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Biologische stressgevoeligheid wordt vooral bepaald door 
de respons van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (de 
hhb-as) en de hersencellen op het stresshormoon cortisol. 
Cortisol is een eindproduct van de hhb-as, waarvan de 
aanmaak toeneemt bij zowel psychische als fysiologische 
stress. Centraal in de stressrespons staat de negatieve 
feedback van cortisol op de hypothalamus en hypofyse, 
waardoor de aanmaak van cortisol geremd wordt en de 
stressrespons beëindigd kan worden (zie FIGUUR 1).
Er is veel onderzoek verricht naar veranderingen in de 
gevoeligheid van de hhb-as bij patiënten met een stem-

Nieuwe inzichten in de evaluatie van 
cortisolblootstelling bij patiënten met 
een bipolaire stoornis

A.T.	SPIJKER,	S.M.	STAUFENBIEL,	E.F.C.	VAN	ROSSUM

 ACHTERGROND Eerder onderzoek toonde een mogelijke relatie tussen het stresshormoon cortisol en bipolaire stoornis. 
Cortisol wordt meestal onderzocht aan de hand van metingen die een momentopname weergeven, of 
middels dynamische testen. Recent is een nieuwe techniek ontwikkeld om retrospectief de gemiddelde 
cortisolwaarde over langere tijd te kunnen bepalen middels hoofdhaaranalyse.

 DOEL Inzicht geven in verschillende methoden om de activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras 
(hhb-as) te meten en plaatsbepaling van recent onderzoek met cortisolmeting in hoofdhaar bij 
bipolaire stoornis.

 METHODE Een beknopt literatuuroverzicht van de meest gebruikte testen in de psychiatrie om hhb-asactiviteit te 
meten. Aan de hand van ons recente onderzoek bij 100 patiënten met een bipolaire stoornis lichten wij 
de cortisolbepaling in hoofdhaar eruit.

 RESULTATEN Testen die de hhb-asactiviteit meten, kunnen onderscheiden worden in puntmetingen, stimulatie- 
en remmingstesten. In ons recente onderzoek bij patiënten met een bipolaire stoornis bleek dat 
verhoogde cortisolwaarden in haar verband houden met latere leeftijd van eerste klachten en psychia-
trische comorbiditeit; lagere cortisolwaarden hangen samen met een comorbide paniekstoornis.

 CONCLUSIE Cortisolmeting middels haaranalyse lijkt van toegevoegde waarde aan de bestaande hhb-asmetingen 
om chronische cortisolblootstelling te meten. Hiermee lijken verschillende subtypes van bipolaire 
stoornis te kunnen worden onderscheiden.

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 56(2014)12, 788-797

 TREFWOORDEN bipolaire stoornis, cortisol, hoofdhaar, hypothalamus-hypofyse-bijnieras

overzichtsartikel

mingsstoornis. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat er 
bij patiënten met een bipolaire stoornis veranderingen 
zijn in het functioneren van de hhb-as (Daban e.a. 2005; 
Langan & McDonald 2009). Overactivatie van de hhb-as 
tijdens depressieve episodes wordt bij meer dan 80% van 
de patiënten gezien (Heuser e.a. 1994; Schmider e.a. 1995); 
dit geldt ook, maar in mindere mate, voor patiënten in 
remissie en voor niet-aangedane familieleden (Ellenbogen 
e.a. 2010). Echter, tot nu toe is de hhb-as geen overtuigend 
aanknopingspunt gebleken voor diagnostiek of evaluatie 
van behandeleffecten bij stemmingsstoornissen. Eén van 
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de factoren die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen, is 
de manier van meten van de hhb-gevoeligheid. De hhb-as 
is een dynamisch systeem, waarbij cortisolwaarden wisse-
len onder invloed van stress, maar ook onder invloed van 
circadiane, ultradiane en seizoensritmes.
Om inzicht te krijgen in het functioneren van de hhb-as 
zijn er verschillende meetmethoden beschikbaar, die ver-
schillende aspecten van de stressresponsiviteit evalueren. 
Deze aspecten zijn bijvoorbeeld het basale cortisolniveau, 
het setpoint van de stressrespons, de negatieve feedback  
en het functioneren van de receptoren voor cortisol. In 
TABEL 1 staat een overzicht van de mogelijkheden om het 
functioneren van de hhb-as te testen.
Een van de meetmethoden om een indruk te krijgen van 
de basale cortisol is simpelweg het meten van cortisolcon-
centraties in bijvoorbeeld speeksel, bloed en urine. Hierbij 
kan nog onderscheid gemaakt worden tussen het meten 
van de acuut circulerende concentratie (speeksel, bloed) of 
de kortetermijnuitscheiding van cortisol als maat voor de 
circulerende concentratie (24-uursurine).
Een andere groep meetmethoden brengt de dynamische 
activiteit van de hhb-as in kaart, bijvoorbeeld een hhb-as-
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FIGUUR 1	 Vereenvoudigd	schematisch	overzicht	van	de	hypothalamus-hypofyse-bijnieras	(HHB-as);	CRH:	corticotropine-
releasing	hormoon;	ACTH:	adrenocorticotroop	hormoon
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modulerende test. Onderzoek met al deze verschillende 
methoden heeft inzicht gegeven in de dysregulatie van de 
stressreactie, en heeft de relatie tussen verandering van de 
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TABEL 1	 Overzicht	van	meetmethoden	van	de	hypothalamus-hypofyse-bijnieras	(HHB-as)

Test Methode Wat meet de test? Voordelen Nadelen

Cortisoldagcurve 
(Ellenbogen e.a. 2010; 

Karlamangla e.a. 2013) 

Speeksel- of  
serumsampling 
gedurende een dag

Circadiane ritmiek Goede indruk van  
circadiane ritmiek
Gemiddelde cortisol- 
waarde van een etmaal 
door berekening van de 
area under the curve (AUC)

Lage sensitiviteit 
in relatie tot 
psychiatrische 
aandoeningen
Geen indruk van de 
stressrespons
Intensief voor 
patiënten

Urinecortisol 
(Alexandraki & 

Grossman 2011)

Gemiddelde vrij 
(ongeconjugeerd) 
cortisol in 24-uurs- 
verzameling

Geeft totale cor-
tisol weer; wordt 
gebruikt bij diagnos-
tiek van syndroom 
van Cushing 

Vergelijking verschillen 
tussen individuen
Informatie over totale 
cortisolproductie, hoge 
sensitiviteit (84%) en 
specificiteit (92%) voor 
syndroom van Cushing

Geen indruk over 
de stressrespons 
en over ultradiane/
circadiane ritmiek
Twee tot drie maal 
24-uursverzameling 
nodig

Hoofdhaarcortisol 
(Manenschijn e.a. 2011)

Cortisolwaarden  
in hoofdhaar

Langetermijncor-
tisol: gemiddelde 
cortisolwaarde over 
maanden tot jaren 
(afhankelijk van de 
lengte van het haar)

Gemakkelijk toepasbaar, 
non-invasief, informatie 
over gemiddelde cor-
tisolwaarden over lange 
termijn
Geen invloed van dagelijk-
se fluctuaties
Mogelijkheid om retro-
spectief cortisolwaarden 
te meten

Nog relatief nieuwe 
methode; relevantie 
voor psychiatrische 
aandoeningen 
moet verder 
onderzocht worden

CAR (de Kloet e.a. 
1999)

Speeksel- of 
serumcortisol- 
metingen in het 
eerste uur na 
ontwaken 

Meten van basale 
activiteit en de res-
pons op ontwaken

Is geassocieerd met stem-
mingsstoornissen
Non-invasief, kan bij poli-
klinische patiënten in de 
thuissituatie, niet stress-
volle omstandigheden

Hangt af van 
tijdstip van 
ontwaken
Afhankelijk van de 
compliantie

TSST (Kirschbaum e.a. 
1993)

Psychosociale 
stresstest in 
laboratorium-
omstandig- 
heden

Mogelijkheid om 
voor, tijdens en na 
de test meerdere 
HHB-asparameters 
te meten

Bootst echte psychosocia-
le stress na
Responsiviteit van de 
HHB-as en gerelateerde 
systemen gemakkelijk te 
meten

Ethische 
overwegingen 
in patiënten-
populaties
Arbeidsintensief  
en duur

ESM (Myin-Germeys 
e.a. 2009)

Afname 
speekselmonster 
na pieptoon (bijv. 
10 maal per dag) 
in het dagelijks 
leven, simultaan 
met het verzamelen 
van gegevens over 
bijv. dagelijkse 
ervaringen

Inzicht in HHB-as-
functie tijdens dage-
lijkse ervaringen

Geen recallbias
Associatie tussen mindere 
flexibiliteit en hogere 
cortisolwaarden in relatie 
met bipolaire stoornis 

Afhankelijk van de 
compliantie
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TABEL 1	 Overzicht	van	meetmethoden	van	de	hypothalamus-hypofyse-bijnieras	(HHB-as)	(vervolg)

Test Methode Wat meet de test? Voordelen Nadelen

DST (Heuser e.a. 1994) 0,25 mg, 0,5 mg of 
1,0 mg DEX in de 
late avond gevolgd 
door cortisolmeting 
om 8 u de volgende 
ochtend

Test het functione-
ren van de negatieve 
feedback van de 
centrale GR

Makkelijk uitvoerbaar
1 mg DST wordt gebruikt 
om het syndroom van 
Cushing te diagnosti-
ceren; 0,25 mg DST kan 
gebruikt worden om ver-
schillen in GR-functione-
ren bij controlepersonen 
uit algemene bevolking te 
detecteren

Lage sensitiviteit 
voor psychiatrische 
stoornissen (< 45%)
Medicatie kan 
interfereren met 
testuitslagen, bijv. 
orale anticonceptiva 
of anti-epileptica

DEX-CRH-test 
(Schmider e.a. 1995)

1,5 mg DEX om 
23:00 u gevolgd 
door 100 µg CRH 
om 15:00 u de 
volgende dag 
bloedafname van 
14:00-16:00 u

Test de negatieve 
feedback van de 
centrale GR

Hoge sensitiviteit voor 
psychiatrische stoornissen 
(80-90%)
Hogere cortisoluitslagen 
bij ontslag predictief voor 
terugvaldepressie

Niet geschikt 
voor poliklinische 
populaties
Duur in grote 
cohorten
Medicatie kan 
interfereren met 
testuitslagen, bijv. 
orale anticonceptie 
of anti-epileptica

Metapyrontest Blokkeert 
cortisolproductie 
door remming van 
11-deoxycortisol 
naar cortisol

Diagnostisch instru-
ment om de functie 
van de HHB-as te 
testen

Wordt gebruikt in de 
endocrinologie om secun-
daire bijnierinsufficiëntie 
te diagnosticeren

Niet geschikt voor 
het meten van 
subtiele HHB-
asveranderingen, 
zoals bij 
psychiatrische 
aandoeningen
Wordt bij voorkeur 
klinisch uitgevoerd
Belastend voor de 
patiënt

Insuline-tolerantietest Door het induceren 
van hypoglykemie 
wordt de HHB-as 
sterk geactiveerd

Diagnostisch instru-
ment om de functie 
van de HHB-as te 
testen

Diagnosticeren van 
primaire en secundaire 
bijnierinsufficiëntie 

Risico op letale 
hypoglykemie, moet 
dus altijd klinisch 
uitgevoerd worden
Niet geschikt voor 
de psychiatrie

ACTH-stimulatietest, 
of Synacthen-test 

(Dorin e.a. 2003)

Toediening van 
1 µg of 250 µg 
intraveneus of 
intramusculair 
synthetisch ACTH

Diagnostisch instru-
ment voor (primaire) 
bijnierinsufficiëntie

Hoge sensitiviteit en 
specificiteit voor primaire 
bijnierinsufficientie

Invasief
Niet relevant voor 
de psychiatrie

CAR: cortisol awakening rise, DEX: dexamethason, DST: dexamethasonsuppressietest, DEX/CRH-test: dexamethason/cortisol-releasinghormoon-

test, ESM: experience samplingmethode, GR: glucocorticoïdreceptor, TSST: Trier Social Stress Test.



TI
JD

S
C

H
R

IF
T 

VO
O

R
 P

S
YC

H
IA

TR
IE

 |
 J

A
A

R
G

A
N

G
 5

6 
| 

D
E

C
E

M
B

E
R

 2
01

4

792

A
.T

. S
P

IJ
K

E
R

, S
.M

. S
TA

U
F

E
N

B
IE

L
, E

.F
.C

. V
A

N
 R

O
S

S
U

M

recent overzichtsartikel (Staufenbiel e.a. 2013) worden de 
eerste bevindingen van het onderzoek met deze meetme-
thode op een rij gezet. Op psychiatrisch gebied zijn de 
belangrijkste bevindingen dat haarcortisol verlaagd is bij 
mensen met een angststoornis, zoals bij gegeneraliseerde 
angststoornis (Steudte e.a. 2011a), paniekstoornis (Manen-
schijn e.a. 2012) en posttraumatische stressstoornis (ptss) 
(Steudte e.a. 2011b). Bij de laatste dient aangetekend te 
worden dat er sprake lijkt te zijn van een initiële stijging 
van de cortisolwaarde, waarna deze uitdooft en de cortisol-
concentratie juist lager is (Luo e.a. 2012). De verlaagde 
cortisolwaarden in haar bij patiënten met angststoornis-
sen zouden mogelijk een aanwijzing zijn dat cortisol eraan 
bijdraagt dat door de lagere basale activiteit van de hhb-as 
een inadequate alertheid kan ontstaan (Steudte e.a. 2011a). 
Bij stemmingsstoornissen zijn de resultaten nog niet een-
duidig. Verder onderzoek op dit terrein is duidelijk nodig 
en ook reeds gaande om de bevindingen goed te kunnen 
interpreteren.

Hoofdhaarwaarde cortisol en bipolaire stoornis
De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door periodes van 
depressie afgewisseld met (hypo)manie. De lifetimepreva-
lentie bedraagt 1,0% voor de bipolaire I-stoornis, 1,1% 
voor de bipolaire II-stoornis en 2,4% voor subklinische 
bipolaire stoornis (Merikangas e.a. 2007). De oorzaak van 
een bipolaire stoornis is onbekend, maar aangenomen 
wordt dat deze multifactorieel is, waarbij zowel genetische 
factoren als omgevingsinvloeden een rol spelen (Serretti & 
Mandelli 2008). Het beloop van de ziekte kan sterk ver-
schillen, evenals lijdensdruk en functiebeperking, en deze 
wordt beïnvloed door biogenetische, biochemische, cogni-
tieve en psychosociale risicofactoren. Tot deze risicofacto-
ren behoren jonge leeftijd bij het begin van de ziekte (Perlis 
e.a. 2004), belangrijke levensgebeurtenissen (Bender & 
Alloy 2011), onvolledig herstel tussen episodes, een 
geschiedenis van rapid cycling (snelle en wisselende op 
elkaar volgende stemmingsepisoden), meer dan tien episo-
den in het verleden, mishandeling in de kindertijd, een 
comorbide paniekstoornis, middelenmisbruik (Nolen e.a. 
2004) en suïcidepogingen (Leverich e.a. 2003). De rol van 
biologische factoren bij het beloop van de bipolaire stoor-
nis is vooralsnog niet eenduidig. Er zijn aanwijzingen dat 
immunologische (Bergink e.a. 2014) en endocrinologische 
factoren een rol spelen (Daban 2005).
Om verschillen in biologische stressgevoeligheid op het 
beloop van de bipolaire stoornis in kaart te brengen als 
mogelijke risicofactor, zijn wij in 2005 gestart met de 
Bipolar Stress Study. We hebben gegevens verzameld van in 
totaal 366 patiënten met een bipolaire stoornis die behan-
deld worden binnen het team Bipolaire Stoornissen van 
PsyQ Den Haag. Bij 100 patiënten uit dit cohort hebben we 

hhb-asactiviteit en psychiatrische ziekte bevestigd (de 
Kloet e.a. 2005; Vreeburg e.a. 2009, 2010; Yehuda e.a. 2004). 
Meetmethoden op basis van lichaamsvloeistoffen verto-
nen echter een grote intra- en interindividuele variatie. Dit 
wordt veroorzaakt door het circadiane ritme, de pulsatiele 
secretie van cortisol (Lightman e.a. 2008), en de reactiviteit 
op acute stress, zoals een venapunctie (Hellhammer e.a. 
2007). Daarnaast vereisen deze technieken een invasieve 
of herhaalde meting. Al deze factoren dragen er aan bij dat 
de vergelijkbaarheid van bestaand onderzoek met andere 
studies belemmerd wordt. Verder wordt de langetermijn-
concentratie van cortisol niet goed in kaart gebracht.

Recente ontwikkelingen in het meten van cortisol-
waarden
Vanaf 2004 is een nieuwe methode ontwikkeld om het 
cortisol te meten, namelijk in hoofdhaar (Raul e.a. 2004). 
Ook in Nederland heeft haaranalyse haar intrede gedaan 
en is deze methode om over lange termijn de cortisol-
waarde te meten inmiddels goed gevalideerd (Manenschijn 
e.a. 2011). Haar groeit gemiddeld één centimeter per 
maand (Wennig 2000). Door cortisol te extraheren uit haar 
kan in elke centimeter haar een cumulatieve cortisol-
waarde van een maand bepaald worden.
De voordelen van het meten van haarcortisolconcentraties 
zijn de niet-invasieve en gestandaardiseerde verzameling, 
en de mogelijkheid om haar als retrospectieve biomarker 
van cortisolblootstelling te gebruiken. Zo biedt haar de 
mogelijkheid om van maanden tot soms jaren terug het 
maandelijkse gemiddelde van het cortisol te bepalen. De 
betrouwbaarheid van deze techniek is inmiddels al onder-
zocht door verschillende onderzoekers (Dettenborn e.a. 
2012; Manenschijn e.a. 2011; Van Uum e.a. 2008). Cortisol 
bleek zelfs geëxtraheerd te kunnen worden uit archeolo-
gisch haar van 3000 jaar oude mummies uit Peru (Webb 
e.a. 2010).
Daarnaast kunnen verschillende haarsegmenten met 
elkaar worden vergeleken. Zo kunnen retrospectief seg-
menten van vóór het begin van een ziekte of een stressvolle 
gebeurtenis worden gemeten. Ten behoeve van de analyse 
wordt een klein plukje haar van het achterhoofd van een 
patiënt of proefpersoon geknipt. De haren worden dan fijn 
geknipt of gepulveriseerd en het cortisol wordt met metha-
nol geëxtraheerd, en geanalyseerd middels een enzyme-lin-
ked immuno-sorbent assay (elisa) of vloeistofchromatografie 
met tandem-massaspectrometrie (lc-ms/ms) (Gow e.a. 
2010; Manenschijn e.a. 2011).
Deze haaranalyse wordt in toenemende mate gebruikt 
voor het bepalen van cortisol in studies naar somatische 
en chronische stress (Meyer & Novak 2012; Russell e.a. 
2012; Staufenbiel e.a. 2013) en ze wordt steeds meer toege-
past in onderzoek naar psychiatrische stoornissen. In een 
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cortisolwaarden in hoofdhaar bestudeerd. We vonden 
geen verschil in haarcortisolwaarden tussen de 195 contro-
lepersonen uit de algemene bevolking en de gehele groep 
patiënten met een bipolaire stoornis (Manenschijn e.a. 
2012). De haarcortisolconcentraties van de patiënten 
leken niet gerelateerd aan stemming (stabiel, depressief, 
manisch, gemengd). Echter, vanwege de kleine omvang 
van de verschillende groepen moeten deze bevindingen 
voorzichtig geïnterpreteerd worden.
Wel werden er verschillen in haarcortisol gevonden tussen 
patiënten met een vroege aanvang van de bipolaire stoor-
nis en die met een late aanvang, waarbij patiënten met een 
late aanvang (> 30 jaar) een significant hogere cortisol-
waarde lieten zien dan de groep met een vroege aanvang; 
die laatste had vergelijkbare waarden met de controle-
groep. Dit komt overeen met eerder onderzoek waarin 
verschillen in pathogenese werden gesuggereerd tussen 
patiënten met een vroege en late aanvang van de bipolaire 
stoornis (Leboyer e.a. 2005). Een vroeg begin van de 
bipolaire stoornis wordt in verband gebracht met geneti-
sche kwetsbaarheid, aangezien familieleden van deze 
patiënten een tweemaal grotere kans hebben dat bij hen 
ook een bipolaire stoornis gediagnosticeerd wordt (18-
29,4%) dan familieleden van patiënten met een late aan-
vang (5-7,4%) (Leboyer e.a. 2005).
Er wordt gedacht dat de eerste episode met late aanvang 
wordt uitgelokt door een ingrijpende stressvolle levensge-
beurtenis (Johnson e.a. 2000), waardoor dit type ook meer 
in verband wordt gebracht met chronische verstoring van 
de hhb-as. De resultaten van onze studie zouden mogelijk 
in dit licht geïnterpreteerd kunnen worden. Daarnaast 
vonden wij dat comorbiditeit van psychiatrische stoornis-
sen gerelateerd was aan verhoogde cortisolwaarden, met 
uitzondering van de comorbide paniekstoornis. Omdat in 
deze studie ook cortisolwaarden in speeksel waren bepaald, 
was het mogelijk zowel cortisolwaarden over de lange 
termijn (haar) als die over de korte termijn (speeksel) met 
elkaar te vergelijken. Met speekselcortisol (gemeten op 
twee opeenvolgende avonden om 22 uur) werden er geen 
verschillen gevonden in stemming, leeftijd van aanvang of 
psychiatrische comorbiditeit zonder paniekstoornis.
Bij patiënten met een bipolaire stoornis met een paniek-
stoornis bleek enerzijds de haarcortisolwaarde verlaagd en 
anderzijds de cortisolwaarde in speeksel onveranderd of 
zelfs (echter niet significant) licht verhoogd te zijn. Een 
combinatie van verlaagde haarcortisol- en verhoogde 
speekselcortisolwaarde in relatie tot angststoornissen is 
eerder gerapporteerd bij patiënten met gegeneraliseerde 
angststoornis (gas) (Steudte e.a. 2011b).
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen circule-
rende cortisolconcentraties, die waardevolle informatie 
kunnen verstrekken over de acute variatie van cortisol-

concentraties, dagritme en stressreactiviteit, en de hoofd-
haarconcentratie voor cortisol, die een heel ander aspect 
van de hhb-as meet, namelijk de totale cortisolblootstelling 
op lange termijn. De informatie die door beide soorten 
metingen wordt verkregen, kan worden gecombineerd om 
een completer beeld van basale activiteit en stressreactivi-
teit van de hhb-as te verkrijgen.

DISCUSSIE
Diverse testen om de activiteit van de hhb-as in kaart te 
brengen zijn beschikbaar. Het spectrum varieert van cor-
tisolpuntmetingen (bijvoorbeeld bloed, speeksel) of een 
reeks hiervan (cortisoldagritme, cortisol awakening rise, 
experiencesamplingmethode), 24-uurscortisolproductie 
(urine) tot psychische (Trier Social Stress Test) of endocriene 
stresstesten (Synacthentest, Metopirontest, insulinetole-
rantietest), remmingstesten (dexamethasonsuppressie-
test) of een combinatie van remming en stimulatie (dex/
crh-test). Deze testen hebben verschillende toepassingsge-
bieden (zie TABEL 1). Veel van deze testen geven slechts een 
beeld van een bepaald moment of hebben als nadeel dat ze 
invasief zijn.
Als eersten hebben wij een nieuwe non-invasieve methode 
toegepast voor bepaling van langetermijncortisolniveaus 
bij patiënten met een bipolaire stoornis. We vonden dat de 
hoeveelheid cortisol in hoofdhaar bij patiënten met een 
bipolaire stoornis vergelijkbaar is met die bij controleper-
sonen uit de algemene bevolking. Dit doet de vraag rijzen 
of de in de literatuur gevonden ontregeling van de hhb-as 
wellicht beperkt is tot subgroepen van patiënten. We 
vonden inderdaad verschillen tussen bijvoorbeeld mensen 
met een bipolaire stoornis die wel of niet een paniekstoor-
nis hadden, wel of geen comorbiditeit hadden of jonger of 
ouder waren bij eerste symptomen.

Factoren die cortisolnivau beïnvloeden
Om te begrijpen wat gemeten wordt, is het van belang om 
te weten welke factoren het cortisolniveau beïnvloeden. 
De belangrijkste zijn: 1. de circadiane en ultradiane rit-
miek; 2. de gevoeligheid voor de negatieve feedbacksigna-
len, en 3. de stressrespons in reactie op acute stressoren.
Bij de haarcortisolbepaling meet men steeds een gemid-
delde waarde en deze bepaling geeft dus een indruk over 
de chronische ontregeling die kan ontstaan. Bij chronische 
circadiane veranderingen, bijvoorbeeld langdurig werken 
in ploegendiensten, blijkt de cortisolwaarde verhoogd, 
met name bij mensen jonger dan 40 jaar (Manenschijn 
2011b).
Naast de cyclische veranderingen in cortisolniveaus (de 
circadiane ritmiek en de pulsatiele secretie), wordt de 
cortisolproductie gereguleerd door remming van de pro-
ductieketen op het niveau van de hypofyse en de hypotha-
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lamus, ofwel het negatieve feedbackmechanisme van de 
hhb-as (zie FIGUUR 1). Voor de sensitiviteit van deze terug-
koppeling is de balans tussen de beschikbaarheid en acti-
viteit van de twee cortisolreceptoren, namelijk de gluco-
corticoïdreceptor (de gr) en de mineralocorticoïdreceptor 
(de mr), van groot belang. De mr is actief tijdens rust en bij 
de interpretatie van een optredende stressor, terwijl de gr 
met name actief is tijdens de stressreactie en bij het beëin-
digen hiervan (de Kloet e.a. 2005). De mr en gr bepalen zo 
samen het setpoint van de cortisolreactiviteit, waarbij 
zowel de drempel voor een stressrespons als de duur ervan 
gereguleerd wordt. Het meten van cortisol in haar geeft wel 
een kwantificering van de mate van cortisolblootstelling 
weer, maar geen inzicht in de onderliggende (patho)fysio-
logie.
Meer inzicht in de onderliggende pathofysiologie kan 
verkregen worden door bijvoorbeeld het toepassen van 
dynamische testen zoals de dst of dex/crh-test (zie TABEL 1), 
die juist de negatieve feedback in de hhb-as testen, en dus 
vooral de mate van gr-sensitiviteit. Een andere, en bepa-
lende factor voor de gevoeligheid voor cortisol van de mr 
en gr is een aantal kleine variaties (polymorfismen) in de 
gr- en mr-genen. Deze polymorfismen hebben subtiele 
verschillen tot gevolg voor de mate van negatieve feedback 
en de langetermijnniveaus van cortisol en kunnen zo op 
lange termijn gevolgen hebben voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid.
Wij vonden bij 326 patiënten met een bipolaire stoornis, 
dat twee haplotypes (bcl1 en TthIIIl+9β) van het gr-gen 
verband hebben met een seizoensgebonden patroon van 
de hypomanie. Voor dit laatste haplotype vonden we ook 
een trend voor een hoger cortisolniveau in haar vergeleken 
met de mensen in ons cohort die geen drager waren van dit 
haplotype (Spijker e.a. ongepubliceerde observatie). Daar-
naast bleek dat dragers van het gr-polymorfisme er22/23ek, 
dat een subtiele cortisolresistentie veroorzaakt (Van Ros-
sum e.a. 2002; Russcher e.a. 2005), op jongere leeftijd hun 
eerste (hypo)manische episode doormaakten dan niet-dra-
gers (Spijker e.a. 2011). Ander onderzoek toonde een relatie 
tussen de genetische variaties in de gr en bipolaire stoornis, 

zoals een associatie met chronische depressieve sympto-
men (Szczepankiewicz e.a. 2011) en het eerder ontstaan 
van de bipolaire stoornis (Ceulemans e.a. 2011).

VERDER ONDERZOEK

Een interessante volgende stap zou zijn om bij de bestude-
ring van het functioneren van de hhb-as de genoemde 
genetische factoren te combineren met haarcortisolbepa-
lingen en andere hhb-asmetingen. Het is bijvoorbeeld nog 
grotendeels onbekend in hoeverre genetische variaties die 
samenhangen met de responsiviteit van de hhb-as, invloed 
hebben op de langetermijnontregeling van de hhb-as. Ook 
zou wellicht de amplitude en de duur van de cortisolstij-
ging tijdens de acute stressreactie een rol kunnen spelen 
bij angst- en stemmingsstoornissen.

CONCLUSIE
Ons en ander onderzoek op dit terrein geeft aanleiding om 
deze nieuwe cortisolmeting in haar verder te onderzoeken 
op betekenis en bruikbaarheid in de psychiatrie. Onze 
verwachting is dat haarcortisol een differentiërende rol 
kan spelen in het subtyperen van beloopstypes van de 
bipolaire stoornis en andere psychiatrische stoornissen. 
De teleurstellende uitkomsten van eerder onderzoek naar 
biologische en genetische factoren in relatie tot de bipolaire 
stoornis wijzen er wat ons betreft ook op dat aandacht voor 
stagering en profilering van de ziekte nodig is om gediffe-
rentieerder te kunnen kijken naar pathofysiologische 
mechanismen. Dit kan in de toekomst verder bijdragen tot 
een verbetering van indicatiestelling voor behandeling, 
waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen patiën-
ten met wel of geen ontregeling van de hhb-as. Dit kan een 
mogelijk aangrijpingspunt voor verschillende vormen 
van behandeling bieden.

v L. Manenschijn, J.W. Koper, A.M. Jetten, E.J. Giltay, J. 
Haffmans, E. Hoencamp, M Koenders leverden een bijdrage 
aan de studie van de analyse van hoofdhaarcortisol bij 
patiënten met een bipolaire stoornis.
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SUMMARY

New insights into ways of determining cortisol exposure 

in patients with bipolar disorder

A.T.	SPIJKER,	S.M.	STAUFENBIEL,	E.F.C.	VAN	ROSSUM

 BACKGROUND Previous research has shown a relationship between the stress hormone cortisol and bipolar 
disorder. The level of cortisol exposure is usually examined by means of measurements that provide 
a snapshot of cortisol exposure or by means of dynamic testing. Recently, a new technique has been 
introduced which can measure, retrospectively, the cortisol level in scalp hair over longer periods of 
time.

 AIM To provide insight into various methods used in psychiatry for measuring the hypothalamus-
pituitary-adrenal (hpa)-axis activity and also to highlight recent research into measurements of 
cortisol in scalp hair of patients with bipolar disorder.

 METHOD We give a brief overview of the literature relating to hpa-axis testing in psychiatric patients. As a 
result of our recent studies with 100 patients suffering from bipolar disorder, we are now able to 
determine the levels of cortisol in scalp hair.

 RESULTS Tests that measure hpa activity can be divided into three categories: point measurements, 
stimulation tests and inhibition tests. In our recent study of bipolar patients we found that a raised 
level of cortisol in scalp hair was related to a later onset of bipolar disorder (in patients over 30) or 
to multiple psychiatric diagnoses. Lower levels of cortisol level in scalp hair of bipolar patients were 
observed in bipolar patients with comorbid panic disorder.

 CONCLUSION The use of hair analysis to measure mean cortisol levels over long periods seems to give added value 
to the hpa-axis tests currently used for measuring cortisol exposure. The technique may make it 
easier to differentiate between various subtypes of bipolar disorder.

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 56(2014)12, 788-797

 KEY WORDS bipolar disorder, cortisol, hypothalamus-pituitary-adrenal axis, scalp hair


