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-deeltHersef en bevatlcn rnl jarden
zenuwce len. Een neLrrotÍansrnitter i9
€en mole€uul dai wordt gebruikt om dc
signaaloVerdracht tussen zenuwcellen
('neurcnen') in het zenuwstels€l
efÍèctiefte iaten p áatsv nden. De
plek waar dez€ signaaloverdíachi
plàalsvindt ligt aan het einde vàn een
zenuwuitloper en heet synaps.
De werking van neuroiransmitters
as

een inRewikkeld chemisch pÍoces.

Elke neurotransmitter heeft zijn

eigen werking, Een neurotrensmitter
wordt ook wel een boodschapperstof

genoernd. Neurotransmitteís
reguleren veel lichaamsprocessenBijvoorbeeld onze stemmingen,
eetlust, slaap, geluksgevoel, activiteit,
horínoonhuishouding, immuunsvsteeÍr,
geheugen, eetlust, depressies,
pijnbelevíng, concentrahevermogen,
energie.
Over de werking van nêurotransmitters
is op het internet veel iníormatie tê
vinden. lk beperk me in dit artikeltot
de meest re evante lnformátie die nodig
is om dê kinesiologische iestprocedure
over voeding en neurotrênsmissie zinvol
te kunnen toepassen.
Voeding is van grote invloed op de
werking van neurotransmitters, Dit

komt doordat vee ne u rot ra n sír ltte rs
worden aangemaakt met behulp van
vitaminen en mineralên. Te weinig of
tevee vitaminen en rnineralen innemen
heeft daarom directe gevolgen voor
de werking van de neuroiransmissie-

llitsluitend voedlng testen in onze
pràktjjk vooÍ kinesiologie iste bepêrkt.
Beter i5 zowelvoeding, vitamines/
mineralen en neurotransmissie te
testen om een vo edig bee d te krileen.
Bij ve€l gezondheidsprob emen speelt
een voedingsprobleem êen íol.

de afbreekenzymen stimuleren of
remmen; deze stoffen hebben dus
indÍect ook invloed op de activiteit
van neurotransmitters, Veel sterke
natuurlijke en synthetische vergift ên
en geneesmiddelen werken negatief op

neurotÍansmitters of hun receptoren.

ln de lichàêmsce en zljn
neurotransrrlitters opgeslagen in kleine
blaêsjesj vesicles. Ze worden zodra
er een zenuwsignaal komt díre€t uit
de celvrijgemaakt en vêrplaatsen

Voor het goed functioneren van
de neurotransmitters is het van
be ang dat de bloedcirculatie
binnen en náàrde her5enen go€d
werkt. Een goede werking van de

zich dan over de synaps om aan de
receptoren te b nden die aan de
buitenkênt van de ontvangende cel tê

schedelnaden is essentieel. Bij alle
neurotranÍn fterproblemen vond ik
eveneens een cranio sácíàal problêem.
Het staat voor mU vast dêt er een
wederzijdse beinvloeding is van crenio
sacrale prob emen en problemen in de
neurotransmissie.
ln het bos van neurotransmitteÍs

vinden zijn. Afbraak vindt plaats door
enzymen die in de synaps aanwezjg
zijn. Sommige neurotransrnltters
worden hergebruikt; speciale eiwitten
in de zenuwcelzorgen dan voor
heropname van de n€urotransmitter. Er
zijn neuÍotransmitterr die de actjviteit
van de zênuwcêlsnmL êren ên pr
zjln andere diê de activiteit kunnen

De be angrijkste stimulerende

neurotransmitter is glutamaat
(wat niet wll zeggen dat we de
glutamaat moeten etên dat in veel
voedingsmiddelen is toegevoegd).
De be angÍljkste remmende
neurotransmitter is GABA (gammaaminoboterzuuÍ). Een verstoring van
de natuurlijke verhoudingen tussen
stimulerende en remmende neuronen
kan fundamentele verstoringen ih de
gezondheid gêven (dus wanneer we
extra toegevoêgde Elutàmaat eten, is
de verstoring gegarandeerd)Stoffen die de werking van een

neurotransrnitier stirnuleren, noemen
we agonisten. StofÍen die de weíking
remmen heten antagonisten, Éí
zijn ook stoffen die de êctiviteit van
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kun je aard ig verdwalen; veeler over
opzoeken en lezen is de enigê optie

Er zijn een êantalvoorwaërden
verbonden êên het goed werken van
neuÍotran<mittêrs Te dênken váli àê. Voldoende zuursto[ zonder
voldoende zuurstof kunnen de
hersencellen niet op6maal werken
Komt de 2uurstoftoevoer naar de

.

hersenen en daarmee de €nergie
van de hersenen ondereen bepaa c
niveau den kunnen hersencellen
beschadigen of afsterven.
Een stabiele bloedsuikerspiegel.
Glucose is de 'brandstoí' waarvan
neuronen in dê hersenen voor
bijna 100% afhankelilk ziin. Andere
cellen en organen kunnen naast
glucose ook vetverbranden om
voldoende energi€ te produceren,
mêar neuronen kunnen dlt niet
De neuronen kunnen voor hoog! t
2 Íninuten glucose in de vorÍn van
8ly€ogeen opslaan. Dit betekênt
dat er een constante stíoom van
bloÊdsuiker naar de hersenen
nodig is. Een iagê ofsterk dê ende
b oedsuikerspiege {hypoglvkemie)
geeft onder andere: sufheid,

:='-

teerdhêid, vergeetachtigheid,

::_.ent.atieproblemen, angsten,
'. ::elend€ stemmingen,

:::'essivitelt.

:

.
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Een hoge

:.dsuikerspiegel geeft vooral op

,_:€re termijn prob emen met o.a.
:: r oeddoorstroming.
.: .oende Omega-3 vetzuren in
.€Ísenen. Meer den 60% van
::
_=: gewlcht van de hersenen wordt
:=r.ald door vet. Omegêt leveren

r::
. -_

r een b jdrêge aa n.

loende vitamines en mineralen.

. :.m nes en mineralen zijn
:--:-okken bij het mêken, verzenden
-_ ontvangen van neurotransm trers.
_ 'ecente publicaties wordt het
:::voeSen ván vitaminês en
- reralen betwijfeld. Dat kan alleen
-.gaan wànneer er voldoende in
:_ze voeding aanwezig is van deze
::rffen. Dêt ls niet het gevê1.

: rnaken van verstoringen bíj de
rijn meerdere oor2aken die tot een
:_iioíing van de neurotransmissie
, ,_:r€n lelden. Om er enkêle te
:_

I

-ormona e onbalans, Deze kan
,:roorzaèkt worden door stress maar
:ok door het gebruik van de pil,
_êt sp raaltje met horrnoonafgifte
.n het gebruik van cortisonen.
3ok cranio sacrale onbalansen
, -srstoren het horÍroonsvsteeÍn en
raardooí de neurotransmissie, Er
: een relatietussen de wêrkingvan
^êi cranio sacralê systeem en de

:

lysbiose in de darmen; slechte of
:-age dermwerking, paÍasieten en
:andidá-êfvalsioffen. Een overmatigê
àanwezigheld van schimmels
r de dármen beinvloedt de
_eurotransmissie negatiel lk heb in
-ijn pÍaktijk voor kinesiologie veak
:evonden dat varkensvlees dysblose
,?roorzaakt. ook zuurmakend

voedsel heeft diê neiging bljveel
3-Voeding; g€bruik van sl€chte kleur
en snraakstoffen (en dat zijn de
meeste). Gebruik van veel suik€rs,
synthetjsche 20etstoÍïen/ teveel
koffie, alcohol, teveel kruidenthee
van eenzelfde soort, teveelvlêês
of onvoldoende gevarieerde of
te gevarieeÍde voeding. Tekodên
aan vitêminen en mineralen. Het
ls verbazingwekkend hoeveel
additieven er aan onze voeding
worden toegevoegd. Mogelijk de
's
toenanre van psYchische klachten
daar mêde aan te wijten. We kunnen
niet streng genoeg zijn in het
beoordêlen van hetgeen we eten en
drinkên. Het kleine handzame boekje
"Wat zit er in uw eten" geschreven
dooÍ Corinne Couget (uitgeverij

Bouillon ISBN: 907778828X' Prijs
€ 10, ) is êen prima steun om
voeding goed te bêoordelen. Het
moet ln ieder huls en in elke praktijk
aanwezig zijn. Zelf in de bio-shop of
reformwinkel is goed Lezen wat er in
de voeding zit gêboden. Aspartaam
gemàakt ult biologisch gekweekte
mai s blijft Clt
4.lMilieufêctoren zoals wonen op
vervuilde grond of in de buuri van
veíspreiders van gifstoííen, lawaai,

verkeersdrukte, vervuiling door
straling, tÊvee licht, het gebruik van
cheírische middelen, rokên, dect
telefoons, magnetrons, enz. Teveel
om op te noemen,
5.Emotionele factoren en alle
vormen van stress. ook mentale
vermoeidheid kan als oorzaak een
probl€em in de neurotransmissie
6,Overige factoren waêronder
tekort aan beweging en zonlicht.
Medicllngebru k (denk vooral aan
anti depÍessiva) kàn verandeíing in
de neurotransmissiê veroorzaken.
Te grote inspanning en wêinig slaap
hebben eveneers een negatieve

invloed op de neurotransmjss e.
T.Traumê's en de bijbehorend€
íysiologae beïnvloeden de
neurotrensmissie negahei
8.Cranio-secra e problemen wl ik
graag aPart noemen áls oorzaak van
een verstoorde n€urotransmissie
omdat ik dit herhaald in mijn
praktijk tegenkorn. Meestal zijn
cranio-sêcrale prob emen gelinkt
aên een van de reeds hiêrboven
genoemde oorzaken. Zo kan een
oud€ hersenschudding die het
cranio'5acrale circuit ooit gedeeltelijk
heeft geblokkeerd in de loop van
de jarên de neurotrênsmissie g.an

verstoren. Een moeilijke geboorte
geeft voorveel baby's een verstoring
van het neuroiransmissiesysteem.
Het is daarom dat we in onze
kinesiologische pÍaktijk zo vaak de
eeboo.te tegen komen als de tijd
waarin een gezondheidsprobleem is
begonnen.
Veel neurotransmitters zijn afgeleid
van aminozuren. Enkele belangrijke

neurotransmitters zijni
Amlnozuren: aspaft aat, glutamaat,
GABA, glycine.

Monoaminesi dopamine, adrenaline,
norar€naline, serotonine, histamine.
(adr€nàline, noradrenaline, serotonine
en histamine kunnen functioneÍen als
neurotransmitter en êls horÍnoon)
Neuropeptidêni endorfi nes,
enkêfalines, dyorfi ne, vasopressine,

substantie B somatostatine,
cholêcystocinês, neurotensine.
Andere:acetylcholine
Oe werking ván enkele
Dopa mine
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Dopamine is gerelateerd aan de
werking van ons emotione e systeem
en de activiteit van ont geheugen.
Ook de werking van het zenuwstelsel
wordt mede door dopamine
beïnvloed. Dopamine s een van de

geïrriteerdheid, slapeloosheid en
vergeetachtigheid. Om een teveel op te
lossen. kunnen vitaÍnlne 83 en B6 een
bljdrage leveren.
Voedinssbronnên van GABA zijn
onder meer: broccoli, groene
groenten (spinazle), zaden/ verse
noten, aardappe en, bananen, uien,

,d;

rine
Taurine is een aminozuur en
Tau

neurotransnritier. Er is en dlrecte
relatie iussen de werking van taurlne
en onze stoÍwisse lng. Taurine

meest kwetsbare neurotransmitters.
Het doparninegeha te kan snel
worden aangêtêst door stress of
slaaptekort. Alcoho, cafeíne, drugs,
klêurstoÍfen, smaakstoffen ên suiker
lijken de dopamine'actrviteit in de
hersenen negêtief te bê-rnvloeden.
l-let dopêminesysteem is optimaê als

mensen ÍnÊt plezier en/of aandacht
met iets bezig zijn. Spoftdrankjes
zoa s Red Bull hebben een negatieÍ
effect op deze neurotransmitter
De eêrste paar keer dat dergelijke
middelên gebruikt worden gaat het

dopamineniveau oÍnhoog, wat een
zekere kick veroor2:akt. Na verloop van
tijd Cebeun echter het omgekeerde.
Het wordt dan steeds moeilijker om het
dopêmineniveau op peilte houden; het
gaêt omlaag. Een aag dopamineniveau

heefttotgevolg dat men zich niei
prettig voelt en kan gaan trlllen of
depÍêssief kan worden.
Voedingsbronnen van tyrosynê, hei
aminozuur voor de aanmaak van
dopamlne, zijn:vis, eieren, vlees, kaas,
melk ( producten), avocado, noten en
zaden, peulvruchten.
Noradren.line
Noradrenalinê of norepinephrine is êên
neurotÍansmitter die noodzakelijk is om
biivoorbeÊld seconcentreerd te kun nên
b ijven. Een tekori kan tot allergische
reactres eidên en een teveel van deze
neurotransrnitter kan ertoe leiden dat
men over-reageert. Hersenen hebben
noradrenaline nodig om herinneringen
te voÍmen en deze in het langeierÍnljngeheugen op te sLaan. Zowel
noradrenaline a s dopamine worden
aangemaakt met behulp van voldoende
zuurstoí de vitamines 83, 86 en C,
foliumzuur, zink, ijzer ên koper.
Voedingsbronnen van iyrosine zlin
onder meer:vis, eieren, vlees, kaas,
Ínelk (producten), avocado, noten en
zaden, peulvÍuchten.
Serotonine
Serotonine is de gevoelsreguleÍende

neurotransmitter Een têkori kan
tot depressie, slapeloosheid en
êgressie leiden en een teveel o.a.

toi het vasthouden van glfstoffen.
Serotoninê is veÍantwoordelijk voor het
slaappatroon. Serotonine speeLt een
cruciale rol in het regu eren van het
gÊheugen, het leren en de bloeddruk.
Het is verdeÍ bêlaneÍjjk voor een
gezonde eetlust en het behoud van
een constanie lichaamstemperêtuur
Serotonine wordt aangemaakt uit
het aminozuur tryptofaan ln dê
aanwezigheid van de vitamines 81,
83, 86 ên follumzuur Serotonine
kan in de hersenen a een maar
aangemaaki worden uit tryptofaan of
5-HTP Vitamines B, C en magnesium
assisteren blj de vorming van deze
Voedinesbronnen van tryptofaan
zlin onder meer: bruine rijst,
zonnebloempitten, pomPoen- en
sesamzaadjes en bananen.

Acetvlchollne heeft een be angrijke ro
bij de aanzet van spieren tot beweglng..
Deze nêurotransmitrer is ook belangrijk
voor zowel de opslag a s het gebruik
van het geheugen en voor het

concentratievermogen. Eên tevee kan
leiden tot het vasthouden van gifstoffên
en een tekort tot gewlchtsproblemen.
Spasmen en spierzwakte kan eer
gevolg zijn van de verstoring van de
acetylcho!lneba ans. Gifstoffen in eveÍ
en nieren kunnen daa r weer als oorzaak
onder iggen. ln tegenste ng tot
andere beLangrijke nÊurotransmltters

wordt acetylcholine niet opgebouwd
uit aminozuren; de belangrijkstê
bouwsteen is choline.
Choline is aanwezig ln voedlrgsbronnen
met een hoog gehalte aan L€cithlne,
zoals lecithine granulaat, sojabonen,
volle graanproducten en scharreleieren.
GABA

GamÍna-amino-boteru uur (GABA) is
een aÍninozuur ên speelt een rol ln
de werking van ons geheugen. D-"
effectiviteit van GABA kan verminderen
door een tekort aan viiamine 81, 86 en
zink. Gevolgen van een tekort kunnen
zijn: overmahg verdriet ervêren/ angst,
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heeft een vertragend effect op de
neurotransmissie in het centra e
zenuwstelse, waardoor het kalÍnerende
elgenschappen heêft.
Voedingsbronnen van taurine ziin:
vlees, vette vis, schelpdieren zoals
mosselen, kokkels en oesters.
Aspartaat en Glutamaat
Aspartaat is een aminozur/
nêurotransmltter en betrokken bij de
vormingvan glucose. Êen tekort kên
schildk ierproblemên veroorzaken
en een tevee kan iot hyperactrviteii

leiden. Een teveel kan tot
hersenbeschadiglng leiden. AspadaaÍn
is een van aspartaat afgeleide stof
en is een zeer gevaarlijke chemische

zoetstoi

Deze

stofwordt momenteêl

aan Íneer dan 6000 voedinesmidde en

toegevoegd.
G utamaat (MSG) is de zuurrest van
glutaminezuur en is een aminozuur/
neurotransmitter die mede
hersenfuncties als kunnen leren ên
onthouden regu eert- Een tevee kan
tot zeer ernshgê ziektes leiden zoaLs
hersenbeschadiging; het is verstandig
om helemaal geen ioegevoegd
glutaÍnaat te nemen. ln gezond voedsel
zonder toevoeglngen zit meer dan
voldoende glutamaat en aspartaêt.
GlVcine

clvcine is een aminozuur/
neurotransmitter die een Ío
speelt bij de stofwisseling en in
dê hoÍmoonhuishouding. Het
immuunsysteem wordt mede in stand
gehouden door de aanweziSheid
van g yclne. Een tekort aan glycine
kan veroorzaakt worden door de
êanwezigheid van Parasieten. Een
ievêel kan de stof\ risseling negahe{
beïnvloeden. Vitamine B drêact bijêan
de vorming van glycine.
Voedlngsbronnen van glvcine zijn o.a.
n dee 2 (komende nuÍnmer van
"Kinesio ogie")een uitgebre de

testpÍocedure voor de kinesioLog sche
praktijk. Hoe testje voedÍng,
neurotransmitters, vitamlnes en
mineralen met als doel een optimaê
voedingsadvies ie kunnen geven
ervan uitgaande dat voedlng een
centrale Ío speelt n vele (emotionÊ

gezondheidsproblemen.
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