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neurogenese (eerste 1000 dagen)

• Verpietert door een arme omgeving: stress, hechtingsproblemen, negativiteit 
> minder zenuwbanen, minder receptoren

• Verbetert door rijke omgeving, positiviteit > endorfine en dopamine> meer 
uitgroei neuronen en zenuwbanen in prefrontale cortex re, meer dopamine 
receptoren
zoals

• Muziek, kunst, sociale en culturele omgeving
• Bewegen
• Uitdaging
• Harmonie (itt stress)
• Voeding

Maar er worden ook veel verbindingen die niet worden gebruikt weggesnoeid



100 miljard neuronen, elk met 10.000-100.000 synapsen

Maar er zijn ook nog veel andere belangrijke cellen, oa glia-steuncellen voor energievoorziening



De vergissing van Descartes

• Eerst alleen lichaam “zonder geest” zoals bij dieren

• Toen lichaam en geest naast elkaar



soma

psychemens sana in corpore sano

een gezonde geest 
in een gezond lichaam



bio-psycho-sociaal



Wij zijn niet alleen, 
maar werken samen met andere levende organismen

• Virussen, waar zitten die?

• Bacteriën, waar zitten die allemaal en waar komen ze vandaan?

• Parasieten

• maar niet teveel of te weinig  > evenwicht – homeostase

• Ontregeling onder invloed van omgevingsfactoren/ voeding/ hormonen/ stress/ trauma

+ genetische aanleg



van “virus/ bacterie” tot mitochondrion



bacterieflora

• Bij de geboorte



bacterieflora

• Bij de geboorte

• Na de geboorte



Hand van een 
jongetje van 
8 jaar …na 
het 
buitenspelen



microbioom
•Vroeger paar soorten kweken

•Nu DNA



Het humane microbioom heeft 100 maal zoveel 

bacteriën als lichaamscellen! 

• Er leven ongeveer  1014

(honderd-duizend-
miljard!) micro-
organismen in de mens

• (8 miljard mensen op 
aarde = 10.000x zo 
veel)

• Dat is 1-1½ kilogram 
per gezonde 
volwassene

zij leven niet in ons, maar wij in hen!



Darm- brein-as



voorbeelden: Pavlov

• Pavlov reactie

• coeliakie > chagrijnig

• verliefdheid > vlinders

• plankenkoorts > buikpijn

• stress > hartkloppingen

• schildklierziekte > depressie

• hoge bloeddruk > hoofdpijn

• depressie > moeheid

• kanker > geen zin in eten

• anorexie >  allerlei lichamelijke klachten

• doofheid > angst

• psychodermatologie
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Co-morbiditeiten
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Oppositionele

gedragsstoornis

40%-70%

Tics

11%

Gedrags

stoornis

14% Angst

stoornis

34%

Depressie

4%

MTA Cooperative Group. Arch Gen Psychiatry
1999; 56: 1088-96 

Dyslexie 

NLD 50%
dyscalculie

Motorische 

stoornis=DCD 

50%

Spectrumstoornissen

20%-50%?

PDD-

NOS

Kanner autisme

Dwang

drang

RLS?25%

MCDD

ASS 
=ADHD spectrum stoornis ASS

omgeving

trauma

hechting

intelligentie

voeding

opvoedingsstijl

empathische leerkracht

erfelijke kwetsbaarheid

life events +/-

sibs

armoede



Type: GIF

Nee oma luister
Eerst klik je je 
account aan, dan
je wachtwoord…

http://adhdgroepsopdracht.webs.com/classificatiediagnose.htm


Is een etiket nodig/ nuttig?



Eigenschap bestond al lang, “dyslexie” is pas 
ontstaan nadat het schrift was uitgevonden

ASS en ADHD bestonden ook
kennelijk genetisch voordeel 

(foto weverijtekst) Pakistan)
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Voor kleurstoffentijdperkKlassenfoto van nu
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Voor kleurstoffentijdperkKlassenfoto van nu
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Genes load the gun, 

the environment pulls the trigger

postcode + erfelijkheids code



Is er een associatie tussen lichamelijk 
klachten en ADHD?





Dus depressie, obesitas, verslaving 



Dus hartvaatziekten, diabetes, migraine



darmflora

• Houden alle bacteriestammen in evenwicht

• Immunologisch actief

• Maken vitamines

• Maken (voorlopers van) neurotransmitters: trp, serotonine





bacteriën maken neurotransmitters

hersen-darm as

Paden voor hersen-darm  contact
- Immuun
- Zenuwen
- Endocrien 



hypothese

melatonine



Welk mechanisme 
speelt een rol?

De microbiota heeft invloed op:

• Hormoonproducerende cellen in de darm; hormoon communicatie
• Immuun cellen in de darm; immuun communicatie
• Neurotransmitter chemie in slijmvlies en bloed; zenuwcel activiteit
• De activiteit van het darm gekoppelde zenuwstelsel; neuronale communicatie

De reactie in de hersenen beïnvloeden:

• Gedrag; angst, stemming, gedrag
• Cognitieve functie / concentratie
• Stress
• Darmperistaltiek
• Afweersysteem activiteit ….





The human microbiota

In health and disease



Voeding en ADHD: is er een relatie?



mentimeter vraag 2

• Zijn er voedingsmiddelen die je bij jezelf of bij je kind verdenkt als 

etenswaren die ADHD verergeren?



Ingewikkeld 
systeem 
van vele 

interacties 

DIEET

GASTHEER MICROBIOTA



Microbiota en gezondheid

Microbiota :
Samenstelling & 

Functie

Gastheer 
genetica

Levensstijl Medicatie dieet
pre / pro/syn-

biotica

Energie
Huishouding

obesitas

diabetes

Immune
Functie

allergie

auto-
immuniteit orale-

tolerantie

Darm 
ziektes

Ziekte van 
Crohn

Prikkelbare
darm

Hersen 
functie

Autisme
ADHD

Parkinson

Pijn,  
angst



en dan: wat is nu eigenlijk ADHD?

• “oorzaak”?

• Iets met erfelijkheid

• Iets dimensioneels

• Iets met omgevingsfactoren

• Iets met energie?

• Idem voor dyslexie, ASS: 
https://www.youtube.com/watch?v=k61nJkx5aDQ

https://www.youtube.com/watch?v=k61nJkx5aDQ


verschoven evenwicht….is dat erg?

• Alles in de natuur gaat dimensioneel, en ook survival of the fittest

• Neurodiversiteit, “alle mensen zijn ongelijk”



ADHD, dyslexie, ASS

• Elk nadeel  heb ze voordeel

• te ver afwijken van “normale variatie” leidt tot extra risico’s

• Voordelen dyslexie: overzicht, creativiteit?

• Nadelen: “niet kunnen lezen”

• “voordelen” ADHD gedrag: uitvinder, ontdekkingsreiziger, stuntman

• nadelen: verslavingsrisico, ongelukken, werkproblemen

• ASS: goed in details

lastig wereld te begrijpen, willen duidelijkheid, 



ADHD
voeding

veel genetische variaties

diabetes

?





INCA, BRAIN, TRACE, EAT2BE NICE

• INCA: 60% verbetert > 40% ADHD klachten, lichamelijke klachten minder

• BRAIN: idem maar op zoek naar biomarkers, lichamelijke klachten minder 

• TRACE: normaal dieet beter dan eliminatie? lichamelijke klachten minder

(eten deze kinderen ADHD dan zo slecht?)

• EAT2BENICE: Europees onderzoeksconsortium

Toekomst?

• Eerst “diagnostiek” ontlasting, op proef gewoon dieet, eliminatiedieet?



mentimetervraag 3

• welke aanvullende stoffen heb je ooit gegeven/ genomen in 
plaats van of naast ADHD medicatie?

• Vitamines B3,B6,B12, D, multi, mineralen zoals Mg, IJzer, 
Bach, LTO3, Tryptofaan, GABA, melatonine, etc………



wat is het nu?

Wij zijn ons 

microbioom

Ռոբ Պերեյրա

Wij zijn van alles wat



of roeien met de riemen die wij hebben?

• psychoeducatie

• omgeving aanpassen

• medicatie

• andere opties

• vechten tegen stigma



mentimetervraag 4

• Noem 3 gebieden waar meer onderzoek naar gedaan zou moeten 
worden bij mensen met ADHD



Vragen?
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