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“De synthese van serotonine in de hersenen 
is volledig afhankelijk van de aanvoer van 
tryptofaan en 5-HTP via de bloedbaan”

Serotoninetekort maakt dik
het transport van L-tryptofaan over de bloed-hersenbarrière is een 

moeilijk proces. Er is een transportmolecuul voor nodig dat tryptofaan 

deelt met vijf andere aminozuren (tyrosine, fenylalanine, valine, leucine 

en isoleucine). Daardoor delft tryptofaan regelmatig het onderspit bij 

het transport naar de hersenen. het eten van een eiwitrijke maaltijd 

verergert de situatie nog doordat de inname van de vijf concurrerende 

aminozuren ook toeneemt. De enige manier om de aanvoer van trypto-

faan naar de hersenen te verbeteren, is het eten van een koolhydraatrijke 

maaltijd. Daarbij wordt een grote hoeveelheid insuline aangemaakt die 

de meeste van de vijf concurrerende aminozuren uit de bloedbaan ver-

wijdert. tryptofaan heeft dan het transportmechanisme voor zich alleen, 

waardoor er meer tryptofaan de hersenen in kan komen. Deze strategie 

past het lichaam instinctief toe en is bekend bij veel mensen die grote 

hoeveelheden koolhydraten eten wanneer ze zich onrustig, gespannen 

of depressief voelen. De hoge insulineniveaus hebben echter ook een 

keerzijde: de suikers, vetzuren en aminozuren die ze uit het bloed heb-

ben verwijderd, worden in de lichaamsweefsels omgezet in lichaamsvet 

wat aanleiding kan zijn voor zwaarlijvigheid [4-6].

Serotoninetekort hangt samen met een moeizame omzetting van tryp-

tofaan. Om tryptofaan in serotonine om te zetten, moet het eerst wor-

den omgezet in 5-htp. Er zijn veel factoren die serotoninetekort kun-

nen veroorzaken. Voorbeelden zijn stress, insulineresistentie, vitamine 

B6-deficiëntie, hoge cortisolspiegels, onvoldoende magnesium en zelfs 

ook hoge doseringen L-tryptofaan (meer dan 2000 mg). Deze factoren 

blijken een remmende werking te hebben op het enzym tryptofaan- 

hydroxylase, dat de omzetting van tryptofaan naar 5-htp stimuleert. >> 

Serotonine is een essentiële neurotransmitter die betrokken is bij veel verschillende proces-
sen, zoals agressie, eetlustregulatie, depressie, onrust en paniek, seksueel gedrag, darmpe-
ristaltiek, de pijndrempel en via melatonine ook bij slaapprocessen. Naast neurotransmitter 
heeft serotonine nog andere functies in het lichaam. Zo kan het worden vrijgemaakt uit 
bloedplaatjes en veroorzaakt het dan stolselvorming. Ook veroorzaakt serotonine contrac-
tie van gladde spieren. Bijvoorbeeld bij een allergische reactie, als serotonine wordt vrijge-
maakt uit de mestcellen en bloedvatvernauwing veroorzaakt (vasoconstrictie).

In de hersenen wordt serotonine vooral geproduceerd in bepaalde neu-

ronen in de zogenaamde ‘nuclei raphe’, die hersenfuncties beïnvloeden 

die samenhangen met aandacht, emotie en motivatie. De axonen in 

de nuclei raphe vertakken zich door de hele hersenen naar verschil-

lende andere hersencentra, zoals de amygdala (emotionele processen) 

en de nucleus accumbens (motivatie van bepaald gedrag). als deze 

zogenaamde ‘serotonerge’ neuronen geactiveerd worden, scheiden 

ze serotonine af in deze hersengebieden. het serotonine overbrugt 

dan de smalle ruimte tussen de beide uiteinden van de neuronen (de  

synaptische spleet) en bindt zich aan gespecialiseerde neuronen aan 

de andere kant. De binding van serotonine aan de receptor induceert 

een serie gebeurtenissen aan de ontvangende kant. Zo worden via zoge-

naamde ‘second messengersystemen’ verschillende celeigenschappen 

gestuurd, zoals de electrische activiteit van de cel of de expressie van 

bepaalde genen. Door deze mechanismen kan serotonine stemmingen, 

denkpatronen en ook gedrag beïnvloeden. Na verloop van tijd wordt 

serotonine weer opgenomen in de zenuwcel waar het signaal vandaan 

kwam. Zodoende is het effect van serotonine maar tijdelijk. Moderne 

antidepressiva (serotonine-heropnameremmers, zoals prozac) verlen-

gen de verblijftijd van serotonine in de synaptische spleet, waardoor het 

signaal minder snel uitdooft [1-3].

Hersenen sterk afhankelijk van aanvoer tryptofaan 
en 5-HTP
Serotonine (5-hydroxytryptamine), melatonine, dopamine, noradrena-

line en adrenaline zijn de belangrijkste zogenaamde ‘monoamine’ neuro- 

transmitters. De term ‘monoamine’ slaat op het feit dat het lichaam deze 

neurotransmitters uit één aminozuur kan produceren. Voor serotonine 

is dat L-tryptofaan en voor de overige drie genoemde neurotransmitters 

is dat L-fenylalanine (of L-tyrosine). hoewel ook cellen buiten de her-

senen serotonine produceren, kan serotonine de bloed-hersenbarrière 

niet passeren. alle serotonine die de hersenen gebruikt, moet dus ter 

plekke geproduceerd worden. De synthese van serotonine in de herse-

nen is daarom volledig afhankelijk van de aanvoer van de serotoninepre-

cursors tryptofaan en 5-hydroxytryptofaan (5-htp) via de bloedbaan.
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De WhIMS (Women’s health Initiative Memory Study) volgde 4.381 

vrouwen vanaf 65 jaar, gedurende ruim vier jaar. Bij de vrouwen die 

chRt kregen, was de incidentie van dementie tweemaal hoger dan in de 

placebogroep. het verhoogde risico begon na één jaar chRt in alle leef-

tijdsgroepen (met name in de groep boven de 75). het risico steeg met 

het verloop van de studie. De meest voorkomende vorm van dementie 

was alzheimer. In een parallelle studie waar cognitieve testen afgeno-

men werden, was er in de chRt-groep een significant grotere afname 

van de mentale functies dan in de placebogroep. Deze studies omvatten 

alleen vrouwen van boven de 65 jaar, de resultaten zijn dus niet zonder 

meer door te trekken naar jongere vrouwen. het lijkt echter niet plausi-

bel dat er beneden 65 jaar wel een verbetering van de cognitieve functies 

te verwachten zou zijn van menopauzale combinatie-hormoontherapie! 

[16, 17, 18, 19, 20] 

“Minder dan 25% van de gynaecologen stelde 
voor de (C)HRT spontaan te stoppen!”

Volhardend voorschrijfgedrag
Een patiënt verwacht van zijn dokter dat deze met hem of haar het beste 

voorheeft en dus dat hij zich grondig op de hoogte stelt van de gevolgen 

van de medicatie die hij voorschrijft; èn dat hij zijn voorschrijfgedrag 

aanpast, als blijkt dat er gevaren verbonden zijn aan een ‘geneesmid-

del’. We zouden dus verwachten dat de artsen hun voorschrijfgedrag 

ondertussen aangepast zouden hebben. tot onze grote verwondering 

blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit van Brussel dat de Belgische 

gynaecologen, ondanks de negatieve resultaten van de studies, rustig 

verder recepten uitschrijven voor menopauzale hormoontherapie, en 

dat ze van plan zijn dit gewoon verder te blijven doen. Minder dan 25% 

van de gynaecologen stelde spontaan voor de (c)hRt te stoppen, zelfs 

na elf jaar gebruik [21]. <<
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Lynne Mc Taggart, de auteur van ‘What doctors don’t tell you’: 

“Vrouwen die HRT gebruiken, zijn geen onafhankelijke blijmoedige 

mensen, die vol vertrouwen een actieve oude dag tegemoet gaan. 

Vrouwen die HRT gebruiken zijn patiënten, die over het algemeen 

gezond waren vóór ze deze middelen begonnen te gebruiken. Voor 

vrouwen met een zwakke gezondheid, kan HRT zelfs de druppel 

zijn die de emmer doet overlopen. Voor gezonde vrouwen leidt het 

gebruik van HRT veelal tot een toekomst in waarin zij voor ernstige, 

vaak levensbedreigende aandoeningen moeten worden behandeld, 

die zij anders niet eens zouden opgelopen hebben” [2].



•  Slaapstoornissen
 Melatonine, dat onder invloed van duisternis uit serotonine wordt 

aangemaakt, is een belangrijke regulator van de slaap-waakcyclus. 

Uit verschillende studies blijkt dat 5-htp de slaap bevordert via 

verbetering van de synthese van melatonine. Melatoninevorming is 

een methyleringsreactie en SaMe is een belangrijke cofactor. 5-htp 

blijkt vooral de hoeveelheid REM-slaap te verhogen. De ervaring 

leert dat hoge doses (600 mg of meer) zeer levensechte dromen tot 

zelfs nachtmerries kunnen veroorzaken [1, 8, 9].

•   Gewichtsafname
 Serotonine heeft een grote invloed op het gevoel van verzadiging. 

Serotoninetekort hangt samen met een hang naar koolhydraten en 

daarmee gepaard gaande vreetbuien. Om deze reden is onderzoek 

gedaan naar het gebruik van 5-htp om het verzadigingsgevoel eer-

der te laten intreden en zo overmatig eten te voorkomen. 5-htp 

blijkt inderdaad in staat om patiënten met obesitas minder te laten 

eten en zo een gewichtsafname te bewerkstelligen [1, 5, 8]. 

•   Fibromyalgie
 patiënten met fibromyalgie blijken lage serotonine- en tryptofaan-

niveaus te hebben. antidepressiva die de beschikbaarheid van sero-

tonine vergroten blijken de symptomen van fibromyalgie te kunnen 

verminderen. 5-htp als directe precursor van serotonine is dan een 

voor de hand liggend alternatief. tenminste drie klinische onderzoe-

ken hebben een gunstige invloed van 5-htp op de symptomen van 

fibromyalgie laten zien. Zowel de pijn als de ochtendstijfheid, onrust 

en moeheid namen af [1,2,8,15].

•   Chronische hoofdpijn en migraine
 chronische hoofdpijn, en migraine in het bijzonder, wordt door 

sommige wetenschappers beschouwd als het resultaat van lage  

serotonineniveaus in de hersenen. Lage serotoninespiegels verlagen 

de pijndrempel, waardoor andere triggers gemakkelijker een hoofd-

pijnaanval kunnen veroorzaken. 5-htp blijkt in staat verschillende 

soorten hoofdpijn te kunnen verminderen, waaronder migraine-

hoofdpijn, spanningshoofdpijn en hoofdpijn bij kinderen [1, 8, 9]. 

•  Algehele pijnbestrijding
 5-htp heeft een algeheel verminderend effect op de pijnsensatie. 

ten eerste dempt serotonine het effect van de pijnmediator ‘sub-

stance p’. Serotonine verhoogt de pijndrempel. Bij lage serotonine-

spiegels kunnen normale hoeveelheden substance p al pijn veroor-

zaken. Dit gegeven is één van de meest gangbare verklaringen voor 

de pijnsensaties bij een moderne ziekte als fibromyalgie. 5-htp ver-

betert tevens de slaapkwaliteit, wat natuurlijk ook effect heeft op de 

perceptie van pijn door de patiënt [1, 3, 9].

5958

Bijwerkingen en contra-indicaties
hoewel er nog geen gevallen bekend zijn, bestaat in theorie de mogelijk-

heid dat de combinatie van 5-htp met reguliere antidepressiva die de 

beschikbaarheid van serotonine vergroten (SSRI’s of MaO-remmers), 

het zogenaamde ‘serotoninesyndroom’ veroorzaakt. Dit is een gevaar-

lijke aandoening die gepaard gaat met agitatie, verwarring, delirium,  

tachycardie en bloeddrukvariatie. Bij gebruik van hoge doses tryptofaan 

is dit syndroom wel geconstateerd, maar bij combinatie van 200 mg/dag 

5-htp met een MaO-remmer is er gedurende 12 maanden geen geval 

van serotoninesyndroom opgetreden. Niettemin wordt de combinatie 

van MaO-remmers of SSRI’s met 5-htp afgeraden.

“In theorie bestaat de mogelijkheid dat de 
combinatie van 5-HTP en reguliere antidepres-

siva het ‘serotoninesyndroom’ veroorzaakt” 

Sommige patiënten kunnen een lichte misselijkheid ervaren na het ge-

bruik van 5-htp. Dit is een snel voorbijgaand verschijnsel en kan worden 

voorkomen door de dosering langzaam op te bouwen.

Over het gebruik van 5-htp tijdens de zwangerschap of de lactatie- 

periode zijn geen gegevens bekend [7, 9]. <<
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Deze zelfde factoren stimuleren ook de omzetting van tryptofaan naar 

kynurenine (en uiteindelijk niacine, een vorm van vitamine B3), waar-

door het niet meer gebruikt kan worden voor de aanmaak van seroto-

nine. Verhoogde serumspiegels van kynurenine remmen bovendien het 

transport van tryptofaan naar de hersenen, waardoor de serotonineni-

veaus verder dalen. Kynurenine wordt vervolgens omgezet in vitamine 

B3 en picolinezuur. het ogenschijnlijke teveel wordt als xanthureenzuur 

via de urine uitgescheiden. Daarnaast wordt tryptofaan voor de proteï-

nesynthese gebruikt. al met al wordt gemiddeld slechts één procent van 

de tryptofaan in de voeding omgezet in serotonine. 

“Al met al wordt gemiddeld slechts één 
procent van de tryptofaan in de voeding 

omgezet in serotonine” 

5-HTP veel voordelen boven tryptofaan
gebruik van 5-htp in plaats van tryptofaan, omzeilt de snelheidsbe-

perkende stap in de serotoninevorming: de omzetting van L-tryptofaan 

in 5-htp. Bovendien wordt 5-htp goed geabsorbeerd: na inname komt 

ongeveer 70% in de bloedbaan terecht. De absorptie van 5-htp vanuit 

de darm wordt niet geremd door andere aminozuren. het is daarom ook 

niet nodig 5-htp apart van de maaltijd in te nemen, zoals bij tryptofaan 

wel het geval is. In tegenstelling tot tryptofaan wordt 5-htp uitsluitend 

gebruikt voor de synthese van serotonine. het kan niet worden gebruikt 

voor de productie van eiwitten of worden omgezet in kynurenine en  

vitamine B3. Er is ook geen transportmolecuul nodig om de bloed- 

hersenbarrière te passeren, waardoor geen competitie kan optreden 

met andere aminozuren. 5-htp blijkt zodoende geen moeite te hebben 

de hersenen te bereiken en wordt daar snel omgezet in serotonine. Om 

al deze redenen is 5-htp veel effectiever dan L-tryptofaan en zijn veel 

lagere doseringen nodig (tot tien keer minder) [1, 7-9].

• Depressie
 Veel van het gepubliceerde onderzoek met betrekking tot 5-htp 

heeft te maken met de toepassing bij depressie. Uit onderzoek bij 

patiënten met depressie (zowel unipolair als bipolair), blijkt dat in 

twee tot vier weken duidelijke klinische verbetering van klachten 

op te treden bij doses van driemaal daags 50-300 mg. De meest 

gebruikte reguliere antidepressiva werken via het verhogen van de  

beschikbaarheid van serotonine bij de prikkeloverdracht tussen 

zenuwcellen (in de synaptische spleet). 5-htp blijkt vergelijkbaar 

effectief als reguliere antidepressiva, met name bij diegenen met 

een type depressie die gepaard gaat met onrustgevoelens en geïrri- 

teerdheid. 5-htp heeft echter niet de bijwerkingen die reguliere  

antidepressiva vaak hebben. Bovendien werkt 5-htp een stuk snel-

ler. Wanneer de therapie aanslaat, is binnen enkele dagen tot twee 

weken een significante verbetering te bespeuren [1, 3, 10-13].

• Angststoornissen en paniekaanvallen
 In vergelijking met onderzoek naar de rol van serotoninedeficiëntie 

bij depressie, heeft de relatie van 5-htp en serotonine bij angsten 

en paniekaanvallen minder aandacht gekregen. toch is er goede 

reden om dit te onderzoeken. cholecystokinine (ccK) is een ver-

zameling van peptidehormonen die in het maagdarmkanaal wordt 

aangemaakt om verteringsprocessen in gang te zetten en een ver-

zadigingssignaal naar de hersenen te sturen. cholecystokinine- 

tetrapeptide (ccK-4) is het kleinste lid van deze familie. Wanneer 

deze stof bij gezonde mensen wordt geïnjecteerd, kan het een paniek- 

aanval veroorzaken. Mensen met paniekaanvallen zijn ongebruikelijk 

gevoelig voor ccK-4, wat waarschijnlijk samenhangt met een tekort 

aan serotonine in de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat 5-htp de  

intensiteit van de paniekaanvallen kan verminderen, waarbij vrouwen 

meer baat hebben bij 5-htp dan mannen [1, 8, 14].

Griffonia extract: natuurlijke bron van 5-HTP
griffonia simplicifolia is een ongeveer drie meter hoge houterige klimstruik uit West-afrikaanse 

landen, vooral ghana, Ivoorkust en togo. traditioneel hebben de zaden een reputatie als lustop-

wekkend middel (afrodisiacum), antibioticum en als een middel tegen diarree. De bladeren van 

deze plant worden gebruikt voor wondgenezing. De struik heeft echter ook de aandacht getrokken 

van westerse onderzoekers, omdat de zaden rijk zijn aan 5-htp, dat in het lichaam snel de hersenen 

bereikt en daar in serotonine wordt omgezet. Serotonine is de sleutel voor diverse hersenfuncties. 

Een tekort aan serotonine kan depressie veroorzaken, evenals slapeloosheid, obsessief gedrag, en 

vreetbuien die tot zwaarlijvigheid leiden. Diverse reguliere medicijnen zijn gericht op het verhogen 

van de beschikbare hoeveelheid serotonine in de hersenen: ofwel via het intensiveren van het ge-

bruik van de beschikbare serotonine (serotonine-heropnameremmers, SSRI’s) ofwel via remming 

van de afbraak ervan (MaO-remmers). 5-htp verhoogt, als directe precursor van serotonine, de 

hoeveelheid serotonine in de hersenen. In tegenstelling tot veel van de genoemde medicijnen gaat 

dat vrijwel zonder bijwerkingen. griffoniazaad-extract wordt onder meer gebruikt bij de behande-

ling van depressie, slapeloosheid, eetstoornissen, fibromyalgie en chronische hoofdpijn. 


