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Dit artikel is gebaseerd op de onderzoeks-

resultaten en bevindingen zoals beschreven in 

het proefschrift van dr. Anne Marie van Opstal 

(promotie 29 mei 2019, Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC)1. Het beschrijft hoe de 

hersenen de energiebalans reguleren en reageren 

op de inname van suikers en zoetstoffen.  

 

Dit artikel is verdeeld in drie thema’s:  

1) regulatie van de energiebalans, 2) invloed van 

insuline op de regulatie van de energiebalans, en 

3) verstoorde regulatie van de energiebalans.  

 

1. Regulatie van de energiebalans 
Een goede regulatie van energiebalans en 

voedingsgedrag is cruciaal voor het behoud van de 

gezondheid. Een verstoorde energiebalans gaat 

vaak samen met gezondheidsproblemen zoals 

obesitas, metabool syndroom en diabetes mellitus 

type 22-8.  

 

Steeds meer wordt erkend dat de hersenen (inclusief 

neuro-hormonale systemen) van groot belang zijn 

voor een goede energiebalans1. De hersenen 

controleren en reguleren dit globaal binnen een 

tweetal van processen: 1) homeostatische en  

2) hedonische eetregulatie.  

 

De homeostatische eetregulatie (vooral in de 

hypothalamus) is onder andere betrokken bij de 

controle van de energiebalans. Zo controleert dit 

proces wanneer we wel of niet moeten gaan eten, 

onder meer aan de hand van veranderingen in 

bloedglucoseniveaus via de afgifte van insuline. Dit 

proces zorgt er voor dat we minder gaan eten (via 

aansturen van verzadiging) wanneer de bloed-

glucosewaardes toenemen (na voedingsinname) en 

meer gaan eten (via aansturing van honger) wanneer 

de bloedglucosewaarde te laag is.  

 

De hedonische eetregulatie (het dopaminesysteem; 

onder andere ventrale tegmentum) is betrokken bij 

de regulatie van de energiebalans via de aansturing 

van een sterkere beloningsreactie op de inname van 

voeding. Zo vind je eten bijvoorbeeld lekkerder 

(sterkere beloningsreactie) wanneer je meer energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

nodig hebt en dus hongerig bent. Ze zeggen niet 

voor niets “honger maakt rauwe bonen zoet”.  

Hedonische eetregulatie kan de homeostatische 

eetregulatie overstemmen, wat kan leiden tot een 

verstoorde energiebalans. Hierdoor kun je 

bijvoorbeeld blijven eten uit die zak chips of van die 

reep chocolade, terwijl je eigenlijk al verzadigd bent.  

Functionele Magnetic Resonance Imaging (fMRI) kan 

de hersenreacties visualiseren en kwantificeren.  

 

1.1 Hersenreacties na inname van suikers 

versus energiearme zoetstoffen 

Uit verschillende onderzoeken is inmiddels gebleken 

dat bepaalde delen van onze hersenen anders 

reageren op de inname van suikers dan op 

zoetstoffen die geen energie leveren9-14.  

 

Bij in totaal 36 gezonde deelnemers (gezond 

gewicht, in hongerige toestand) zijn met fMRI de 

hersenreacties gemeten. De hersenactivatie en 

hersenconnectiviteit betrokken bij homeostatische- 

en hedonische eetregulatie zijn gemeten vóór de 

inname van verschillende dranken met suikers 

(glucose, fructose of sucrose) en zoetstoffen 

(sucralose, allulose; een energiearme mono-

sacharide), en ook in het kwartier ná de inname.  

Met de uitzondering van frisdrank (en ander gezoete 

dranken) worden suikers en zoetstoffen meestal 

gegeten in combinatie met andere voedingsstoffen 

zoals vet en eiwit. In een deel van de onderzoeken 

werden dranken met suikers of zoetstof gebruikt die 

geen vetten en eiwitten bevatten (te vergelijken met 

bijvoorbeeld frisdrank). In andere onderzoeken 

werden shakes/dranken gebruikt die naast suikers en 

zoetstoffen ook vetten en eiwitten bevatten.   

De resultaten bij beide soorten dranken laten zien dat 

met name de energetische waarde (en niet de zoete 

smaak) van belang is voor de hersenactivatie. 

 

Met name de hersengebieden betrokken bij het 

homeostatische- en hedonische beloningssysteem 

bleken actiever te zijn vóór de inname van de 

suikerhoudende dranken in vergelijking met 

hersenactivatie en connectiviteit ná de inname. Dus 

het ‘hongerige’ brein is een stuk actiever (o.a. in de 

hypothalamus; een gebied betrokken bij het 
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homeostatische systeem) dan ná de inname van 

energie uit suikers. Je zou dus kunnen zeggen dat 

het hongerige brein ‘actief’ op zoek is naar energie 

om de energiebalans te behouden. De lagere 

activatie ná de inname van energie uit suikers wordt 

geïnterpreteerd als een verzadigings- en belonings-

reactie van de hersenen. Ze komen als het ware tot 

rust na de inname van suikers en zijn minder actief 

op zoek naar voedingsmiddelen met energie om de 

honger te stillen. Ook ander onderzoek laat zien dat 

bepaalde delen van de hersenen (die te maken 

hebben met de verzadigings- en belonings-reactie) 

minder actief zijn als we níet hongerig zijn9,15.  

De hersenactivatie in de hypothalamus 

(homeostatische eetregulatie) is het sterkst 

verminderd ná de inname van glucose. Een 

vergelijkbare hersenreactie was ook te zien voor 

andere suikers zoals fructose, al dan niet iets 

vertraagd. Er werd geen verschil gevonden in 

hersenactivatie in de hypothalamus en ventrale 

tegmentum (hedonische eetregulatie) vóór en ná de 

inname van zoetstoffen die géén energie leveren, 

zoals sucralose.  

 

Samenvattend reageerden hersenen anders op 

suikers dan op zoetstoffen die geen energie leveren. 

De grootste verschillen werden gezien in 

hersengebieden betrokken bij de homeostatische 

eetregulatie en in mindere mate in gebieden 

betrokken bij hedonische eetregulatie.  

Dit betekent dat, wanneer suikers en energiearme 

zoetstoffen worden geconsumeerd (al dan niet in 

combinatie met andere voedingsstoffen), het niet 

zozeer de zoete smaak, maar vooral de energetische 

waarde is die de hersenreactie bepaalt. 

2. Invloed van insuline op de 
regulatie van de energiebalans 
De afgifte van insuline is een belangrijk signaal voor 

de homeostatische eetregulatie. Insuline is nodig om 

glucose vanuit het bloed in de lichaamscellen op te 

nemen. De homeostatische eetregulatie gebruikt 

onder andere de bloedglucose- en bloedinsuline-

waardes om te bepalen of ons lichaam energie nodig 

heeft en dus op zoek moet gaan naar eten.  

 

Maar wat gebeurt er als je gaat ‘sleutelen’ aan de 

insulinesignalering? Onderzocht werd wat het 

resultaat is op hersenactivatie in gebieden betrokken 

bij homeostatische eetregulatie (hypothalamus) bij 

gezonde deelnemers met een gezond gewicht 

wanneer er energie (glucose) werd geconsumeerd in 

combinatie met een insulineneusspray. Het bleek dat 

het gebruik van de insulineneusspray de hersen-

activatie in de hypothalamus (betrokken bij 

homeostatische eetregulatie) versterkte.  

Dr. van Opstal interpreteert dit als een versterkte 

verzadigingsreactie na de inname van glucose mét 

de insulineneusspray.  

 

Het onderzoek is gedaan met deelnemers met een 

gezond gewicht (en een normale gereguleerde 

energiebalans), desalniettemin heeft deze versterkte 

hersenactiviteit (na glucose inname in combinatie 

met de insuline neusspray) voor hen niet per se een 

toegevoegde waarde. Echter voor een grote groep 

mensen met een verstoorde regulatie van de 

energiebalans (zoals bijvoorbeeld bij diabetes 

mellitus type 2 en obesitas het geval is) kan dit 

mogelijk gunstige effecten hebben. Deze groep 

mensen heeft vaak een verstoorde insuline 

huishouding2-8,25,26. De gevoeligheid van het lichaam 

voor insuline is verminderd en/of de productie is 

verminderd of vertraagd. Verminderde gevoeligheid 

van de hersenen voor insuline wordt gezien als een 

reden voor een verstoorde reactie van de 

homeostatische eetregulatie op de inname van 

energie, bijvoorbeeld glucose. Het toedienen van 

insuline kan de (inadequate) hedonische eetreactie 

verbeteren bij mensen met een verminderde 

gevoeligheid voor insuline, zoals bij diabetes mellitus 

type 2 en obesitas soms het geval is. 

 

 
 
 
 
 
 

Wat betekent dit voor de praktijk? 

Een lastig punt van hersenonderzoek blijft de 

vertaling naar de praktijk. Het is te voorbarig om 

deze resultaten te vertalen naar adviezen omtrent 

eetgedrag. Deels omdat we nog niet genoeg weten 

over de werking van de hersenen en deels omdat 

hersenonderzoek in een ‘niet-natuurlijke’ omgeving 

plaatsvindt. Er kunnen andere omgevingsfactoren 

een rol spelen, waardoor de vertaling naar een 

‘natuurlijke’ omgeving lastig wordt. Zo blijft het de 

vraag of de hersenen hetzelfde reageren wanneer 

je liggend (zoals in de MRI scanner) of 

staand/zittend (zoals in de werkelijkheid) een 

drankje consumeert. Ook kun je je afvragen wat de 

invloed is van andere producteigenschappen 

(smaak, textuur, nutriëntensamenstelling) op de 

reactie van de hersenen. 
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3. Verstoorde regulatie van de 
energiebalans en eetgedrag  
Een verstoorde energiebalans (en een verstoorde 

regulatie hiervan in de hersenen) gaat op de lange 

termijn vaak samen met gezondheidsproblemen 

zoals obesitas, diabetes mellitus type 2 en anorexia 

nervosa2-8,25,26. Maar hoe functioneren de hersenen 

wat betreft de regulatie van dergelijke processen bij 

mensen met gezondheidsproblemen zoals 

bijvoorbeeld obesitas? 

 
3.1 Verschillen tussen ‘obese’ hersenen en 

‘normale’ hersenen 

De rol van de hersenen in de regulatie van eetgedrag 

wordt steeds meer erkend. Hersenonderzoek laat 

zien dat er verschillen zijn in de hersenactiviteit van 

bepaalde hersengebieden/processen bij personen 

met en personen zonder overgewicht/obesitas1, 20-24. 

Zo blijken bepaalde hersengebieden bij mensen met 

overgewicht of obesitas een hoger activatiepatroon te 

vertonen in ‘rust’ (wanneer ze niets hoefden te doen), 

wanneer ze naar eten keken en wanneer ze eten 

proefden, dan bij mensen met een normaal gewicht. 

Deze gebieden in de hersenen zijn betrokken bij 

zowel aandachtprocessen (o.a. anterior insula en 

anterior cingulate cortex) als bij hedonische 

(beloning) processen en homeostatische eetregulatie 

(o.a. amygdala, insula, dorsale striatum, prefrontale 

cortex, hypothalamus). Zo lijkt het er bijvoorbeeld op 

dat het beloningssysteem bij mensen met 

overgewicht of obesitas sterker reageert op het 

zien/proeven van eten dan bij mensen met een 

gezond gewicht. Zou dit voor een positieve 

energiebalans kunnen zorgen die op de langere 

termijn zorgt voor gewichtstoename? Uit de 

bevindingen zou je kunnen concluderen dat het 

zien/proeven van eten meer belonend kan werken bij 

mensen met overgewicht of obesitas20-24. Daarnaast 

lijkt het erop dat de verzadigingsreactie (e.g. in de 

hypothalamus) bij mensen met overgewicht of 

obesitas juist minder sterk reageert tijdens het 

consumeren van calorieën; waardoor je zou kunnen 

concluderen dat het voor hen dus lastiger is om te 

stoppen met eten.  

 

Kortom, voor mensen met overgewicht of obesitas is 

het zien/proeven van eten wellicht meer belonend én 

daarnaast is het ook nog eens lastiger om te stoppen 

met eten dan voor mensen met een gezond gewicht. 

Maar zijn deze verschillen in hersenreacties oorzaak 

of gevolg van overgewicht of obesitas? 

 
 
 

3.2 Wat doet afvallen met de hersenen? 

Onderzocht werd wat de gevolgen zijn van afvallen 

op de hersenactiviteit betrokken bij de 

homeostatische eetregulatie (e.g. hypothalamus), 

hedonische circuits en aandacht gerelateerde circuits 

(e.g. insula, prefrontale cortex) wanneer deelnemers 

met obesitas in hongerige toestand in de MRI 

scanner lagen en niets hoefden te doen (ze waren 

als het ware in ‘rust’). Gedurende 8 weken volgden 

de deelnemers een energiebeperkt dieet. Tijdens 

deze interventie nam hun lichaamsgewicht 

gemiddeld met 12.7% af. In het onderzoek werd de 

hersenactiviteit vóór en ná het afvallen vergeleken.  

 

Wanneer ‘hongerige’ deelnemers in de MRI scanner 

lagen en niets hoefden te doen, was onder andere te 

zien dat gebieden in de hersenen die geassocieerd 

worden met aandachtsprocessen (o.a. insula, 

(pre)frontale cortex) minder actief waren na het 

afvallen dan toen de deelnemers nog een hoger 

gewicht hadden. Het ‘hongerig brein’ na afvallen is 

als het ware minder actief in vergelijking met 

datzelfde ‘hongerige brein’ voor het afvallen. Dit zou 

kunnen betekenen dat het hongerige brein na 

afvallen minder aandacht besteedt aan voedings-

gerelateerde processen zoals het zoeken naar eten 

in vergelijking met het brein voor het afvallen. De 

hersenenactivatie in rust is na het afvallen dus 

anders dan voor het afvallen.  

 

In vergelijking met personen met gezond gewicht zijn 

de hersenen (in rust) van een persoon met obesitas 

actiever in gebieden die betrokken zijn bij onder 

andere de homeostatische en de hedonische 

eetregulatie.  De hersenactiviteit na het afvallen is 

ook verminderd in vergelijking met de situatie voor 

het afvallen. Hoewel de data niet direct vergeleken 

zijn met die van mensen met een gezond gewicht, 

lijkt het er dus op dat de hersenenactivatie in rust na 

afvallen verschuift in de richting van hersenactivatie 

(in rust) van een persoon met gezond gewicht.  

 
4. Conclusie 
Al met al is de energie in voedingsmiddelen vooral 

bepalend voor de hersenactivatie en 

hersenconnectiviteit (met name) in gebieden die 

betrokken zijn bij homeostatische eetregulatie en 

hedonische processen. Daarnaast is aangetoond dat 

de hersenactiviteit kan worden beïnvloed door 

insuline signalering en gewichtsverlies.  

 

Hilversum, augustus 2019 
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