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Korte samenvatting 
 
Van periferie naar CZS: IGF-1 als master-regulator?  
Over de rol van groeifactoren in de relatie tussen fysieke activiteit en veranderingen in het centrale 
zenuwstelsel 
 
In deze scriptie zal de relatie tussen fysieke activiteit en verbeteringen in cognitieve vermogens en 
de gezondheid van het centrale zenuwstelsel worden behandeld. In populatieonderzoek onder 
ouderen, volwassenen en kinderen is aangetoond dat verhoogde fysieke activiteit en fysieke 
fitness leerprestaties, cognitieve vermogens en de gezondheid van het centrale zenuwstelsel 
bevorderen. Interventiestudies en proefdieronderzoek bevestigen deze resultaten. Het is echter 
niet duidelijk hoe fysieke activiteit de hersenen precies beïnvloed. De aerobe fitness hypothese 
biedt een mogelijke verklaring: Fysieke veranderingen die leiden tot verhoogde aerobe fitness, 
mediëren mogelijk de positieve effecten van fysieke activiteit. Uit proefdieronderzoek blijkt dat 
neurogenese, angiogenese en verhoogde synaptische plasticiteit belangrijk zijn voor de positieve 
invloed van fysieke activiteit op de hersenen. Deze processen worden aangestuurd door drie 
groeifactoren: IGF-1, VEGF, en BDNF. Daarom stel ik me in deze scriptie de vraag wat de rol van 
deze groeifactoren in het mediëren van de effecten van fysieke activiteit op de hersenen precies is. 
Daarnaast wordt gekeken of de aerobe fitness hypothese een mogelijke verklaring biedt voor de 
positieve effecten van fysieke activiteit. De drie groeifactoren blijken essentieel voor de door 
fysieke activiteit gestimuleerde processen van neurogenese, angiogenese en synaptische 
plasticiteit. Bovendien blijken ze essentieel voor de positieve effecten op leervermogens in 
proefdieren. IGF-1 treed in het netwerk van de drie groeifactoren mogelijk op als master-regulator, 
door ook expressie en functioneren van beide andere groeifactoren te beïnvloeden. Mocht deze 
hypothese bevestigd worden, dan vormt IGF-1 als master-regulator bovendien een plausibele 
basis voor de aerobe fitness hypothese. Verder onderzoek in proefdieren en mensen moet 
uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.  
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‘’Mens sana in corpore sano’’ 
 
Ofwel: Een gezonde geest in een gezond 
lichaam, en een antwoord van de Romeinse 
dichter Juvenalis op de vraag waar mensen in het 
leven naar zouden moeten verlangen. Dit 
verlangen naar lichamelijke en geestelijke 
gezondheid wordt nog steeds nagestreefd in onze 
huidige maatschappij. Niet langer geldt hier echter 
de dualistische scheiding van lichaam en geest. 
Daarmee is het streven naar een gezonde geest 
in principe onlosmakelijk verbonden met het 
streven naar lichamelijke gezondheid. Steeds 
meer wetenschappelijk onderzoek wijst ons dan 
ook op deze praktische waarheid: Fysiologische 
veranderingen in de periferie hebben invloed op 
onze geestelijke gezondheid en het functioneren 
van de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat 
‘’lifestyle’’ factoren zoals voeding en beweging 
een grote invloed hebben op onze lichamelijke 
gezondheid, maar ook op het functioneren van de 
hersenen. 

1-3
 Fysieke activiteit en fysieke fitness 

hebben een positieve invloed op de prevalentie 
en het verloop van neurodegeneratieve ziekten 
als Alzheimer’s 

4-6
 en Parkinson’s 

7,8
 en op de 

prevalentie en het verloop van depressie. 
9
 

Bovendien remt fysieke activiteit de cognitieve 
achteruitgang in ouderen. 

10-14
 Daarnaast blijkt 

fysieke activiteit het leren en geheugen en vooral 
het executief functioneren te verbeteren in 
gezonde mensen uit alle leeftijdscategorieën. 

15-17
 

De positieve effecten van fysieke activiteit op 
cognitieve vermogens zijn goed te reproduceren 
in proefdiermodellen. Fysieke activiteit stimuleert 
hier leren en geheugen in van de hippocampus 
afhankelijke leertaken, zoals in het Morris Water 
Maze (MWM). 

18,19
 

 
Om de positieve effecten van fysieke activiteit op 
het centrale zenuwstelsel (CZS) te verklaren is 
het belangrijk uit te zoeken welke effecten van 
fysieke activiteit, welke aspecten van het 
functioneren van het CZS beïnvloeden. Uit 
interventiestudies in mensen en uit 
populatieonderzoek, is onder andere de 
zogenaamde ‘’aërobe fitness hypothese’’ naar 
voren gekomen als een mogelijke verklaring voor 
de positieve effecten van verhoogde fysieke 
activiteit over een langere tijd. 

20
 De aërobe 

fitness hypothese stelt dat het de fysiologische 
veranderingen zijn die ten grondslag liggen aan 
veranderingen in aërobe fysieke fitness, ten 
gevolge van fysieke activiteit, die de 
veranderingen in cognitief functioneren verklaren. 
Ofwel, heel kort door de bocht: Hoe fitter, hoe 
slimmer. 
 Proefdieronderzoeken naar fysiologische, 
cellulaire en moleculaire processen in de periferie 
en het CZS, hebben een aantal kandidaten naar 
voren geschoven als mediatoren van de 
verbeteringen in de gezondheid en het 
functioneren van het de hersenen door fysieke 

activiteit. Onder andere neurogenese, 
angiogenese en synaptische plasticiteit in de 
hersenen worden gestimuleerd door fysieke 
activiteit. Deze processen zijn bovendien zeer 
belangrijk in het functioneren van de hersenen. 
2,3,21

  Als we nog dieper graven, zien we dat de 
werking van drie groeifactoren ten  grondslag ligt 
aan stimulatie van deze processen door fysieke 
activiteit 

22
. Uit proefdieronderzoek is gebleken 

dat onder andere brain-derived neurotrophic 
factor (BDNF), insulin-like growth factor-1 (IGF-1) 
en vascular endothelial growth factor (VEGF) 
belangrijke regulerende factoren zijn als het gaat 
om veranderingen in de hersenen en cognitieve 
vermogens ten gevolge van fysieke activiteit 

22
. 

Wat de rol van deze groeifactoren precies is, valt 
echter nog niet te zeggen. 
 Hoewel dus duidelijk is aangetoond dat 
fysieke activiteit leren en geheugen, andere 
cognitieve vermogens en de gezondheid van het 
CZS verbetert in mensen, is het nog niet duidelijk 
hoe dit precies werkt. Een eventuele omvattende 
verklaring voor het verband tussen fysieke 
activiteit en cognitie levert echter wel een basis op 
voor ontwikkeling van bewegingstherapieën en 
medicijnontwikkeling. Bovendien zou een 
verklaring fysiotherapeuten en artsen in staat 
stellen om de voor bewegingstherapie gevoelige 
doelgroepen te identificeren. Daarnaast is het, 
met het oog op de hoge mate van inactiviteit in de 
moderne westerse maatschappij, belangrijk om 
eventuele schadelijk effecten van een gebrek aan 
fysieke inspanning op tijd in kaart te brengen. 

120
 

Cognitieve ziektebeelden en depressie komen 
steeds meer voor  en door de vergrijzing zal deze 
problematiek alleen maar toenemen. 

121 
Fysieke 

activiteit en bewegingstherapie kunnen in deze 
een eenvoudige, goedkope en belangrijke 
oplossing vormen. Met als resultaat ‘’Mens sana 
in corpore sano’’, een gezonde geest in een 
gezond lichaam. 
 Door tot op het niveau van de 
verbindende groeifactoren (BDNF, VEGF en IGF-
1) de relatie tussen fysieke activiteit, fysieke 
fitness en veranderingen in cognitieve vermogens 
te onderzoeken, zal in deze scriptie gezocht 
worden naar een omvattende verklaring voor de 
positieve relatie tussen fysieke activiteit en 
verbeteringen in cognitieve vermogens in de 
mens. De opgeworpen ‘’aërobe fitness 
hypothese’’ zal hierbij in ieder geval onder de loep 
worden genomen. Uiteindelijk zal op deze manier 
een antwoord worden gegeven op de volgende 
vragen: 
 
1. Welke rol spelen BDNF, VEGF en IGF-1 als 
mediatoren van de door fysieke activiteit 
geïnduceerde veranderingen in cognitieve 
functies en het CZS?  
2. Verklaart de aërobe fitness hypothese de 
positieve relatie tussen fysieke activiteit en 
toegenomen cognitieve vermogens? 
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Box 1.1 Fysieke activiteit 
Sport bestaat naast fysieke activiteit uit meerdere 
componenten die de cognitie kunnen 
beïnvloeden, zoals sociale interacties en een 
soms ingewikkelde spelstructuur. Fysieke 
activiteit is door de World Health Organization 
(WHO) gedefinieerd als ‘‘elke krachtsinspanning 
van skeletspieren resulterend in méér 
energieverbruik dan in rustende toestand’’.

122, 123
 

Training of ‘’exercise’’, is een geplande, 
gestructureerde en veelal herhaalde vorm van 
fysieke activiteit met als doel een of meer 
componenten van fysieke fitness te verbeteren of 
te onderhouden. 

122, 123
 

Fysieke fitness beschrijft de kenmerken 
van een individu die het mogelijk maken 
bepaalde fysieke activiteit ten uitvoer te brengen. 
Het omvat meerdere componenten zoals 
lenigheid, spiersterkte en aërobe, ofwel cardio-
respiratoire, fitness (veelal gemeten door het 
maximale zuurstofopnamevermogen (VO2max) 
vast te stellen). 

123 

 
In de praktijk hebben vrijwel alle  vormen van 
fysieke activiteit die binnen het onderzoeksveld 
gebruikt worden, een positieve weerslag op 
fysieke fitness. Dit geldt voor zowel studies met 
proefdieren als met mensen. Tenzij anders 
vermeld is in elke beschreven studie dus te 
verwachten dat fysieke activiteit de fysieke 
fitness verbeterd. 

 

Box 1.2 Cognitie 
Ook cognitie is een breed begrip, cognitieve 
processen zijn processen van informatieverwerking 
in het CZS. 

23
 Deze scriptie richt zich vooral op 

hogere cognitieve functies zoals o.a. leren en 
geheugen en executief functioneren. Binnen 
mensen lijkt executief functioneren afhankelijk van 
enkele hogere hersengebieden en voornamelijk 
van de prefrontale cortex. Voor leren en geheugen 
is onder andere de hippocampus essentieel. 

Het executief functioneren is een cognitief 
proces dat een groep andere cognitieve processen 
aanstuurt, executief functioneren maakt op die 
manier doelgericht en gecontroleerd gedrag 
mogelijk. Executief functioneren is o.a. belangrijk in 
planning, cognitieve flexibiliteit, het initiëren van 
gepaste acties en het onderdrukken van ongepaste 
acties.  

Zoals het door Miller en Cohen 
124

 
beschreven is, zorgt executieve functie voor een 
bias in andere cognitieve functies en 
informatieverwerking in het CZS.  
 
In studies met mensen testen onderzoekers met 
verschillende cognitieve tests veel hogere 
hersenfuncties waar executief functioneren 
belangrijk voor is, en bovendien ook het leren en 
geheugen. In proefdierstudies wordt vooral de 
invloed van fysieke activiteit op van de 
hippocampus afhankelijke (ruimtelijke) leertaken 
getest.  

 

H1. Fysieke activiteit verbetert het 
functioneren van het centrale 
zenuwstelsel 
 
Uit een groot aantal onderzoeken in mens en dier 
is gebleken dat toegenomen fysieke activiteit 
cognitieve vermogens en de gezondheid van de 
hersenen verbeterd. Waar de eerste 
onderzoekers zich bezig hielden met sport en 
cognitie in schoolkinderen, is er tegenwoordig ook 
veel aandacht voor de rol van sport en beweging 
in cognitieve achteruitgang in ouderen. In dit 
hoofdstuk zal de invloed van fysieke activiteit op 
het functioneren van het CZS voor mensen uit 
vrijwel alle leeftijdsgroepen kort aan bod komen. 
Bovendien zal blijken dat veel proefdiermodellen 
de in mensen gevonden relatie tussen fysieke 
activiteit en het CZS bevestigen en verder 
verduidelijken. De vraag die hierbij gesteld kan 
worden is of iedereen kan profiteren van fysieke 
activiteit om cognitieve vermogens te verbeteren, 
of dat er bepaalde groepen mensen gevoeliger 
zijn voor de effecten van fysieke activiteit op 
cognitie. 

Voor die vraag beantwoord kan worden is 
het belangrijk om enkele veelgebruikte begrippen 
uit het onderzoeksveld te definiëren. Zie daarvoor 
box 1.1 en 1.2 .  
 
 

Fysieke activiteit verbetert cognitieve 
vermogens. 
Vooral binnen populaties ouderen zijn de effecten 
van fysieke activiteit op het CZS robuust. In 
ouderen stimuleert fysieke activiteit leren en 
geheugen en andere vormen van cognitief 
functioneren. 

14,12
 Bovendien remt het 

neurodegeneratieve processen die veroorzaakt 
worden door veroudering of ziekte. 

24,4
 Daarnaast 

werkt het therapeutische en preventief op het 
ontstaan en verlopen van depressies 

9,25
. Uit een 

meta-analyse van Colcombe et al. bleek dat 
vooral executief functioneren verbeterd wordt 
door bewegingstherapie, maar dat ook 
snelheidsafhankelijke, ruimtelijke en van inhibitie 
afhankelijke cognitieve processen verbeterd 
worden door verhoogde fysieke activiteit. 

14 

Daarnaast bleek dat aërobe bewegingstherapie 
grotere cognitieve verbeteringen veroorzaakte in 
vrouwen en was het zo dat hoe ouder de 
proefpersonen waren, hoe groter de cognitieve 
verbeteringen ten gevolge van fysieke activiteit 
waren. Interessant was ook dat hoe langer de 
interventietherapie duurde, hoe groter de 
cognitieve verbeteringen waren. Bovendien blijkt 
een combinatie van kracht en cardio-training beter 
te werken dan cardio-training alleen. Andere 
studies hebben aangetoond dat ook binnen 
populaties demente ouderen fysieke activiteit een 
positieve invloed heeft op cognitieve vermogens. 
26
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In een grote meta-analyse van enkele 
gerandomiseerde onderzoeken met 
controlegroepen, bestudeerden Smith et al 

17
 de 

invloed van aerobe fysieke activiteit op 
volwassenen. Hoewel enkele van de 
geselecteerde studies met relatief jonge 
proefpersonen werkten, was het merendeel van 
de proefpersonen vijftig jaar of ouder. Weer bleek 
executief functioneren sterk positief beïnvloed te 
worden door fysieke activiteit. Ook andere 
aspecten van cognitief functioneren, namelijk het 
geheugen en de ‘’aandacht en 
verwerkingssnelheid’’ bleken te worden 
gestimuleerd, maar wel in mindere mate dan 
executief functioneren. Een relatie tussen fysieke 
activiteit en eventuele verbeteringen in het 
werkgeheugen was niet aan te tonen. 
 In populatiestudies naar sport en cognitie 
in kinderen worden fysieke fitness en fysieke 
activiteit gekoppeld aan betere schoolprestaties 
en beter cognitief functioneren. Ook 
interventietherapieën lijken schoolprestaties en 
cognitief vermogen te verbeteren. 

16
 Binnen dit 

onderzoeksgebied is er echter wel een noodzaak 
voor meer onderzoek.  
 Interventietherapieën lijken ook in 
kinderen vooral een positieve invloed te hebben 
op executief functioneren. Zo had een 
interventietherapie in de vorm van o.a. rennen, 
touwtjespringen en aangepaste vormen van 
basketbal voor een groep kinderen met 
overgewicht positieve effecten op executief 
functioneren, bovendien was dit effect 
dosisafhankelijk voor de intensiteit van de 
verrichte fysieke inspanning. 

15
 Deze 

veranderingen vielen samen met toegenomen 
activiteit in de prefrontale cortex, en afgenomen 
activiteit in de pariëtale cortex.  
 
De genoemde studies tonen aan dat fysieke 
activiteit cognitieve vermogens en leren en 
geheugen in verschillende menselijk populaties 
verbeterd. De eerste studies van Colcombe et al. 
14

 en Smith et al. 
17

 gebruiken de resultaten uit 
meerdere kleine onderzoeken of interventies voor 
statistische analyse. Binnen beide meta-analyses 
zijn per gebruikte studie verschillende tests 
gebruikt voor het meten van cognitief vermogen. 
Wat betreft de aard van de fysieke activiteit die 
als bewegingsinterventie is gebruikt kan worden 
gesteld dat de meeste onderzoeken aerobe 
fysieke activiteit gebruiken, veelal in de vorm van 
(hard)lopen. Toch zijn ook hier weer verschillen te 
vinden per studie. Hoewel geconcludeerd kan 
worden dat verhoogde fysieke activiteit cognitie 
verbeterd, is het belangrijk in het achterhoofd te 
houden dat andere (sociale) factoren ook van 
invloed kunnen zijn geweest op de resultaten in 
onderzoek met mensen.  
 
Ook proefdierstudies hebben aangetoond dat 
fysieke activiteit in de vorm van vrijwillig rennen in 

een looprad leren en geheugen verbetert. Dit in 
van de hippocampus afhankelijke leertaken, in 
zowel jongere als oudere muizen. 

18,19,27
 In een 

studie met ratten werd bewezen dat fysieke 
activiteit in de vorm van een zwemtraining een 
positieve invloed heeft op leren en geheugen in 
een passive avoidance test, na het staken van de 
training en terugkeer naar een inactieve levensstijl 
verslechterden de leervermogens vervolgens 
weer. 

27
 In een ander onderzoek met ratten bleek 

dat zeven dagen geforceerd lopen op een 
loopband positieve effecten heeft op 
leervermogens in zogenaamde ‘’object 
recognition tests’’, maar niet voor leertaken in het 
Morris Water Maze. 

6
 Dergelijke 

proefdieronderzoeken bevestigen de resultaten uit 
onderzoek met proefpersonen. Doordat de 
condities tussen de experimentele en controle 
groepen goed gelijk kunnen worden gehouden 
levert proefdieronderzoek vaak minder 
betwistbare resultaten en conclusies. In de 
volgende hoofdstukken komen nog tal van 
onderzoeken naar voren waarin de positieve 
invloed van fysieke activiteit op leervermogens in 
ratten en muizen bevestigd wordt.  
 
Fysieke activiteit remt neuro-degeneratieve 
processen. 
Fysieke activiteit werkt ook neuro-protectief. Na 
een hersenbloeding kan fysieke activiteit in de 
vorm van een interventietherapie uitkomst bieden. 
In rehabiliterende patiënten bestaat er een 
correlatie tussen fysieke fitness en de mate van 
herstel. 

28
 Ook in muizen waarin een ischemische 

hersenbloeding geïnduceerd wordt, heeft 
vrijwillige fysieke activiteit (rennen in een loopwiel) 
na de hersenbloeding een positieve invloed op en 
leren en geheugen en reduceert het de 
infarctgrootte. 

29
 Interessant is dat deze neuro-

protectieve effecten van fysieke activiteit ook te 
vinden zijn wanneer muizen gedwongen fysieke 
activiteit op een loopband ondergaan, en 
bovendien ook als de fysieke activiteit plaats vindt 
voor in plaats van na de het induceren van de 
hersenbloeding. 

30
  

 Uit een studie van Weuve et al. blijkt dat 
fysieke activiteit in een groep ouderen 
gecorreleerd is aan remming van het verlies van 
cognitieve vermogens door veroudering. 

24
 De 

ouderen in deze studie vulden een vragenlijst in 
zodat onderzoekers de mate van fysieke activiteit 
konden inschatten. Remmende effecten op het 
verouderingsproces werden ook waargenomen in 
een studie met muizen waarin 8 maanden van 
geforceerde fysieke inspanning op een loopband 
de aan veroudering gerelateerde vermindering 
van ruimtelijke leervermogens in het Morris Water 
Maze tegen ging. 

31
 

 
Verhoogde fysieke activiteit werkt dus 
bevorderend op herstel na een hersenbloeding en 
remt verouderingseffecten. Daarnaast remt 
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fysieke ook het verloop van neuro-degeneratieve 
ziekten. Zo heeft fysieke activiteit potentiële 
therapeutische effecten op patiënten met 
Parkinson’s 

8,32
 al is er een noodzaak voor meer 

onderzoek. 
7
  Ook Alzheimer’s patiënten hebben 

baat bij verhoogde mate van fysieke activiteit. 
5,11,33

 Fysieke activiteit, geschat via een 
vragenlijst, lijkt preventief te werken in het 
ontstaan van dementie. 

11
 In Alzheimer’s 

patiënten correleert een hogere mate van fysieke 
fitness met betere cognitieve vermogens. 

5
 

Bovendien lijkt verhoogde fysieke fitness atrofie 
door Alzheimer’s te remmen. 

5
 In een 

proefdiermodel van Alzheimer’s werd aangetoond 
dat zowel 1 maand als 5 maanden vrijwillig 
rennen in een looprad de hoeveelheid amyloïde 
plaques in de frontale cortex en de hippocampus 
van muizen verminderde. Bovendien bleek een 
daadwerkelijk therapeutisch effect in de vorm van 
verbeteringen in leerprocessen naar aanleiding 
van trials in het Morris Water Maze, maar dat 
alleen wanneer de therapie 5 maanden duurde. 

34
 

 
Fysieke activiteit heeft een therapeutisch 
effect op depressie. 
In een studie van Strawbridge et al. 

9
 werd een 

verband gevonden tussen fysieke activiteit en de 
prevalentie van elkaar opvolgende en incidentele 
gevallen van depressie in ouderen. In een 
interventiestudie waar gebruik werd gemaakt van 
training met gewichten bleek bovendien een 
dosisrespons relatie tussen de zwaarte van de 
training en de positieve effecten van de training 
op depressie. 

35
 

 Ook in adolescenten zijn positieve 
effecten van bewegingstherapie op depressie 
gevonden. Zo verminderde bewegingstherapie, in 
de vorm van een hardlopen in een groep 
proefpersonen, depressieve gevoelens in een 
groep vrouwen. 

36
 De positieve effecten op 

depressie werden vergezeld door een verlaging 
van stress hormonen in de urine en een 
verhoging van fysieke fitness. De invloed van 
andere (sociale) factoren zijn door het gebruik van 
een groepstherapie echter niet uit te sluiten.  In 
een experiment met chronisch gestreste ratten 
bleek fysieke activiteit een positieve invloed te 
hebben op aan depressie gerelateerd gedrag. 

37
 

Er zijn echter ook studies die niet meteen 
positieve effecten van fysieke activiteit op 
depressie hebben kunnen vinden. 

12, 38, 39
  

 
Fysieke fitness en het centrale zenuwstelsel 
De aerobe fitness hypothese voorspelt dat lange 
termijn effecten van fysieke activiteit op fysieke 
fitness bepalend zijn voor veranderingen in 
cognitieve vermogens. Het feit dat langere 
interventietherapieën beter werken als kortere 
interventietherapieën 

14
 is prima in de aerobe 

fitness hypothese te passen: Hoe langer de 
interventie zal duren, hoe groter de uiteindelijke 

40
 

veranderingen in fysieke fitness waarschijnlijk 

zullen zijn. Hoewel veel studies zich in eerste 
instantie richten op de effecten van fysieke 
activiteit in de vorm van bewegingstherapie of 
sport, zijn er ook studies die de correlatie tussen 
fysieke fitness en cognitieve vermogens direct 
onderzoeken. In een omvangrijke studie onder 
meer dan een miljoen Zweedse mannen die door 
dienstplicht het leger in gingen tussen 1968 en 
1994, werd een sterk verband gevonden tussen 
veranderingen in fysieke fitness en cognitieve 
vermogens bij 18 jarigen. 

40
 

 Colcombe en Kramer keken in hun meta-
analyse van studies met ouderen 

14
 ook naar de 

mate van verandering in fysieke fitness, door te 
kijken naar veranderingen in VO2max. In de 
meta-analyse werden studies verdeeld in een 
groep die 5 - 11% of 12-25% van de VO2max 
verbeterde, er werd echter geen verband 
gevonden tussen de mate van verandering in 
VO2max en cognitieve verbeteringen. Ook in een 
grote meta-regressie analyse van Etnier et al. 

20
 

werd de relatie tussen fysieke fitness en 
cognitieve verbeteringen gezocht, maar niet 
gevonden. Fysieke fitness bleek geen 
voorspellende waarde te hebben voor verbeterde 
cognitieve functie in cross-sectionele studies of in 
post- of pre-post vergelijkende studies.  
 Toch is daarmee nog niet alles gezegd. 
De auteurs verwijzen zelf al naar enkele zwakkere 
kanten van de metaregressie analyse. Zo laat de 
kwaliteit van de voor de analyse gebruikte studies 
soms te wensen over, omdat studies die 
daadwerkelijk een dosis-respons relatie tussen 
fysieke fitness en cognitief vermogen 
onderzoeken zeer schaars zijn. Bovendien bleken 
32 van de 37 onderzochte onderzoeken naar 
correlaties tussen fitness en cognitie wel een 
verband te vinden tussen fysieke fitness en 
cognitieve vermogens. 
 
Van populatiestudies naar groeifactoren. 
Concluderend kan gezegd worden dat fysieke 
activiteit leren en geheugen, cognitieve 
vermogens en de gezondheid van het CZS 
verbeterd. Dat wordt aangetoond in studies onder 
mensen en knaagdieren. Enkele studies onder 
mensen zijn kwalitatief matig te noemen, door 
gebruik van verkeerde controlegroepen. Grote 
meta-analyses leveren echter wel sterk bewijs. 
 Uit interventiestudies in mensen valt nog 
niet te concluderen of de aerobe fitness 
hypothese aangenomen of verworpen moet 
worden.  Hoewel populatiestudies een duidelijke 
positieve correlatie aantonen tussen fysieke 
activiteit, fysieke fitness en cognitieve vermogens, 
kan hiermee geen direct causaal verband 
aangetoond worden. 
 
Meer en beter onderzoek naar dosisrespons 
relaties tussen fysieke fitness en cognitieve 
verbeteringen is noodzakelijk. Toch valt er wel 
iets af te leiden uit de groepen mensen 
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waarbinnen de effecten van fysieke activiteit op 
het CZS zijn aangetoond. In populaties ouderen 
van vijfenzestig jaar of ouder en volwassenen van 
vijftig jaar of ouder lijken de effecten van fysieke 
activiteit op het CZS het meest robuust. Dat effect 
lijkt in kinderen moeilijker aantoonbaar, al is de 
hoeveelheid goed onderzoek in dit 
onderzoeksgebied ook minder groot. Een enkel 
werkelijk gerandomiseerd onderzoek met 
controlegroepen, toonde binnen een groep 
kinderen met overgewicht wel aan dat fysieke 
activiteit cognitieve functie verbeterd. 

15 
 

 Een overeenkomst tussen de ouderen en 
deze laatste groep kinderen, is dat te verwachten 
valt dat de mate van inactiviteit binnen deze 
groepen aanzienlijk hoger ligt als binnen die van 
jongeren en kinderen zonder overgewicht. 

120 

Bovendien valt te verwachten dat ook de fysieke 
fitness van ouderen en kinderen met overgewicht 
relatief laag is. Ook voor mensen met een neuro-
degeneratieve ziekte als Alzheimer’s of voor 
mensen die lijden aan een depressie geld dat een 
verlaagde mate van fysieke activiteit en fysieke 
fitness te verwachten valt. 
 De vraag die naar aanleiding van deze 
onderzoeken kan worden opgeworpen, is of het 
misschien de groepen inactieve en fysiek minder 
fitte mensen zijn voor wie bewegingstherapie 
cognitief functioneren kan verbeteren? Als dat zo 
is, pleit het voor een omgekeerde bevestiging van 
de aerobe fitness hypothese: Hoe minder fit, hoe 
meer cognitieve achteruitgang ten opzichte van 
fysiek gezonde mensen.  
 
Zolang nog niet duidelijk is hoe fysieke activiteit 
het CZS precies beïnvloed, is de vraag echter niet 
te beantwoorden. Daarom wordt er in hoofdstuk 
vijf nog een keer stilgestaan bij de effecten van 
inactiviteit.  
 Door naar de effecten van fysieke 
activiteit op een cellulair en moleculair niveau te 
bekijken valt een beter oordeel te vellen over de 
plausibiliteit van de aerobe fitness hypothese en 
daarmee ook over het potentieel van fysieke 
activiteit om cognitief functioneren en de 
gezondheid van het CZS te verbeteren. We zullen 
in hoofdstuk twee kijken naar de invloed van 
fysieke activiteit op drie cellulaire processen in het 
CZS.  
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H2. Fysiologische mechanismen van 
de effecten van fysieke activiteit op de 
hersenen 
 
Fysieke activiteit heeft dus een positieve invloed 
op de gedragscomponent van leren en geheugen 
en op cognitieve vermogens, maar uit 
populatiestudies en interventiestudies in mensen 
valt nog niet op te maken hoe fysieke activiteit het 
CZS precies beïnvloed. In het volgende hoofdstuk 
zal blijken dat in de relatie tussen fysieke activiteit 
en veranderingen in cognitief functioneren drie 
fysiologische processen in de hersenen belangrijk 
zijn: Synaptische plasticiteit, neurogenese en 
angiogenese. Het zijn deze processen die 
uiteindelijk naar een regulerend netwerk van 
groeifactoren wijzen. 
 
Fysieke activiteit stimuleert synaptische 
plasticiteit en LTP in de hippocampus 
Een aan leren en geheugen verbonden proces 
dat zich op cellulair niveau afspeelt is Lange 
Termijn Potentiatie (LTP). LTP in de hippocampus 
is essentieel voor leren en geheugen. Als fysieke 
inspanning de gedragscomponent van leren en 
geheugen beïnvloed, lijkt het logisch dat ook het 
hieraan elektrofysiologisch analoge proces van 
LTP in de hippocampus door fysieke inspanning 
beïnvloed wordt. Een aantal studies hebben 
aangetoond dat fysieke inspanning inderdaad de 
drempelwaarde die nodig is voor LTP inductie in 
de hippocampus van knaagdieren verlaagd. 

18, 28, 

43
 Bovendien stimuleert fysieke activiteit de 

expressie van een aantal eiwitten die belangrijk 
zijn voor de formatie van synaptische blaasjes 
(vesicles), en daarmee voor synaptische 
plasticiteit. 

43-45
 Ook lijkt de fysiologie van 

neuronen in de gyrus dentatus van de 
hippocampus te veranderen door fysieke activiteit. 
Zo neem de lengte van dendrieten toe en zorgt 
fysieke inspanning voor een toegenomen 
dichtheid van dendritische spines. 

46 
  

 Samen met deze mechanismen van 
synaptische plasticiteit is LTP een eerste 
belangrijk proces in de hersenen dat door fysieke 
activiteit kan worden beïnvloed. Toegenomen 
synaptische plasticiteit en excitabiliteit van 
neuronen in de hippocampus kunnen een basis 
vormen voor de waargenomen verbeteringen in 
leren en geheugen ten gevolge van fysieke 
activiteit. Bovendien blijkt dat ook stimulatie van 
neurogenese zijn effecten kan hebben op het 
functioneren van neuronen en hun synaptische 
verbindingen. (Zie box 2.1) 
 
Fysieke activiteit stimuleert neurogenese  
Aanwijzingen voor dit tweede belangrijke proces 
in de hersenen, neurogenese, komen onder 
andere uit de studie van Colcombe et al. 

10
 waarin 

werd aangetoond dat fysiek fittere ouderen meer 
grijze en witte massa hadden dan hun minder fitte 
leeftijdsgenoten. De grootste verschillen waren te 

vinden in de frontale kwab en delen van de 
frontale cortex die belangrijk zijn voor het 
uitvoeren van hogere cognitieve functies zoals 
controle van attentie. Deze resultaten worden 
bevestigd in een andere studie 

41
 waarin 

bovendien fysieke fitness van proefpersonen, 
gemeten door VO2max,  correleerde met 
prestaties op cognitieve tests en toegenomen 
grijze massa in mediale-temporale, pariëtale en 
frontale hersenkwab.  
 Toegenomen proliferatie en overleving 
van neuronale progenitor cellen leidt tot het 
ontstaan van nieuwe neuronen, ofwel 
neurogenese. Neurogenese in de gyrus dentatus 
van de hippocampus is een van de meest 
robuuste effecten van fysieke activiteit in 
diermodellen. 

46, 47
 Stimulatie van neurogenese in 

de hippocampus door vrijwillige fysieke activiteit in 
de vorm van rennen in een looprad is aangetoond 
in relatief jonge muizen 

48
, maar ook in oudere 

muizen 
19

.  Bovendien correleert door fysieke 
inspanning geïnduceerde neurogenese met 
toename in leren en geheugen en een toename in 
LTP in de hippocampus van knaagdieren. 

18, 19, 29, 

48
 Zoals eerder genoemd, zijn er aanwijzingen dat 

neurogenese ook belangrijk is voor 
vergemakkelijking van excitabiliteit van neuronen 
in de hippocampus. (zie box 2.1) 
 
Antidepressiva stimuleren neurogenese 

49
, maar 

uit een studie van Marlatt et al. 
50

 bleek dat 
fysieke inspanning effectiever is. Naast proliferatie 
en overleving van neuronale precursor cellen 
stimuleert fysieke activiteit ook de proliferatie en 
overleving van astrocyten en microgliale cellen in 
de prefrontale cortex en de motor cortex. 

47
  

 Hoewel toegenomen neurogenese ten 
gevolge van fysieke activiteit hoofdzakelijk in de 
hippocampus en de bulbus olfactorius bestudeerd 
en aangetoond is, werd in een studie van 
Mandyam et al. ook een niet-significante trend 
gevonden die naar neurogenese in de prefrontale 
cortex hint. 

51
 Meer onderzoek moet uitwijzen 

waar in de hersenen neurogenese door fysieke 

Box 1. Neurogenese en synaptische 
plasticiteit 
Neurogenese kan bijdragen aan synaptische 
plasticiteit. Nieuwe gevormde neuronen lijken 
een functioneel fenotype te hebben, 
vergelijkbaar met dat van ‘’volwassen’’ 
neuronen die reeds in het CZS geïntegreerd 
zijn. 

125
 Toch hebben de ‘’jongere’’ cellen wel 

degelijk een ander functioneel fenotype. Zo zijn 
deze nieuwe neuronen gevoeliger voor LTP 
inductie, hun drempelwaarde voor excitatie ligt 
lager dan die van ‘‘volwassen’’ neuronen. 

126
 

Deze toegenomen excitabiliteit vormt een 
mogelijk verband tussen stimulatie 
neurogenese en toegenomen synaptische 
plasticiteit als gevolg van fysieke activiteit. 
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activiteit kan worden gestimuleerd. 
Winocur et al. 

127
 tonen in hun experiment de 

significantie van de basale vorm van neurogenese 
voor leren en geheugen aan in een diermodel. 
Basale neurogenese werd in hun experiment 
verstoord door middel van bestraling. Dit bleek 
een verslechterend effect te hebben op leertaken 
als ‘’fear conditioning’’ en in ‘’non-matching-to-
sample’’ (NMTS) tests waarin gebruik werd 
gemaakt van een lang interval. In NMTS tests met 
korte intervallen werd geen verslechtering gezien. 
 
Fysieke activiteit stimuleert angiogenese 
In mensen correleert doorbloeding in onder 
andere de hippocampus 

42
 en de prefrontale 

cortex 
15

  met toegenomen cognitief functioneren. 
Daarnaast heeft fysieke activiteit als therapie, 
toegepast voor en na een hersenbloeding, 
positieve effecten op herstel van de hersenen in 
muizen en in mensen 

28,29,30
. Het ontstaan van 

nieuwe bloedvaten, ofwel angiogenese, en 
veranderingen in het vatenstelsel van het CZS 
lijken daarmee een derde belangrijke effect van 
fysieke activiteit. 
 Fysieke inspanning stimuleert 
angiogenese en vasculaire veranderingen in het 
CZS van knaagdieren 

30
, dit bovendien specifiek 

in onder andere de gyrus dentatus van de 
hippocampus. 

42
 Hoewel dit meermaals is 

aangetoond in de jongere/volwassen proefdieren 
19, 42

, lijkt het vermogen van fysieke activiteit om 
angiogenese in de hippocampus te stimuleren in 
oudere ratten beperkt. 

19
 Toegenomen 

doorbloeding in het CZS kan helpen voldoende 
voedingsstoffen naar actieve hersengebieden te 
transporteren, of afvalstoffen af te voeren uit 
dezelfde gebieden. Maar zoals we in het stuk 
hierna gaan zien, kan angiogenese eventueel ook 
neurogenese ondersteunen.  
 
Convergentie tussen neurogenese, 
angiogenese en synaptische plasticiteit. 
In de studie van Pereira et al. 

42
 wordt op een 

mooie manier geïllustreerd dat de hier boven 
beschreven processen waarschijnlijk afhankelijk 
van elkaar functioneren. In een eerste experiment 
werd ‘’functional magnetic resonance imaging’’ 
(fMRI) gebruikt om vast te stellen dat fysieke 

activiteit in muizen specifiek in de gyrus dentatus 
doorbloeding stimuleert, interessant genoeg lijkt 
ook neurogenese tot dit gebied ingeperkt: De in 
vivo gemeten toegenomen doorbloeding bleek 
direct te correleren met post-mortem gemeten 
neurogenese in de gyrus dentatus. In een tweede 
experiment werd fMRI gebruikt om doorbloeding 
van de hippocampus in mensen te meten. 
Fysieke inspanning bleek ook in deze groep 
proefpersonen doorbloeding specifiek in de gyrus 
dentates te verhogen, dit correleerde bovendien 
met verbeteringen in aërobe fitness én prestaties 
in cognitieve tests. De proefpersonen begonnen 
allemaal aan de studie met een VO2max die 
volgens de criterea van de American Hearth 
Association lager lag dan wat als gezond gezien 
wordt.  
 
Deze studie doet vermoeden dat het consortium 
van de drie processen, en niet elk proces an sich, 
de positieve relatie tussen fysieke activiteit, 
fysieke fitness en cognitie en de gezondheid van 
het CZS mogelijk maakt. Angiogenese maakt dan 
neurogenese mogelijk, waarschijnlijk onder 
andere door een grotere doorbloeding (en dus 
een grotere toevoer aan zuurstof en 
voedingsstoffen). Neurogenese kan direct 
bijdragen aan synaptische plasticiteit (zie box 
2.1). Het is nog niet vast te stellen hoe 
synaptische plasticiteit, angiogenese en 
neurogenese elkaar precies beïnvloeden, maar 
wel dat de processen belangrijk zijn voor de 
effecten van fysieke activiteit op cognitieve 
vermogens. Er moet opgemerkt worden dat 
vrijwel alle onderzoeken in proefdieren zich 
richten op de hippocampus, veranderingen in 
andere mogelijk belangrijke hersengebieden zoals 
de prefrontale cortex blijven daarmee 
onderbelicht.  
 
Hoewel de drie processen verklaren op welke 
manieren fysieke activiteit cognitieve vermogens 
verbeterd, is het verband met veranderingen in de 
periferie nog niet meteen duidelijk. Daarvoor 
zullen we nog verder moeten kijken, naar de 
factoren die synaptische plasticiteit, neurogenese 
en angiogenese aansturen.  

 

Figuur 2.1 Via directe stimulatie van angiogenese, neurogenese en synaptische plasticiteit verbeterd fysieke 
activiteit cognitieve vermogens en de gezondheid van het CZS. Mogelijk stimuleren angiogenese en neurogenese 
respectievelijk neurogenese en synaptische plasticiteit. 
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H3. Mediërende groeifactoren in de 
relatie tussen sport en cognitie 
 
Enkele factoren die essentieel zijn gebleken in het 
mediëren van effecten van fysieke activiteit op de 
hersenen zijn Brain-derived neurotrophic growth 
factor (BDNF), insulin-like growth factor-1 (IGF-1) 
en vascular endothelial growth factor (VEGF). In 
eerste instantie zijn de klassieke functies van 
deze groeifactoren te vinden in beschermende 
effecten op neuronen het CZS (BDNF), stimuleren 
weefselgroei en metabolische processen (IGF-1) 
en in de ontwikkeling van het bloedvatenstelsel en 
stimulatie van angiogenese (VEGF). Toch is de 
rol van deze groeifactoren breder en hun invloed 
op het CZS groter dan dat. Uiteindelijk is het een 
netwerk van deze groeifactoren dat essentieel is 
voor het mediëren van effecten van fysieke 
activiteit op het cognitie, doordat dit een verband 
vormt tussen veranderingen in de periferie en het 
CZS (zie hoofdstuk 4).  
 
3.1 Brain-derived neurotrophic growth factor 
 
‘’Brain-derived neurotrophic growth factor’’ 
(BDNF) is een lid van de familie van de 
neurotrofines, waar ook ‘’nerve growth factor’’ 
(NGF), ‘’neurotrofine 3’’ (NT3) en ‘’neurotrofine 4’’ 
(NT4) aan toebehoren. Elk van de neurotrofines 
heeft een eigen trofische (proliferatie en 
overleving stimulerende) werking op verschillende 
populaties neuronen in het CZS en in de periferie. 
52

 Vanwege deze trofische werking werden de 
neurotrofines direct herkend als mogelijke 
regulatoren voor de positieve invloed van fysieke 
activiteit op het CZS. Uiteindelijk blijkt BDNF 
binnen dit onderzoeksveld veruit het belangrijkst 
en interessantst.  
 
Elk neurotrofine bind aan één lid of meerdere 
leden uit de familie van de tyrosine kinase 
receptoren: de zogenaamde tropomyosine-related 
kinase receptoren (Trk-R’s) 

53
 BDNF bind aan de 

Trk-B receptor, evenals NT-4. Ook NT-3 bind 
deze Trk receptor, maar met minder affiniteit. 

54
 

Binding aan de Trk-Receptoren stimuleert via 
PI3K of MAPK signaaltransductieroutes onder 
andere de overleving van neuronen. Via dezelfde 
signaaltransductieroute wordt zo uiteindelijk ook 
CREB, het cAMP response element-binding eiwit 
(CREB), geactiveerd. CREB is een bekende 
regulator van genexpressie. CREB stimuleert hier 
o.a. BDNF genexpressie en de expressie van 
genen die belangrijk zijn voor overleving van 
neuronen in vivo. 

3,53
 Verhoogde BDNF 

signalering leidt dus tot verhoogde BDNF 
expressie, een vorm van positieve feedback. 
 Neurotrofines binden naast hun Trk 
receptoren ook de ‘’p75 neurotrophin receptor’’ 
(p75NTR). Binding aan deze receptor, die lid is 
van de tumor necrosis factor familie, activeert 
intracellulaire signaal transductie routes die 

betrokken zijn bij initiatie van apoptosis of in 
andere gevallen juist overleving van neuronen 
(via activatie van NF-κB). 

55-58
  

 
Er bestaat een scala aan stimuli dat BDNF 
genexpressie stimuleert in een aantal 
verschillende hersengebieden. 

52
 Onder andere 

fysieke activiteit 
59

, dieet restricties 
60

  en het 
ondergaan van een leerproces of initiatie van LTP  
61,6

 stimuleren BDNF expressie in de 
hippocampus. BDNF en TrkB zijn wijdverspreid 
door het gehele CZS. 

63, 64
 De mate van expressie 

van BDNF mRNA en het (volwassen) BDNF eiwit 
is vooral hoog in de hippocampus. 

65,78,79 
BDNF 

heeft een trofische invloed op een aantal 
populaties neuronen, onder andere op neuronen 
in de hippocampus en op neuronen in de 
prefrontale cortex. 

65
  

 Interessant is dat heterotrofe knock-out 
muizen naast bepaalde neurologische storingen 
(zoals een verstoord ruimtelijk leervermogen) ook 
metabolische storingen ontwikkelen: Postnatale 
BDNF gen deletie leidt tot een obees fenotype in 
de muizen. 

128
  De klassieke functie van BDNF als 

neurotrofine lijkt dus te kunnen worden verbreed 
met een functie voor BDNF in de regulatie van 
metabolische processen en gedragingen. 

6
 

 
BDNF is essentieel voor leren en geheugen en 
stimuleert synaptische plasticiteit 
De hippocampus blijkt een belangrijke plaats voor 
BDNF gemediëerde processen te zijn. In 
knaagdieren wordt BDNF expressie gestimuleerd 
door onder andere contextuele conditionering 

66
 

en zoals eerder genoemd door LTP. 
61,62

 BDNF is 
in de hippocampus  essentieel voor leren en 
geheugen.  Het blokkeren van de functie BDNF 
met anti-lichamen 

67
, door BDNF knock-outs 

68
 of 

door het blokkeren van de functie van de Trk-B 
receptor 

69
 verslechtert de prestaties in van de 

hippocampus afhankelijke leertaken in muizen. 
BDNF is in de hippocampus belangrijk bij 
processen die in zowel het korte termijn als het 
lange termijn geheugen een essentiële rol spelen. 
67 

BDNF werkt op leren en geheugen door 
activatie van de MAPK1/2 
signaaltransductieroute. 

67
  

 In een interessant onderzoek van 
Ishibashi et al. werd aangetoond dat BDNF 
expressie in bepaalde delen van de cortex in 
primaten geïnduceerd wordt door het leerproces 
van het gebruik van voorwerpen als gereedschap, 
maar niet door het gebruik van voorwerpen als 
gereedschap 

70
  

 In mensen, zo blijkt uit klinische studies, 
heeft een polymorfisme in het BDNF gen invloed 
op cognitieve vermogens en leren en geheugen. 
71-74

 Het ‘’val 66 met. substitutie polymorfisme’’ in 
het BDNF gen is geassocieerd met slechter 
episodisch geheugen en abnormaal functioneren 
van de hippocampus 

73
 en ook met een slechter 

presteren in ‘’verbal recognition tests’’ 
72

. Uit een 
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studie van Hariri et al. bleek dat het polymorfisme 
in proefpersonen geassocieerd is met een 
slechter decleratief geheugen, hier werd met fMRI 
vastgesteld dat in proefpersonen met het 
polymorfisme activiteit van de hippocampus 
tijdens het leerproces en tijdens recollectie 
verminderd is. 

71
 Deze klinische studies tonen aan 

dat ook in mensen BDNF essentieel is voor leren 
en geheugen en goed cognitief functioneren. 
 
Elektrische stimuli die LTP  teweeg brengen in de 
hippocampus van ratten stimuleren in de 
hippocampus BDNF en NGF expressie. 

75,76
. 

BDNF speelt zelf bovendien een belangrijke rol in 
LTP. Zo leidt blootstellen van hippocampale 
plakken aan TrkB inhibitoren tot inhibitie van LTP 
77

. Ook hippocampale plakken van BDNF knock-
out muizen laten een verminderde LTP respons 
zien, LTP kan weer als normaal worden 
geïnduceerd na blootstelling van de plakken aan 
BDNF 

75
. Wanneer BDNF expressie geblokkeerd 

wordt, blokkeert dat bovendien LTP en ook 
recollectie  in proefdieren. 

56
  

 BDNF lijkt vooral betrokken te zijn bij van 
neuronale activiteit afhankelijk processen en van 
neuronale activiteit afhankelijke mechanismen 
van synaptische plasticiteit. 

3,78,79
 In zijn 

algemeenheid lijkt het er op dat BDNF 
exciterende synapsen (o.a Glutamerge synapsen) 
versterkt en inhibitoire synapsen (o.a. GABAerge 
synapsen) verzwakt. 

52
   

 
Al deze eigenschappen maken BDNF een zeer 
geschikte kandidaat om de effecten van fysieke 
activiteit op synaptische plasticiteit, LTP en leren 
en geheugen te verklaren. Een verhoging van 
BDNF expressie, en dus BDNF signalering, blijkt 
dan ook essentieel in het stimuleren van leren en 
geheugen door fysieke activiteit. 
 
BDNF is essentieel voor de effecten van 
fysieke inspanning op cognitie 
Vrijwillige fysieke activiteit door rennen in een 
looprad verhoogde concentraties van BDNF 
verhogen onder andere BDNF expressie, maar 
ook de expressie van eiwitten die betrokken zijn 

bij processen in synaptische plasticiteit en de 

vorming van synaptische blaasjes (vesicles) 
3, 78

. 
Versterkte BDNF signalering als gevolg van 
fysieke activiteit kan deels geblokkeerd worden 
door het blokkeren van de Trk-B receptor. Dit 
gebeurt veelal door intrahippocampale infusie met 
antilichamen die de TrkB receptor blokkeren. Dat 
heeft als effect dat de positieve effecten van 
fysieke activiteit op leren en geheugen geheel 
geblokkeerd worden. 

78
 Bovendien word de 

verhoogde induceerbaarheid van LTP geremd. In 
studies van Ma et al. 

80
 en Mu et al.

81
 bleek dat 

blokkeren van de functie van BDNF met anti-
BDNF antilichamen  en anti-sense 
oligonucleotiden inhiberend werkt op stimulatie 
van leerprocessen door fysieke activiteit tijdens 
trials in het Morris Water Maze en de ‘’inhibitoir 
avoidance test’’.  
 Verhoogde BDNF expressie en BDNF-
signalering na fysieke inspanning zijn dus 
essentieel is voor verhoogde synaptische 
plasticiteit en vergemakkelijking van LTP inductie, 
en daarmee voor effecten van fysieke activiteit op 
leren en geheugen.  
 
BDNF stimuleert neurogenese 
Hoewel de rol van BDNF in het stimuleren van 
neurogenese nog niet zo direct aantoonbaar is als 
de rol van BDNF in synaptische plasticiteit en 
leren en geheugen, lijkt de groeifactor ook in dit 
proces een belangrijke rol te spelen. Infusie van 
BDNF in de laterale ventrikel of door adeno-virus 
geïnduceerde BDNF expressie leidt tot een 
toename van het aantal neuronen in de bulbus 
olfactorius, het striatum, het septum, de thalamus 
en de hypothalamus. 

82-85
.  

 In heterogene BDNF knock-out muizen is 
neurogenese ten opzichte van wildtype muizen 
verminderd. 

60
 De normaal stimulerende effecten 

van dieet restrictie op neurogenese worden in 
deze muizen geremd, maar vooral wat betreft het 
overleven van neuronale precursors en niet wat 
betreft de proliferatie van neuronale precursors. 

60
  

  
BDNF lijkt dus in ieder geval deels neurogenese 
in vivo te reguleren. De rol van BDNF in 
stimulering van neurogenese door fysieke 

activiteit is nog niet direct aangetoond, al lijkt het 

Figuur 3.1 Door fysieke activiteit verhoogde BDNF expressie en signalering stimuleert synaptische plasticiteit, LTP, 
mogelijk neurogenese en daarmee leren en geheugen in ratten en muizen.. Daarnaast stimuleert BDNF zijn eigen 
expressie via  CREB.  
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er op dat BDNF als neurotrofine in ieder geval 
geschikt is om overleving van nieuw ontstane 
neuronale cellen te stimuleren. Of  verhoogde 
BDNF signalering ten gevolge van  fysieke 
activiteit ook directe stimulerende effecten op 
neurogenese heeft zal nog verder moeten worden 
uitgezocht. 
 
Door fysieke activiteit geïnduceerde verhoging 
van BDNF expressie in de hippocampus is 
essentieel voor de effecten van fysieke activiteit 
op leren en geheugen en synaptische plasticiteit. 
Daarnaast zou verhoogde BDNF expressie een 
belangrijke rol kunnen spelen in het stimuleren 
van neurogenese en/of het overleven van nieuw 
ontstane neuronen in de hippocampus.(Figuur 
3.1) 
 
3.2 Insulin-like growth factor - 1  
 
‘’Insulin-like growth factor 1’’ (IGF-1) behoort tot 
een familie groeifactoren waar ook insuline in 
thuis hoort. De ‘’insulin-like growth factors’’, ofwel 
IGF’s, zijn betrokken bij een scala aan 
metabolische processen, ontwikkelingsprocessen 
en bij lichaamsgroei. Van insuline was al bekend 
dat het een grote rol heeft in de aan de groeifactor 
klassiek toebehorende processen in glucose- en 
vetmetabolisme. IGF-1 werd als eerst 
gekarakteriseerd als mediator van de werking van 
groeihormonen in ons lichaam. Hoewel ook van 
insuline nieuwe functies worden ontdekt, is vooral 
IGF-1 een groeifactor uit deze familie waarvan de 
functies en werkingsmechanismen alsmaar 
breder en breder lijken te worden. Zo ook, en 
misschien vooral wel, in het brein. 

86
 Daarnaast is 

bekend dat niet slechts insuline, maar ook 
perifeer IGF-1 koolhydraat, lipide en 
eiwitmetabolisme beïnvloed en bovendien speelt 
IGF-1 een rol in regulatie van spiermassa 

87
. IGF-

1 bind aan de IGF-1 receptor (IGF-1R) en aan de 
insuline receptor. De  IGF-1R bind ook insulin-like 
growth factor-2 (IGF-2). De insuline receptor 
wordt uiteraard ook door insuline geactiveerd, 
insuline bind met een grotere activiteit dan IGF-1. 
De IGF-1R is een receptor uit de familie van de 
tyrosine kinase receptoren. Door activatie van de 
IGF-1R wordt de Akt signaaltransuctie route 
geactiveerd, dit is een sterke apoptosis 
onderdrukkende signaaltransductie route. 
Interessant is dat beide receptoren, de IGF-1R en 
de insuline receptor, een groot deel van hun 
signaaltransductie delen. Toch leid activatie tot 
verschillende effecten op cellen en weefsels. 

86
’ 

Naast de IGF-1 receptoren zijn er nog een aantal 
eiwitten die IGF-1 binden. Deze ‘’IGF binding 
proteins’’ (IGFBP’s) vangen vrije IGF-1 weg en 
bepalen daarmee de beschikbaarheid van actief 
IGF-1.  
 
In mensen zijn de concentraties IGF-1 in het 
bloed zeer hoog en zeer stabiel. Er is wel een 

grote variabiliteit tussen individuen. De hoge 
concentratie en stabiliteit van IGF-1 in het bloed is 
ongewoon voor een groeifactor, IGF-1 gedraagt 
zich wat dit betreft meer als een hormoon dan als 
een groeifactor. De lever produceert zo’n zeventig 
procent van het circulerende IGF-1 

88
. Daarnaast 

produceren zeer veel weefsels IGF-1 en zijn er 
maar nauwelijks weefsels te vinden die niet op 
IGF-1 reageren. Productie van IGF-1 door de 
lever wordt gestimuleerd door groei hormoon 
(GH), deze productie van IGF-1 is te beïnvloeden 
door factoren uit het milieu zoals bepaalde 
voedingspatronen en fysieke activiteit 

86
. Naast 

een systematisch impact vormt IGF-1 een 
paracrien en autocrien signaal op lokale niveaus.  

Hoewel IGF ook in het brein wordt 
geproduceerd, hebben we het dan over kleine 
hoeveelheden in vergelijking met bijvoorbeeld de 
productie in de lever en de nier. In het CZS 
vinden we IGF-1 expressie in enkele gebieden, 
maar dus op een laag niveau: In de hippocampus, 
het cerebellum en de hersenstam. 

89
  De IGF-1-R 

is verspreid over vrijwel alle hersengebieden. 
86,89

   
 
Circulerend IGF-1 is essentieel voor het 
functioneren van het CZS 
Met betrekking tot de functie van IGF-1 in het 
CZS is het interessant te noemen dat de cellen 
die met de werking van de hersenbarrières te 
maken hebben zeer gevoelig lijken voor IGF-1. 
De cellen in deze barrières, zoals onder andere 
epitheelcellen in de bloed-hersenbarrière, hebben 
de hoogste expressie van IGF-receptoren en IGF 
bindende eiwitten in het CZS. 

92-94
 Door de bloed-

hersenbarrière vind circulerend IGF-1 zijn weg 
van de periferie naar het CZS. 

95
 Tijdens 

verhoogde hersenactiviteit maar ook bij fysieke 
activiteit is er bovendien een verhoogde influx van 
circulerend IGF-1 naar de hersenen. 

86
 

Serum-IGF-1 deficiënte muizen 
ondergaan een aantal fenotypische 
veranderingen in het brein: verlaagde 
neurogenese, cognitieve storingen, amyloidose 
en interessant genoeg ook een verlaagde 
positieve respons in cognitieve vermogens op 
fysieke inspanning. 

88
 Circulerend IGF-1 reguleert 

neuronale excitabiliteit, myeline sheet synthese, 
overleving van nieuw gevormde neuronen en IGF-
1 lijkt belangrijk te zijn voor het functioneren van 
astrocyten. Bovendien heeft IGF-1 invloed op 
angiogenese in het CZS. 

86
 Ook gebruik van LID-

muizen (deze dieren zijn IGF-1 deficiënt door 
geremde productie van IGF-1 door de lever) liet 
een rol zien voor IGF-1 op angiogenese, 
neurogenese, cognitie en de adaptieve respons 
van het brein aan verschillende milieus. 

96
 Serum 

IGF-1 is daarmee essentieel voor een gezond 
functionerend CZS 

97,98
.                                      

Daarnaast kan circulerend IGF-1 ook een direct 
effect te hebben op cognitieve vermogens: In een 
patiëntengroep met een groeihormoondeficiëntie  
die een behandeling met groei-hormoon (GH) 
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onderging, waren hogere concentraties serum-
IGF-1 met betere cognitieve status van de 
patiënten gecorreleerd. 

99
  

 
IGF-1 medieert effecten van fysieke activiteit 
op cognitie, neurogenese en angiogenese 
Fysieke activiteit heeft een acute toename van 
circulerend IGF-1, of serum IGF-1 (sIGF-1), tot 
gevolg. 

90
 Ook IGF-1 gen expressie in de 

hippocampus wordt op de langere termijn 
gestimuleerd door fysieke activiteit. 

91 
Door de 

bloed-hersen barrière weet circulerend IGF-1 door 
te dringen tot de hersenen.  
 
Het idee van circulerend IGF-1 als regulator voor 
effecten van beweging op de hersenen wordt 
ondersteunt door observaties gedaan door Trejo 
et al. 

100
, waarin werd aangetoond dat serum IGF-

1 een essentiële rol speelt in de neuro-protectieve 
effecten van fysieke inspanning. 
Intrahippocampale infusie van IGF-1-blokkerende 
antilichamen remt de door fysieke activiteit 
veroorzaakte verbetering van prestaties van 
proefdieren in ruimtelijke leertaken en remt de 
door fysieke activiteit verhoogde expressie van 
eiwitten die belangrijk zijn in het vormen van 
synaptische vesicles. 

91
 Het blokkeren van 

transport over de bloed-hersenbarrière van IGF-1 
voorkomt de door fysieke activiteit gestimuleerde 
neurogenese. 

100
 Naast een rol in het stimuleren 

van neurogenese heeft IGF-1 een rol in het 
stimuleren van angiogenese in het CZS ten 
gevolge van fysieke activiteit. 

129 
 

 
Circulerend IGF-1 is dus zeer belangrijk is voor de 
effecten van fysieke activiteit op leren en 
geheugen en neurogenese én angiogenese in de 
hippocampus. Over de rol van lokaal 
geproduceerde IGF-1 bestaat minder 
duidelijkheid. (Figuur 3.20) 
 
3.3 Vascular endothelial growth factor 
 
De ‘’vascular endothelial growth factor’’ (VEGF) 
familie bevat zes homologe groeifactoren: VEGF-
A t/m E en placenta groeifactor (PIGF). Deze 
groeifactoren zijn betrokken bij de ontwikkeling 
van ons vaatstelsel en hebben een directe invloed 

op endotheel cellen (EC’s). VEGF-A, vanaf dit 
punt VEGF genoemd, is belangrijk voor de 
ontwikkeling van het bloedvatenstelsel. Daarnaast 
is VEGF een angiogenese stimulerende 
groeifactor in het de volwassen fysiek. 
Logischerwijs is VEGF daarmee een uitstekende 
kandidaat om de angiogenese stimulerende 
effecten van fysieke inspanning te verklaren. 
 De functie van VEGF is bovendien 
verderstrekkend dan alleen de effecten op EC’s, 
daar de groeifactor ook een direct (trofisch) effect 
op neuronen lijkt te hebben. 

101
 VEGF’s werken 

via binding aan tyrosine kinase receptoren uit een 
klasse specifiek voor VEGF. VEGF-A werkt via 
VEGF-Receptor-1 (VEGFR1) en via VEGF-
Receptor-2 (VEGFR2). Beide receptoren komen 
sterk tot expressie op proliferende EC’s. Indirecte 
effecten van VEGF op de hersenen worden 
bewerkstelligd doordat VEGF angiogenese 
stimuleert in de hersenen. Een betere 
doorbloeding kan voedingstoffen en zuurstof 
aanvoeren en afvalstoffen afvoeren.  
 
VEGF stimuleert neurogenese en angiogenese 
in het CZS. 
De angiogene effecten van VEGF zijn 
aangetoond in jonge en volwassen ratten, VEGF 
speelt in zowel de ontwikkelingsfase als de 
volwassen fase van het CZS een belangrijke rol in 
het induceren van angiogenese. 

130 
Hierin speelt 

de proliferatie en differentiatie van EC’s een 
belangrijke rol. 
 Er lijkt echter ook een verband te bestaan 
tussen neurogenese en proliferatie van EC’s. 
Interessant is het feit dat neurogenese vooral 
plaats lijkt te vinden in dezelfde vasculaire niches 
waar EC’s prolifereren. 

102
 EC’s scheiden 

oplosbare factoren uit die neuronen hun 
differentiatie inhiberen en die neurale proliferatie 
stimuleren. 

103
 VEGF zou eventueel neurogenese 

kunnen stimuleren via directe innervatie op 
neuronen e n neuronale progenitor cellen, maar 
zeker ook via stimulatie van EC’s die 
stimulerende groeifactoren kunnen uitscheiden. In 
vivo cerebrointravasculaire infusie van VEGF 
stimuleert neurogenesis in de sub-ventriculaire 
zone (SVZ), de bulbus olfactorius (BO) en de 
gyrus dentatus van de hippocampus. 

104, 105
 

Figuur 3.2 Door fysieke activiteit gestimuleerde IGF-1 concentraties in het bloed stimuleren angiogenese, 
neurogenese en synaptische plasticiteit en daarmee leren en geheugen in ratten en muizen. 
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Bovendien lijkt VEGF een positief effect te 
hebben op het overleven van neurale progenitor 
cellen 

105
. Jin et al. Lieten echter zien dat VEGF 

neurogenese stimuleert in vivo, zonder de 
overleving van cellen te beïnvloeden. 

104
 

 
Behalve neurogenese in de SVZ induceert VEGF 
dus ook neurogenese in de hippocampus. 
Bovendien verbind VEGF expressie 
hippocampale activiteit met neurogenese, 
angiogenese en leren en geheugen. Zo is 
expressie van VEGF in de hippocampus van 
ratten is verhoogd na het uitvoeren van leertaken 
en wanneer ze geplaatst worden in een verijkt 
milieu. 

106
 Daarnaast resulteert over-expressie 

van VEGF in de hippocampus van muizen in 
toegenomen neurogenese en is dat geassocieerd 
met toename in angiogenese en cognitieve 
vermogens. 

50,106
 Interessant is dat het effect op 

neurogenese hier los lijkt te staan van de 
toename in angiogenese, aangezien PIGF in een 
zelfde mate angiogenese stimuleerde, maar geen 
neurogenese. 

106
 Stimulatie van neurogenese 

door een verrijkt milieu wordt geremd door een 
knock-down van het VEGF in muizen. 

106
 

Expressie van een dominant negatieve vorm van 
VEGF resulteert in een halvering van het aantal 
prolifererende cellen en resulteert in verslechterde 
leervermogens. 

106
 Een toename van VEGF in het 

CZS lijkt bovendien neurotrofisch te werken. De 
neurotrofische effecten van VEGF lijken het 
resultaat van directe neuro-protectieve effecten 
en stimulatie van angiogenese. 

101
  

 
VEGF en fysieke activiteit 
VEGF kan neurogenese en angiogenese 
stimuleren in de hippocampus en het CZS ten 
gevolge van fysieke activiteit. VEGF expressie en 
eiwitconcentraties in het CZS worden verhoogd 
door fysieke inspanning. 

101
 Ook VEGF 

concentraties in de periferie gaan omhoog door 
fysieke activiteit 

22
, door de bloed-hersen barrière 

weet VEGF door te dringen in het CZS. 
  
 
 
 

 
 
 
 

De door fysieke activiteit geïnduceerde 
angiogenese in de hersenen is geassocieerd met 
een toename van VEGF mRNA en eiwit in het 
brein. 

111 
Studies waarin de effecten van het 

blokkeren van deze groeifactor in de periferie zijn 
onderzocht, hebben bovendien uitgewezen dat 
circulerend VEGF cruciaal is voor de stimulatie 
van neurogenese door fysieke activiteit (in de 
vorm van rennen in een looprad).

107
 In niet-

renners heeft blokkeren van perifere VEGF echter 
geen effect op neurogenese, dit suggereert dat 
andere mechanismen de baseline neurogenese 
beïnvloeden.  
 Naast een rol in het stimuleren van 
neurogenese heeft VEGF een belangrijke rol in 
het stimuleren van angiogenese in het CZS ten 
gevolge van fysieke activiteit. 

130
 Hierin wordt 

VEGF mogelijk aangestuurd door IGF-1. 
22

  
 
Deze mogelijke interactie tussen IGF-1 en VEGF 
staat niet op zichzelf. In het volgende hoofdstuk 
zal blijken dat het stimulerende effect van fysieke 
activiteit op cognitieve vermogens niet simpelweg 
een optelsom is van de effecten van de drie 
genoemde groeifactoren, maar dat interacties 
tussen deze drie belangrijke groeifactoren een 
betere verklaring vormen. Bovendien is dan pas 
te zien hoe de groeifactoren een brug vormen 
tussen veranderingen in periferie en het CZS, dat 
is vooral voor de in het CZS geproduceerde 
BDNF nog niet duidelijk. 
 
Voor nu valt wel al te concluderen dat VEGF 
angiogenese en neurogenese stimuleert ten 
gevolge van fysieke activiteit. Bovendien spelen 
verhoogde concentraties VEGF in het bloed hierin 
waarschijnlijk een rol, al is er nog geen 
duidelijkheid over de rol van lokaal, in het CZS, 
geproduceerde VEGF en serum VEGF. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 3.3 Door fysieke activiteit verhogen concentraties VEGF in het bloed en wordt VEGF expressie in het CZS verhoogd. 
Dit leid tot stimulatie van neurogenese, angiogenese en uiteindelijk verbeterd leren en geheugen in muizen en ratten. 
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H4. Een netwerk van groeifactoren 
reguleert de effecten van fysieke 
activiteit op cognitie en het brein 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe 
BDNF, IGF-1 en VEGF noodzakelijk zijn voor een 
goed functionerend CZS en dat alle drie de 
processen via welke fysieke activiteit haar 
effecten op CZS bewerkstelligt door deze drie 
groeifactoren worden aangestuurd. Dat alle drie 
de groeifactoren essentieel zijn voor de effecten 
van fysieke activiteit op cognitie in proefdieren is 
wel duidelijk, maar om te begrijpen hoe ze de 
verschillende effecten op cognitie precies 
reguleren zullen we moeten kijken naar de 
(mogelijke) interacties tussen drie groeifactoren.  
 
IGF-1 reguleert BDNF gemedieerde effecten 
van fysieke activiteit 
Allereerst gaan we kijken naar de interactie 
tussen IGF-1 en BDNF. Het lijkt erop dat 
circulerend IGF-1 belangrijk is voor verhoogde 
activiteit en expressie van BDNF in de 
hippocampus door verhoogde fysieke activiteit. 
Een toename van IGF-1 door fysieke activiteit of 
door systemische injectie stimuleert BDNF 
expressie in de hippocampus in vivo 

108
 en in vitro 

verhoogt IGF-1 de Trk-B receptor concentraties in 
cultures van hippocampale neuronen, waardoor 
BDNF signalering gestimuleerd wordt 

109
. Zowel 

BDNF als IGF-1 zijn essentieel voor de positieve 
effecten van fysieke activiteit op leren en 
geheugen. Het is echter wel zo dat waar 
blokkering van Trk-B receptoren en dus BDNF 
gemediëerde singaaltransductie leid tot 
vermindering in zowel acquisitie als recollectie in 
van de hippocampus afhankelijke leertaken 

45, 78
, 

het blokkeren van IGF-1 leidt tot vermindering van 
recollectie maar niet van acquisitie in de door 
fysieke activiteit gestimuleerde  leertaken 

91
. Door 

fysieke activiteit gestimuleerde BDNF 
signaaltransductie verloopt via o.a. activering van 
de MAPK2 en CAMK2. Deze 
signaaltransductieroute en de daaropvolgende 
stimulatie van expressie van eiwitten die 
belangrijk zijn in synaptische processen worden 
deels geblokkeerd door circulerend IGF-1 te 
blokkeren, een proces dat waarschijnlijk 
afhankelijk is van IGF-1 afhankelijke stimulering 
van BDNF signalering. 

91,110
  

 De door BDNF geactiveerde MAPK2 
signaaltransductieroute is ook belangrijk voor 
stimulatie van LTP inductie. Een directe rol voor 
IGF-1 in LTP inductie is echter nog niet naar 
gevonden. IGF-1 activeert de MAPK 
signaaltransductieroute wel, maar minder sterk 
als BDNF. 

110
  

 
IGF-1 blijkt dus ieder geval een deel van de 
effecten van fysieke activiteit op synaptische 
plasticiteit en op het CZS indirect aan te sturen 

via facilitatie van sterkere BDNF signalering en 
BDNF expressie. 
Ook in het ziektebeeld en bij gedragingen 
gerelateerd aan depressie lijken IGF en BDNF 
functioneren met elkaar verbonden, daar beide 
groeifactoren anti-depressieve effecten hebben. 
Hoe dit precies werkt, is echter nog niet duidelijk. 
22

  
 
Perifere VEGF en IGF zijn essentieel voor 
neurogenese en angiogenese 
VEGF en IGF levels in de periferie raken 
verhoogd na fysieke inspanning, via o.a. de 
bloed-hersenbarrière dringen zij het CZS binnen. 
Beide perifere factoren stimuleren neurogenese 
ten gevolge van fysieke activiteit. Uit studies blijkt 
dat het blokkeren van perifere IGF-1 signalering 
100

 of VEGF signalering 
107

 de initiële stimulerende 
werking van fysieke activiteit op de proliferatie van 
neuronale precursor cellen remt. Blokkeren van 
IGF-1 had daarbij ook nog effecten op de 
overleving van nieuwe neuronen. IGF-1 is 
bovendien belangrijk voor veranderingen in het 
bloedvatenstelsel in de hersenen ten gevolge van 
fysieke activiteit, dit proces zou heel goed deels 
gemedieerd kunnen zijn door VEGF inductie 

111.
  

  
Hoewel over de interacties tussen VEGF en IGF-1 
minder bekend is dan over de interactie tussen 
IGF-1 en BDNF is het niet onlogisch om te 
denken aan IGF-1 als regulator van de functie van 
VEGF in het CZS. Zoals deels uit hoofdstuk 3.2 
bleek, en zoals uit het volgende deel blijkt, 
gedraagt circulerend IGF-1 zich niet als een 
normale groeifactor. De relatie tussen BDNF en 
IGF-1 is hier een goed voorbeeld van. Meer 
onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de IGF-1 en 
VEGF interacties in elkaar steken. 
 
Van periferie naar CZS: IGF-1 als master-
regulator 
Het idee van IGF-1 als master-regulator, 
opererend via de andere genoemde 
groeifactoren, is erg interessant. 

86
 (Zie figuur 4.1) 

Deze hypothese levert namelijk een brug tussen 
veranderingen in de periferie en het CZS, in de 
vorm van circulerend IGF-1. Zo vormt IGF-1 als 
master-regulator, zoals we ook in het volgende 
hoofdstuk zullen zien, een direct verband tussen 
lichamelijke fitness en geestelijke gezondheid in 
mensen.  
 Ondanks een aantal openstaande vragen, 
lijkt het idee van IGF-1 als master-regulator tot 
nog toe bovendien plausibel. De karakteristieke 
eigenschappen van IGF-1, zoals de hoge 
concentraties IGF-1 in het bloed en de werking 
van deze groeifactor op vrijwel alle weefsels in het 
lichaam, maken IGF-1 op voorhand geschikt voor 
een dergelijke rol. Daarnaast toont de 
regulerende rol van circulerend IGF-1 over de 
functie en de expressie van BDNF aan dat IGF-1 
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Figuur 4.1 Mogelijke groeifactoren-netwerken die het 
effect van fysieke activiteit en fysieke fitness op cognitie 
verbeteren. A. Fysieke activiteit stimuleert de activiteit 
van een aantal groeifactoren in een uitgebreid netwerk, 
via meerdere interacties worden zo processen in het CZS 
aangestuurd. B. IGF-1 als master-regulator: Fysieke 
activiteit verhoogt levels IGF-1 in de periferie en 
stimuleert daarmee een scala aan groeifactoren (en door 
hen gemedieerde processen) in het CZS.  

 

in ieder geval in deze context regulerend op treed 
over een andere groeifactor.  
 
Hoe in een netwerk met IGF-1 als master-
regulator synaptische plasticiteit, neurogenese en 
angiogenese precies gereguleerd worden zal door 
verder onderzoek moeten worden uitgewezen, 
aannemend dat het netwerk bestaat. In het 
volgende hoofdstuk wordt de hypothese van IGF-
1 als master-regulator verder onderzocht in de 
context van de eerder beschouwde studies in 
populaties en met proefpersonen. 
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Figuur 5.1 Het netwerk van IGF-1, BDNF en VEGF medieert processen van fysieke activiteit op 
synaptische plasticiteit, neurogenese en angiogenese. BDNF, en indirect IGF-1, is essentieel in 
synaptische plasticiteit en LTP. Perifere IGF-1 en VEGF sturen neurogenese en angiogenese aan. IGF-
1 als master-regulator medieert indirect effecten van fysieke activiteit door interactie met de andere 
groeifactoren. 

H5. Sport en cognitie: Terug naar de 
running man? 
  
Fysieke activiteit heeft een duidelijke positieve 
werking op meerdere aspecten van de cognitie en 
de gezondheid van het CZS. Maar onderzoek 
naar de effecten van fysieke activiteit op cognitie, 
neurodegeneratieve processen en depressie in 
mensen heeft er ook op gewezen dat fysieke 
activiteit als interventietherapie niet in elk geval 
succesvol is. Bovendien blijkt het moeilijk een 
overkoepelende verklaring te vinden voor de 
brede effecten van fysieke activiteit op het 
functioneren en de gezondheid van het CZS op 
basis van populatiestudies en studies met 
proefpersonen. De opgeworpen aërobe fitness 
hypothese kan op basis van resultaten uit 
interventiestudies in mensen niet worden 
aangenomen, maar ook niet meteen verworpen 
worden. Daarvoor is te weinig gericht onderzoek 
gedaan naar de hypothese dat fysieke fitness 
causaal verbonden is aan cognitieve vermogens. 
Bovendien is een correlatie tussen fysieke fitness 
en cognitieve vermogens wel degelijk 
aantoonbaar in grote populatieonderzoeken. 
 Uiteindelijk blijkt in de relatie tussen 
fysieke activiteit en cognitie het verband tussen 
perifere processen en veranderingen in het CZS 
gezocht te moeten worden op het niveau van 
regulatie door groeifactoren. ‘’Mens sano in 
corpore sana’’, met als verbinding tussen 
lichamelijke en geestelijke gezondheid een 
netwerk van IGF-1, BDNF en VEGF en de van 
daaruit gereguleerde processen van synaptische 
plasticiteit, neurogenese en angiogenese. (Figuur 
5.1) 
 
In deze scriptie is de hypothese opgeworpen van 
IGF-1 als master-regulator van de door BDNF en 
VEGF gemedieerde processen. (Zie figuur 5.1) 
Het is een interessant concept, dat bovendien het 
in populatiestudies gevonden verband tussen 
fysieke fitness en cognitieve vermogens kan 
verklaren.  
 
 
 

Hoewel in eerste instantieconcentraties 
circulerend IGF-1 vooral acuut reageren op 
fysieke activiteit, zou de groeifactor ook via 
chronische fysieke interventietherapie structurele 
veranderingen in het CNS teweeg brengen door 
het aansturen van BDNF signaaltransductie, 
neurogenese en VEGF gemedieerde 
angiogenese. Daarnaast heeft langdurige 
bewegingsinterventie verhoogde expressie levels 
van IGF-1 in de hippocampus en mogelijk andere 
hersengebieden tot gevolg.  
 Bovendien lijken veranderingen die op de 
lange termijn door fysieke activiteit worden 
geïnduceerd hun invloed te hebben op IGF-1 
signalering en  productie. Zo zijn concentraties 
circulerend IGF-1 negatief gecorreleerd aan BMI 
en fysieke fitness. 

131
 Dat maakt IGF-1 een goede 

marker voor fysieke fitness, waar eerder al 
gebleken is dat IGF-1 ook als marker voor 
cognitieve vermogens geschikt kan zijn. 

99 
 

 
sIGF-1 in mensen 
Het circulerend IGF-1 verhogende effect van 
fysieke activiteit dat meermaals in muizen en 
ratten is aangetoond, is echter niet zo makkelijk 
aan te tonen in studies met proefpersonen. De 
ene keer wordt serum IGF-1 wel en de andere 
keer niet verhoogd. 

131 
Een mogelijke verklaring 

hiervoor zijn verschillen in leeftijd of fysieke 
fitness tussen populaties proefpersonen.  
 De studie van Nemet et al. 

131
 wijst er 

echter ook op dat niet slechts fysieke activiteit, 
maar de gehele energie balans bepalend zou 
kunnen zijn voor de effecten van fysieke activiteit 
op circulerende concentraties IGF-1. Ook 
Vaynmann et al. 

6
 wezen al op een mogelijke 

brede relatie tussen metabolisme, voeding en 
fysieke inspanning en cognitieve vermogens. In 
studies met proefpersonen is vaak nauwelijks 
rekening gehouden met verhoogde of verlaagde 
voedselinname en mogelijke invloed van 
dergelijke gedrag op de resultaten van een 
experiment. Waar proefpersonen heel bewust 
kunnen kiezen voor een verandering in 
eetgedrag, is dergelijk gedrag minder 
controleerbaar door proefdieren. 
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Het effect van inactiviteit op het CZS 
De relatie tussen fysieke veranderingen in de 
periferie en veranderingen in het CNS is er per 
definitie een die ook negatief kan zijn. Zo is er een 
groot aantal perifere risicofactoren geassocieerd 
met cognitieve achteruitgang. Onder hen vinden 
we hypertensie, hyperglycemia, insuline 
resistentie en andere onderdelen van wat 
tegenwoordig wordt samengevat als ‘’metabool 
syndroom’’.

112-114
 Een belangrijk kenmerk van 

metabool syndroom is de hoge concentraties 
ontstekingsfactoren in de vorm van pro-
inflammatoire cytokines in het bloed. Deze 
chronische systematische ontstekingsreactie 
verergerd effecten van eventuele 
ontstekingsreacties in het CZS 

115
 en is 

geassocieerd met cognitieve achteruitgang.
116

 
Pro-inflammatoire cytokinen spelen een 
belangrijke rol in het ontstaan van neuro-
degeneratieve ziekten en depressie.

117-119
 

Ontstekingsfactoren kunnen de 
groeifactorsignalering die zo essentieel is 
gebleken voor de positieve effecten van fysieke 
activiteit op cognitief functioneren bovendien 
verstoren.

22
 Met dat verhoogde fysieke activiteit 

de perifere risicofactoren die bij metabool 
syndroom horen verkleint, verlaagd het ook deze 
systematische ontstekingsreactie.  
 
Zoals het metabool syndroom aantoont, hoeft het 
verband tussen fysieke activiteit en cognitieve 
vermogens misschien niet direct in hoge levels 
van fysieke activiteit gevonden te worden. 
Misschien het eerder zo dat als we een relatie te 
vinden tussen fysieke fitness en cognitieve 
vermogens, de relatie tussen een gebrek aan 
fysieke activiteit en vermindering van cognitieve 
functie nog maar eens onderstrepen. Als we 
denken aan de controle groepen in alle eerder 
genoemde experimenten, dan zien we groepen 
knaagdieren in kooien zonder mogelijkheid of 
noodzaak tot beweging, mensen in de westerse 
maatschappij als ‘’couch potatoes’’ en sedentaire 
ouderen voor wie fysieke activiteit heel erg 
beperkt is. In die zin bekijken veel onderzoeken 
de invloed van fysieke activiteit op een levensstijl 
waarin veel te weinig beweging en slecht eten 
vaak al een grote rol kunnen spelen. Dit geheel 
aan metabolisch misdragingen kan uiteindelijk 
resulteren in de verschillende symptomen van het 
metabool syndroom. Het zou wel verklaren 
waarom cognitieve vermogens ook door 
gezondere voedingspatronen op eenzelfde wijze 
als door fysieke activiteit verbeterd kunnen 
worden: Diezelfde perifere risicofactoren worden 
hier tegengegaan. 
 Het gebruik van de evolutionair gezien 
normale ‘’running man’’ als controle groep, laat 
ons inzien dat we door onze inactieve levensstijl 
ons CZS negatief beïnvloeden.  
 
 

 
Hoe verder? 
Hoewel extra onderzoek de rol van IGF-1 als 
master regulator en interacties tussen 
groeifactoren zal moeten onderzoeken, verklaart 
een sterke invloed van IGF-1 op het CZS wel hoe 
veranderingen in de fysieke fitness (zij het 
negatief of positief) IGF-1 signaaloverdracht kan 
beïnvloeden. Verder onderzoek zal moeten 
aantonen of IGF-1 of VEGF levels in het bloed 
van mensen overeenkomen met verbeteringen in 
cognitie door bewegingstherapie, of in welke 
groepen proefpersonen dit wel of niet zo is. 
Eventueel zouden concentraties IGF-1 zelfs als 
markers gebruikt kunnen worden om 
bewegingstherapie aan mensen toe te schrijven 
of de effectiviteit van bewegingstherapie te meten. 
De effecten van fysieke activiteit gaan negatieve 
effecten van perifere risicofactoren en 
metabolische storingen tegen. Daarnaast is er 
een direct positief effect van fysieke activiteit op 
het brein te vinden in activatie van het netwerk 
aan neurotrofische groeifactoren in proefdieren. 
Hoewel binnen deze scriptie de focus is gelegd op 
drie zeer belangrijke groeifactoren is gelegd, zijn 
er nog een aantal kandidaten die hun plek in dit 
netwerk kunnen verdienen. Zo lijken ook Grehlin 
en Insuline een rol van belang te kunnen spelen. 

3
  

 
Daarnaast is het zo dat er tussen onderzoek met 
proefpersonen en proefdieronderzoek nog een te 
grote kenniskloof ligt. Waar de meeste studies in 
mensen zich richten op de invloed van fysieke 
activiteit cognitieve taken die te maken hebben 
met executief functioneren, en daarmee op 
hogere hersengebieden zoals de prefrontale 
cortex. Richt veel proefdieronderzoek zich vooral 
op de hippocampus en ruimtelijke leertaken. 
Hoewel beide onderzoeksgebieden nooit 
helemaal gelijk te trekken zijn, zou er toch meer 
onderzoek naar werkingsmechanismen in 
mensen 

42
 kunnen plaatsvinden. Of zouden 

onderzoeken naar fysiologische veranderingen in 
de frontale cortex van knaagdieren de kloof 
kleiner kunnen maken.

132
 Ook zou meer 

onderzoek duidelijk moeten maken welke factoren 
van fysieke activiteit precies belangrijk zijn, om zo 
trainingsmethoden aan te passen waar nodig. 
 
5.1 Conclusie. 
Fysieke activiteit is een goedkope en simpele 
manier om cognitieve achteruitgang, depressie en 
neurodegeneratieve ziekten tegen te gaan. De 
positieve relatie tussen fysieke activiteit en 
verbeteringen in cognitieve vermogens is 
meermaals aangetoond in mens en dier. Aan 
deze relatie lijken stimulatie van synaptische 
plasticiteit, neurogenese en angiogenese ten 
grondslag te liggen. Deze processen worden in 
knaagdieren gereguleerd door BDNF, IGF-1 en 
VEGF, drie groeifactoren die essentieel zijn voor 
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de positieve effecten van fysieke activiteit op 
cognitieve vermogens en de hersenen.  
 
In deze scriptie wordt de hypothese opgeworpen 
dat IGF-1 als master-regulator boven een netwerk 
van andere groeifactoren verantwoordelijk is voor 
de effecten van fysieke activiteit en verbeteringen 
in fysieke fitness op het CZS. Verder testen en 
gebruik van de hypothese dat IGF-1 als master-
regulator de positieve effecten van fysieke 
activiteit aan stuurt zou kunnen helpen perifere 
markers voor gevoelige doelgroepen te vinden of 
effectiviteit van interventie-therapieën te meten en 
daarmee een ontwikkeling van betere en 
efficiëntere therapieën te ontwikkelen.  
 
Er kan geconcludeerd worden dat de drie 
onderzochte groeifactoren voor de door fysieke 
activiteit gestimuleerde neurogenese, 
angiogenese en synaptische plasticiteit essentieel 
zijn. Of de aerobe fitness hypothese aangenomen 
of verworpen moet worden is nog niet duidelijk. 
Waar populatieonderzoek en 
interventieonderzoek tot nog toe geen 
duidelijkheid bieden, kan meer onderzoek dat 
direct de relatie tussen fitness en cognitie 
mogelijk wel. Daarnaast biedt de hypothese van 
IGF-1 als master-regulator een plausibele 
moleculaire achtergrond voor de aerobe fitness 
hypothese 
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