hart verbindt) 
en ons buikbrein (ons instinct). Wetenschappers spreken ook wel van het harthersen 
mechanisme. Daarnaast bevinden zich in de dunne darmen meer neuronen dan in de hersenen 
en zijn de darmen daarmee onze tweede hersenen. De darmen zien er van bovenaf ook uit als 
hersenen, zoals het hersenkoraal in de zee. 
 
Ons gedrag wordt bepaald door DNA en de opgedane ervaringen op basis waarvan de 
neurale paden (verbindingen) aangelegd zijn. Deze neurale paden bepalen ons gedrag in een 
volgende herkenbare situatie. Per hersencel worden in de eerste levensjaren meer dan 15.000 
neurale verbindingen aangelegd. In ons dagelijks leven worden er per seconde een miljoen 
nieuwe verbindingen gevormd op basis van prikkels uit de omgeving. In feite worden de 
neurale paden continu gewijzigd en worden oude verbindingen opgeheven en nieuwe 
verbindingen aangelegd. De boodschap, de reactie op prikkels uit de omgeving, het effect van 
de aangelegde neurale paden en het verzwakken of versterken ervan en het gedrag dat daaruit 
voortvloeit wordt uiteindelijk geregeld en tot stand gebracht door neurotransmitters. Er zijn 
meer dan 100 neurotransmitters in ons lichaam actief, waarvan er een aantal de belangrijkste 
dopamine, noradrenaline, serotonine en acetylcholine zijn. 
 
De belangrijkste neurotransmitters zijn acetylcholine, serotonine, dopamine en norarenaline. 
 
Neurotransmitters hebben invloed op vele functies en gedragingen, zoals slapen en waken, 
willen, plannen, denken en bewegen, herkennen, kennen, weten en geheugen, emotie, 
stemming, affect en communicatie, sekse, geslacht en seksualiteit. Al deze gedragingen zijn 
derhalve met gerichte suppletie en de juiste voedingsadviezen gunstig te beïnvloeden. 
 
Drie unieke orthomoleculaire middelen 
 
NTM-Mentalcare is een middel dat bij uitstek geschikt is om het serotonine niveau te 
verhogen met een gunstige invloed op de noradrenaline, cortisol en DHEA spiegels.  
Daardoor zullen onder andere depressieve klachten, slaapstoornissen, eetstoornissen, 
lusteloosheid en vermoeidheid verbeteren. NTM-Mentalcare kan het beste toegepast worden 
in combinatie met NTM-Mega Fresh (de meest zuivere visolie) en vitamine D3. 
 
Cere Balance is door de unieke samenstelling hét natuurlijk middel om de dopamine, 
serotonine en de noradrenaline spiegels te verbeteren, waardoor ADHD/ADD, PDD, gedrag 
stoornissen, dyslexie, geheugen en concentratie en schoolprestaties gunstig beïnvloed worden. 
Cere Balance kan het beste toegepast worden in combinatie met Cerebro Mega (de meest 
zuivere krillolie).  
 
C4Balance is een compleet vitamine C preparaat met een unieke samenstelling dat voorkomt 
dat opgeslagen neurotransmitters oxideren en daardoor inactief worden. Het bevat een 
complex van ascorbaten, ascorbylpalmitaat, bioflavonoïden, rutine, acerola en rozenbottel, de 
belangrijkste antioxidanten en een complex van 6 synergistische kruiden. Deze combinatie is 
gunstig voor hart en bloedvaten, de huid, het bewegingsapparaat, de vrije radicalen belasting, 
het ontgiften van zware metalen, het immuunsysteem en het voorkomen van oxidatie van 
neurotransmitters, waardoor de goede werking ervan gehandhaafd blijft. 
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5. Acetylcholine 
                                                                                                                                     
Acetylcholine is de eerst ontdekte en meest bekende neurotransmitterstof. Acetylcholine is 
ook de meest voorkomende neurotransmitterstof van het menselijk lichaam. Het wordt als 
neurotransmitter gebruikt door het α-motorneuron, het γ-motorneuron, het preganglionaire 
autonome neuron, het postganglionaire parasympatische neuron en een deel van de 
postganglionaire orthosympatische neuronen. Vrijwel het gehele efferente perifere 
zenuwstelsel is derhalve cholinerg van aard. Acetylcholine is ook de belangrijkste 
neurotransmitter van het intrinsieke autonome zenuwstelsel van het maagdarmstelsel. 
Daarnaast wordt het gebruikt door neuronen, die vanuit de peroplivaire nucleï via de bundel 
van Rasmussen projecteren op de gehoorreceptorcellen van het orgaan van Corti in het 
binnenoor. Centraal in de hersenen treffen we ook een groot aantal cholinerge neuronen aan. 
Acetylcholine heeft een grote invloed op het autonome zenuwstelsel en ook op de slaap (met 
name de remslaap),  cognitie en geheugen en emoties. 
 
Acetylcholine geeft ons bijvoorbeeld het antwoord op de volgende vragen: 

- Wat veroorzaakt het geheugenverlies bij patiënten met de ziekte van Alzheimer ? 
- Waarom dachten heksen dat ze konden vliegen ? 
- Waarom is het zo moeilijk om te stoppen met roken ?  

 
Acetylcholine wordt op een groot aantal plaatsen in de natuur aangetroffen, zowel in 
ééncellige als meercellige organismen. Zo komt acetylcholine voor in de bacteriestam 
Pseudomonas fluorescens, afkomstig uit het sap van gefermenteerde komkommers, en in de 
blauwalg Oscillatoria Agardhii, waar het een functie heeft in de fotosynthese. Acetylcholine 
stimuleert de zijdeproductie in spinnen en het aangroeien van de staart van sommige soorten 
salamanders.  
Bij mensen stimuleert acetylcholine de contractie van de spieren, waardoor beweging 
mogelijk wordt, en speelt een grote rol in de werking van het autonome zenuwstelsel. 
Zodoende heeft het invloed op de hartslag, de ademhaling, de hoeveelheid speeksel, de 
spijsvertering, zweten, het vermogen om te plassen, de grootte van de pupillen en de mate 
waarin je zichtbaar seksueel opgewonden bent. 
In onze hersenen zijn een groot aantal verschillende manieren, waarop acetylcholine de 
functie van de cortex, de hippocampus en andere hersengebieden beïnvloedt.  
 
Een aantal belangrijke functies van acetylcholine zijn: 

- Het stimuleren van het vermogen om te kunnen leren en onthouden. 
- Het regelen van de aandacht en de stemming. 
- Het onder controle houden van bewegingen. 

 
Alles wat invloed heeft op de zogenoemde cholinerge neuronen (voor acetylcholine gevoelige 
zenuwen) kan deze functies van de hersenen en het lichaam beïnvloeden. Dat kan 
bijvoorbeeld een voedingsmiddel, een voedingssupplement, een drug of een ziekte zijn. 
 
De ziekte van Alzheimer 
In het geval van beschadiging of ziekte kunnen we veel leren over een bepaald 
neurotransmittersysteem. In de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer sterven 
cholinerge neuronen langzaam af, die in de hippocampus en in de cortex actief zijn. Het 
verlies van de normale functie van acetylcholine in de cortex verklaart waarom patiënten met 
de ziekte van Alzheimer moeite hebben om hun aandacht te richten op de omgeving. De 
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achteruitgang van cholinerge projecties in de amygdala is verantwoordelijk voor de 
emotionele instabiliteit die soms optreedt bij Alzheimer en die zich kan uiten als irritatie of 
paranoia. De degeneratie van de cholinerge projecties in de hippocampus kan het ernstige 
geheugenverlies verklaren. Onderzoek heeft aangetoond dat verhoogde alertheid en aandacht 
als dat gewenst is, alleen dan kan ontstaan als acetylcholine goed zijn werk kan doen in de 
frontale cortex. 
Een belangrijke functie van acetylcholine is de neuronen in de voorhoofdskwabben de 
opdracht geven aandacht te schenken aan belangrijke informatie en alert te zijn bij dreigend 
gevaar. Als de cholinerge functie geblokkeerd wordt verdwijnt dit vermogen.  
 
De productie en afgifte van acetylcholine 
 
De symptomen van de ziekte van Alzheimer kunnen worden afgezwakt door medicijnen en 
voedingsmiddelen die de functie van cholinerge neuronen in de hersenen ondersteunen. 
Neuronen maken acetylcholine uit choline, die afkomstig zijn uit voedingsmiddelen en uit 
acetylgroepen die vrijkomen bij de omzetting van suiker in de mitochondriën. Dit is een 
voorbeeld van hoe belangrijk suikers zijn voor het gezond functioneren van de hersenen. De 
synthese van acetylcholine vindt plaats in het cytoplasma van de neuronen en het wordt 
opgeslagen in de synaptische blaasjes. Interessant is dat neuronen de laatst aangemaakte 
neurotransmitter moleculen weer het eerste afgeven.  
 
Vaak wordt gesteld dat het slikken van extra choline de hersenen in staat stelt meer 
acetylcholine aan te maken. Bij volwassenen echter reageren de hersenen alleen op een tekort 
en niet op een surplus van choline. Normaal gesproken krijgt iedereen genoeg choline binnen 
en bovendien bevat de lever een flinke reserve voorraad choline. Het slikken van extra 
choline zet de hersenen daarom niet aan tot extra aanmaak van acetylcholine, als er al 
voldoende acetylcholine aanwezig is. In plaats daarvan ontstaat er wel een gasvormig 
bijproduct dat ruikt naar rotte vis. De cognitieve functies verbeteren niet door extra choline, 
maar de adem wordt er wel een stuk slechter van. Als er een tekort aan choline is in de 
hersenen heeft suppletie een positieve invloed op de acetylcholine productie, evenals uridine 
en DHA. Krillolie (Cerebro Mega) stimuleert sterk de aanmaak van acetylcholine. 
Veel verschillende voedingsmiddelen bevatten choline, zoals kip, lever, ei, wei, vermicelli 
van soja, zalm, pistachenoten, ham, aardappel en yoghurt (www.foodsel.com). Als er wel 
sprake is van een tekort heeft het zin deze voedingsmiddelen extra te nuttigen. 
 
Als acetylcholine is afgegeven door het neuron en 
uitgewerkt is, wordt het gedeactiveerd door het 
enzym acetylcholinestearase met een snelheid van 
25.000 moleculen per seconde. Als de nervus 
vagus niet gestimuleerd kan worden door de 
afgifte van acetylcholine stopt de ademhaling, 
bijvoorbeeld ten gevolge van botulinetoxine. Er 
zijn twee soorten acetylcholine receptoren: de 
muscarinerge en de nicotinerge (2 typen) 
receptoren. De meeste cholinerge receptoren in de 
hersenen zijn van het muscarinerge type en minder dan 10 % van het nicotinerge type. Beide 
typen receptoren zijn aangetroffen in pindawormen, waarvan de fossielen meer dan een half 
miljard jaar oud zijn, lepelwormen, bloedzuigers en regenwormen.  
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De effecten van nicotine en de werkingsmechanismen in de hersenen. 
 
Nicotine wordt in meer dan 64 plantensoorten in de wereld aangetroffen en is de best 
onderzochte agonist van nicotinerge cholinerge receptoren in de hersenen. Voor acetylcholine 
bestaan er twee soorten receptoren: muscarine- en nicotinereceptoren. Zenuwcellen die 
rechtstreeks vanuit het centrale zenuwstelsel op perifere structuren projecteren zijn altijd 
nicotinerg van aard, terwijl muscarinereceptoren alleen op de eindorganen in het 
parasympatische systeem aangetroffen worden. Eén van die 64 plantensoorten is de 
tabaksplant, die nicotine gebruikt als afweermechanisme tegen insecten die nicotinerge 
receptoren hebben en daardoor gevoelig zijn voor deze giftige stof. 
 
Tabak werd in eerste instantie gebruikt tegen hardnekkige hoofdpijn, verkoudheid en 
abcessen of zweren op het hoofd. Tabakklysma’s werden gebruikt ter behandeling van 
winderigheid en rook werd geïnhaleerd tegen een nare hoest. In 1890 werd nicotine uit de 
Amerikaanse artsenijboeken verwijderd als nuttig geneesmiddel, omdat het giftig is. Eén 
sigaret gemaakt van tabak bevat 1 à 2 milligram nicotine. Omdat nicotine vluchtig is en 
gevoelig voor warmte, wordt slechts maximaal 20 % daarvan daadwerkelijk geïnhaleerd. 
Door de goede oplosbaarheid in vet wordt vervolgens wel zeker 90 % van de geïnhaleerde 
nicotine door het lichaam opgenomen. Via de longen is de nicotine binnen 7 seconden in de 
hersenen, net zo doeltreffend als een intraveneuze injectie. De snelle opname maakt ook dat 
nicotine zo giftig is. Zestig milligram wordt voor mensen als een dodelijke dosis beschouwd, 
binnen enkele minuten treedt er controleverlies op van de nicotinerge receptoren van het 
middenrif.  
 
Nicotine werkt afhankelijk van de gebruikte dosis op een zeer complexe manier op de cortex. 
Een lage dosis activeert de linkerhersenhelft en veroorzaakt mentale stimulatie en 
toegenomen alertheid, terwijl een hoge dosis vooral op de rechterhersenhelft werkt en een 
kalmerend effect heeft. Wanneer je iets saais aan het doen bent zou je één sigaret kunnen 
nemen om alerter te worden. Wanneer je in een angstige of stressvolle situatie bent kun je 
flink roken om een kalmerend effect te verkrijgen. Deze bevindingen laten zien welke 
tegengestelde functies de nicotinerge receptoren in beide hersenhelften vervullen en hoe de 
twee hersenhelften samenwerken om een evenwicht te creëren in emoties, aandacht en 
alertheid. Van de volwassenen met de diagnose ADD rookt 60 %, tegen minder dan 30 % van 
de rest van de bevolking. 
  
Het is moeilijk om te stoppen met roken omdat nicotine het meest verslavende drug is dat op 
dit moment wordt gebruikt. Nicotine veroorzaakt een dosis gerelateerde euforie die het 
opvallendst aanwezig is na een nacht onthouding. Het opnieuw gebruiken van een drug of 
voedingsmiddel veroorzaakt na enige tijd onthouding een sterker effect. Daarom steken zware 
rokers graag een sigaret op zodra ze wakker zijn. Vervolgens reguleren rokers de rest van de 
dag zorgvuldig (onbewust) de hoeveelheid nicotine die ze per roken, hoe snel ze een sigaret 
roken en hoeveel ze inhaleren. Deze zorgvuldige regulatie optimaliseert de mate waarin de 
nicotinerge choline receptoren gestimuleerd worden, evenals het evenwicht tussen de linker 
en de rechter hersenhelft, waardoor de juiste balans ontstaat tussen alertheid en kalmte. 
Roken kan dus bijvoorbeeld nuttig zijn ter ontspanning, helaas is het roken van tabak zeer 
ongezond voor ons lichaam. 
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de werking van acetylcholine in de hersenen 
wordt bepaald door het hersengebied waar het zich bevindt. Dit geldt overigens voor alle 
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neurotransmitters. Cholinerge neuronen projecteren naar de voorhoofdskwabben en de 
hippocampus en reguleren daarmee ons vermogen om aandacht te schenken, nieuwe 
herinneringen te vormen en besluiten te nemen over ons gedrag. Middelen die als antagonist 
werken op acetylcholine, zoals scopolamine (bilzekruid en doornappel), tasten het vermogen 
aan om aandacht te schenken, nieuwe herinneringen te vormen en ons gedrag te reguleren.   
 
Middelen die de werking van acetylcholine stimuleren door de enzymatische deactivatie te 
blokkeren (zoals fysostigmine) in deze hersengebieden, verbeteren het vermogen om te leren 
en te onthouden. Het te sterk verbeteren van de cholinerge functie kan echter de dood tot 
gevolg hebben, zoals door zenuwgas. Andere middelen die in staat zijn acetylcholine te 
beïnvloeden, blokkeren muscarinerge cholinerge receptoren in de hersenen, waardoor ze 
hallucinaties veroorzaken die vrouwen ooit het idee gaven dat ze konden vliegen. 
Daartegenover zijn er stoffen, zoals nicotine, die een krachtige stimulerende werking hebben 
op de nicotinerge cholinerge receptoren. Nicotine is dan ook zeer verslavend.  
 
De concentratie acetylcholine is hoog in het corpus striatum en in de thalamus en laag in het 
cerebellum. De lijst van hersenfuncties die gereguleerd worden door acetylcholine en 
beïnvloed worden wanneer de werking van deze neurotransmitter geblokkeerd wordt of 
gestimuleerd wordt is lang, omdat de neuronen die acetylcholine afgeven naar zoveel 
verschillende hersengebieden projecteren.  Het manipuleren van acetylcholine door middel 
van drugs (medicamenten) heeft echter niet zulke grote gevolgen voor de hersenprocessen en 
de stemmingsregulering als het beïnvloeden van andere neurotransmitter systemen, met name 
serotonine en dopamine. Een goede acetylcholine functie betekent goed kunnen onthouden, 
goede aandacht en goede motoriek.  
 
Een tekort aan acetylcholine kan de volgende verschijnselen geven: 

- Geheugenverlies (dementie/Alzheimer)  
- Vergeetachtigheid 
- Droge mond 
- Slechte nachtrust 
- Langzame reflexen 
- Spraakproblemen 
- Stemmingswisselingen 
- Opstandigheid 
- Sociale terugtrekking 
- Suikerziekte 
- Verwarring 
- Moeite met het vinden van bekende plaatsen 
- Moeite met het herkennen van gezichten 
- Moeite met schrijven 
- Moeite met het herkennen van locaties en namen  

 
Acetylesterase remmers remmen de afbraak van acetylcholine in de hersenen, waardoor de 
symptomen van Alzheimer en dementie kunnen verbeteren of stabiliseren. Deze medicatie 
heeft een matig effect. 
De belangrijkste bouwsteen van acetylcholine is choline. Choline is aanwezig in 
voedingsbronnen met een hoog lecithine gehalte, zoals lecithine granulaat, sojabonen, volle 
graanproducten en scharreleieren. 
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B12 en foliumzuur. Homocysteine wordt met behulp van B12 omgezet in gluthation en het 
aminozuur SAMe. SAMe draagt bij aan de productie van acetylcholine. 
Het remmen van de oxidatie van neurotransmitters ook in het geval van acetylcholine, door 
middel van C4Balance draagt bij aan de activiteit van acetylcholine.  
Omega-3 met name in de vorm van krillolie is een vitale component van de hersencel 
membranen en controleren het calciumgehalte in de hersenen. Te veel calcium in de 
hersencellen draagt bij aan de productie van beta amyloid (eiwit) wat in grote mate wordt 
aangetroffen bij Alzheimer en de acteylcholine productie remt. Eén gram NKO (Natural Krill 
olie van Neptune = Cerebro Mega) bevat 73 mg choline voor de aanmaak van acetylcholine 
en bevat belangrijke oxidanten, zoals astaxanthine, mariene flavonoiden, vitamine A, D, E en 
selenium. Krillolie wordt onder andere door de aanwezige fosfolipen veel beter opgenomen 
dan gewone visolie in de hersenen.    
 
Acetylcholine productie is het beste te verbeteren met behulp van Krillolie en Cere Balance. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Recept verbeteren Acetylcholine huishouding 
 

- Cere Balance  
- Cerebro Mega 
- NTM-B12 forte 

 
Acetylcholine is met name van belang voor het autonome zenuwstelsel, een goede motoriek, 
de remslaap, aandacht, concentratie en geheugen en het reguleren van emoties.  
 
Voor een goede werking van acetylcholine (en alle andere neurotransmitters) van belang 
oxidatie te voorkomen door middel van C4Balance. 
 
Dieetmaatregelen die de acetylcholine aanmaak en werking bevorderen: sojaproducten, 
bloemkool, lecithine, volle graanproducten, lever, noten, appels, scharreleieren en vette vis, 
lever en eieren (vitamine B12).   

 
___________________________________________________________________________ 
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Cerebro-Mega voedsel voor de hersenen 
 
Specifieke productkenmerken 
- Krillolie van de hoogste kwaliteit afkomstig van krill uit de wateren rond Antarctica  
- Bevat naast DHA en EPA ook antioxidanten zoals astaxanthine en fosfolipiden met vitamine 
E voor een optimaal effect. 
- Sterk verbeterende invloed op ADHD, ADD, autisme en PDD-NOS, dyslexie, slecht 
geheugen en concentratie, schoolprestaties, onrust, Asperger syndroom, ODD en 
gedragstoornissen. 
- Gunstig voor hart- en vaatziekten, Premenstrueel syndroom, eczeem en arthritis  
  
Krillolie 
Het Antarctisch krill (Euphosia superba) heeft een grotere biologische beschikbaarheid dan 
gewone visolie. Krillolie bevat de omega-3 vetzuren EPA en DHA, gebonden aan 
fosfolipiden en niet aan trichlyceriden zoals bij vis. Daardoor wordt het zeer goed opgenomen 
in de dunne darm. Krillolie bevat naast 40 % fosfolipiden en 30 % EPA en DHA ook 
krachtige antioxidanten zoals astaxanthine, vitamine A, vitamine E, verschillende andere 
vetzuren en een marien flavonoïde. Krillolie verhoogt het dopamine niveau in de hersenen 
beter dan gewone visolie. Tezamen met Cere Balance heeft Cerebro-Mega een sterk 
verbeterend effect op neurotransmitter gerelateerde klachten, zoals ADHD.  
 
Fosfolipiden 
Krillolie bevat de belangrijke fosfolipiden groepen fosfatidylserine, fosfatidylcholine, 
fosfatidylinositol en fosfatidylethanolamine gebonden aan EPA en DHA. Deze fosfolipiden 
zijn van groot belang voor het goed functioneren van onze hersenen en zenuwcellen. Krillolie 
bevat ook sfingomyeline dat belangrijk is voor de opbouw van de myelineschede van 
zenuwweefsel.    
 
ADHD onder controle 
Belangrijke andere oorzaken voor het steeds vaker voorkomen van ADHD en de andere 
bovengenoemde klachten zijn toenemende tekorten van vitamines en mineralen, 
elektrosmogbelasting, een toename van voedselovergevoeligheden en een overdosis  
informatie en prikkels uit de omgeving. ADHD is voor 77 % erfelijk en wordt door deze 
epigenetische oorzaken versterkt.  
In gezonde hersenen wordt een deel van de constant binnenkomende informatie gefilterd. De 
hersenen van een persoon met ADHD worden overbelast met ongefilterde informatie. Naast 
een verminderde functie van de frontale kwab worden er bij mensen met ADHD ook 
afwijkende verbindingen aangetoond tussen de frontale kwab en belangrijke subcorticale 
gebieden. We zouden kunnen spreken van een fronto-subcorticale aandoening. De 
neurotransmitters dopamine, noradrenaline en serotonine hebben een grote invloed op het 
goed functioneren en samenwerken van deze gebieden. Het dopamine-4-receptor-gen (DRD4-
7 marker) speelt hierbij een rol.  De dopaminerge en de noradrenerge systemen in de hersenen 
verbeteren in functie door inname van krillolie in combinatie met Cere Balance, waardoor 
ADHD gunstig wordt beïnvloed. 
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Cerebro-Mega 
 
Standaarddosering 
1 maal daags 2 capsules na het ontbijt innemen. 
- De eerste maand voor kinderen vanaf 6 jaar 2 maal daags 2 capsules (na het ontbijt en na het 
avondeten) en daarna de standaarddosering. 
- Voor kinderen van 2 – 6 jaar de eerste maand 2 maal daags 1 capsule en daarna als 
standaarddosering 1 maal daags 1 capsule na het ontbijt. 
- Voor volwassenen en bij ernstige klachten kan de dosering op advies van een deskundige 
aangepast worden en kan er eventueel hoger gedoseerd worden.   
 
Samenstelling per capsule 

- Krillolie met Omega-3 vetzuren    500 mg 
Van Krillolie (Euphosia superba = Antarctisch krill) 
Bevat EPA, DHA,astaxanthine esters en fosfolipiden 

- Vitamine E (natuurlijke tocoferolen mix)       2 mg 
Bevat D-gamma-tocoferol (60%), D-delta-tocoferol (24%), 
D-alfa-tocoferol (14%) en D-beta-tocoferol (2%) 
 
Cere Balance 
 
Standaarddosering 
1 maal daags 2 capsules na het ontbijt innemen. 
- De eerste twee maanden voor kinderen vanaf 6 jaar 2 maal daags 2 capsules (na het ontbijt 
en na het avondeten) en daarna de standaarddosering. 
- Voor kinderen van 2 – 6 jaar de eerste twee maanden 2 maal daags 1 capsule en daarna als 
standaarddosering 1 maal daags 1 capsule na het ontbijt. 
- Voor volwassenen en bij ernstige klachten kan de dosering op advies van een deskundige 
aangepast worden en kan er eventueel hoger gedoseerd worden.   
 
Samenstelling per 2 capsules: 

- Vitamine B1     1 mg 
- Vitamine B2     1 mg 
- Vitamine B3     5 mg 
- Pantotheenzuur    5 mg 
- Vitamine B6 (P-5-P)    2,5 mg 
- Foliumzuur     100 mcg 
- Vitamine B12 (cyanocobalamine)  50 mcg 
- Vitamine C (ascorbylpalmitaat)  30 mg 
- Vitamine D3 (cholecalciferol)  2,5 mcg 
- Vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) 5 mg 
- Calciumcitraat    25 mg 
- Magnesiumcitraat    50 mg 
- GTF chroom (picolinaat)   10 mcg 
- Zinkcitraat     2,5 mg 
- Koper (gluconaat)    5 mcg 
- Mangaan (gluconaat)    0,5 mg 
- Selenium (l-selenomethionine)  5 mcg 
- Jodium (uit kelp)    15 mcg 
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- IJzer (fumaraat)    2 mg 
- Molybdeen     2 mg 
- DMAE     5 mg 
- Gestand druivenpitextract   5 mg 
- Quercetine     2 mg 
- Fosfatidylcholine    20 mg 
- Acetyl-L-carnithine    35 mg 
- Taurine     25 mg 
- L-tyrosine     25 mg 
- L-glutamine     50 mg 
- Alfaliponzuur     10 mg 

 
- Rhodiola Rosea    20 mg 
- Ginkgo Biloba    20 mg 
- Ginseng Panax quinquefolium  20 mg 
- Marticaria Chamomilla   20 mg 
- Centella Asiatica (Gotu Kola)  20 mg 
- Avena Sativa     20 mg 
- Urtica Ureus     20 mg 
- Aspalathus linearis    20 mg 

 
NTM-B12 Forte 
 
NTM-B12 Forte bevat vitamine B12 in de vorm van methylcobalamine en cyanocobalamine 
en foliumzuur, omdat een B12 deficiëntie veelal gepaard gaat met een foliumzuur deficiëntie. 
Een andere belangrijke cofactor die toegevoegd is voor een optimale werking is Pyridoxaal-5-
fosfaat. 
Homocysteine wordt met behulp van B12 omgezet in gluthation en het aminozuur SAMe. 
SAMe draagt bij aan de productie van acetylcholine. 
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De verschijnselen van een vitamine B-12 deficiëntie zijn: 
 
Neurologisch: 

• Tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, 
zenuwpijn, op “watten” lopen, uitvalsverschijnselen.  

• Concentratiestoornissen, geheugenproblemen.  
• Afasie: niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, 

verspreken.  
• Ataxie: onverklaarbaar vallen, of ergens tegen aan lopen, verlies van positiegevoel, 

onhandig zijn, dingen uit je handen laten vallen, dingen omgooien, struikelen, moeilijk 
lopen. 

Psychisch: 

• Depressie, dementie, nervositeit, psychose, paranoia, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, 
verwardheid, gedragsveranderingen.  

Overig: 

• Spierpijn en krachtsverlies.  
• Glossitis (ontstoken tong), branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond.  
• Vermoeidheid, slaperigheid, zwakte.  
• Misselijkheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies.  
• Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, te lange 

menstruatie, verergerde menstruatiepijn.  
• Gewrichtsklachten.  
• Kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen.  
• Duizeligheid.  
• Bleekheid van de huid.  
• Het koud hebben.  
• Impotentie.  
• Onvruchtbaarheid.  
• Haaruitval.  
• Veranderingen in gezichtsveld, wazig zien.  
• Darmklachten.  
• Incontinentie en/of vaak plassen.  
• Hoofdpijn. 
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6. Dopamine 
 
Dopamine (DA; 3,4-dihydroxyphenylethylalamine) wordt door neuropsychofarmacologen 
beschouwd als één van de belangrijkste neuroregulatoren, als neurotransmitter en tevens als 
neurohormoon binnen en buiten de hersenen. De lokalisatie en de neurochemie van de 
dopaminerge systemen is zeer uitgebreid onderzocht en er zijn tal van mogelijkheden om de 
dopaminerge transmissie te beïnvloeden. Op cellulair niveau heeft dopamine zowel 
inhiberende als exiterende effecten. De synthese van dopamine wordt vooral bepaald door het 
enzym thyrosinehydroxylase en de aanwezigheid van de bouwstenen L-Tyrosine en DL-
Fenylalanine (D tegen vooral pijn en L bij neerslachtigheid). Tyrosine wordt omgezet in 
levodopa of L-DOPA met ijzer als belangrijke cofactor. Bij bloedarmoede kan zodoende een 
verminderde aanmaak van dopamine (en noradrenaline) plaatsvinden. Bij gezonde personen 
wordt de aanmaak van dopamine niet snel beïnvloed door het dieet. Neurotoxines, zoals 
zware metalen kunnen dopaminerge neuronen kapot maken. Dopamine speelt met name een 
rol bij concentratie, stressbestendigheid, prestatiedrang, misselijkheid en braken, seksuele 
functies en eetlust, lustgevoel en beloning, pijn, initiatief, werkgeheugen, wanen en 
hallucinaties. 
 

Tyrosine  →  L-Dopa  →  Dopamine  →  Noradrenaline  →  Adrenaline 
 
Dopamine en noradrenaline behoren tot de catecholaminen en bepalen of je je opgewekt of 
terneergeslagen voelt. Ze behoren tot de catecholaminen die op veel plaatsen in de natuur 
voorkomen, zoals in insecten, schaaldieren, spinnen en primaten.  
Dopamine is nauw verbonden met beloning en beloning zoekend gedrag. Daarnaast heeft 
dopamine invloed op psychosen. De voortdurende aanwezigheid van dopamine is 
noodzakelijk om een beweging in gang te zetten of juist te stoppen. Bij de ziekte van 
Parkinson, waarbij het dopamine gehalte te laag is kunnen we zien wat er dan gebeurd. Een 
verhoogd dopamine gehalte gaat gepaard met euforie. 
 
Cocaïne blokkeert in eerste instantie de heropname van dopamine en blokkeert tevens de 
heropnamen van noradrenaline en serotonine 
 
Een belangrijke route van dopaminerge transmissie vindt de oorsprong in de substantia nigra. 
In de substantia nigra wordt ijzer omgezet in de pigment houdende stof melanine. Oxidatie 
hiervan draagt bij aan de neuronale gevoeligheid voor zuurstof. Ook hier zijn antioxidanten 
van groot belang. Insecticiden en pesticiden versnellen eveneens het proces van celdood in de 
hersenen. Het afsterven van de dopaminerge neuronen in de substantia nigra is de oorzaak van 
de symptomen van de ziekte van Parkinson, met trillende ledematen spasticiteit en akinesie. 
Twee andere routes van dopaminerge transmissie hebben hun oorsprong in de 
middenhersenen in de buurt van de substantie nigra en projecteren naar de hersenen. De ene 
route projecteert naar hersengebieden die verband houden met het reguleren van emoties en 
de andere route projecteert naar de voorhoofdskwabben (werkt op psychotische 
verschijnselen).  
 
Het gaspedaal van genot 
In wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat dopamine een rol speelt in de 
ervaring van genot, blijdschap een welzijn. Elke drug waar mensen aan verslaafd kunnen 
raken activeert op een of andere manier de dopaminerge neuronen. Alles wat we voor ons 
plezier doen, zoals eten, vrijen, naar mooie muziek luisteren heeft invloed op de dopaminerge 
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neuronen. Verder verminderen middelen die de dopaminerge neuronen tegengaan, zoals 
antipsychotische medicijnen ons vermogen om plezier te hebben aanzienlijk en bepaalt 
dopamine het tempo waarmee de voorhoofdskwabben informatie kunnen verwerken. De 
evolutie heeft onze hersenen zo gevormd dat ze het prettig vinden om snel te werken, omdat 
dan de kans op overleven groter is. 
 
Recent is het verband tussen histamine en dopamine aangetoond. Het is gebleken dat veel 
nieuwe vrij verkrijgbare antihistamine medicijnen in staat zijn de heropnamen van dopamine 
te blokkeren op een manier die veel lijkt op het effect van dopamine. De behandeling van 
hooikoorts is ineens veel aantrekkelijker geworden. 
 
De rol van dopamine in het centrale zenuwstelsel. 
 
Misselijkheid en braken. Dopamine speelt en belangrijke rol bij het ontstaan van 
misselijkheid en braken. Hierbij worden chemoreceptoren gestimuleerd in de area postrema in 
het verlengde merg. Dit is een ander mechanisme dan wagen- en zeeziekte.   
 
Hyperprolactinemie. Dopamine is ook een neurohormoon dat zich bindt aan D2-receptoren 
in de hypofyse voorkwab. Op deze manier remt het de secretie van prolactine. 
 
Eetlust. Dopamine speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de eetlust. In de laterale 
hypothalamus bevindt zich het baancentrum Medial Forebrain Bundle. Hierdoor verlopen 
dopaminerge banen vanuit de middenhersenen naar het ventrale striatum. Van hieruit speelt 
dopamine een belangrijke rol bij het motiveren voor een bepaald gedrag, zoals 
voedselzoekgedrag, sekszoekgedrag en middelzoekgedrag.  
 
Lustgevoel. De opwekking en het remmen van de emotie “lustgevoel” (en het daaraan 
gerelateerde gedrag zijn toe te schrijven aan een interactie van de driehoek amygdala, 
orbitofrontale cortex en het ventrale striatum. Op deze interactie werken het dopaminerge en 
het serotonerge systeem in. Op de mesiale prefrontale cortex ligt een gebied dat 
verantwoordelijk is voor het ervaren van lust, dat vanuit de hypothalamus gestimuleerd wordt. 
Dopamine speelt een stimulerende rol om deze emotionele respons in gang te zetten. 
 
Pijn. Vermindering van pijnbeleving treedt op ten 
gevolge van een vermindering van dopaminerge 
transmissie.  
 
Initiatief. Dopaminerge projecties op het dorsolaterale 
deel van de prefrontale cortex spelen een rol bij het 
reguleren van het activiteitsniveau van de piramidale 
projectieneuronen in dit deel van de hersenschors en 
speelt een belangrijke rol bij het nemen van initiatief. 
Voorts heeft dopamine invloed op het werkgeheugen, 
hallucinaties en wanen.  
 
 

Dopamine staat voor plezier ervaren, kunnen genieten en je goed voelen. 
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De volgende symptomen zijn een aanwijzing voor een te lage dopaminespiegel: 
- Vermoeidheid, bleekheid en gebrek aan initiatief of lusteloosheid 
- Niet kunnen genieten en moeilijk plezier ervaren 
- Spierpijn en/of hoofdpijn 
- Verminderde geslachtsdrift 
- Verminderd denktempo 
- Slechte eetlust 
- Verlangen naar cafeïne, nicotine, chocolade, zoet, vet en alcohol 
- Nasale allergieën 
- Premenstruele gevoeligheid van de borsten bij vrouwen 
- Afgenomen emotionele waardering van prikkels 
 
Een te hoge dopamine spiegel kan leiden tot asociaal gedrag, wantrouwen en 
problemen in de omgang en voortijdige ejaculatie. Bij schizofrenie is niet altijd sprake 
van een hoge dopamine spiegel, maar zou ook sprake kunnen zijn van dopaminerge 
hypofunctie bijvoorbeeld in de prefrontale cortex. 
 
Middelen en maatregelen die de dopaminespiegel kunnen verhogen zijn: 
- Gezonde voeding, zoals vis, mager rood vlees, kip en kalkoen, tofu, tempeh, 

peulvruchten, zonnebloempitten en pompoenpitten, pure chocolade, één 
consumptie alcohol. 

- Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven, werken aan de 3 G’s en 
acupunctuur.  

- Ongezonde manieren zoals nicotine, alcohol, veel koffie, suiker, snoep en drugs 
zoals cocaïne. 

- Vitamine C en antioxidanten. Dopamine is zeer gevoelig voor oxidatie. 
- Voedingssupplementen, zoals L-Tyrosine (laatste inname voor 15.00 uur), 

Krillolie, Magnesium, Vitamine B3 en B6, Vitamine C, Foliumzuur, IJzer, Zink, 
Selenium, Inositol, Rhodiola Rosea, Ginkgo Biloba, Ginseng Panax, Marticaria 
Chamomille, Centella Asiatica, Avena Sativa, Urtica Ureus en Aspalathus linearis. 

 
De supplementen die hiervoor in aanmerking komen zijn: 
Cere Balance, NTM-Mentalcare, Cerebro Mega, NTM-Mega Fresh, C4 Balance, NTM 
C1000, NTM-Mg 100, NTM-Folic 500, NTM-B Total XL en NTM-Zn 15 
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_____________________________________________________________________ 
 
Recept verbeteren Dopamine huishouding 
 

- NTM-Mentalcare 
- Cerebro Mega 
- NTM-B12 Forte 
- Bij ADHD en PDD Cere Balance in plaats van NTM-Mentalcare 

 
Dopamine is met name van belang voor het ervaren van genot en plezier, lustgevoel en 
beloning, concentratie, stressbestendigheid, prestatiedrang, misselijkheid en braken, seksuele 
functies en eetlust, verslaving, pijn, initiatief, werkgeheugen, wanen en hallucinaties. 
 
Voor een goede werking van dopamine (en alle andere neurotransmitters) van belang oxidatie 
te voorkomen door middel van C4Balance. Dopamine is zéér gevoelig voor oxidatie. 
 
Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven, werken aan de 3 G’s en acupunctuur zijn 
goede manieren om het dopamine niveau te verhogen.  
Ongezonde manieren zoals nicotine, alcohol, veel koffie, suiker, snoep en drugs (zoals 
cocaïne) om de dopamine productie te stimuleren dienen te worden vermeden, vanwege het 
verslavende en ongezonde effect. 
 
Dieetmaatregelen die de dopamine aanmaak en werking bevorderen: vis, mager rood vlees, 
kip en kalkoen, tofu, tempeh, peulvruchten, zonnebloempitten en pompoenpitten, pure 
chocolade, één consumptie alcohol, eieren en lever (vitamine B12). 

 
___________________________________________________________________________ 
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7. Serotonine 
 
Serotonine ( 5-Hydroxytryptamine) is een soort tegenhanger 
van dopamine en is heel oud. Het komt ook voor in het gif 
van amfibieën, wespen, schorpioenen en zeeanemonen. 
Serotonine komt voor in de argentaffine of enterochromaffine 
cellen in de wand van het maagdarmkanaal (90 % van de 
totale hoeveelheid in het lichaam), in thrombocyten 
(bloedplaatjes) en in het centrale zenuwstelsel (hersenen en 
ruggenmerg). In de epifyse wordt serotonine gebruikt voor de 
vorming van melatonine. Serotonine wordt geproduceerd 
door de raphekernen in de hersenstam en door de darmwand. 
Serotonine speelt een rol bij vrijwel alle fysiologische 
functies in ons lichaam. Om serotonine aan te kunnen maken moet het lichaam eerst L-
tryptofaan opnemen uit de voeding om vervolgens door het enzym tryptofaanhydroxylase 
omgezet te worden in 5-hydroxytryptofaan, een bouwsteen voor serotonine. Serotonine is zeer 
belangrijk voor de stemming en het kunnen filteren van de grote hoeveelheid zintuiglijke 
informatie die ons bereikt. Wetenschappers hebben vastgesteld dat serotonine een half miljard 
jaar geleden ook al aanwezig was in primitieve zenuwstelsels. 
 

L-tryptofaan  →  5-Hydroxytryptofaan  →  Serotonine  →  Melatonine 
 
Het transport van tryptofaan wordt beïnvloed door het gehalte van andere aminozuren in het 
bloed, wat ook weer onder invloed staat van de voeding. Naarmate er meer tryptofaan 
aanwezig is, wordt er meer serotonine gevormd. Er spelen echter veel factoren een rol in de 
productie. De serotonine regulerende processen in de hersenen, die stemming en slaap 
beïnvloeden, reageren alleen afwijkend bij extreem hoge of lage tryptofaan spiegels. 
 
Kenmerkend voor het serotonine neurotransmitter systeem is dat deze neuronen voortdurend 
serotonine lijken af te geven als we wakker zijn, terwijl de afgifte zeer sterk afneemt als we 
slapen. Serotonine is dan ook sterk betrokken bij de verwerking van binnenkomende 
zintuiglijke informatie waarmee we continu bestookt worden als we wakker zijn. Als we 
stoffen gebruiken die de serotonerge neuronen uitschakelen terwijl we wakker zijn, ervaren 
we zintuiglijke hallucinaties en een soort mystiek gevoel van hoger bewustzijn. Doeltreffende 
antidepressiva daarentegen versterken de werking van serotonine in de hersenen. Dat deze 
medicijnen effectief zijn bewijst nog niet dat het reguleren van stemmingen de hoofdrol is die 
serotonine vervult in de hersenen, maar toont wellicht aan dat de manier waarop we 
zintuiglijke informatie interpreteren in verband staat met de manier waarop we de wereld om 
ons heen gevoelsmatig ervaren. 
 
Het voorkomen van serotonine 
 
Perifeer komt serotonine voor in de wand van het maagdarmkanaal, in het bloed en in 
thrombocyten. Tumoren van de enterochromaffine cellen (carcinoïden) produceren grote 
hoeveelheden serotonine. Serotonine is dan verantwoordelijk voor de verschijnselen van 
diarree, hoofdpijn en misselijkheid. Na vrijzetting uit bloedplaatjes speelt serotonine een rol 
bij de stolling van bloedingen. Het veroorzaakt lokaal een vaatspasme, waardoor de lokale 
bloed doorstroming vermindert en het lek wordt gedicht. In de epifyse wordt serotonine 
gebruikt bij de vorming van het hormoon melatonine (biologische klok).  
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Centraal komt serotonine voor in de serotonerge neuronen, waarvan de meeste liggen in de 
raphékernen in de hersenstam: 

- De nucleus raphes pallidus 
- De nucleus raphes obscurus 
- De nucleus raphes magnus 
- De nucleus raphes pontis 
- De nucleus raphes dorsalis 

De raphékernen zijn echter niet uitsluitend dé serotonerge kernen van het centrale 
zenuwstelsel. De raphékernen bevatten ook andere neuronen en elders worden ook 
serotonerge cellichamen aangetroffen. 
 
De projecties van de serotonerge neuronen uit de hersenstam 
   
De serotonerge neuronen uit de hersenstam projecteren langs zes verschillende banen of 
baansystemen naar hoger en lager gelegen gebieden in het centrale zenuwstelsel: 

- Vanuit de nucleus raphes dorsalis en de nucleus centralis superior verloopt een 
groot ventraal opstijgend serotonerg baansysteem.  Dit systeem loopt door het 
ventrale tegmentum naar de hypothalamus en gaat hier op in de mediale 
voorhersenbundel oftewel de medial forebrain bundle. Onderweg in het verloop 
door het mesencephalon worden reeds een groot aantal vezels afgegeven. Deze 
collateralen lopen onder andere naar de substantia nigra, pars compacta en naar de 
thalamus en de epithalamus. De overige vezels van dit ventrale baansysteem lopen 
naar kernen in de hypothalamus en verder naar een groot aantal gebieden in de 
voorhersenen, zoals de amygdala, het septumgebied, het striatum, de archicortex 
(hippocampus), de mesocortex en de volledige neocortex. 

- Uit ongeveer dezelfde kerngebieden ontspringt ook een veel kleinere dorsale 
opstijgende serotonerge bundel, die vezels afgeeft aan het mesencephalon en de 
hypothalamus en vervolgens gaat samenlopen met het ventrale baansysteem in de 
medial forebrain bundle. 

- Voornamelijk vanuit de caudale kerngebieden lopen vezels naar het ruggenmerg. 
Deze bulbospinale vezels projecteren op neuronen van zowel de dorsale als de 
ventrale hoorn van het ruggenmerg. Verder bestaan er projecties op de neuronen 
van de nucleus intermediolateralis in het thoracale deel van het ruggenmerg. Deze 
laatste neuronen projecteren naar de ganglia van de sympatische grensstreng en 
vormen zo het preganglionaire deel van de sympathicus. 

- Vanuit alle serotonerge kerngebieden lopen vezels naar de centrale kernen en de 
cortex van de kleine hersenen. Deze vezels verlopen via de pedunculus cerebellaris 
medius. 

- Binnen de pons en het verlengde merg bestaan er veel serotonerge vezels die over 
een relatief korte afstand lopen. Veel rhombencephale kernen, zoals de locus 
coeruleus en de nucleus solitarius, en de reticulaire formatie, worden vanuit de 
rhombencephale raphékernen serotonerg geïnnerveerd. 

- Tenslotte bestaat er een supraependymale serotonerge plexus, die bestaat uit vezels 
die uit de nucleï raphes dorsalis en centralis superior stammen en die als een 
netwerk het oppervlak van het ventrikel systeem bekleden. 

 
Er zijn zeven typen serotoninereceptoren met verschillende subtypen. Bijna alle serotonine 
receptoren behoren tot de zogenaamde G-proteïne gekoppelde receptoren. 
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De rol van serotonine in het centrale zenuwstelsel 
 
Serotonine speelt een rol in vrijwel alle denkbare fysiologische functies. Serotonine speelt een 
rol bij de regulatie van aandacht, affect, agressie, angst en paniek, braken, cognitie, initiatief, 
darmmotiliteit, doorbloeding, eetlust, emotie, hormoonhuishouding, misselijkheid, motoriek, 
perceptie, pijn, seks, secretie, sensoriek, stemming en slaap. Serotonine zorgt dat we ons 
veilig en tevreden voelen en is kalmerend. Het werkt veel gelijkmatiger dan dopamine en 
door verschillende receptoren kan serotonine uiteenlopende effecten hebben. Serotonine zorgt 
voor optimisme, vindingrijkheid, de drang naar verandering en iets willen beleven. 
Daarnaast speelt serotonine en rol bij allerlei psychische stoornissen. Tenslotte zijn er nog al 
wat psychofarmaca, die tenminste een deel van hun effecten via interferentie met de 
serotonerge transmissie tot stand brengen. 
Serotonine heeft veelal een tegengesteld effect aan noradrenaline. Waar noradrenaline 
activeert, remt serotonine af. Serotonerge neuronen staan in verbinding met het bloed en de 
liquor cerebrospinalis en spelen en rol bij de doorbloeding van de hersenen en pijn perceptie. 
 
Slaap 
Het serotonerge systeem is van invloed op het slaapwaakritme, de REMslaap en de 
aanpassing van het bioritme aan lichtdonker.  
 
Hallucinaties 
Serotonine speelt een rol bij het ontstaan van (visuele) perceptiestoornissen en (visuele) 
hallucinaties. Verschillende hallucogenen, zoals LSD interfereren met 5-HT-receptoren. 
 
Afhankelijkheid     
Serotonine heeft een remmende invloed op het gedrag bij alcoholafhankelijkheid. Deze 
remmende werking treedt op bij stoffen die op de dopaminerge projecties vanuit het centrale 
tegmentum op het venrale striatum werken. 
 
Motoriek, Initiatief en eetlust 
Serotonine speelt en belangrijke rol binnen het extrapiramidale systeem. Serotonine heeft een 
remmende invloed op mesocorticale dopaminerge neuronen en beïnvloeding van de 
dopaminerge transmissie in de prefrontale cortex. Hierdoor heeft het invloed op het 
werkgeheugen en het initiatief. 
Serotonine speelt een rol bij het optreden van een verzadigingsgevoel. 
 
Emoties 
Stoffen die interfereren met de functie van het serotonerge system hebben een grote invloed 
op angst, paniek, dwang, agressie en depressie. Dit effect komt tot stand via verschillende 5-
HT-receptoren, vooral de 5-HT1a en de 5-HT2a receptoren. Met betrekking tot serotonine 
speelt de hippocampus een belangrijke rol voor het bepalen van een emotionele respons, met 
name welke kwalificaties door de amygdala aan een bepaalde perceptie gegeven moeten 
worden. Door een te heftige of verkeerde labeling kunnen ongepaste emoties ontstaan. Een 
onschuldige prikkel roept bijvoorbeeld een heftige vecht- en vluchtreactie op of een neutrale 
prikkel roept een sterke positieve of negatieve verwachting op (depressie of manie). 
Serotonine speelt hierin een sterk regulerende rol. 
Ten gevolge van een sterke stressrespons komt een schrompeling van de hippocampale 
neuronen tot stand met name door corticosteroïden. 
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Psychostimulantia 
De werking van psychostimulantia wordt vooral toegeschreven aan het bevorderen van de 
dopaminerge transmissie. Deze stoffen hebben echter ook invloed op het serotonerge systeem. 
Cocaïne remt de heropname van alle biogene aminen. Bij Amfetamine ligt het accent op de 
dopamine vrijzetting. 
 

De volgende symptomen zijn aanwijzingen voor een lage serotoninespiegel: 
- Angst en onzekerheid. 
- Prikkelbaarheid en rusteloosheid. 
- Boosheid en gevoelens van onlust. 
- Slapeloosheid. 
- Verlaagde lichaamstemperatuur 
- Prikkelbare darmen en diarree. 
- Hartkloppingen en verhoogde bloeddruk. 
- Onbedwingbare zoetbehoefte en trek in alcohol, nicotine en cafeïne. 
 

Een te hoge serotonine spiegel kan leiden tot een dermate kalmerende werking en emotionele 
afvlakking dat het tot inactiviteit leidt, terwijl het ook euforisch kan maken. Een hoge 
serotonine spiegel kan vroegtijdige ejaculatie voorkomen en het neemt angst en stress 
(tijdelijk) weg. 

 
Middelen en maatregelen die de serotoninespiegel kunnen verhogen zijn: 
- Gezonde voeding  en met name L-Tryptofaan bevattende voedingsmiddelen zoals 

kalkoen, rood vlees, kip, zonnebloempitten, bananen, noten en melk. Koolhydraten 
zoals brood, aardappelen, fruit, maïs waardoor L-Tryptofaan gemakkelijker voor 
L-Tyrosine de hersenen kan binnendringen. Let op met BCAA’s want die kunnen 
de serotonine spiegel ook verlagen.  

- Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven en werken aan de 3 G’s.  
- Ongezonde manieren zoals nicotine, alcohol, veel koffie, suiker, snoep en drugs 

zoals cocaïne. 
- Voedingssupplementen, zoals L-Tryptofaan, Krillolie, Magnesium, Vitamine B6 

(P-5-P), Vitamine C, Foliumzuur, IJzer, Zink, Selenium, Rhodiola Rosea, Ginkgo 
Biloba, Ginseng Panax, Marticaria Chamomille, Centella Asiatica, Avena Sativa, 
Urtica Ureus en Aspalathus linearis. 

 
Aspartaam verlaagt het serotonine gehalte (en bevordert endometriose) ! 
 
De supplementen die hiervoor in aanmerking komen zijn: 
Cere Balance, NTM-Mentalcare, Cerebro Mega, NTM-Mega Fresh, C4 Balance, NTM 
C1000, NTM-Mg 100, NTM-Folic 500, NTM-B Total XL en NTM-Zn 15 

 
 

Serotonine zorgt ervoor dat we ons veilig, tevreden en kalm voelen. 
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___________________________________________________________________________ 
 
Recept verbeteren Serotonine huishouding 
 

- NTM-Mentalcare 
- Cerebro Mega of NTM-Mega 3 
- Bij ADHD en PDD Cere Balance in plaats van NTM-Mentalcare 

 
Serotonine is met name van belang voor het ervaren van een veilig, tevreden en kalm gevoel, 
speelt een rol bij de regulatie van aandacht, affect, agressie, angst en paniek, braken, cognitie, 
initiatief, darmmotiliteit, doorbloeding, eetlust, emotie, hormoonhuishouding, misselijkheid, 
motoriek, perceptie, pijn, seks, secretie, sensoriek, stemming en slaap. 
 
Voor een goede werking van serotonine (en alle andere neurotransmitters) van belang oxidatie 
te voorkomen door middel van C4Balance. 
 
Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven, werken aan de 3 G’s en acupunctuur zijn 
goede manieren om het serotonine (en het dopamine) niveau te verhogen.  
Ongezonde manieren zoals nicotine, alcohol, veel koffie, suiker, snoep en drugs (zoals 
cocaïne) om de dopamine productie te stimuleren dienen te worden vermeden, vanwege het 
verslavende en ongezonde effect. 
 
Dieetmaatregelen die de dopamine aanmaak en werking bevorderen: met name L-Tryptofaan 
bevattende voedingsmiddelen zoals kalkoen, rood vlees, kip, zonnebloempitten, bananen, 
noten en melk. Koolhydraten zoals brood, aardappelen, fruit, maïs waardoor L-Tryptofaan 
gemakkelijker voor L-Tyrosine de hersenen kan binnendringen.  
  
Aspartaam verlaagt de serotonine spiegel drastisch en is dus absoluut verboden en let op met 
BCAA’s (sporters) want die kunnen ook de serotonine spiegel verlagen.  
  
___________________________________________________________________________ 
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8. Noradrenaline 
 
Noradrenaline (Norepinefrine of levarterenol) is de neurotransmitter van het sympatisch 
zenuwstelsel. Door de Postganglionaire (ortho)sympatische axonen wordt voornamelijk 
norepinefrine als neuroregulator uitgescheiden. Daarnaast scheiden deze vezels een geringe 
hoeveelheid epinefrine af. Het cerebrale norepinefrine gebruikende systeem is één van de 
minder omvangrijke neurotransmittersystemen in de hersenen.  
Noradrenaline heeft chemisch grote gelijkenis met dopamine en is zodoende ook een 
lustopwekker en stemmingsverbeteraar. Noradrenaline zet aan tot actie, brengt positiviteit en 
enthousiasme, helpt de aandacht bij een bepaalde taak te houden, speelt een grote rol bij stress 
en het functioneren van het immuunsysteem en het hormonaal systeem. 
Een laag noradrenaline niveau leidt tot gebrek aan motivatie, geen zin in het leven, apathie, 
lusteloosheid, neerslachtigheid, stressgevoeligheid en immuunzwakte. 
Een te hoge adrenalinespiegel kan leiden tot prikkelbaarheid, gespannenheid of woede 
uitbarstingen. 
 
Middelen en maatregelen die de noradrenaline spiegel kunnen verhogen hebben grote 
gelijkenis met dopamine, doordat dopamine en noradrenaline zo sterk chemisch verwant zijn. 
Hoge temperaturen doen het noradrenaline niveau stijgen, lage temperaturen zijn eerder 
gunstig voor het serotonine niveau. 
  
Bij mensen zijn vrijwel alle noradrenerge neuronen te vinden in het gebied dat locus 
coeruleus (blauwe plek) genoemd wordt. Deze naam houdt verband met het feit dat zich 
koper in deze neuronen ophoopt. Hoewel koper nodig is voor de synthese van noradrenaline, 
is de hier aanwezige hoeveelheid vele malen hoger. De aanwezigheid van koper maakt deze 
neuronen echter wel gevoelig voor zuurstof, dus ook hier is C4Balnce weer op zijn plaats om 
oxidatie te voorkomen. Zuurstof is noodzakelijk om te leven voor veel organismen, maar 
levert ook een bedreiging op. Veel delen van de hersenen zijn daadwerkelijk aan het roesten 
terwijl je ademhaalt. 
 
De noradrenerge neuronen in de locus coeruleus projecteren naar alle hersengebieden. Het 
gevolg hiervan is dat het invloed heeft op alertheid en bijna elk aspect van gedachten en 
gedrag. Schizofrene patiënten die in een chronische toestand van hyperalertheid verkeren, 
hebben significant meer adrenerge neuronen in hun hersenen.  
Ook de aanmaak van noradrenaline (net als dopamine) begint met het aminozuur tyrosine. Het 
enzym Dopamine-β-hydroxylase zet dopamine om in noradrenaline.  
 
Wanneer middelen de noradrenerge receptoren stimuleren ervaren we een dosis gerelateerde 
respons die kan variëren van alertheid, bij een lage dosis, tot een versnelde hartslag en 
ademhaling bij een hoge dosis. Hierdoor worden we alert voor plezier of pijn, voor onze 
hersenen maakt het niet uit welke van de twee, de respons is hetzelfde. 
 
Het moge duidelijk zijn dat in ons lichaam een zeer gecompliceerd samenspel is tussen met 
name de neurotransmitters dopamine, serotonine, noradrenaline en acetylcholine (en GABA 
en glutamaat). Door te bestuderen hoe verschillende de neurotransmittersystemen in de 
hersenen beïnvloeden hebben wetenschappers een aantal consistente patronen ontdekt die het 
mogelijk maken te voorspellen wat er zal gebeuren als een bepaald type stof (chemisch of 
natuurlijk) ingenomen wordt. 
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De effecten van cocaïne (en amfetaminen) en de werkingsmechanismen in de hersenen. 
 
Cocaïne bindt aan natriumionkanalen en blokkeert de werking ervan, waardoor de 
opeenvolging van actiepotentialen geblokkeerd wordt en neuronen niet langer met elkaar 
communiceren. Cocaïne blokkeert ook het doorgeven van pijnprikkels, maar bovenal roept 
het een gevoel van euforie op. Cocaïne heeft net als amfetamine het vermogen de werking van 
catecholaminen en serotonine in de synaps te versterken. Hierdoor veroorzaakt het een grotere 
alertheid, een afname van het hongergevoel, een toename van het fysieke en het mentale 
uithoudingsvermogen, meer beweging en een versterking van gewone genotsgevoelens.  
 
Cocaïne wordt vaak gecombineerd met alcohol om het hyper effect af te zwakken. Het 
snuiven van cocaïne is een doeltreffender manier om het in de hersenen te krijgen dan andere 
toedieningswijzen, waardoor het onmiddellijk een gevoel van euforie oproept. 
Cocaïne geeft zo’n kick dat gebruikers het verkiezen boven seks, voedsel en water, waarmee 
deze drug basale overlevingsmechanismen terzijde schuift. Cocaïne stimuleert het 
beloningscentrum, blokkeert in eerste instantie de heropname van dopamine, maar blokkeert 
tevens de heropname van noradrenaline en serotonine. Het beïnvloedt vooral het reticulaire 
activatiesysteem in de hersenstam, de voedingscentra in de hypothalamus en de 
beloningscentra in de voorhoofdskwabben en het limbisch systeem. 
 
Drugs die de werking van dopamine en noradrenaline versterken, zoals cocaïne, mescaline, 
amfetamine en verwante chemische stoffen zoals ecstasy (XTC), veroorzaken een prettig 
gevoel van euforie en alertheid, waardoor een sterk verslavend effect optreedt.   
 
De adrenerge neuronen in ons lichaam hebben de volgende functies: 
 

- Stimulatie van de sympatische neuronen 
- Regulatie van de ademhaling 
- Regulatie van de slaapwaakcyclus 
- Regulatie van alertheid, leren en geheugen 
- Regulatie van de bloeddruk en de hartfrequentie 
- Secretie van vasopressine 
- Secretie van releasing hormonen 
- Regulatie van angstgedrag 

 
Een te lage noradrenalinespiegel kan derhalve leiden tot: 
 

- Geen zin in het leven en gebrek aan motivatie 
- Apathie, lusteloosheid en neerslachtigheid 
- Verstoord slaapritme 
- Slecht geheugen en afname leervermogen 
- Verzwakking immuunsysteem 

 
Te veel adrenaline kan leiden tot prikkelbaarheid en woede uitbarstingen. 
 
Noradrenaline en slaap 
Het neuropeptide orexine (hypocretine) speelt een belangrijke rol bij de slaap. Neuronen die 
dit peptide bevatten projecteren vanuit de hypothalamus op de locus coeruleus en activeren 
daar noradrenerge neuronen. Op deze manier wordt de overgang van slapen naar waken tot 
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stand gebracht. Orexine speelt op deze manier een rol bij het ontstaan van narcolepsie. Aan 
orexine wordt ook een rol toegeschreven bij het ontstaan van slaapstoornissen, angst, 
depressie en bij aandachtstoornissen. Suikers remmen de orexine aanmaak af, terwijl eiwitten 
met name van ei stimuleren de orexine aanmaak. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Recept verbeteren Noradrenaline huishouding 
 

- Cere Balance 
- Cerebro Mega 
- NTM-Adrenocare 

 
Noradrenaline heeft chemisch grote gelijkenis met dopamine en is zodoende ook een 
lustopwekker en een stemmingsverbeteraar. Noradrenaline zet aan tot actie, brengt positiviteit 
en enthousiasme, helpt de aandacht bij een bepaalde taak te houden, speelt een grote rol bij 
stress en het functioneren van het immuunsysteem en het hormonaal systeem.  
 
Voor een goede werking van dopamine (en alle andere neurotransmitters) van belang oxidatie 
te voorkomen door middel van C4Balance. Noradrenaline is net als dopamine zéér gevoelig 
voor oxidatie. 
 
Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven, werken aan de 3 G’s en acupunctuur zijn 
goede manieren om het noradrenaline niveau te verhogen. Aërobe beweging helpt zowel een 
te lage als een te hoge noradrenalinespiegel te normaliseren. 
  
Ongezonde manieren zoals nicotine, alcohol, veel koffie, suiker, snoep en drugs (zoals 
cocaïne) om de noradrenaline productie te stimuleren dienen te worden vermeden, vanwege 
het verslavende en ongezonde effect. 
  
Voedingssupplementen die L-tyrosine, D-fenylalanine en L-fenylalanine bevatten worden bij 
neurotransmitter storingen vaak toegepast. Bij noradrenaline problemen met sterke angst en 
slapeloosheid kunnen tyrosine en fenylalanine stimulerend werken en moet men 
terughoudend zijn met het nemen ervan. Verder zijn van belang voldoende B3, B6, vitamine 
C, foliumzuur, ijzer en koper. Een zeer geschikt supplement is dan wel juist Cere Balance, 
vanwege de niet al te hoge concentratie L-tyrosine en de andere nuttige ingrediënten. 
 
Dieetmaatregelen die de noradrenaline aanmaak en werking bevorderen: vis, mager rood 
vlees, kip en kalkoen, tofu, tempeh, peulvruchten, zonnebloempitten en pompoenpitten, pure 
chocolade, eieren en lever (vitamine B12). 

 
___________________________________________________________________________ 
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9. Andere neurotransmitters 
 
Overige neurotransmitters en neuropeptiden die een belangrijke rol spelen zijn 
aminozuren, epinefrine (adrenaline), histamine, sporenaminen en polyaminen, 
endocannabinoïden, NO en purinen (zoals adenosine, guanosine en inosine), opioïdpeptiden 
(enkefalinen, dinorfinen en POMC), hypothalamus hormonen (oxytocine en vasopressine) en 
overige peptiden zoals substance P, VIP, neurotensine, galanine, cholecystokinine, 
bombesine, insuline en angiotensine. 
 
Aminozuren 
 
Aminozuren zijn vooral bekend als bouwstenen van peptiden en proteïnen. Daarnaast spelen 
ze een belangrijke rol bij allerlei biochemische processen. Sommige aminozuren, zoals L-
tyrosine en L-tryptofaan zijn werkzaam als precursor van enkele belangrijke neuroregulatoren 
en hormonen. Aminozuren zijn veruit de belangrijkste neurotransmitters van het zenuwstelsel. 
Naar schatting is 30-40 % van alle cerebrale synapsen glutaminerg en 40-50 % GABA-erg. 
Er zijn 5 belangrijke aminozuren die als zodanig door zenuwcellen  als neuroregulator worden 
gebruikt: γ-aminoboterzuur (GABA), aspartaat (asparagine), glutamaat (glutamine), glycine 
en taurine. Aspartaat en glutamaat zijn exciterende neurotransmitters, terwijl de andere drie 
inhiberend werken. 
 
Glutamaat maakt of verbreekt de verbindingen tussen neuronen en stimuleert andere neuronen 
in hun werking. In tegenstelling tot glutamaat schakelt GABA, dat functioneert als 
neurotransmitter, neuronen uit. Omdat alcohol de werking van de neurotransmitter GABA 
versterkt kan het de activiteit van alle hersengebieden onderdrukken.  
 
Glutamaat is synoniem met AAN, excitatoir en GABA is synoniem met UIT.  
 
Het voorkomen van aminozuurneurotransmitters 
 
GABA 
 
GABA is de belangrijkste inhiberende neurotransmitter van het centrale zenuwstelsel. GABA 
zet neuronen uit en is het belangrijkste wapen van het lichaam tegen stress. GABA (gamma-
amino-boterzuur) is een aminozuur en een rustgevende neurotransmitter. 
Een verlaagd niveau GABA wordt geassocieerd met angst en epilepsie. Het wordt in het 
lichaam gevormd uit glutaminezuur door decarboxylering (reactie waarbij een carboxylgroep 
afsplitst van de rest van het molecuul in de vorm van een koolstofdioxide) onder invloed van 
het enzym glutamaatdecarboxylase (GAD).De effectiviteit van GABA kan verminderen door 
een tekort aan vitamine B1 of tijdens het afkicken van een alcoholverslaving. Dit kan zich 
uiten in angst, geïrriteerdheid, slapeloosheid of epileptische insulten. 
 
Benzodiazepines en barbituraten zijn voorbeelden van GABA agonisten en veroorzaken dus 
een demping van de activiteit van het centrale zenuwstelsel, zoals slaperigheid, verslechterde 
coördinatie, afgenomen concentratie, vergeetachtigheid. Alcohol beïnvloedt de GABA 
neurotransmissie. De meeste gedragseffecten van alcohol worden veroorzaakt door effecten 
op de GABA type A receptor. Alcohol versterkt overigens de werking van benzodiazepines 
en barbituraten. 
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Belangrijke voedingsbronnen van GABA zijn broccoli, groene groenten, zaden, verse noten, 
aardappelen, bananen, uien en scharreleieren. 
 
Nadat GABA is afgegeven in de synaptische spleet bindt het 
zich aan de eiwitreceptor. De GABAa receptor is de best 
onderzochte van deze eiwitreceptoren en medicijnen die zich 
hieraan binden versterken het vermogen van GABA om de 
activiteit van het neuron te stabiliseren. Hierdoor hebben deze 
medicijnen een goede therapeutische werking bij een breed 
scala van aandoeningen en vooral bij angst en slapeloosheid. 
GABA receptoren komen in alle hersengebieden voor en 
GABA is vrijwel altijd inhibitoir. Een medicament of een 
middel (drug) dat de werking van GABA receptoren versterkt, 
veroorzaakt dus een algehele afname van de activiteit van 
neuronen overal in de hersenen. 
 
Dit effect is echter niet eenvoudig te bereiken door voeding of een GABA supplement, doordat 
geconsumeerde GABA elektrisch geladen wordt terwijl het zich in het bloed bevindt, wat 
voorkomt dat het de bloedhersenbarrière passeert. Hoewel recent onderzoek laat zien dat 
angst, depressie en migraine eerder in verband staan met een disfunctie van de serotonerge 
receptoren dan met GABA, kiest de wetenschap er traditioneel nog vaak voor om angst te 
behandelen met GABA stimulerende medicamenten. 
 
De effecten van alcohol en de werkingsmechanismen in de hersenen. 
 
Alcohol (ethylalcohol) is wellicht het oudst bekende middel tegen angst. Omdat alcohol de 
werking van de neurotransmitter GABA versterkt kan het in feite de activiteit van alle 
hersengebieden onderdrukken. Daarom werd alcohol in de 19e eeuw veel gebruikt als 
verdovingsmiddel. Alcohol beïnvloedt niet alleen de GABA receptoren, maar remt ook het 
belangrijkste exitatoire neurotransmittersysteem in de hersenen, glutamaat. Dit verklaart 
geheugenverlies of gedragsverandering door overmatig alcoholgebruik. De snelheid waarmee 
het alcohol percentage stijgt in het bloed is ook van invloed op het gedrag. Naarmate het 
alcoholpercentage stijgt wordt een steeds groter deel van de hersenen uitgeschakeld door de 
stimulerende werking van alcohol op de GABA receptoren. Meestal wordt het braakcentrum 
geactiveerd voordat de alcoholvergiftiging leidt tot het stoppen van de ademhaling en de 
hartslag.  
 
Glutamaat 
 
Glutamaat maakt of verbreekt de verbindingen tussen neuronen en stimuleert andere neuronen 
in hun werking. Het schept de mogelijkheid tot herinnering. De werking van glutamaat kan 
leiden tot het telkens opnieuw oproepen van onplezierige of traumatische herinneringen, 
aangezet door onschuldige gebeurtenissen in het leven. Het in stand houden van het juiste 
evenwicht in het binnenlaten van calciumionen is een vereiste voor neuronen en het 
aminozuur glutamaat speelt in dat proces een doorslaggevende rol. De hersenen gebruiken 
glutamaat om synapsen te verwijderen die overbodig zijn geworden, wat de resterende 
neurale circuits in staat stelt doelmatiger te functioneren.  
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Onze hersenen hebben de stimulerende werking van glutamaat nodig om te kunnen leren en 
de aandacht ergens op te kunnen richten. 
 
Glutamaat wordt vaak in een adem genoemd met aspartaat, hoewel ze verschillende systemen 
beïnvloeden. Voor glutamaat is de functie als neurotransmitter het beste uitgewerkt. 
Glutaminerge neuronen projecteren meestal over een relatief grote afstand. Het bekendst zijn 
de glutaminerge projecties van corticale piramidale neuronen die bij sommige zoogdieren een 
afstand van vele meters kunnen overbruggen. 
Een voorbeeld van traumatische herinneringen die ons met behulp van glutamaat blijven 
achtervolgen is een posttraumatische stressstoornis. De verhoogde werking van glutamaat 
in de hersenen ligt ook aan de basis van de symptomen van manie, slapeloosheid en 
impulsiviteit. Juist zoals bij de neocortex het geval is, is glutamaat ook de belangrijkste 
neurotransmitter van de hippocampus. 
 
Glutamaat komt van nature voor in rundvlees, gevogelte, zalm, eieren, melk, walnoten, mais, 
tarwe, rijst, tomaten en erwten. 
 
Glycine 
 
Glycine wordt aangetroffen in interneuronen in het ruggenmerg en in het onderste gedeelte 
van de hersenstam. Daarnaast komen er in de substantia nigra en in het neostriatum 
glycinerge interneuronen voor en is het bestaan van een glycine corticohypothalame baan 
gepostuleerd. Daarnaast is glycine een belangrijke bouwsteen van collageen in bindweefsel. 
Glycine werkt gunstig op angst en nagelbijten. Glycine is een inhibitoire neurotransmitter in 
het centrale zenuwstelsel (vooral in de hersenstam, het ruggenmerg en de retina), net als 
GABA. Glycine is als inhiberende transmitter verantwoordelijk voor de grove motoriek, 
terwijl GABA meer voor de fijne regulatie zorgt. Glycine is in belangrijke mate betrokken bij 
het optreden van spierverslapping tijdens de remslaap. Glycine verandert ook de 
membraanpermeabiliteit voor chloride ionen.   
 
Glycine komt van nature voor in vlees, wild, gevogelte, tarwekiemen, pinda’s en sesamzaad.  
 
Taurine 
 
Taurine is vooral een neuromodulator, die wordt afgegeven door neuroglia en daarna de 
activiteit van omringende neuronen regelt. Het taurine synthetiserende enzym, CSADCase, is 
echter ook in neuronen aangetroffen. Taurine komt in grote hoeveelheden voor in de cerebrale 
cortex en het cerebellum, terwijl de concentraties in de pons, de medulla oblongata en de 
medulla spinalis laag zijn. Taurine is na GABA de belangrijkste inhibitoire neurotransmitter 
in de hersenen. De aminozuren alanine, glutaminezuur en pantotheenzuur remmen het taurine 
metabolisme (in de lever) af. Cysteïne en B6 bevorderen de taurine synthese. Taurine heeft 
nog een aantal andere functies en is van belang voor de goede werking van de hersenen, het 
hart, de galblaas, de ogen en bloedvaten. 
 
Taurine komt vrijwel uitsluitend voor in eiwitrijk dierlijk voedsel, zoals vlees, vis, 
schaaldieren, gevogelte en eieren. Moedermelk en Cere Balance bevatten ook taurine. 
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Tyrosine 
 
Tyrosine is een zeer belangrijk aminozuur voor de productie van neurotransmitters. De 
aanmaak van dopamine en noradrenaline in de hersenen begint met het aminozuur tyrosine, 
dat het lichaam gewoonlijk uit voedingsmiddelen haalt. Tyrosine wordt omgezet in het 
aminozuur levodopa of L-Dopa, door het enzym tyrosine hydroxylase. Een belangrijke 
cofactor voor dit enzym is ijzer. Mensen met bloedarmoede hebben een lager ijzergehalte en 
ten gevolge daarvan een beperkte activiteit van tyrosine hydroxylase en een verminderde 
aanmaak van dopamine en noradrenaline. Dit kan dan leiden tot neerslachtigheid en 
depressieve klachten.   
 
Fenylethylamine 
 
Fenylethylamine is een organische verbinding en een lichaamseigen stof die aangemaakt 
wordt als mensen verliefd zijn. Fenylethylamine kan door enzymatische decarboxylering van 
het aminozuur fenylalanine gevormd worden en het bevindt zich onder andere in chocolade, 
kaas en rode wijn. Fenylethylamine komt in abnormaal lage concentraties voor bij personen 
die lijden aan ADHD. De stof is ook, net als andere biogene amines, bekend als veroorzaker 
van pseudo-allergie. Fenylethylamine induceert, net zoals amfetamine, de vrijstelling van 
noradrenaline en dopamine. Het menselijk lichaam maakt niacine aan uit tryptofaan.  
 
Tryptofaan 
 
L-tryptofaan is een essentieel aminozuur en uitgangsstof voor de biosynthese van veel 
indoolderivaten, zoals de neurotransmitter serotonine.  
 
Tryptofaan komt vooral voor in kikkererwten, kalkoen, melk, chocolade en bananen en 
daarnaast in sojabonen, parmezaanse kaas, sesamzaad, cheddar kaas, zonnebloempitten, 
varkensvlees, kip, rundvlees, zalm, lam, baars, ei, witte rijst en aardappel. 
 
Asparagine (Aspartaat) 
 
Asparagine bevordert de uitscheiding van ammoniak, levert een bijdrage aan de 
energieproductie, assisteert bij de productie van DNA en RNA en verhoogt het 
uithoudingsvermogen. Asparagine beschermt het lichaam tegen straling en behoedt de lever 
voor de schadelijke gevolgen van drugsgebruik. Voorts bevordert asparagine de opname van 
mineraalzouten - zoals calcium en magnesium - in het bloed en de cellen. 
De precursor bij de biosynthese van asparagine is oxaloacetaat. Dit wordt omgezet naar het 
aspartaat door middel van het enzym transaminase. Dit enzym verplaatst de aminogroep van 
glutamaat naar het oxaloacetaat, waardoor dit glutamaat wordt omgezet in α-ketoglutaraat. 
Het enzym asparaginesynthetase zet het gevormde aspartaat daarna om naar asparagine, met 
verbruik van ATP (dat wordt omgezet naar AMP en pyrofosfaat) om het aspartaat te 
activeren. Hierbij wordt β-aspartyl-AMP gevormd, een tijdelijk complex van dit aspartaat en 
het gevormde AMP. Tijdens deze reactie wordt ook de ammoniumgroep van glutamine 
overgeplaatst naar dit complex, waardoor asparagine en vrij AMP ontstaan. Glutamine wordt 
hierbij omgezet naar glutamaat. Grote hoeveelheden asparagine worden aangetroffen in de 
hersenen van mensen die aan epilepsie lijden. Bij sommige vormen van depressie blijkt er 
juist een tekort van dit aminozuur in het hersenweefsel aanwezig te zijn.  
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Asparagine is een aminozuur dat voorkomt in asperges, zuivelproducten, vlees, vis, avocado, 
peulvruchten, aardappelen, groenten, noten en zaden. 
 
Overige Neurotransmitters 
 
Beta-endorfine   Hersenen  Neurotransmitter Profile  
 
Endorfines met name beta-endorfine  zijn polypeptides die als neurotransmitter en als 
hormoon fungeren. Het wordt geproduceerd door gespecialiseerde cellen in de hersenen.  
Het gelukshormoon beta-endorfine zorgt ervoor dat tumoren zich minder snel kunnen 
ontwikkelen en het zorgt voor ontspanning en afname van stress bijvoorbeeld na hardlopen of 
een gezellige avond. Bij mensen met schizofrenie, depressie en obesitas komen in de hersenen 
minder van deze gespecialiseerde cellen die beta-endorfine produceren voor of zijn inactiever. 
Beta-endorfine activeert NK cellen en vermindert de ontstekingsreactie rond tumorcellen, 
waardoor het immuunsysteem de tumorcellen beter kan uitschakelen.  
 
Adrenaline (epinefrine) 
   
Adrenaline (letterlijk in het latijn: bij de nieren) is een hormoon en een neurotransmitter. 
Adrenaline is het circulerende neurohormoon van het (ortho)sympatisch zenuwstelsel. Het is 
een catecholamine die wordt geproduceerd in het bijniermerg en in sommige zenuwcellen. 
Adrenaline komt in grote hoeveelheden vrij bij angst en stress, maar ook bij woede, kou, hitte, 
pijn en fysieke arbeid. Adrenaline is schadelijk als het in te grote hoeveelheden of te 
langdurig vrijkomt en een adrenalineverslaving kan ernstige schade aanrichten, maar in 
sommige gevallen is het noodzakelijk dat de stof wordt aangemaakt omdat het de alertheid 
verhoogt en meer energie geeft. 
Het snel vrijkomen van grote hoeveelheden adrenaline maakt deel uit van de vecht- of 
vluchtreactie. In geval van gevaar is dat nuttig omdat door te vechten of te vluchten er een 
grotere kans op te overleven bestaat. Daarbij stijgt de bloeddruk door perifere vaatvernauwing 
en versnelt de hartslag waardoor er meer bloed rondgepompt kan worden. De pupillen worden 
groter, de ademhaling versnelt, en de handpalmen gaan zweten. De bloedtoevoer naar de 
darmen wordt verminderd. Ook wordt het gevoel van tijd beïnvloed: gebeurtenissen lijken 
trager te verlopen waardoor iemand sneller kan reageren. Bijvoorbeeld: als een hond achter 
een persoon aanzit gaat die persoon uit angst rennen. Diegene wil niks anders dan overleven. 
Bij paniekaanvallen zonder uitwendige oorzaak is het vrijkomen van adrenaline een van de 
uitlokkende factoren van een aanval van hyperventilatie. 
Adrenaline komt ook voor in de hersenen. Adrenaline houdende zenuwvezels verlopen in 
ieder geval via de ventrale adrenerge bundel naar hogerop gelegen gebieden. Daarnaast wordt 
geprojecteerd op het secundaire sympatische centrum. Dit centrum ligt in de nucleus 
intermediolateralis van het thoracale ruggenmerg. Adrenaline houdende vezels worden in 
verschillende delen van de hersenstam aangetroffen, in de dorsale vaguskern, de nucleus 
solitarius, de locus coeruleus, het priaqueductale grijs en in delen van de thalamus en de 
hypothalamus. Op basis hiervan speelt adrenaline en rol bij de regulatie van bloeddruk, 
ademhaling, voedselinname en mogelijk de vasopressine/oxytocine secretie. 
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Histamine 
 
Histamine is een biochemische stof (biogeen amine) die betrokken is bij verscheidene 
fysiologische processen. De stof speelt een rol in het maagdarmkanaal, fungeert als 
neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel en heeft een functie in het afweersysteem. De 
chemische naam van histamine is 4-(2'-aminoethyl)-imidazol en de chemische formule is 
C5H9N3. 
Histamine ontstaat door decarboxylering van het aminozuur histidine, een reactie die door het 
enzym L-histidinedecarboxylase gekatalyseerd wordt. Na synthese van histamine wordt het óf 
direct opgeslagen in bepaalde weefsels óf direct afgebroken en onwerkzaam gemaakt door 
methylering tot 1,4-methylhistamine (gekatalyseerd door histamine-N-methyltransferase, 
HNMT). 
Histamine komt voor in een aantal eiwitrijke, dierlijke voedingsmiddelen (zoals vis en 
visproducten). Ook bevindt het zich in levensmiddelen die verkregen worden door microbiële 
en biochemische processen, zoals bepaalde kaassoorten, ham, worst, zuurkool en bepaalde 
gistextracten. Histamine wordt niet afgebroken tijdens het koken, zodat de stof ook in 
gekookte levensmiddelen aanwezig kan zijn. 
Histamine komt in het lichaam op een aantal plaatsen voor. De meeste histamine komt niet 
vrij voor in het cytosol, maar zit in speciale blaasjes in mestcellen en in basofiele 
granulocyten. Mestcellen zijn gespecialiseerde cellen die zich bevinden in weefsels die in 
contact staan met de buitenwereld, dus in de huid, de longen en het maagdarmkanaal. In het 
lichaam wordt histamine uit de mestcellen en basofiele granulocyten vrijgemaakt in door 
immunoglobuline (IgE) veroorzaakte allergische reacties. Sommige medicijnen, zoals morfine 
en succinylcholine, kunnen histamine uit de opslagblaasjes verdringen. Er hoeft daarbij niet 
altijd sprake van een allergische reactie te zijn. 
Histamine uit mestcellen en basofiele granolucyten speelt een grote rol bij het tot stand 
komen van immunologische reacties. In het maagslijmvlies zet histamine pariëtale cellen aan 
tot de secretie van zoutzuur. Histamine zelf wordt daarbij afgegeven onder invloed van 
acetylcholine of gastrine. 
 
Daarnaast komt histamine in redelijk grote hoeveelheden in de hersenen voor, waar het als 
neurotransmitter fungeert.  
 
Maar de hoogste concentratie van histamine zit in de longen. Histamine reguleert onder 
andere de slaapprocessen. Het is bekend dat bepaalde antihistaminica (stoffen die de werking 
van histamine tegengaan) sederend zijn. Vernietiging van histamine-producerende neuronen 
of inhibitie van de histaminesynthese zal er toe leiden dat men niet meer waakzaam is in 
onbekende situaties. Histamine leidt er juist toe dat men zeer waakzaam, alert en wakker is in 
dergelijke situaties. Ook in het maagdarmkanaal komt histamine voor. Het is daar betrokken 
bij een aantal fysiologische processen zoals de maagzuurproductie. 
 
In het lichaam werkt histamine op vier verschillende receptoren, die onder andere invloed 
hebben op de diameter van bloedvaten, de doorlaatbaarheid van bloedvaten voor plasma, de 
maagzuur productie en indirect verhoging van de adrenalineproductie. De door histamine 
geïnduceerde effecten zijn met antihistaminica slechts ten dele te bestrijden. 
Histamine heeft een grote invloed op de hypothalamus en is betrokken bij vochthuishouding, 
eetlust, temperatuurregulatie, het circadiane ritme en de hormoonhuishouding. 
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Sporenaminen en polyaminen 
 
De sporenaminen en de polyaminen zijn strikt genomen vooral neuromodulatoren. Tot de 
sporenaminen behoren stoffen als m-tyramine, p-tyramine, m-octopamine, p-octopamine, 
tryptamine, β-phenylethanolamine en β-phenylethylamine. Deze stoffen zijn in lage 
concentraties aanwezig in de hersenen. Ze worden ter plaatse gesynthetiseerd en hebben 
uitgesproken effecten op de dopamine-, noradrenaline- en de serotoninehuishouding. 
Sporenaminen zijn waarschijnlijk betrokken bij het ontstaan van een groot aantal 
hersenaandoeningen. 
De belangrijkste polyaminen zijn putrescine, spermidine en spermine. Deze stoffen worden 
in de hersenen gesynthetiseerd uit het aminozuur ornithine. Polyaminen zijn vooral met 
astrocyten geassocieerd en worden door neuronen opgenomen en getransporteerd. 
Polyaminen zijn ook vooral neuroregulatoren en betrokken bij neuroplastische processen (de 
eigenschap van zenuwweefsel om te kunnen veranderen). 
 
Endocannabinoïden 
 
Tot de endocannabinoïden behoren verschillende derivaten van arachidonzuur. De 
belangrijkste zijn anandamide en 2-AG. Deze stoffen worden niet opgeslagen in granulae, 
maar naar behoefte gesynthetiseerd en vrijgezet, waarna een interactie volgt met specifieke 
cannabinoïd (CB)-receptoren en inactivatie door heropname en metabolisering door het 
enzym FAAH. De marihuanaplant bevat cannabinoïden, die de bloedhersenbarrière kunnen 
passeren en zich binden aan het eigen endogene cannabinoïde neurotransmittersysteem van de 
hersenen. Anandamide blokkeert bijvoorbeeld de afgifte van glutamaat en acetylcholine in de 
cortex en de hippocampus. Cannabinoïde receptoren versterken de afgifte van dopamine en 
roepen euforie op en in de hypothalamus stimuleert het de trek in eten. 
Het stimuleren van cannabinoïde receptoren in de hersenen kan bescherming bieden tegen de 
gevolgen van een beroerte, chronische pijn en zenuwontsteking. Deze neurotransmitters 
brengen geen informatie als zodanig over, maar beïnvloeden de manier waarop andere 
neurotransmitter systemen werken. 
 
Vet eten zet de darmwand aan tot het maken van cannabinoïden, die vervolgens het 
eetcentrum in de hypothalamus activeren. Dit stimuleert vreetbuien en geheugenverlies. 
  
Stikstofmonoxide (NO) 
 
De gassen stikstofmonoxide en koolmonoxide spelen een rol als neurotransmitter in de 
hersenen. NO wordt niet in granulae opgeslagen, maar naar behoefte gesynthetiseerd en 
afgegeven. NO wekt op verschillende neuronen in een groot gebied. NO wordt 
gesynthetiseerd door het enzym stikstofmonoxidesynthase (NOS) uit het aminozuur arginine. 
Het wordt afgegeven door diffusie en verhoogt in andere cellen de activiteit van niet 
membraangebonden guanylcyclase. Het product hiervan cGMP werkt als second messenger. 
Op deze wijze heeft NO invloed op de activiteit van andere neurotransmitters. 
In het perifere zenuwstelsel wordt NO afgegeven door niet adrenerge, niet cholinerge 
autonome vezels. Verder wordt NO zoals bekend afgegeven in vasculair endotheel en heeft 
een functie bij relaxatie van glad spierweefsel en bij trombocytenaggregatie. 
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Purinen 
 
Tot de purinen behoren 3 basen en hun corresponderende ribonucleosiden. Dit zijn 
adenine/adenosine, guanine/guanosine en hypoxanthine en inosine. 
Adenosine kan worden afgegeven door bijna elke cel in de hersenen. Adenosine heeft 
verschillende functies in de hersenen, die met name verband houden met het slaap en 
waakritme. Er is veel over bekend omdat cafeïne de veilige veel gebruikte doeltreffende 
antagonist is van de adenosinerge receptoren. Hoewel cafeïne voorkomt in tenminste 63 
plantensoorten, is 54 % van de wereldwijde consumptie afkomstig van slechts twee 
verschillende bonen, Coffea arabica en Coffea robusta, en van de theeplant Camellia sinensis. 
Elke cel geeft voortdurend adenosine af terwijl je wakker bent. De hoeveelheid neemt gestaag 
toe in de loop van de dag en remt de werking van de nabijgelegen neuronen af. Vooral van 
belang is de inhibitie door adenosine van de cholinerge neuronen die naar de cortex 
projecteren en onze aandacht reguleren. We willen graag dat deze neuronen actief zijn en 
consumeren daartoe drankjes die cafeïne bevatten, dat snel door de hersenen opgenomen 
wordt en de werking van adenosine blokkeert. 
 
Neuropeptiden 
 
De neuropeptiden worden in drie groepen verdeeld: 
 
1. De opioïdpeptiden 
2. De hypofysaire en hypothalame hormonen 
3. Overige neuropeptiden 
 
Veel neuropeptiden worden niet alleen in zenuwweefsel aangetroffen, maar ook in endocriene 
cellen in de darmen. 
 
De opioïdpeptiden zijn de enkefalinen, de dynorfinen en enkele afgeleiden van pro-
opiomelanocortine (POMC).  
Er zijn twee soorten enkefalinen namelijk methionine-enkefaline en leucine-enkefaline. De 
enkefalinen functioneren als inhiberende neuroregulatoren. 
 
De hypofysaire/hypothalame hormonen zijn de hypofysiotrope hormonen, de 
neurohypofysaire hormonen en opnieuw afgeleiden van het pro-opiomelanocortine (POMC). 
Tot de hypofysiotrope hormonen behoren de releasing hormonen, zoals corticoliberine 
(CRH), luliberine (LHRH), thyroliberine (TRH) en het inhibiting hormoon somatostatine. 
Deze releasing hormonen worden geproduceerd in de hypothalamus en spelen een rol buiten 
de hersenen, zoals in de darmen. 
De neurohypofysaire hormonen zijn vasopressine en oxytocine, die geproduceerd worden 
door de hypothalamus en projecteren op de neurohypofyse en elders in het lichaam een effect 
hebben. 
Er zijn nog andere (nieuwe) hypothalamus hormonen, die onder andere invloed hebben op 
eetlust en slaap, zoals melanineconcentrerend hormoon (MCH), neuropeptide Y, POMC, 
cocaïne en amfatamine afhankelijk transcript (CART), orexine/hypocretine, Agouti-
gerelateerd peptide (AGRP) en last but not least Ghreline.    
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Tot de overige neuropeptiden behoren onder andere Substance P, Vasoactive Intestinal 
Polypeptide (VIP), neurotensine, galanine, cholecystokinine (CCK), bombesine, insulie en 
angiotensine. Het zijn voorbeelden van en nog steeds groeiende lijst peptiden. Neurotensine 
en cholecystokinine worden in verband gebracht , mede door de interferentie met het 
dopaminerge systeem, met schizofrenie. CCK wordt ook in verband gebracht met 
angststoornissen en paniekaanvallen. Galanine speelt een belangrijke rol bij de ziekte van 
Alzheimer. 
 
Oxytocine 
 
Oxytocine is een hormoon en een neurotransmitter. Het is net als vasopressine een cyclisch 
nonapeptide geproduceerd in de hypothalamus. Oxytocine wordt opgeslagen in zogenoemde 
Herringlichaampjes bij axon-uiteinden in de neurohypofyse en kan hier worden afgegeven. 
Oxytocine heeft een aantal functies, waaronder contractie van glad spierweefsel (bv. de 
baarmoeder), en het regelen van de toeschietreflex bij borstvoeding. In de hersenen lijkt 
oxytocine een belangrijke rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens 
In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw werd het duidelijk dat oxytocine meer dan 
alleen een hormoon is, het is ook een neurotransmitter. Het wordt tijdens sociale interactie en 
seksuele activiteit vrijgemaakt uit de hypothalamus (in de magnocellulaire neurosecretoire 
cellen van de nuclei supraopticus en paraventricularis) en wordt opgevangen in het 
emotionele centrum van de hersenen, het limbisch systeem. Deze ontdekking was het begin 
van een golf van onderzoek over de rol van oxytocine in het lichaam van plezier. Het speelt 
een centrale rol bij moederbinding, vriendschappen en romantische interacties, evenals bij 
seksualiteit. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt.  
Een hoog oxytocinegehalte wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en 
verbondenheid. Het achterliggende werkingsmechanisme is waarschijnlijk dat oxytocine 
stress vermindert door beïnvloeding van de prolactine en ACTH-niveaus. 
Oxytocine remt de activiteit in het rechter deel van de amygdala, een deel van de hersenen dat 
betrokken is bij emotionele reacties. Geconfronteerd met angstige en boze gezichten 
veroorzaakt oxytocine een zwakkere amygdala reactie, wat een positieve sociale interactie ten 
goede komt. 
Bij hogere niveaus is er sprake van een hogere weerbaarheid tegen stress en verslaving en 
komt het lichaam sneller tot rust. Angst wordt makkelijker onderdrukt. Tegelijkertijd zorgt 
oxytocine er ook voor dat mensen zich agressiever gedragen ten opzichte van mensen uit een 
concurrerende groep. 
Bij mensen met autisme wordt een lagere hoeveelheid oxytocine aangetroffen, hetgeen 
suggereert dat dit hormoon het onderkennen en begrijpen van sociale codes bevordert. 
Behandeling met oxytocine blijkt autistische personen inderdaad socialer te maken ten 
opzichte van autistische personen die met een placebo werden behandeld. Afwijkingen in het 
gen dat codeert voor de oxytocinereceptor zijn in verband gebracht met een verhoogd risico 
op autisme. 
 
Vasopressine  Hypothalamus Neurotransmitter Profile toevoegen 
 
Antidiuretisch hormoon kortweg ADH of vasopressine is een hormoon en een 
neurotransmitter. Het is een cyclisch nonapeptide dat is opgebouwd uit negen aminozuren. 
Qua structuur lijkt het erg op oxytocine. In het lichaam wordt het geproduceerd door de 
hypothalamus en aan de bloedbaan afgegeven in de achterkwab van de hypofyse. De HAK 
bestaat uitsluitend uit zenuwweefsel en heeft geen klierfunctie. De afgifte van ADH wordt 
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gereguleerd door osmotische receptoren in de hypothalamus en bloeddrukreceptoren in het 
hart, de longvaten, de sinus caroticus en door de aanwezigheid van angiotensine II. 
ADH speelt een belangrijke rol bij de resorptie van water in de distale tubulus en de 
verzamelbuis in de nieren. De V2-receptoren van de nieren dienen als bindingsplaats voor 
ADH. Door het stimuleren van waterresorptie zorgt ADH ervoor dat er minder water in de 
urine terechtkomt. Hierdoor wordt de osmolariteit van urine verhoogd en de osmolariteit van  
het bloed verlaagd. ADH heeft ook een vaatvernauwende werking (vandaar de benaming 
vasopressine). Zodoende heeft ADH een bloeddruk verhogend effect en helpt bij bloedverlies 
de bloeddruk op peil te houden. Een ADH tekort leidt tot diabetes insipidus. 
 
Melatonine 
 
Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt 
uit serotonine en in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid aan het bloed en het 
hersenvocht wordt afgegeven. Het is bij vele dieren van invloed op het slaap-waakritme en 
het voortplantingsritme. 
Bij mensen is de natuurlijke productie van melatonine door de pijnappelklier direct gekoppeld 
aan de blootstelling aan licht van bepaalde receptoren in het netvlies van de ogen. Bij de 
aanwezigheid van blauwachtig licht (uit zonlicht of uit kunstlicht, televisie of computer) 
wordt de productie van melatonine geremd. Neemt de blootstelling aan licht af, dan komt de 
natuurlijke productie van melatonine weer op gang. Voor het lichaam is dit het signaal om de 
dagactiviteiten te verminderen en zich voor te bereiden op de nacht. 
 
Melatonine heeft receptoren in de volgende weefsels: 

- Het centrale zenuwstelsel 
- Het maagdarmkanaal 
- De cellen van het immuunsysteem 

 
Melatonine is een van de weinige voedingssupplementen die de strenge beoordeling door de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) hebben doorstaan. De EFSA vond dat er 
voldoende wetenschappelijke onderbouwing was voor de gezondheidsclaim dat melatonine de 
symptomen van jetlag vermindert, maar niet dat melatonine de inslaaptijd verkort en de 
slaapkwaliteit verbetert 
Er zijn verder aanwijzingen voor gunstige effecten van melatonine op het immuunsysteem, 
behalve bij auto-immuun reumatoïde artritis, dat kan verergeren onder invloed van 
melatonine. Verder heeft melatonine antioxiderende eigenschappen die bescherming kunnen 
bieden tegen DNA-beschadiging en kanker. 
 
Cholecystokinine 
 
Cholecystokinine (CCK) is een hormoon en een neurotransmitter. Het is samengesteld uit 
verschillende aminozuren en wordt in het lichaam afgegeven door de twaalfvingerige darm en 
het jejunum. CCK lijkt qua structuur erg op gastrine. Er bestaan 3 verschillende versies van 
CCK met een verschillend aantal aminozuren. 
Als hormoon werkt CCK in op de alvleesklier, die daardoor enzymen afscheidt die zorgen 
voor de vertering van proteïnen, vetten en koolhydraten. Ook werkt het in op de galblaas, die 
daardoor gal afscheidt, dat zorgt voor het emulgeren van vetten, zodat die gemakkelijker door 
het lichaam worden opgenomen. Ook zorgt het voor een verzadigingssignaal, door inwerking 
op de nervus vagus, die op zijn beurt zal inwerken op de nucleus van de tractus solitarius. 
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Als neurotransmitter speelt CCK samen met bombesine een rol bij het stoppen van het 
hongergevoel. Er wordt vermoed dat het ook een rol speelt bij het optreden van tolerantie bij 
het gebruik van opiaten, zoals opium, morfine en heroïne. 
 
Nota Bene : Neuronen hebben antioxidanten zoals vitamine C, E, zink en selenium nodig 
omdat ze voortdurend worden blootgesteld aan zuurstof in ons bloed. Zonder vitamine 
C oxideren vrijwel alle neurotransmitters, waardoor ze inactief worden terwijl ze 
opgeslagen liggen in de synaptische blaasjes. Een uitstekend middel om te zorgen dat dit 
niet gebeurd en tevens zware metalen te weren, het immuunsysteem te versterken en de 
algehele gezondheid te bevorderen is C4Balance. 
 
C4 Balance 
Compleet Vitamine C preparaat voor een optimale gezondheid 
 
Specifieke productkenmerken 
- Zeer compleet vitamine C preparaat met vier soorten ingrediënten voor een brede curatieve 
en preventieve werking. 
- Bevat een combinatie van vier soorten ingrediënten; een complex van mineraal ascorbaten, 
ascorbyl palmitaat, bioflavonoïden aangevuld met rozenbottel, rutine en zink, een complex 
van kruiden, vitamine E, selenium en zink. 
- Basismiddel ter ondersteuning en ter versterking van vrijwel alle therapieën bij de 
behandeling van chronische klachten en ter preventie van (welvaart)ziekten.  
- Geschikt voor dagelijks gebruik ter preventie van degeneratieve ziekten en voor anti-aging 
en rejuvenation. 
___________________________________________________________________ 
 
4 Soorten ingrediënten 
•  Complex van ascorbaten bestaande uit calcium ascorbaat, magnesium ascorbaat en zink 
ascorbaat aangevuld met ascorbyl palmitaat. 
•   Rozenbottel, rutine en acerola in combinatie met bioflavonoïden. 
•   Vitamine E in de vorm van mixed tocoferolen in combinatie met selenium en zink.  
•   Complex van 6 synergistische kruiden: Echinacea purpurea, Pau d’Arco, Propolis, 
Curcuma longa, Astragalus en Cat’s claw. 
 
De belangrijkste effecten van deze kruidenmix zijn een gunstige 
invloed op het gehele immuunsysteem, een sterke anti-inflammatoire 
en anti-oxidatieve werking, het versterken van de werking van 
vitamine C en een gunstige invloed op het cholesterolgehalte, de 
bloeddruk, allergieën, de lever en de symbiose in de darmen. Van 
Curcuma longa en Cat’s claw zijn ook anti-carcinogene effecten 
aangetoond. 
        
4 Werkingsgebieden 
Verschillende gunstige en effectieve soorten vitamine C en toevoegingen voor alle bekende 
Vitamine C effecten, met extra ingrediënten die de 4 belangrijkste effecten van C4 Balance 
versterken: 

1. Het behoud van de elasticiteit van bindweefsel en bloedvaten ter preventie van hart en 
vaatziekten door middel van de verschillende soorten vitamine C en E, en een gunstige 
invloed op klachten van het bewegingsapparaat en de huid. 
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2. Het verminderen van de vrije radicalen belasting met behulp van de belangrijkste 
antioxidanten: vitamine C (ascorbaten mix), E (mixed tocoferolen), Selenium en Zink. 
De kuidenmix versterkt nog dit anti-oxidant effect.  

3. Het ontgiften van zware metalen met behulp van ascorbyl palmitaat (ook in de 
hersenen). Dit wordt extra kracht bijgezet door Selenium en Zink. 

4. Het versterken van het immuunsysteem. Dit effect wordt ondersteund door toevoeging 
van Zink en het complex van kruiden.  

___________________________________________________________________ 
 
Curatief en Preventief 
C4 Balance is behulpzaam bij de behandeling van vrijwel 
alle chronische klachten om oorzaken te elimineren en 
het herstel te activeren. Daarnaast gaat er van de 
uitgekiende combinatie van de ingrediënten een sterke 
preventieve werking uit ter voorkoming van ziekten. Het 
versterken van het immuunsysteem, het ontgiften van 
zware metalen, het verminderen van de vrije radicalen 
druk en het behoud van de elasticiteit van de 
bloedvaatwand werkt sterk preventief op het ontstaan van 
welvaartsziekten, zoals hart en vaatziekten en andere 
degeneratieve ziekten.  
___________________________________________________________________ 
 
C4 Balance 
 
Standaarddosering 
1 maal daags 1 capsules na het ontbijt innemen. 
- Ter behandeling van chronische klachten 2 - 3 maal daags 1 tablet innemen tijdens of na een 
maaltijd. 
- Voor volwassenen en bij ernstige klachten kan de dosering op advies van een deskundige 
aangepast worden en kan er eventueel (tijdelijk) hoger gedoseerd worden.   
- Voor kinderen onder de 12 jaar maximaal ½ - 1 tablet per dag innemen tijdens of na een 
maaltijd. 
 
Samenstelling per capsule:  

- Complex van ascorbaten     350 mg 
Calcium-, Magnesium- en Zinkascorbaat 

- Ascorbyl palmitaat (6 Palmityl-L-ascorbinezuur)  100 mg 
- Bioflavonoïden (60% hesperidine)    61,67 mg 
- Rozenbottel       50 mg 
- Rutine        25 mg 
- Acerola       25 mg 
- Compex van kruiden      150 mg 

Echinacea purpurea, Pau d’Arco, Propolis, Curcuma, 
longa, Astragalus membranaceus en Cats claw 

- Vitamine E (mixed tocoferolen)    10 mg 
- Selenium (Seleniummethionine)    25 mcg 
- Zink citraat       7,5 mg 
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Toepassingen 
- Preventief en curatief bij welvaartziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus 

type I en II, Altzheimer en dementie. 
- Preventief en curatief voor degeneratieve aandoeningen. 
- Basis therapiemiddel ter ondersteuning bij de behandeling van oorzaken van 

chronische klachten, zoals fibromyalgie, ME, eczeem, hoofdpijn en migraine, Lyme, 
hypercholesterolaemie, lever en darmklachten, infecties, reumatische klachten, 
stressgevoeligheid en Burn-out, en immuunsysteem problemen. 

- Preventief voor het behoud van een goede gezondheid en onmisbaar ter preventie bij 
rokers. 

- Ter herstel en extra versterking bij storingen van het immuunsysteem. 
- Geschikt voor anti-aging en rejuvenation therapie. 
- Ter ontgifting van zware metalen, ook in de hersenen door 

toevoeging van ascorbylpalmitaat, dat de bloedhersenbarrière 
kan passeren. 

- Antioxidant ter vermindering van de vrije radicalen druk en 
schade ten gevolge hiervan. 

- Complex van kruiden met een uitgebreide werking op het 
immuunsysteem. Gunstig bij allergie en niet allergische 
voedselovergevoeligheden, auto-immuunstoringen en 
immunodeficiëntie’s.  

 
Bijpassende middelen 

- Bij immuunsysteem problemen NTM-Immunocare. 
- Bij allergie en overgevoeligheden NTM-Allegocare. 
- Bij Diabetes mellitus NTM-Glucocare. 
- Als er sprake is van een zware metalen belasting NTM-Chelare en NTM-Livercare. 
- Krillolie en Mega Fresh versterken het gunstige effect van C4Balance voor hart en 

bloedvaten, de hersenen, de huid en de celmembranen.  
- Ter verminderen van de vrije radicalen druk en schade NTM-Antiox toevoegen. 
- Bij klachten van het bewegingsapparaat combineren met NTM-Motiocare en 

desgewenst NTM-Glucosaminecare. 
- Bij hypercholesterolaemie NTM-Lipidcontrol. 
- Als er sprake is van dysbiose NTM-ProBio Forte of Pro-Flora Balance. 
- Bij leverproblemen NTM-Livercare toevoegen. 
- Bij huidklachten Dermo Balance. 
- Ter anti-aging C4 Balance combineren met NTM-Multi Balance, Cerebro Mega  of 

NTM Mega Fresh.  
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10. Emotie 
 
De oorsprong van het woord emotie is het Latijnse woord ‘motio’ dat beweging betekent en 
het voorvoegsel ‘e’ om ergens vandaan bewegen aan te duiden. Dit houdt in dat in elke 
emotie impliciet een tendens tot handelen aanwezig is. Wij zouden een emotie ook aan 
kunnen duiden als een primair mechanisme om te overleven. Als ons in een bepaalde situatie 
prikkels uit de omgeving bereiken wordt in onze hersenen, in een fractie van een seconde, 
getoetst wat de betekenis is van deze informatie. Zonder dat daar bewuste gedachten aan te 
pas komen vindt er een respons plaats in onze hersenen en in ons lichaam. 
 
Om boos te kijken zijn er 137 spieren nodig en om te glimlachen maar 54, waarom zouden we 
onszelf dan vermoeien !  
 
Emoties, stemming en affect zijn onderdeel van “het gevoel” en stemming verwijst naar de 
constante wijze waarop een individu emoties bij zichzelf ervaart. Het is de gemoedstoestand. 
Dat emoties tot handelingen leiden is onmiddellijk duidelijk als we kijken naar dieren of 
kinderen. Alleen bij beschaafde volwassenen zien we in tegenstelling tot dieren dat emoties, 
basisimpulsen tot handelen, dikwijls gescheiden worden van de verwachte reactie. De 
primaire emotionele reactie gaat gepaard met fysiologische reacties in ons lichaam waardoor 
wij bijvoorbeeld tot actie over zouden kunnen gaan. In de natuur leidt dit tot vechten of 
vluchten. Deze primaire fysiologische reactie kunnen we ook voelen bijvoorbeeld als er 
adrenaline vrijkomt door middel van het zogenaamde buikgevoel. In feite reageert het 
vegetatief zenuwstelsel op de binnengekomen prikkels om ons in een bepaalde staat te 
brengen.  
 
Na de primaire reactie op de prikkels uit de omgeving en nadat we bepaalde gevoelens 
hebben kunnen ervaren, treedt er een soort tweede reactie op waarbij er bewuste gedachten 
aan te pas komen. Bij mensen houdt dit in dat deze gedachten een bepaalde draai geven aan 
de emotie bijvoorbeeld doordat onze gedachten (het bewuste verstand) ons vertellen dat de 
omgeving een bepaalde reactie van ons verwacht. Hierdoor kan de actie of reactie anders 
uitvallen dan primair de bedoeling was. Deze gedachten zijn sterk individueel bepaald door de 
ervaringen die wij gedurende ons leven hebben gehad. Hierdoor kan een bepaalde situatie bij 
verschillende personen een totaal verschillende emotionele reactie teweegbrengen. 
Uiteindelijk refereert een emotie aan een gevoel met de daarbij behorende verscheidenheid 
aan gedachten, psychologische en biologische gesteldheid en een reeks actietendensen.  
 
In ons emotionele repertoire speelt elke emotie een unieke rol zoals specifieke biologische 
kenmerken duidelijk maken. Met nieuwe methoden kunnen we een kijkje nemen in het 
lichaam en de hersenen en ontdekken onderzoekers steeds meer fysiologische details van de 
manier waarop elke emotie het lichaam voorbereidt op een respons die zeer verschillend kan 
zijn. De onderzoekers zijn het er echter nog steeds niet over eens welke emoties nu precies 
primair zijn (het blauw, geel en rood van het gevoel) waaruit alle mengsels worden 
samengesteld. Het is zelfs de vraag of zulke primaire emoties wel bestaan. Er bestaan 
uiteindelijke honderden soorten emoties en mengsels, mutaties, variaties en nuances waardoor 
er meer emotionele subtiliteiten zijn dan we kunnen benoemen. Als we de belangrijkste 
groepen basisemoties zoals die in de psychologie genoemd worden vergelijken met de 
basisemoties die gekoppeld zijn aan de vijf elementen van de acupunctuur, blijkt dat deze 
vrijwel volledig met elkaar overeenkomen.  
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De belangrijkste groepen basisemoties en een aantal van hun verwanten zijn: 
 

- woede: furie, verontwaardiging, wrok, wrevel, verbolgenheid, ergernis, bitterheid, 
hinder, irritatie, vijandigheid en misschien in een uiterst geval haat en 
gewelddadigheid. Bij woede stroomt er bloed naar de handen wat het gemakkelijker 
maakt een wapen te grijpen of uit te halen naar een tegenstander. De hartslag versnelt 
en een toevloed van hormonen zoals adrenaline genereert een stoot energie die sterk 
genoeg is om krachtdadig op te treden. Woede, frustratie, ergernis en boosheid komen 
overeen met het houtelement in de acupunctuur 

- vreugde: geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, geamuseerdheid, 
verrukking, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie en als uiterste 
manie. Onder de belangrijkste biologische verandering bij vreugde valt de verhoogde 
activiteit binnen een hersencentrum dat negatieve gevoelens onderdrukt en zorgt voor 
een stijging van beschikbare energie. Evenals het kalmeren van hersencentra die 
zorgwekkende gedachten genereren. Deze toestand brengt het lichaam algehele rust. 
Maar ook geestdrift en bereidheid elke taak aan te vatten en allerlei doelen na te 
streven. Vreugde en blijdschap kunnen we in de acupunctuur onder brengen bij het 
vuurelement. 

- Liefde: acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, affiniteit, toewijding, 
adoratie, verliefdheid. Liefde, tedere gevoelens en seksuele bevrediging gaan gepaard 
met activering van het parasympatisch zenuwstelsel, het fysiologisch 
tegenovergestelde van de vecht- en vluchtmobilisatie zoals bij vrees en woede. Het 
parasympatisch patroon, ook wel de ontspanningsrespons bestaat uit een reeks reacties 
overal in het lichaam die een algehele staat van kalmte en bevrediging oproept en 
medewerking vergemakkelijkt. Liefde is sterk verbonden met de hartmeridiaan en 
kunnen we acupuncturistisch ook onderbrengen bij het vuurelement.  

- Angst: vrees, bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, ontzetting, wantrouwen, 
alertheid, angst, zenuwachtigheid, afgrijzen, schrik, als een psychopathologie in 
uiterste vorm fobie en paniek. Bij vrees stroomt het bloed naar de grote skeletspieren 
zoals die in de benen wat vluchten vergemakkelijkt. Dit doet het gezicht verbleken 
omdat het bloed daar vandaan wordt afgevoerd (dit veroorzaakt het gevoel dat het 
bloed in de aderen stolt). Tegelijkertijd staat het lichaam stokstijf stil als is het maar 
een moment. Misschien om tijd te winnen zodat we kunnen nagaan of schuilen niet 
een betere reactie is. Circuits in de emotionele hersencentra veroorzaken een stroom 
van hormonen die het lichaam in staat van een algeheel alarm stellen, prikkelbaar 
maken en klaar om tot actie over te gaan. De aandacht richt zich op de naderende 
dreiging om beter te kunnen beoordelen hoe we moeten reageren. Vrees en angst 
kunnen bij acupunctuur ondergebracht worden bij het element water.  

- Verdriet: smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, 
zelfmedelijden, eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop en in uiterste vorm depressie. 
Een belangrijke functie van verdriet is ons te helpen bij de aanpassing aan een 
ingrijpend verlies zoals de dood van een naaste of bij een grote teleurstelling. Verdriet 
veroorzaakt een vermindering van energie en enthousiasme voor de activiteiten van 
het leven met name voor verzetjes en pleziertjes. Als verdriet zich verdiept en neigt 
naar een depressie remt het het metabolisme van het lichaam af. Verdriet zouden we 
kunnen omschrijven als een mechanisme om een verandering te accepteren. Het in 
zichzelf terugtrekken schept de mogelijkheid om te rouwen, om een verlies of een niet 
uitgekomen verwachting te verwerken en het eigen leven op een rijtje te zetten en 
plannen te maken voor een nieuw begin zodra de energie terugkeert. Dit verlies van 
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energie kan er bovendien voor gezorgd hebben dat de bedroefde (en kwetsbare) 
oermensen dicht bij huis bleven waar ze veilig waren. Verdriet brengen we bij 
acupunctuur onder bij het metaalelement. 

- Denken: zorgen maken, teleurstelling, steeds terugkerende gedachten, afkeer en 
nerveus zijn. Nadenken en gedachten geeft ons de mogelijkheid om de primaire 
emotionele reactie bij te schaven waardoor we eventuele niet gewenste gevolgen 
kunnen voorkomen. Denken kunnen we in de acupunctuur onderbrengen bij het 
element aarde. 

 
Naast deze basisemoties zijn er een aantal groepen emoties die hier aan grenzen: 
  

- Verrassing: schok, verbijstering, verbazing, verwondering. Het optrekken van de 
wenkbrauwen als teken van verbazing vergroot ons blikveld en zorgt er ook voor dat 
er meer licht valt op ons netvlies. Dit geeft meer informatie over de onverwachte 
gebeurtenis. Het maakt het gemakkelijker om uit te vinden wat er precies gaande is en 
hoe het meest geschikte plan van handeling opgesteld kan worden. 

- Schaamte: schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, 
gêne en berouw. Een gevoel van schaamte kan grote invloed hebben op ons denken en 
handelen. 

- Walging: verachting, minachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, afkeer, weerzin. 
Overal ter wereld ziet een uitdrukking van walging er hetzelfde uit en geeft een 
identieke boodschap; iets heeft een weerzinwekkende smaak of geur, of is figuurlijk 
weerzinwekkend. De gezichtsuitdrukking bij walging (de bovenlip gekruld naar de 
zijkant terwijl de neus iets wordt opgetrokken) duidt, zoals Darwin observeerde, op 
een oerpoging om de neusgaten af te sluiten voor een ongezonde geur of om giftig 
eten uit te spugen.  

- In de acupunctuur vinden wij bij interne ziekteoorzaken nog de emoties haat en 
verlangen. 

 
Onze levenservaring en cultuur geven de biologische neiging tot handelen verder vorm. 
Overal ter wereld bijvoorbeeld veroorzaakt het verlies van een geliefde persoon verdriet en 
pijn. Maar de manier waarop we treuren, emoties tonen of juist bewaren voor privé- 
momenten wordt bepaald door de cultuur. En ook om wie we wel en om wie we niet rouwen 
wordt door de cultuur bepaald. Zo kan een snel opkomende woede in het verre verleden 
mogelijk geleid hebben tot een cruciale voorsprong tot overleven. Thans kan deze snel 
opkomende boosheid maar al te vaak een rampzalige reactie betekenen, bijvoorbeeld als 
iemand op dat moment in het bezit is van een wapen.  
 
De lijst van basisemoties beantwoordt niet elke vraag over het categoriseren van emoties. Er 
zijn bijvoorbeeld veel mengvormen van emoties zoals jaloezie, een variant op woede met 
elementen van verdriet en vrees. Deugden zoals hoop en geloof, moed en vergevings- 
gezindheid, zekerheid en gelijkmoedigheid of een aantal klassieke ondeugden zoals twijfel, 
zelfingenomenheid, luiheid, apathie of verveling. De wetenschap is het er niet geheel over 
eens. Wel staat vast dat er vier kernemoties zijn vrees, woede, verdriet en vreugde, 
overeenkomend met de elementen water, hout, metaal en vuur. Specifieke gelaatsexpressies 
van deze vier kernemoties worden herkend door mensen uit culturen verspreid over de 
hele wereld. Ook door mensen die geen schrift kennen en die niet beïnvloed zijn door film en 
televisie. Dit wijst erop dat het gaat om universele emoties. Deze universaliteit van 
emotionele gelaatsexpressies werd het eerst opgemerkt door Darwin die het opvatte als een 
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bewijs dat de krachten van de evolutie het stempel van deze signalen op ons centraal 
zenuwstelsel hadden gedrukt. 
 
Het verwerken van emoties. Elk van de groepen emoties heeft als kern een fundamentele 
emotionele nucleus waar zijn verwanten en ontelbare mutaties uit voortvloeien. In de 
buitenste golven bevinden zich de stemmingen die langer aanhouden dan de emoties (je kunt 
wel een dag lang nors, geïrriteerd en geprikkeld zijn, maar niet een dag lang op de top van je 
woede zijn.) Boven de stemmingen staan de temperamenten. De geneigdheid om een 
bepaalde emotie of stemming op te roepen die mensen melancholiek, verlegen of vrolijk 
maakt. Boven zulke emotionele gesteldheden bevinden zich ten slotte de echte emotionele 
stoornissen zoals depressies en aanhoudende angsten of fobieën.  
 
Zoals we reeds eerder beschreven hebben zijn emoties primair een overlevingsmechanisme. 
Ze geven binnen een fractie van een seconde een reactie in ons lichaam die gericht is op 
overleven. Dit vindt geheel onderbewust plaats. Na deze primaire reactie treedt er een soort 
secundaire reactie op waarbij wij op basis van de eerste reactie gevoelens krijgen en 
gedachten. Op basis van de primaire emotionele reactie, de daarna optredende gevoelens, 
gedachten en de daaraan gekoppelde gebeurtenis, wordt het hele plaatje ergens in ons brein 
geplaatst. Als we de emotie met bijbehorende gedachten en gevoelens volledig geaccepteerd 
en doorvoeld hebben vindt er integratie van deze emotie plaats waarbij alle centra in de 
hersenen en zenuwverbindingen op de juiste manier met elkaar communiceren met name 
tussen de linker en de rechter hersenhelft.  
 
De nieuwste inzichten op het gebied van hersenfuncties laten zien dat een geïntegreerde 
emotie niet het stallen van informatie op een bepaalde plaats in de hersenen inhoudt, maar dat 
het veel meer synchronisatie van processen inhoudt die in allerlei verschillende subsystemen 
in de hersenen tegelijkertijd plaatsvinden. Hierdoor ontstaan geïntegreerde hersenfuncties en 
emoties. Wij zouden dit kunnen vergelijken met treinverkeer waarbij een trein niet alleen op 
de rails geplaatst wordt maar ook communiceert met de omgeving door middel van 
radioverbinding waarbij alles wat betrokken is bij het treinverkeer op elkaar afgestemd is. 
Alleen op die manier krijgen we een geïntegreerd soepel lopend geheel. Uiteindelijk is dan de 
grondslag van goed functionerende geïntegreerde hersenfuncties timing en synchronisatie 
van zenuwreacties. Neurologisch gezien bestaan de hersenen uit een massa van 100 miljard 
neuronen die ieder duizenden verbindingen hebben met andere zenuwen. Juist door deze 
samenwerking van de neuronen ontstaat een geïntegreerd functionerend systeem. Uit recent 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat informatieoverdracht in de hersenen niet alleen 
plaatsvindt door zenuwsignalen maar ook door chemische boodschappenstoffen, 
elektromagnetische signalen en lichtsignalen.  
 
Antonio Damasio, vooraanstaand Amerikaans neuroloog, stelt dat de emotionele en de 
gedachteprocessen in de hersenen het resultaat zijn van een gesynchroniseerde activiteit van 
neuronen, elektrische, chemische en elektromagnetische processen binnen de hersenen. De 
centrale rol in deze processen spelen de nucleï in de thalamus. Hier verzamelt zich veel 
binnenkomende informatie waarna er vervolgens verbinding gemaakt wordt met allerlei 
andere delen van de hersenen zoals de cortex. Op deze manier zijn de hersenstam, het 
limbisch systeem en de cortex via de nucleï met elkaar verbonden en vinden in het hele 
systeem zenuwprikkeloverdracht elektrische, elektromagnetische en chemische uitwisseling 
van signalen op de juiste manier plaats om een emotie te integreren. Is er sprake van de juiste 
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integratie en synchronisatie, dan werken onze hersenen optimaal en treden er geen storingen 
in gedrag en fysieke functies op. Met name stress leidt tot niet geïntegreerde hersenfuncties.  
 
Het meest voorkomende gebied waar gebrek aan integratie optreedt zijn de corticale 
gebieden. Deze corticale gebieden zijn links en rechts verbonden door zenuwvezels die via 
het corpus callosum verlopen. Het corpus callosum bevat 400 tot 600 miljoen neuronen die 
van de ene hersenhelft naar de andere hersenhelft lopen en die de functionele gebieden tussen 
de linker en rechter hemisfeer met elkaar verbinden waardoor integratie van emoties op kan 
treden. Bij een black-out is er dan ook sprake van een shut down van het corpus callosum. Het 
corpus callosum is zeer gevoelig voor virusbelasting en toxines. Detoxificatie, het 
elimineren van pathologische virusactiviteit en andere oorzaken met IDT kan op deze manier 
van groot belang zijn voor het integreren van emoties.  
 
Met name de verschillende structuren van het limbisch systeem zijn van groot belang voor het 
ontstaan en het tot uitdrukking komen van emoties. Met betrekking tot neurotransmitters is 
het ook zinvol emoties en op een bepaalde manier in te delen om beter te kunnen plaatsen met 
behulp van welke neurobiologische wegen deze emoties, gevoelens en stemmingen tot stand 
komen. We maken dan onderscheid in zintuiglijke emoties, vitale emoties en psychische 
emoties. 
 
Zintuiglijke emoties  Vitale emoties  Psychische emoties 
  
Pijn    Honger   Angst   
Schrik    Dorst    Verdriet 
Gespannenheid  Koude gevoel   Lust 
Beklemming   Energiek   Woede 
 
De amygdala spelen een belangrijke rol bij het intuïtief kiezen van een reactiepatroon en het 
vormen van een emotionele respons, de belangrijkste rol is echter weggelegd voor de 
hypothalamus. Met behulp van de hypothalamus worden allerlei complexe emotionele 
gedragingen in gang gezet. De hypothalamus controleert de sexuele respons (lust), de 
voedselzoekrespons (honger), de vluchtrespons (angst), de vechtrespons (woede) en de andere 
primaire responsen (pijn, lichamelijke onlust). De hier gelokaliseerde neuronen kunnen 
worden gezien als het controlecentrum van de emotionele respons. Ook de thalamus en de 
hersenstam maken onderdeel uit van de emotionele respons en de diverse gebieden reageren 
op de diverse neurotransmitters. 
De nucleus tractus solitarius is van belang voor de autonome respons. Het locus coeruleus 
complex reageert op norepinefrine, de nucleus raphé dorsalis op serotonine, het 
peduncolopontine en het dorsale tegmentale gebied op acetylcholine en het ventrale 
tegmentale gebied op dopamine. Daarnaast is de reuk van grote invloed op het emotioneel 
systeem via de primaire olfactorische cortex en de amygdala. 
 
Emotie is de reactie op prikkels uit de omgeving om optimaal te kunnen overleven. Dit wordt 
voor het grootste deel onbewust geregeld. De diverse reactie worden geregeld via 
neurotransmitters en de reactiepatronen verlopen vrijwel allemaal via het limbisch systeem en 
in het bijzonder via de hypothalamus. Het in balans zijn van onze emoties en de 
corresponderende reactiepatronen en neurotransmitters hangt af van het verwerkt zijn van 
oude emoties en basisbehoeften. Het verwerken van emoties en basisbehoeften normaliseert 
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de diverse neurotransmittersystemen. Dit kunnen we tot stand brengen met behulp van 
Emotio Balance en/of Adreno Balance in combinatie met Meridian Balance (1-12) producten.   
 
De 12 Meridian Balance producten van Pervital worden toegepast bij onverwerkte 
emoties. Door het gebruik van deze middelen worden onverwerkte emoties verwerkt 
(geïntegreerd). Hierdoor hebben gebeurtenissen en emoties uit het verleden geen storende 
invloed meer op het fysieke gestel, onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag. 
 
Bij veel chronische ziekten spelen onverwerkte emoties tijdens het ontstaan en het in stand 
houden van de klachten een rol. Het herstel van de klachten is daardoor geblokkeerd. Door 
het toepassen van de Meridian Balance producten wordt deze blokkering opgeheven en 
kunnen chronische klachten verbeteren of genezen.  
 
Er zijn 12 hoofdemoties die elk verbonden zijn met een deel van ons lichaam, zoals bij de 
meridianen van de traditionele Chinese geneeskunde. Elk van de 12 hoofdemoties is 
verbonden met een orgaan, een systeem (bijvoorbeeld het immuunsysteem), een 
gebitselement, een wervel, een chakra en een deel van het bewegingsapparaat. 
 
De Meridian Balance producten hebben daardoor een genezende invloed op onverwerkte 
emoties, orgaanstoringen, systeemstoringen, gebitsklachten, wervelkolomklachten, chakra-
storingen, storende gedachten, gevoelens en gedrag en klachten van het bewegingsapparaat. 
Als emoties verwerkt zijn draagt dat ook bij aan het nemen van de juiste beslissingen. Bij de 
meeste chronische klachten hebben emoties als diepste oorzaak, naast eventuele andere 
oorzaken een rol gespeeld tijdens het ontstaan en het in stand houden van de klachten.  
 
Het verwerken van emoties.  
Emoties zijn primair een overlevingsmechanisme. De E staat voor Energie en motie komt 
van het Latijnse woord movere dat bewegen betekent. Op basis van de prikkels uit de 
omgeving die via alle zintuigen binnenkomen ontstaat er in het lichaam een hormonale en een 
nerveuze respons en wordt energie in beweging gezet. Er is sprake van een emotie. Binnen 
een fractie van een seconde treedt er een reactie in het lichaam op die gericht is op overleven. 
Dit vindt geheel onbewust plaats. Na deze primaire reactie treedt er een soort secundaire 
reactie op waarbij wij op basis van de eerste reactie gevoelens en gedachten krijgen. 
 
Op basis van de primaire emotionele reactie, de daarna optredende gevoelens, gedachten en 
de daaraan gekoppelde situatie, wordt de hele gebeurtenis in onze hersenen opgeslagen en 
verwerkt. Het verwerken van de emotie wil zeggen dat er tussen een groot aantal 
verschillende hersengebieden de juiste verbindingen tot stand komen en dat er sprake is van 
de juiste timing en synchronisatie van zenuwreacties in de hersenen. Is er sprake van de juiste 
integratie en synchronisatie, dan werken onze hersenen optimaal en treden er bij een volgende 
soortgelijke emotie geen storingen in gedrag en fysieke functies op. 
 
Met behulp van de Meridian Balance producten kunnen in de hersenen onder andere door 
het stimuleren van dromen de juiste verbindingen tussen de diverse hersengebieden weer tot 
stand komen. Hierdoor worden onverwerkte emoties verwerkt wat een gunstige invloed heeft 
op onze organen, systemen, gebitselementen, wervels, chakra’s, ons gedrag, onze gevoelens, 
ons denken en het bewegingsapparaat, waardoor klachten kunnen verbeteren of genezen.  
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Meestal zijn deze dromen die tot stand komen door het innemen van de Meridian Balance 
middelen niet vervelend en voelt men zich daarna juist prettiger. Er heeft dan verwerking van 
onverwerkte emoties plaatsgevonden met een gunstige invloed op onze gezondheid. 
 
 
Overzicht MB producten Heeft last van : Heeft nodig :  Basisbehoefte:
       
 
 
MB 1 Troost   Verdriet  Troost   Begrip  
 
MB 2 Flexibiliteit  Starheid  Flexibiliteit  Waardering 
 
MB 3 Innerlijke rust Zorgen maken Innerlijke rust Geruststelling
  
MB 4 Zelfvertrouwen Onzekerheid  Zelfvertrouwen Vertrouwen  
 
MB 5 Liefde   Hartzeer  Liefde   Zorg 
 
MB 6 Weerbaarheid  Kwetsbaarheid Weerbaarheid Erkenning 
 
MB 7 Zekerheid  Besluiteloosheid Zekerheid  Goedkeuring 
 
MB 8 Moed   Angst    Moed   Bevestiging 
 
MB 9 Ontspanning  Stress   Ontspanning  Respect 
 
MB 10 Hoop   Somberheid  Hoop   Aanmoediging 
 
MB 11 Acceptatie  Verbittering  Acceptatie  Acceptatie 
 
MB 12 Blijdschap  Boosheid  Blijdschap  Bewondering 
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11. Praktische toepassingen en richtlijnen 
 
Bij klachten die neurotransmitter gerelateerd zijn is het altijd zinvol het limbisch systeem 
(Emotio Balance) en de functie van de hypothalamus te optimaliseren (Adreno Balance) en 
onverwerkte emoties te verwerken met behulp van Meridian Balance druppels. Vrijwel alle 
neurale paden lopen via de hypothalamus en het limbisch systeem. 
Daarnaast is het noodzakelijk storende oorzaken vast te stellen (Asyra - DT) en op te heffen 
door middel van therapie die de betreffende storende oorzaak elimineert.  
 
Zodra er sprake is van depressieve gevoelens heeft NTM-Mentalcare de voorkeur, bij slechte 
concentratie en onrust Cere Balance. Cerebro Mega (krillolie) stelt de hersenen in staat 
nieuwe neurale verbindingen te vormen en is te allen tijde van groot belang. 
 
Richtlijnen en recepten zijn algemene handvatten die individueel aangepast kunnen worden 
aan de individuele patiënt. Goede therapie vereist te allen tijde creativiteit en flexibiliteit. 
 
Veel voorkomende oorzaken bij neurotransmitter storingen zijn: 

- Dysbiose in de darmen. 
- Toxische belasting, zware metalen, vaccinaties, insecticiden. 
- Wortelkanaalbehandelingen, implantaten. 
- Onverwerkte emoties, gebrek aan basisbehoeften. 
- Storingen van de hersenkernen (nucleï). 
- Hormonale problemen. 
- Onbalans van het autonome zenuwstelsel, stress. 
- Verstoorde relaties, gewenste situatie, geen tijd voor leuke dingen – hobby’s – sport. 
- Gebrek aan beweging. 
- Ongezond voedingspatroon. 
- Allergieën, Niet-Allergische-Voedsel-Overgevoeligheden.  

 
Emotie, stemming en depressie 
 
Onverwerkte emoties:  

- Emotio Balance (2 maal daags 1). Als er antidepressiva gebruik worden Adreno 
Balance in plaats van Emotio Balance gebruiken. 

- Cere Balance (2 maal daags 1) 
- Meridian Balance druppels (3 maal daags 5 druppels).  

 
Slechte stemming – Gebrek aan enthousiasme:  

- Cere Balance (2 maal daags 1). 
- Cerebro Mega (2 maal daags 1). 
- NTM-Adrenocare – NTM Gland Adrenal. 
- Dieet en maatregelen Serotonine - Noradrenaline 

 
Depressie: 

- NTM-Mentalcare (3 maal daags 1). 
- Cerebro Mega (2 maal daags 2). 
- NTM-D500 (2 maal daags 5 druppels). 
- Meridian Balance 10 (3 maal daags 5 druppels) 
- Dieet en maatregelen Serotonine – Dopamine - Noradrenaline 
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Bij depressieve klachten in ieder geval veel L-tryptofaan bevattende voedingsmiddelen en 
serotonine verbeterende voeding, zoals kalkoen, rood vlees, kip, zonnebloempitten, bananen, 
noten en melk. Koolhydraten zoals brood, aardappelen, fruit (met name), maïs waardoor L-
Tryptofaan gemakkelijker voor L-Tyrosine de hersenen kan binnendringen.  
Daarnaast absoluut geen aspartaam, werken aan de gewenste situatie en veel lichaams-
beweging.   
 
Concentratie en Geheugen 
 
Concentratie en geheugen algemeen: 

- Cere Balance (2 maal daags 1). 
- Cerebro Mega (2 maal daags 1). 
- NTM-B12 Forte (1 na het ontbijt onder de tong). 
- Dieet en aanvullende maatregelen acetylcholine en glutamaat. 

 
ADHD – ADD – PDD: 

- Cere Balance (2 na het ontbijt). 
- Cerebro Mega (2 na het ontbijt). 
- Pro Flora Balance (2 voor het slapen). 
- ADHD – ADD – PDD protocol en dieet (NTM Visie 3; 10-11 en protocolbladen). 

 
Slapen en Waken 
 
Slaapstoornissen: 

- NTM-Mentalcare (2 maal daags 1). 
- NTM- MG 100 (2 maal daags 1). 
- NTM-Dormacare (1-3 voor het naar bed gaan). 
- Bij ernstige slaapstoornissen 2 maal 1 Adreno Balance toevoegen of NTM-Livercare. 
- Adenosine stimuleren door geen koffie, orexine en histamine verlagen.  

 
Histamine kunnen we verlagen door een individueel dieet of met behulp van NTM-
Allergocare. Een hoge orexine spiegel maakt actief, door eiwitrijke voeding te verminderen 
en koolhydraten niet volledig te elimineren daalt de orexine spiegel. Bij slaapstoornissen is 
een koolhydraat arm dieet dus een slecht idee. Te veel koolhydraten stimuleren echter weer 
ghreline, waardoor het hongergevoel toeneemt. 
 
Angst, Verdriet en Boosheid 
 
Angst – Paniek: 

- Cere Balance (2 maal daags 1-2). 
- Adreno Balance en Nervo balance (2 maal daags 1). 
- Meridian Balance 8 en/of 9 of Amygdala Vital-Frequentie (3 maal daags 5). 
- GABA, glycine en taurine stimulerend dieet, beweging. 
- Geen aspartaam. 

 
Belangrijke voedingsbronnen van GABA zijn broccoli, groene groenten, zaden, verse noten, 
aardappelen, bananen, uien en scharreleieren. 
Glycine komt van nature voor in vlees, wild, gevogelte, tarwekiemen, pinda’s en sesamzaad.  
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Taurine komt vrijwel uitsluitend voor in eiwitrijk dierlijk voedsel, zoals vlees, vis, 
schaaldieren, gevogelte en eieren. Moedermelk en Cere Balance bevatten ook taurine. 
 
Verdriet: 

- Cerebro Mega (2 maal daags 1-2). 
- NTM-Mentalcare (2 maal daags 1) 
- Meridian Balance 1 (3 maal daags 5 druppels) en/of Amygdala Vital-Frequentie 
- Dieet serotonine, lichaamsbeweging en geen aspartaam. 

 
Boosheid: 

- Cere Balance (2 maal daags 1). 
- NTM-Livercare (2 maal daags 1) of NTM-Adrenocare bij veel stress. 
- Meridian Balance 12 (3 maal daags 5 druppels). 
- Amygdala Vital-Frequentie (3 maal daags 5 druppels). 

 
Overleven en Voortplanten 
 
Geslachtsdrift: 

- Cere Balance (2 maal daags 1) of NTM-Mentalcare bij depressieve gevoelens. 
- Adreno Balance (2 maal daags 1) of andere middelen zoals Maca. 
- NO (stikstofoxide) stimuleren door middel van groene thee en L-arginine. 
- Dieet serotonine en beweging – sporten. 

 
Verslavingen 
 

- NTM-Mentalcare (2 maal daags 1). 
- Cerebro Mega (2 maal daags 1-2). 
- Adreno Balance (oxytocine omhoog minder verslaving). 
- NTM-B12 Forte (1 na het ontbijt). 
- Nicotine, alcohol, amfetamine protocol Asyra – IDT. 
- Bij ADHD dieet toepassen volgens protocol. 

 
PIJN 
 

- GABA verhogen door middel van dieet. 
- NTM-Dolorcontrol. 
- NTM-Adrenocare of Adreno Balance. 
- NTM-Mega Fresh en NTM-D 500 

 
Stress 
 

- Beta-endorfinen verhogen door middel van beweging en ontspanning. 
- NTM-Adrenocare of NTM-Gland Adrenal. 
- NTM-Mg 100. 
- Werken aan de 3 G’s (NTM Visie 2; 23). 
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Eetstoornissen 
 
Overmatige eetbehoefte – obesitas: 

- Ghreline, het hongerhormoon, afremmen door minder koolhydraten en meer eiwit. 
- Cholecystokinene verhogen stopt hongergevoel. 
- Bombesine verhogen stopt hongergevoel. 
- IGF-1 verhogen verbrandt vet en stimuleert spieropbouw. 
- HCG verhogen wekt anti obesitas. 
- Leptine verhogen, stimuleert het verzadigingsgevoel.  
- Histamine afremmen, rem de eetlust met behulp van NAVO dieet. 
- Adreno Balance (2 maal daags 1). 
- NTM-Mentalcare (2 maal daags 1) of Cere Balance (2 maal daags 1). 
- Cerebro Mega (2 maal daags 1). 

 
Naast de nuttige orthomoleculaire middelen en een passend dieet is een uitstekende 
toevoeging Asyra-IDT druppels in selectief hoge en lage potenties om de diverse bij eetlust, 
verzadiging en hongergevoel betrokken hormonen en neurotransmitters te stimuleren of af te 
remmen. 

 
ADHD – ADD – PDD Protocol en dieet (NTM Visie 3 en Protocolbladen) 
 
ADHD, ADD en PDD (autisme, PDD-NOS en syndroom van Asperger) zijn bij uitstek 
klachten ten gevolge van diverse gebrekkige neurotransmitter systemen. 
Met orthomoleculaire supplementen en een gericht dieet zijn deze klachten zeer goed te 
behandelen. Uitgebreide informatie hierover staat in NTM-Visie nummer 3, het protocolblad 
ADHD en de productinformaties Cere Balance en Cerebro Mega. 
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12. Vier recepten op een rijtje 
 
Acetylcholine huishouding 
 
Cholinerge systeem. Cholinerge interneuronen komen voor in delen van de hersenen als het 
striatum en de cortex. Er zijn twee grote verspreidingssystemen, het basale forebrain complex 
en het pontomesencephalotegmentale complex. Het basale forebrain complex projecteert 
axonen op de hippocampus en de neocortex. Het heeft invloed op het leren en geheugen. Het 
is het opmerkelijk dat de cellen het eerst dood gaan bij de ziekte van Alzheimer. Het 
pontomesencephalotegmentale complex projecteert axonen op de thalamus waar het samen 
met het noradrenerge en het serotonerge systeem de prikkelbaarheid van de zintuigkernen 
reguleert. 
 
Acetylcholine is met name van belang voor het autonome zenuwstelsel, een goede motoriek, 
de remslaap, aandacht, concentratie en geheugen en het reguleren van emoties.  
 
Een tekort aan acetylcholine kan de volgende verschijnselen geven: 
 

- Geheugenverlies (dementie/Alzheimer)  
- Vergeetachtigheid 
- Droge mond 
- Slechte nachtrust 
- Langzame reflexen 
- Spraakproblemen 
- Stemmingswisselingen 
- Opstandigheid 
- Sociale terugtrekking 
- Suikerziekte 
- Verwarring 
- Moeite met het vinden van bekende 

plaatsen 
- Moeite met het herkennen van gezichten 
- Moeite met schrijven 
- Moeite met het herkennen van locaties 

en namen  
 
Recept Acetylcholine huishouding: 
 

- Cere Balance (2 maal daags 1)  
- Cerebro Mega (2 maal daags 1-2) 
- NTM-B12 forte (1 maal daags 1) 

 
Voor een goede werking van acetylcholine (en alle andere neurotransmitters) van belang 
oxidatie te voorkomen door middel van C4Balance. 
 
Dieetmaatregelen die de acetylcholine aanmaak en werking bevorderen: sojaproducten, 
bloemkool, lecithine, volle graanproducten, lever, noten, appels, scharreleieren en vette vis, 
lever en eieren (vitamine B12).   
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Noradrenaline huishouding 
 
Noradrenerge systeem. Noradrenaline grijpt aan op de neuronen van de locus coeruleus. In 
elk van de hemisferen ligt er één. Elke locus coeruleus heeft 12.000 neuronen en elke neuron 
kan 250.000 synapsen maken. Er zijn twee 
hoofdaxonen vanuit de locus coeruleus, één 
gaat naar de cortex van de grote hersenen, de 
andere naar de cortex van de kleine 
hersenen. De axonen lopen naar alle 
verschillende delen van de hersenen 
waaronder de cerebrale cortex, de thalamus, 
de hypothalamus, de bulbus olfactorius, de 
middenhersenen en het ruggenmerg. 
Noradrenaline heeft chemisch grote gelijkenis 
met dopamine en is zodoende ook een 
lustopwekker en een stemmingsverbeteraar. 
Noradrenaline zet aan tot actie, brengt 
positiviteit en enthousiasme, helpt de aandacht 
bij een bepaalde taak te houden, speelt een 
grote rol bij stress en het functioneren van het 
immuunsysteem en het hormonaal systeem.  
 
Een te lage noradrenalinespiegel kan leiden tot: 
 

- Geen zin in het leven en gebrek aan motivatie 
- Apathie, lusteloosheid en neerslachtigheid 
- Verstoord slaapritme 
- Slecht geheugen en afname leervermogen 
- Verzwakking immuunsysteem 

 
Te veel adrenaline kan leiden tot prikkelbaarheid en woede uitbarstingen. 
 
Recept Noradrenaline huishouding: 
 

- Cere Balance (2 maal daags 1) 
- Cerebro Mega (2 maal daags 1-2) 
- NTM-Adrenocare (2 na het ontbijt) 

 
Voor een goede werking van dopamine (en alle andere neurotransmitters) is het van belang 
oxidatie te voorkomen door middel van C4Balance. Noradrenaline is net als dopamine zéér 
gevoelig voor oxidatie. 
 
Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven, werken aan de 3 G’s en acupunctuur zijn 
goede manieren om het noradrenaline niveau te verhogen. Aërobe beweging helpt zowel een 
te lage als een te hoge noradrenalinespiegel te normaliseren, 
 
Dieetmaatregelen die de noradrenaline aanmaak en werking bevorderen: vis, mager rood 
vlees, kip en kalkoen, tofu, tempeh, peulvruchten, zonnebloempitten en pompoenpitten, pure 
chocolade, eieren en lever (vitamine B12). 
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Dopamine huishouding 
 
Dopaminerge systeem. Er zijn verschillende gebieden in de hersenen waar dopamine 
bevattende neuronen liggen, zoals in de retina, de bulbus olfactorius en de hypothalamus. 
Twee andere gebieden liggen in de middenhersenen; de substantia nigra en de ventrale 
tegmentele area. Vanuit de substantia nigra lopen axonen naar het striatum, wat invloed heeft 
op vrijwillige bewegingen. Vanuit de ventrale tegmentele area lopen axonen naar de frontale 
cortex en delen van het limbisch systeem. Deze projectie route wordt ook wel 
mesocorticolimbisch dopamine systeem genoemd. Dit systeem is betrokken bij beloning en 
verslaving. 
Dopamine is met name van belang voor het ervaren van genot en plezier, lustgevoel en 
beloning, concentratie, stressbestendigheid, prestatiedrang, misselijkheid en braken, seksuele 
functies en eetlust, verslaving, pijn, initiatief, werkgeheugen, wanen en hallucinaties. 
 

De volgende symptomen zijn een aanwijzing voor een te lage dopaminespiegel: 
- Vermoeidheid, bleekheid en gebrek aan initiatief of lusteloosheid 
- Niet kunnen genieten en moeilijk plezier ervaren 
- Spierpijn en/of hoofdpijn 
- Verminderde geslachtsdrift 
- Verminderd denktempo 
- Slechte eetlust 
- Verlangen naar cafeïne, nicotine, chocolade, zoet, vet en alcohol 
- Nasale allergieën 
- Premenstruele gevoeligheid van de 

borsten bij vrouwen 
- Afgenomen emotionele waardering 

van prikkels 
 
Een te hoge dopamine spiegel kan leiden tot 
asociaal gedrag, wantrouwen en problemen in de 
omgang en voortijdige ejaculatie. 
 
Recept dopamine huishouding: 
 

- NTM-Mentalcare (2 maal daags 1) 
- Cerebro Mega (2 maal daags 1-2) 
- NTM-B12 Forte (1 na het ontbijt) 
- Bij ADHD en PDD; Cere Balance in 

plaats van NTM-Mentalcare 
 
Voor een goede werking van dopamine (en alle andere neurotransmitters) van belang oxidatie 
te voorkomen door middel van C4Balance. Dopamine is zéér gevoelig voor oxidatie. 
 
Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven, werken aan de 3 G’s en acupunctuur zijn 
goede manieren om het dopamine niveau te verhogen.  
 
Dieetmaatregelen die de dopamine aanmaak en werking bevorderen: vis, mager rood vlees, 
kip en kalkoen, tofu, tempeh, peulvruchten, zonnebloempitten en pompoenpitten, pure 
chocolade, één consumptie alcohol, eieren en lever (vitamine B12).  
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Serotonine huishouding 
 
Serotonerge systeem. Serotonine bevattende neuronen liggen geclusterd in de negen Raphé 
nuclei. Elke kern projecteert op een ander 
gedeelte van de hersenen. De Raphékernen zijn 
het meest actief gedurende de lichtperiode als men 
actief is. De Raphékernen en de locus coeruleus 
zijn deel van een systeem dat betrokken is bij het 
activeren van de voorhersenen. 
De serontonerge neuronen spelen een belangrijke 
rol bij de regulatie van stemmingen, emotie en 
slaap (en waarschijnlijk ook bij agressie). 
Serotonine is met name van belang voor het 
ervaren van een veilig, tevreden en kalm gevoel, 
speelt een rol bij de regulatie van aandacht, affect, 
agressie, angst en paniek, braken, cognitie, 
initiatief, darmmotiliteit, doorbloeding, eetlust, 
emotie, hormoonhuishouding, misselijkheid, 
motoriek, perceptie, pijn, seks, secretie, sensoriek, 
stemming en slaap. 
 

De volgende symptomen zijn aanwijzingen voor een lage serotoninespiegel: 
- Angst en onzekerheid. 
- Prikkelbaarheid en rusteloosheid. 
- Boosheid en gevoelens van onlust. 
- Slapeloosheid. 
- Verlaagde lichaamstemperatuur 
- Prikkelbare darmen en diarree. 
- Hartkloppingen en verhoogde bloeddruk. 
- Onbedwingbare zoetbehoefte en trek in alcohol, nicotine en cafeïne. 
 

Een te hoge serotonine spiegel kan leiden tot een dermate kalmerende werking en emotionele 
afvlakking dat het tot inactiviteit leidt, terwijl het ook euforisch kan maken. 
 
Recept serotonine huishouding: 
 

- NTM-Mentalcare (2 maal daags 1) 
- Cerebro Mega of NTM-Mega 3 (2 maal daags 1-2) 
- NTM-D 500 (2 maal daags 5 druppels) 
- Bij ADHD en PDD Cere Balance in plaats van NTM-Mentalcare 

 
Voor een goede werking van serotonine (en alle andere neurotransmitters) van belang oxidatie 
te voorkomen door middel van C4Balance. 
 
Lichaamsbeweging, een bevredigend seksleven, werken aan de 3 G’s en acupunctuur zijn 
goede manieren om het serotonine (en het dopamine) niveau te verhogen.  
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Ongezonde manieren zoals nicotine, alcohol, veel koffie, suiker, snoep en drugs (zoals 
cocaïne) om de dopamine productie te stimuleren dienen te worden vermeden, vanwege het 
verslavende en ongezonde effect. 
 
Dieetmaatregelen die de dopamine aanmaak en werking bevorderen: met name L-Tryptofaan 
bevattende voedingsmiddelen zoals kalkoen, rood vlees, kip, zonnebloempitten, bananen, 
noten en melk. Koolhydraten zoals brood, aardappelen, fruit, maïs waardoor L-Tryptofaan 
gemakkelijker voor L-Tyrosine de hersenen kan binnendringen.  
 
Aspartaam verlaagt de serotonine spiegel drastisch en is dus absoluut verboden en let op met 
BCAA’s (sporters) want die kunnen ook de serotonine spiegel verlagen.  
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Voor hen met wijsheid, is geluk niet het krijgen wat je wilt, 
maar het willen wat je hebt ! 

 
 
 
 
 
 

Vergeten is net zo belangrijk als onthouden ! 
 
 
 
 

Verwerp geen feiten en theorieën, 
die je niet kunt gebruiken ! 
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