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Conditioneel essentieel aminozuur
Tyrosine (C9H12NO3) is een conditioneel essentieel aminozuur: het 

kan naar behoefte uit het essentiële aminozuur fenylalanine worden ge-

maakt. Onder bepaalde omstandigheden is deze synthese (naast tyro-

sine in voeding) echter onvoldoende om de tyrosinebehoefte te dekken. 

Tussen 15 en 50% van de fenylalanine uit de voeding wordt in tyrosine 

omgezet, afhankelijk van de hoeveelheid tyrosine in de voeding (rijke 

bronnen van tyrosine zijn vlees, vis, gevogelte, zuivel, eieren, soja en 

bonen). De synthese van tyrosine uit fenylalanine door het enzym fe-

nylalanine-hydroxylase vindt plaats in de lever, nieren en hersenen. Een 

volwassene heeft ongeveer 30 mg fenylalanine en tyrosine per kilogram 

lichaamsgewicht per dag nodig; een gemiddeld dieet levert per dag on-

geveer 3,5 gram fenylalanine en 3 gram tyrosine. 

Tyrosine is een bestanddeel van lichaamseiwitten en precursor van 

schildklierhormoon (thyroxine, trijodothyronine), melanine (pigment) 

en catecholamines (dopamine, noradrenaline, adrenaline) in de herse-

nen en het sympatische zenuwstelsel. 

precursor catecholaminerge neurotransmitters
De endotheelcellen van de haarvaten in de hersenen bevatten grote 

macromoleculen die het diffusietransport van tyrosine langs de bloed-

hersenbarrière versnellen. Tyrosine ondervindt hierbij competitie van 

vertakte aminozuren (BCAA’s) en tryptofaan. Tyrosine is, als precursor 

van catecholaminerge neurotransmitters, belangrijk voor onder meer 

stemming, angstregulatie, geheugen, motivatie, onderzoekend gedrag, 

slaap-waakritme, concentratie, alertheid, psychomotore vaardigheden 

en het vermogen op een gezonde manier met stress om te gaan. 

Het kunstmatig opwekken van een (tijdelijk) tyrosinetekort (door mid-

del van fenylalanine- en tyrosinevrije voeding) leidt tot daling van de 

synthese en afgifte van catecholamines in de hersenen. Bijbehorende 

symptomen zijn onder meer vermoeidheid, inactiviteit, depressie, ge-

brek aan initiatief en interesse, besluiteloosheid, geheugenproblemen, 

lage bloeddruk, nervositeit, angst, afgenomen concentratie en alertheid. 

Dit is aangetoond in dierstudies en is ook bij mensen waargenomen. 

Deze symptomen worden versterkt door (psychische) stress. 

toegenomen tyrosinebehoefte
Onder normale omstandigheden is het tyrosinegehalte in bloed en her-

senen hoog genoeg om in de synthese van dopamine en noradrenaline 

te voorzien: het snelheidsbeperkende enzym tyrosinehydroxylase dat  

tyrosine omzet in L-dopa (de precursor van dopamine en (nor)adrenaline), 

werkt traag door een matige binding met de cofactor tetrahydrobiop- 

terine. Sommige (actievere) catecholaminerge hersencellen blijken ech-

ter wel degelijk gevoelig te zijn voor de normale voedingsgerelateerde 

fluctuatie van de tyrosineplasmaspiegel, die kan variëren met 30%. Het 

eten van fenylalanine- en tyrosinerijke voeding kan een activerende in-

vloed hebben op bepaalde gebieden in de hersenen. 

“Toename van de dopaminerge en 
noradrenerge zenuwactiviteit zorgt voor een 

snellere turnover van catecholamines” 

De neurotransmitters worden in granules in de zenuwuiteinden op-

geslagen totdat geactiveerde neuronen de voorraad verbruiken voor 

de prikkeloverdracht. Toename van de dopaminerge en noradrenerge 

zenuwactiviteit – zoals bij stress, zorgt voor een snellere turnover van 

catecholamines en stimuleert de activiteit van tyrosinehydroxylase door 

een sterke binding aan tetrahydrobiopterine. Hierdoor neemt de aan-

maak van catecholamines toe waardoor het tyrosine-aanbod een beper-

kende factor kan worden. 

Catecholaminerge neuronen reguleren acute stress
Catecholaminerge neuronen (met name noradrenerge neuronen) zijn 

belangrijk voor de regulatie van de stressrespons (vecht- of vluchtreac-

tie). Vooral hevige, onvermijdbare, acute stress zorgt voor tyrosinede-

pletie in de hersenen. Dit blijkt uit diverse proefdierstudies [1]. Bij ratten 

leidde hevige acute stress tot sterke daling van de noradrenalinespiegel 

in locus coeruleus, hypothalamus en hippocampus. Toen de gestreste 

dieren in een open ruimte werden losgelaten, bewogen ze veel minder 

en waren ze minder onderzoekend dan niet-gestreste dieren. Het is be-

kend dat hevig gestreste dieren veel minder op hun omgeving reageren, 

passief en onderdanig zijn en moeilijk leren; ook is hun eet- en slaappa-

troon verstoord. Deze ‘aangeleerde hulpeloosheid’ is een veelgebruikt 

tyrosine is een aromatisch aminozuur dat in het lichaam uit het essentiële aminozuur fe-
nylalanine kan worden gemaakt. De hoeveelheid fenylalanine en tyrosine in de voeding is 
meestal ruim voldoende om te voorzien in de dagelijkse behoefte aan tyrosine. Als pre-
cursor van catecholamines is tyrosine belangrijk voor een adequate stressrespons. In on-
derzoek is aangetoond dat suppletie met tyrosine negatieve effecten van acute stress op 
stemming, denken en gedrag kan afzwakken of zelfs kan voorkomen. 
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diermodel voor acute stress en depressie. In de dierstudie kon supple-

tie met tyrosine (20 mg/kg) deze fysiologische en gedragseffecten van 

acute stress voorkomen. 

Tyrosine werkte niet bij de gestreste dieren als het samen werd gegeven 

met valine, een vertakt aminozuur dat de opname van tyrosine langs de 

bloedhersenbarrière competitief remt. Ook had tyrosine geen effect bij 

dieren die niet gestrest waren. De onderzoekers concluderen dat tyrosi-

nesuppletie alleen effect heeft op catecholaminerge neuronen die fysio-

logisch (zeer) actief zijn en dat tyrosinesuppletie mogelijk helpt bij men-

sen met acute of chronische stress. Aangezien een groot aantal fysieke 

en psychologische stressoren zorgt voor depletie van catecholamines, 

is tyrosine mogelijk bij uiteenlopende stresssituaties in te zetten. 

In de humane studies is kortdurende suppletie met tyrosine toegepast, 

meestal in een dosis van 100 tot 150 mg per kilogram lichaamsgewicht 

per dag, verdeeld over twee doses; in de dierstudies zijn doses tot 400 

mg/kg/dag gebruikt. Het effect van suppletie duurt ongeveer 4 uur. 

Veranderingen van de tyrosine- en neurotransmitterspiegels kunnen al 

binnen 15 tot 20 minuten na suppletie optreden [1]. Het is opvallend 

dat tyrosinesuppletie niet leidt tot stemmingsverbetering of een beter 

denkvermogen, maar alleen stemmingsverlaging en cognitieve disfunc-

tie door acute stress voorkomt. Tyrosine heeft geen stimulerend effect, 

zoals cafeïne, en is niet bruikbaar in situaties waarin iemand minder 

goed functioneert door verveling of slaperigheid [1,2]. Ook zijn er geen 

aanwijzingen dat tyrosinesuppletie helpt om bij (duur)sport fysiek beter 

te presteren [6].

“Tyrosine voorkomt stemmingsverlaging en 
cognitieve disfunctie door acute stress”

extreme acute stress
In een cross-over studie werd tyrosine (100 mg/kg) gegeven aan man-

nen die 4,5 uur lang werden blootgesteld aan een combinatie van kou 

(15 graden Celsius) en hypobare hypoxie (zuurstofspanning en -gehalte 

zoals die voorkomt op 4200 of 4700 meter hoogte). In de controlegroep 

daalden alertheid, cognitieve functies en reactiesnelheid en hadden de 

proefpersonen meer last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, ge-

voel van kou, vermoeidheid, slaperigheid, stemmingsveranderingen, 

angst en algemene malaise. Deze symptomen kwamen niet of in signi-

ficant minder sterke mate voor in de tyrosinegroep. Er waren aanmerke-

lijke individuele verschillen in het patroon en de ernst van de symp-

tomen; tyrosinesuppletie had het grootste effect bij degenen die (met 

placebo) het sterkste reageerden op de stressor [7]. 

Onderzoekers lieten in een recente studie 15 mannen in een warm bad 

zitten of in een koud bad, waardoor de rectale temperatuur in 90 mi-

nuten met twee graden daalde. Daarna moesten de proefpersonen een 

reeks testen doen bij 10 graden Celsius. Het eten van een reep met 150 

mg tyrosine per kilogram lichaamsgewicht kon daling van de lichaams-

temperatuur door het zitten in koud water niet voorkomen. Het werk-

geheugen en het kunnen scherpschieten waren echter even goed als na 

het warme bad; degenen die waren afgekoeld en geen tyrosine hadden 

ingenomen presteerden aanmerkelijk slechter [4].

Omgevingskou heeft een negatief effect op het werkgeheugen: een uur 

verblijf in een omgevingstemperatuur van 2 tot 5 graden Celsius vermin-

dert het kortetermijn geheugen significant. Hierbij kan de temperatuur 

in de hippocampus met 1 graad zijn gedaald. In onderzoek met militai-

ren is waargenomen dat tyrosinesuppletie (75-150 mg/kg) achteruitgang 

van het geheugen en reactiesnelheid door kou remt [1].

In een ander experiment werd gedurende 20 minuten onderdruk in de 

benen (-50 mm Hg) opgewekt, waardoor het bloed in de benen werd 

getrokken. Tyrosinesuppletie (100 mg/kg) zorgde voor toename van de 

polsdruk en kon voorkomen dat de proefpersonen minder alert werden 

[8]. In een dierstudie zorgde tyrosinesuppletie voor een minder sterke 

bloeddrukdaling na een bloeding door een snellere synthese van nor-

adrenaline; de dieren hadden hierdoor een betere overlevingskans [1]. >> 

tyrosinesuppletie bij acute stress
Inmiddels is in verschillende experimenten met proefdieren en mensen 

aangetoond dat tyrosinesuppletie negatieve effecten van stress tegen-

gaat tijdens zware militaire operaties en blootstelling aan stressoren 

zoals kou, hitte, lage zuurstofspanning, onderdruk, bloedverlies, lawaai, 

psychosociale stress en slaapdeprivatie [1-5]. De onderzoekers zagen 

vooral verbetering op het vlak van alertheid, activiteit en stemming. De 

mentale helderheid, het kortetermijngeheugen en de weerbaarheid had-

den minder onder de stress te lijden.
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Zware militaire training
Klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit en onderzoekers 

van TNO onderzochten het effect van tyrosinesuppletie op het functio-

neren van 21 kadetten van de Koninklijke Militaire Academie tijdens een 

6 dagen durende zware militaire training. De helft van de mannen kreeg 

5 keer per dag een eiwitrijke drank met 2 gram tyrosine (dagdosis 10 

gram tyrosine); de andere helft moest het doen met een koolhydraatrijke 

drank met evenveel calorieën. De tyrosinegroep presteerde cognitief en 

fysiek significant beter dan de controlegroep. Ook was de systolische 

bloeddruk lager bij degenen die tyrosine hadden ingenomen. De onder-

zoekers zagen geen effect van tyrosine op de stemming [3]. 

“Daling van de serotonerge, noradrenerge 
en/of dopaminerge neurotransmissie vergroot 
vermoedelijk de kans op unipolaire depressie”

Ingewikkelde taken 
Het is de vraag of tyrosinesuppletie ook werkt in acute stressituaties 

die milder van aard zijn dan hiervoor beschreven. Twintig proefperso-

nen werd gevraagd verschillende opdrachten te doen, waarbij zintuigen 

(oren, ogen), werkgeheugen en motoriek werden aangesproken. Wan-

neer de taken één voor één werden gedaan, verbeterde tyrosine de pres-

tatie vergeleken met placebo niet. Toen de taken echter tegelijkertijd 

werden uitgevoerd, zorgde tyrosine (150 mg/kg) dat het geheugen signi-

ficant beter bleef werken vergeleken met placebo [9]. Dit heeft mogelijk 

vooral te maken met een effect op de dopaminesynthese.

Onderzoekers denken dat tyrosine kan helpen om optimaal te blijven 

presteren op lange, inspannende werkdagen en bij het doen van inge-

wikkeld, veeleisend werk. 

Chronische stress en depressie
Daling van de serotonerge, noradrenerge en/of dopaminerge neuro-

transmissie vergroot vermoedelijk de kans op unipolaire depressie, 

vooral na blootstelling aan stress. Veertig gezonde vrijwilligers (20-47 

jaar) dronken een eiwitdrank zonder fenylalanine en tyrosine of een uit-

gebalanceerde eiwitdrank. Na 5 uur was de tyrosineplasmaspiegel ge-

daald bij de mensen die het drankje zonder aromatische aminozuren 

hadden gekregen. Deze mensen voelden zich minder tevreden, apathi-

scher, zwaarmoediger, minder gemotiveerd en besluitelozer en waren 

minder gevoelig voor beloning en straf dan mensen in de controlegroep. 

Deze verschijnselen passen bij unipolaire depressie en hebben in dit 

geval mogelijk vooral te maken met daling van de dopaminerge hersen-

activiteit [10]. 

Vooralsnog is suppletie met precursors van serotonine (tryptofaan, 5-hy-

droxytryptofaan) succesvoller gebleken in het tegengaan van depressie 

dan suppletie met precursors van catecholamines [11]. Wel zijn er aan-

wijzingen uit verkennende, niet-placebogecontroleerde studies dat tyro-

sine (doseringen variërend van 30 tot 100 mg per kilogram lichaamsge-

wicht per dag) majeure depressie bij sommige mensen helpt verlichten. 

De resultaten zijn echter niet eenduidig; meer onderzoek is nodig om 

vast te stellen of tyrosinesuppletie zinvol is bij mensen met depressie 

en of er bepaalde vormen van depressie zijn die beter reageren op tyro-

sinesuppletie. Het is mogelijk dat sommige mensen minder stressbe-

stendig zijn doordat ze van nature minder catecholamines aanmaken en 

daardoor meer kans hebben op psychische klachten na een stressvolle 

gebeurtenis. 

tyrosinesuppletie veilig
Tyrosine komt normaliter in behoorlijke hoeveelheden voor in gewone 

voedingsmiddelen en wordt snel gemetaboliseerd. Het aminozuur heeft 

een lage toxiciteit en is veilig in doseringen tot 150 mg/kg/dag tot een 

duur van 3 maanden. Het is nog onduidelijk of langdurige suppletie met 

hoge doses tyrosine verantwoord is. Tyrosine wordt meestal goed ver-

dragen; sommige mensen klagen over hoofdpijn, nervositeit en maag-

darmklachten. Door het stimulerende effect kan tyrosine beter niet voor 

het slapen gaan ingenomen worden. Tyrosine kan de bloeddruk beïn-

vloeden; mensen met hypo- of hypertensie dienen met dit effect van 

tyrosine rekening te houden. Het gebruik van tyrosinesupplementen 

wordt afgeraden bij gebruik van MAO-remmers, L-dopa of opiaten en 

bij hyperthyroïdie, ziekte van Graves, manie, schizofrenie, chronische 

leverziekten en melanoom. <<
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Klaar voor de start
Nieuw opleidingsjaar
Op 7 februari is het nieuwe opleidingsjaar officieel van start gegaan met maar liefst twee groepen Basisoplei-

ding Orthomoleculaire Geneeskunde, twee groepen Orthomoleculair Therapeut volgens klinische PNI en natuur-

lijk de Vervolgopleiding. 

Met het aantal cursisten stijgt ook de hoeveelheid voorbereidingen voor het opleidingsjaar. De werkvelden 

orthomoleculaire geneeskunde en Psycho-Neuro-Immunologie zijn sterk in ontwikkeling. Om die reden heb-

ben we de afgelopen maanden weer veel aandacht besteed aan het actualiseren van de geboden informatie. 

Hannah Vos versterkt ons team sinds kort ook intern. Veel cursisten kennen Hannah (zie 2e foto van boven) 

als gastvrouw tijdens de opleidingen. Op woensdag en donderdag is zij aanwezig in Numansdorp en is zij 

bereikbaar voor vragen met betrekking tot de opleidingen. 

Examens
Het was een spannende tijd voor de cursisten die medio februari examen deden. Op 11 februari vonden de 

mondelinge examens plaats van de Vervolgopleiding Orthomoleculair Therapeut volgens klinische PNI. Behalen 

van dit examen is een voorwaarde voor deelname aan de Master of Science in PNI in Gerona. 

Op 12 februari werden de schriftelijke examens van de Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde en de 

opleiding Orthomoleculair Therapeut volgens klinische PNI afgenomen. Beide examens geven recht op toetre-

ding als lid van de MBOG (als voldaan wordt aan de eisen van medische vooropleiding). In totaal legden 85 

cursisten examen af. 

Volgende Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde in september
De volgende Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde start in september 2007. Deze HBO-opleiding is 

bedoeld voor (para)medici die zich willen scholen op het gebied van de orthomoleculaire geneeskunde. Wat 

is orthomoleculaire geneeskunde? Wat is nu eigenlijk gezonde voeding? Is voeding een medicijn? Welke re-

sultaten kunnen worden behaald met orthomoleculaire therapie, bij ziekte en bij gezondheid? Hoe werken 

secundaire plantenstoffen (fytotherapie) en wanneer kunnen deze synergetisch werken in combinatie met 

orthomoleculaire preparaten? Op deze en vele andere vragen krijgt u in achttien dagen het antwoord. 

Naast kennis over de filosofie en de stoffen, wordt u tevens opgeleid in zaken als anamnese, diagnostiek en 

het maken van een therapieplan op basis van orthomoleculaire geneeskunde en het gebruik van secundaire 

plantenstoffen. 

Tijdens de lesdagen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Van de verschillende stoffen worden de klinische 

waarden, fysiologische functies, deficiëntieverschijnselen, toxiciteit en de bronnen behandeld. Vervolgens ko-

men de fysiologie en pathologie van de grote lichaamssystemen aan bod. Hierbij wordt veel aandacht besteed 

aan diagnostiek en casuïstiek. Tenslotte wordt van verschillende ziektebeelden de orthomoleculaire therapie 

behandeld.

De docenten van de opleiding zijn werkzaam in verschillende medische disciplines. Vanuit hun eigen speci-

alisme geven zij invulling aan de toepassing van de orthomoleculaire geneeskunde in de praktijk. Hun brede 

kennis en gedrevenheid maakt de opleiding bijzonder boeiend. Enkele modules worden gegeven door de 

docenten van de Psycho-Neuro-Immunologie opleidingen. Het volgen van deze opleiding is tevens een hele 

goede basis om deel te kunnen nemen aan de opleiding Orthomoleculair Therapeut volgens Psycho-Neuro- 

Immunologie.

Van nature Opleidingen 
Duur van de opleiding: 18 dagen (9 blokken 

van 2 aaneengesloten dagen) in de periode 

van september 2007 t/m juni 2008. Accredi-

tatie door verschillende beroepsverenigingen, 

waaronder MBOG.

Voor informatie over het opleidingsaanbod: 

www.vannature.nl




