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Leefstijlverbetering versus testosterontherapie
Gezonder leven verhoogt testosteronspiegel

Door: Willem Koert

Verandering van leefstijl kan de daling van de testosteronspiegel vertragen en in sommige gevallen waar-
schijnlijk zelfs stopzetten of teniet doen. Dit artikel vat de huidige kennis over het verband tussen leefstijl en 
testosteronspiegel samen. Het is niet bedoeld om testosterontherapie in een kwaad daglicht te stellen, maar 
om aan te geven dat er alternatieven zijn voor het behandelen van mannen met een dalende testosteronspiegel. 

Na hun veertigste levensjaar daalt bij mannen de testos-
teronspiegel elk jaar met één tot twee procent. De meeste 
mannen merken daar niets van, sommigen merken het wel 
degelijk.

Volgens gegevens van de farmaceutische industrie 
neemt in de Verenigde Staten het aantal mannen dat syn-
thetische testosteron gebruikt elk jaar met twintig procent 
toe. Dat is niet verwonderlijk. Amerikaanse media berich-
ten met regelmaat over celebrities die hormoontherapie 
gebruiken, op tv-kanalen adverteren anti-ageing-klinieken 
met hun testosteronbehandelingen en honderden websites 
belichten tot in detail de voor- en nadelen van behande-
ling met hormonen. In Nederland is het nog niet zo ver, al 
neemt ook hier de interesse in testosterontherapie toe. 

De snelst groeiende groep potentiële gebruikers is die 
van de mannelijke vijftigplussers, die testosteron willen 
gebruiken als anti-verouderingsmedicijn. Vaak kampen zij 
met klachten van seksuele aard, zoals een verminderde sek-
suele interesse of erectieproblemen. Daarnaast merken zij 
dat ze sneller moe zijn, waarschijnlijk als gevolg van een 
afnemend aantal rode bloedcellen, een afnemende spier-
kracht en spiermassa en een toename van de vetmassa. 

Op het eerste gezicht zouden die klachten inderdaad 
het gevolg kunnen zijn van een dalende testosteronspiegel. 

Testosteron stimuleert immers in het beenmerg de aan-
maak van rode bloedcellen, die zuurstof transporteren naar 
de cellen. Testosteron heeft een pro-seksuele werking, sti-
muleert de aanmaak van spierweefsel en remt de groei van 
vetweefsel. 

Genoemde symptomen doen zich ook voor bij alge-
mene verouderingsklachten. Erectieproblemen kunnen bij-
voorbeeld ook het gevolg zijn van diabetes of dichtgeslibde 
bloedvaten. Een afname van de spiermassa kan ook het 
gevolg zijn van een zittende leefstijl. Het aspecifieke van die 
klachten maakt dat veel artsen voorzichtig zijn met toedie-
ning van synthetisch testosteron. Daar komt bij dat artsen 
nog steeds niet weten in hoeverre toediening van testoste-
ron op de lange termijn veilig is. Een belangrijk zorgelijk 
punt is dat testosteron de groei van prostaatkankertumo-
ren kan versnellen. Met het ouder worden, ontwikkelen veel 
mannen prostaatkanker. Het tempo waarin dat gebeurt, is 
echter in de meeste gevallen zo langzaam dat de aandoe-
ning niet verandert in een kanker waarvoor behandeling 
nodig is. Testosteron kan geen prostaatkanker veroorzaken, 
maar oncologen vrezen dat een kunstmatig verhoogde tes-
tosteronspiegel ‘probleemloze gevallen van prostaatkanker’ 
kan laten veranderen in levensbedreigende tumoren. 

Leefstijl
Het gunstige effect van testosterontherapie is volgens 

studies minder groot dan positieve berichten in de media 
suggereren. In een Utrechts onderzoek, waarin tweehon-
derd mannelijke zestigplussers een half jaar lang testos-
teroncapsules slikten, nam de vetvrije massa - de hoeveel-
heid huid, bot, spieren, bloed en organen - toe met iets 
meer dan een kilo.1 De Utrechtenaren spraken van een 
groot succes. Als diezelfde mannen echter in plaats van hun 
hormoonbehandeling een paar keer per week een fitness-
centrum hadden bezocht, hadden zij waarschijnlijk verge-
lijkbare resultaten geboekt. “Om al die redenen zijn mijn 
vakgenoten en ikzelf terughoudend met testosteronthera-
pie tegen verouderingsklachten”, zei endocrinoloog Pim de 
Ronde, verbonden aan het Kennemer Gasthuis in Haarlem, 
in 2012 in een interview.2 “We doen het liever niet. Liever 
wijzen we onze cliënten erop hoe zij hun klachten kunnen 
verhelpen als ze hun leefstijl veranderen.”

De relatie tot slapen
Een aanzienlijk deel van het testosteron dat in mannen 

circuleert, komt vrij tijdens de laatste fase van de slaap. Dat 
is het gevolg van een complexe cascade aan hormonale pro-
cessen die plaatsvinden in de slaap. Die processen verlopen 
beter naarmate mannen dieper en langer slapen, suggere-
ren experimenten.3 Uit diezelfde experimenten blijkt ook 
dat mannelijke twintigers tijdens hun slaap meer testos-
teron produceren dan veertigers.4 Dat komt vooral omdat 
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de slaap afnemen, 
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concludeerde de endocrinoloog Plamen Penev van de Uni-
versiteit van Chicago in een onderzoek dat hij publiceerde 
in Sleep.5

Studies
• In zijn onderzoek bepaalde Penev bij twaalf mannen 

van 64 tot 74 jaar hoeveel testosteron ‘s ochtends in hun 
bloed zat en hoeveel uur zij ‘s nachts sliepen. Dat liep 
uiteen van 4.5 tot 7.5 uur per etmaal. Penev ontdekte 
een rechtstreeks verband tussen die twee variabelen. De 
mannen die ’s nachts de meeste uren sliepen, maakten 
twee keer meer testosteron aan dan de mannen die het 
minste aantal uren sliepen. De veelslapers hadden een 
testosteronspiegel die normaal is bij een man van dertig.

• Onderzoekers van de Nationale Universiteit van Singa-
pore hebben Penevs bevindingen in 2010 bevestigd in 
een grotere studie, waaraan 531 mannen meewerkten.6 

Slaaptekort is in moderne landen een epidemisch ver-
schijnsel. Sliep de gemiddelde Amerikaan volgens histo-
rici in 1900 nog negen uur per etmaal, nu is dat nauwelijks 
meer dan zes uur. Kunstlicht, televisie, computer, internet 
en sociale media hebben de hoeveelheid slaap bij velen aan-
zienlijk verminderd. Bij mannen met een dalende testos-
teronspiegel bewerkstelligt het opheffen van dat slaaptekort 
wellicht een verbetering van hun toestand. 

Een bijkomende factor is dat mensen hun hoeveelheid 
slaap sterk overschatten. In Penevs studie sliepen de deelne-
mers per etmaal 75 minuten minder dan ze dachten gesla-
pen te hebben.

Overgewicht
Hoewel Nederland het vergeleken met andere ont-

wikkelde landen op gezondheidsgebied helemaal niet zo 
slecht doet, neemt ook in ons land het aantal mensen met 

overgewicht schrikbarend snel toe. In Nederland is al meer 
dan de helft van de volwassenen te dik, meldde het RIVM 
in 2012. 

Epidemiologische studies laten zien dat ook een te 
hoog lichaamsgewicht of, preciezer geformuleerd, een te 
hoog vetpercentage, de testosteronspiegel in mannen kan 
verlagen.

Studies
• Eén van die studies is afkomstig van endocrinologen 

van Aarhus Universiteit in Denemarken en verscheen in 
2008 in Fertility & Sterility.7 Uit dat onderzoek, waaraan 
meer dan tweeduizend mannen meewerkten, bleek dat 
slanke mannen, met een BMI tussen de 20 en 25, der-
tig procent meer testosteron in hun bloed hebben dan 
obese mannen, met een BMI van 30 of hoger. In andere, 
maar vergelijkbare studies vinden onderzoekers soort-
gelijke percentages. 

• Vooral in jonge mannen is het effect van vetmassa op 
de testosteronspiegel groot. In een recent onderzoek van 
de State University of New York hadden slanke tieners, 
met een BMI van 20, bijvoorbeeld twee keer meer tes-
tosteron in hun bloed dan leeftijdgenoten met een BMI 
van 36. 
 Wetenschappers weten niet precies hoe te veel lichaams-
vet de testosteronspiegel verlaagt. Een oudere theorie is 
dat in vetweefsel het enzym aromatase actief is. Aro-
matase zet testosteron om in estradiol. Op basis van 
die theorie verwachtten endocrinologen dat te dikke 
mannen een verhoogde estradiolspiegel zouden heb-
ben. Dat is in studies inderdaad soms het geval, maar 
vaak ook niet. Recentere theorieën zoeken de verklaring 
daarom in een andere hoek, zoals in hormonen of ont-
stekingseiwitten die door vetcellen worden uitgeschei-
den en die direct of indirect de aanmaak van testosteron 
afremmen.

• Het testosteronremmende effect van overgewicht is 
gelukkig omkeerbaar. In studies waarin dikke mannen 
afvallen en hun vetmassa verminderen, stijgt hun tes-
tosteronspiegel. In een Deense studie, die in 2011 ver-
scheen in  Reproductive Health, nam de testosteronspie-
gel in obese mannen met meer dan veertig procent toe, 
op het moment dat zij ongeveer vijftien procent van hun 
gewicht hadden verloren.19

Kort maar explosief bewegen
De meeste vormen van lichaamsbeweging verhogen de 

testosteronspiegel van mannen. Een uitzondering op die 
regel is duursport. Volgens een onderzoek van de Univer-
siteit van North Carolina hebben mannelijke duursporters 
zestig procent minder testosteron in hun lichaam dan niet-
actieve mannen.10 Waarschijnlijk kan duursport in ieder 
geval bij sommige mannen de hormoonhuishouding gron-
dig ontregelen, want op toediening van hormonen die de 
afgifte van testosteron in gezonde mannen verhogen, reage-
ren veel duursporters minder goed. 

De meeste duursporters merken daar overigens niets 
van. In hun lichaam zijn kennelijk processen actief, die de 
verlaging van de testosteronspiegel ondervangen. Mannen 
die hun testosteronspiegel willen verhogen zouden daarom 
beter niet kunnen kiezen voor inspanningsvormen die lan-
ger dan veertig minuten duren. Beter geschikt zijn korte en 
explosieve bewegingsvormen, die een beroep doen op snel-
heid en kracht. 

Studies
• Het meest voor de hand ligt krachttraining. Volgens een 

Spaans onderzoek stijgt in mannen, die een paar keer 
per week gaan trainen met gewichten of weerstandma-
chines, de testosteronspiegel in enkele maanden met 
veertig procent.11 
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• Een andere mogelijkheid is intervaltraining, al dan niet 
gecombineerd met krachttraining. Recent publiceer-
den Iranese sportwetenschappers een studie waarin zij 
doortrainde worstelaars naast hun volle trainingspro-
gramma ook nog eens twee keer per week aan interval-
training lieten doen.12 In dit geval bestond die interval-
training uit zes sprints van elk 35 meter, met tussen de 
sprints tien seconden rust. Door de toevoeging van deze 
korte intervaltraining steeg de testosteronspiegel in de 
atleten met bijna twintig procent. 

Kortdurende maar explosieve bewegingen verhogen 
de testosteronspiegel waarschijnlijk doordat ze de spieren 
prikkelen om meer testosteronmoleculen uit het bloed op 
te nemen. Daardoor zakt de testosteronspiegel abrupt. Het 
hormonale systeem reageert op die verlaging van de testos-
teronspiegel door de aanmaak van testosteron in de testes te 
verhogen. Bij langdurige bewegingsvormen blijft die verho-
ging volgens dierstudies uit, omdat daarbij enzymen actief 
worden die de aanmaak van testosteron afremmen.13

Evenwichtige voeding
Er is een uitgebreide literatuur over de relatie tussen 

voeding en testosteron in mannen. Een belangrijke rol is 
daarbij weggelegd voor de hoeveelheid verzadigd en enkel-
voudig onverzadigd vet in de voeding. Is die te laag, dan 
zakt de testosteronspiegel.14 Kennelijk zijn verzadigde en 
enkelvoudig onverzadigde vetzuren efficiënte grondstof-
fen op basis waarvan de testes testosteronmoleculen kun-
nen maken. 

Hoewel voedingswetenschappers van mening zijn dat 
zijzelf in het verleden de gezondheidsrisico’s van verza-
digde vetzuren hebben overdreven, zijn er nog steeds argu-
menten om de inname van sommige verzadigde vetzuren 
niet te hoog te laten oplopen. Aan enkelvoudige vetzuren, 

die in ruime hoeveelheden aanwezig zijn in bijvoorbeeld 
olijfolie, avocado en noten, zijn voor zover bekend geen 
gezondheidsrisico’s verbonden. Bij een dieet met weinig 
vet lijkt toevoeging van die voedingsmiddelen dan ook de 
aangewezen manier om de testosteronspiegel te norma-
liseren. Dierstudies hebben laten zien dat die benadering 
werkt. In die experimenten leidde een toename van het aan-
deel van olijfolie in de voeding tot een verhoging van de 
testosteronspiegel.15 

Een tweede factor is de hoeveelheid eiwit in de voe-
ding, hoewel eiwit strikt genomen weinig invloed heeft op 
de aanmaak van testosteron. Bij veel mensen vermindert 
de inname van eiwitten als de jaren gaan klimmen. Op het 
moment dat slechts tien procent van de energie in de voe-
ding uit eiwitten bestaat, verandert zeker bij oudere man-
nen de samenstelling van het bloed op een zodanige manier 
dat testosteron daardoor minder actief is: de concentratie 
van het bindingseiwit SHBG neemt toe,16 die van albumine 
af.17 Beide eiwitten vervoeren testosteronmoleculen. Testos-
teron dat is gebonden aan SHBG is echter niet actief, tes-
tosteron dat is gebonden aan albumine is dat nog wel. Een 
dieet waarbij de energie voor tenminste vijftien procent uit 
eiwit komt, zorgt ervoor dat het testosteron in het bloed zijn 
werk kan doen. 

Gezonde manier van leven
Voldoende slaap, een gezond gewicht, bewust bewegen 

en een evenwichtige voeding horen bij een gezonde leef-
stijl. Waarschijnlijk verhogen nog veel meer elementen van 
een gezonde leefstijl de testosteronspiegel. Epidemiologi-
sche studies vertellen dat de testosteronspiegel ook stijgt 
door gezonde gewoonten als niet-roken, geen alcohol drin-
ken, een paar keer per week vis eten, weinig zout gebrui-
ken en magere zuivelproducten consumeren in plaats van 
volvette.18 

Het effect van leefstijl wordt sterker naarmate man-
nen ouder zijn, weten we inmiddels. Uiteraard zakt ook bij 
gezonde mannen met het ouder worden de testosteronspie-
gel, maar niet in dezelfde mate als bij ongezonde mannen. 
Bij gezonde westerse mannen, die ook op hoge leeftijd geen 
medicijnen gebruiken, zakt volgens epidemiologische stu-
dies 19 de concentratie actief testosteron tussen hun dertig-
ste en zeventigste levensjaar met 25 procent. Bij mannen 
die gaan tobben met hun gezondheid en op een gegeven 
moment wel medicijnen moeten gebruiken, is dat twee keer 
zo veel. 

Tot slot
Er zijn dus alternatieven voor toediening van synthe-

tisch testosteron. Voordat zij besluiten synthetische hormo-
nen nodig te hebben, zouden mannen met een lage testos-
teronspiegel ervoor kunnen zorgen dat ze voldoende slapen, 
een gezond gewicht hebben, kort maar explosief bewegen 
en evenwichtig eten. “Die maatregelen kunnen niet alleen 
de testosteronspiegel verhogen, maar maken je ook gezon-
der”, zei endocrinoloog Pim de Ronde van het Kennemer 
Gasthuis in Haarlem. “Ze zorgen ervoor dat je je beter voelt, 
meer energie hebt en er beter uitziet. Of dit het gevolg is 
van een verhoogde testosteronspiegel? Misschien wel, mis-
schien ook niet. Maar maakt dat iets uit?”
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