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Dehydroepiandrosteron
Het profiel van een prohormoon

Door: Willem Koert

Gedurende vijftien jaar was de verkoop van het hormoon dehydroepiandrosteron (DHEA) in Nederland niet 
toegestaan, maar de overheidsdiensten hebben hun mening over het populaire anti-verouderingssupplement 
herzien. In dit artikel vatten we samen wat wetenschappelijke studies over DHEA aan het licht hebben gebracht. 

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw ver-
kochten Nederlandse natuurvoeding- en supplementen-
winkels het hormoon DHEA. Meestal betrof het pro-
ducten uit de Verenigde Staten, waar DHEA in 1994 op 
de markt verscheen. Al na enkele jaren verdwenen in de 
meeste Europese landen de DHEA-preparaten echter uit 
de schappen, tot verdriet van een aantal complementaire 
behandelaars die het middel wel eens voorschreven aan 
mannen en vooral vrouwen met onbestemde veroude-
ringsklachten. Overheidsdiensten oordeelden dat DHEA 
een medicijn was en geen stof die in supplementen mocht 
zitten. 

Inmiddels hebben in ieder geval de Nederlandse auto-
riteiten hun mening over DHEA herzien en maakt DHEA 
zich op voor een terugkeer in de winkels. De Neder-
landse Voedsel en Warenautoriteit en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg zien DHEA niet meer als een medicijn en 
beschouwen het als een ‘handelswaar’ dat supplementen-
bedrijven mogen verkopen. Medische claims mogen de 
bedrijven daarbij uiteraard niet maken. Sterker nog, bij de 
afweging om DHEA niet meer als medicijn maar als ‘han-
delswaar’ te beschouwen was het doorslaggevende argu-
ment dat “DHEA geen merkbare farmacologische werking 
heeft”, aldus een medewerker van de Inspectie in een mail-
bericht aan de schrijver van dit artikel. 

In dit artikel schetsen we een profiel van DHEA op basis 
van de beschikbare wetenschappelijke literatuur die is ver-
schenen nadat DHEA in Nederland in de ban is gedaan. 
Daarbij pretenderen we niet, volledig te zijn. De focus ligt 
vooral op het gebruik van DHEA bij gezonde of redelijk 
gezonde mensen. Het gebruik bij specifieke ziektebeelden 
komt slechts zijdelings aan de orde. 

 

Prohormoon
We noemden DHEA hierboven een ‘hormoon’. Dat was 

niet correct. DHEA heeft op zichzelf geen of een zwakke 
hormonale werking, al kan DHEA zich wel vastmaken aan 
de androgeenreceptor in de cellen. Die receptor is eigen-
lijk bedoeld voor het mannelijke geslachtshormoon tes-
tosteron. Die receptor zit onder meer in spiercellen, maar 
ook in de cellen van bloedvaten, in de huid, de geslachts-
organen, de hersenen en het botweefsel. Endocrinologen 
vergelijken hormonen wel eens met een autosleutel; recep-
toren worden vergeleken met een contactslot in een auto. 
Zoals een auto pas opstart als de automobilist zijn sleutel in 
het contact steekt, zo heeft een hormoon pas effect als het 
zich vastmaakt aan zijn receptor. In die metafoor is DHEA 
geen goede sleutel. Hij past wel op het contactslot, maar 
heeft maar een fractie van de impact van een volwaardig 

hormoon als testosteron. Om in de metafoor te blijven: de 
motor van een auto die wordt opgestart door DHEA slaat 
niet aan, maar er is wel een gerede kans dat de ruitenwis-
sers functioneren. 

DHEA-moleculen kunnen in het lichaam echter wel 
veranderen in volwaardige hormonen. Enzymen kunnen 
DHEA-moleculen omzetten in zowel testosteron als estra-
diol, het vrouwelijke geslachtshormoon. DHEA kan ook 
omzetten in hormonen als 7-hydroxy-DHEA, waarvan 
immunologen vermoeden dat die het immuunsysteem sti-
muleren en in hormonen als 7-hydroxy-EPIA, die waar-
schijnlijk een stimulerend effect op hersencellen hebben.1

Endocrinologen noemen een verbinding die op zichzelf 
geen of bijna geen effect heeft, maar wel kan omzetten in 
actieve stoffen, een prohormoon. In het geval van DHEA is 
het aantal soorten actieve hormonen aanzienlijk. Zo aan-
zienlijk, dat veel endocrinologen in reguliere zorginstel-
lingen sceptisch zijn over het therapeutisch gebruik van 
DHEA. “Het effect van DHEA is onvoorspelbaar”, merkte 
één van hen enkele jaren geleden op in de wandelgangen 
van een symposium over hormoontherapie. “Ik vergelijk 
toediening van DHEA daarom met het afvuren van een 
schot hagel. Ik zal ongetwijfeld iets treffen, maar weet niet 
precies wat.”

Die onvoorspelbaarheid komt ook naar voren in som-
mige studies. In een recent onderzoek van de Univer-
sité Libre de Bruxelles, België, verbetert inname van 50 
mg DHEA voor het slapen gaan bijvoorbeeld de kwali-
teit van de slaap bij postmenopauzale vrouwen.2 Tenmin-
ste, bij vrouwen bij wie door de DHEA-suppletie ook de 
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testosteronspiegel een beetje stijgt en de estradiolspiegel 
constant blijft. Bij vrouwen bij wie de estradiolspiegel een 
beetje stijgt, maar de testosteronspiegel niet, heeft DHEA 
geen effect op de slaapkwaliteit. 

Anti-veroudering
Onderzoekers die in DHEA geloven, zien het hormoon 

vooral als anti-verouderingsmiddel. Met reden, want na het 
25e levensjaar daalt de concentratie DHEA in het lichaam 
jaarlijks. Die daling zet door tot het 60e levensjaar; daarna 
blijft de concentratie DHEA in het bloed min of meer sta-
biel. Dan is de DHEA-spiegel ongeveer dertig procent van 
wat die was tijdens de jeugd.

Fernand Labrie, een moleculair endocrinoloog die is ver-
bonden aan de universiteit van Laval in Canada, vermoedt 

dat DHEA een sleutelfactor is in de gezondheid van vrou-
wen bij wie de eierstokken na de overgang geen hormonen 
meer aanmaken. “DHEA wordt vooral aangemaakt door de 
bijnieren”, zegt hij. “Evenals adrenaline. Kleine hoeveelhe-
den van dat DHEA veranderen in het lichaam in actieve 
hormonen en ondervangen zodoende het wegvallen van de 
aanmaak van estradiol en testosteron na de menopauze.” 

Dat gebeurt bijvoorbeeld in het skelet, in spierweefsel 
en in de vetcellen, maar ook in de bloedvaten, in de huid 
en de hersenen. Onderzoekers denken dat de vermindering 
van de concentratie actieve hormonen in die weefsels na de 
menopauze een rol speelt bij bijvoorbeeld botontkalking, 
sarcopenie, diabetes type-2, vetzucht, hart- en vaatziekten, 
huidveroudering, vermindering van de mentale vermogens 
en misschien ook bij de ziekte van Alzheimer. Endocrino-
logen hebben dan ook geprobeerd om met DHEA-supple-
tie die aandoeningen te verzachten of af te remmen.3 Op 
veel gebieden zijn de verhoudingsgewijs grote studies, uit-
gevoerd met zorgvuldig opgestelde protocollen en gefinan-
cierd met overheidsgeld, teleurstellend verlopen. 

Tegenvallende onderzoeksuitkomsten
• DHEA is bijvoorbeeld geen middel gebleken dat man-

nen en vrouwen beschermt tegen vetzucht. Er is inder-
daad een studie waarin mannen en vrouwen met de 
ziekte van Addison, 50 mg DHEA per dag krijgen en bij 
wie DHEA een afname van de vetmassa veroorzaakt.4 
Dat is niet verrassend. Bij de ziekte van Addison werkt 
de bijnierschors niet goed; de aanmaak van hormonen 
als cortisol, aldosteron en DHEA is abnormaal gering. 
Servische onderzoekers die dagelijks 100 mg DHEA aan 
gezonde sporters van 19 tot 22 jaar gaven, zagen ech-
ter geen enkel effect op de lichaamssamenstelling optre-
den.5 Toen Amerikaanse onderzoekers enkele tientallen 
gezonde mannen en vrouwen van 60 tot 88 jaar gedu-
rende een jaar 50 mg DHEA per dag gaven, konden ze 

evenmin een statistisch significante vermindering van 
de vetmassa ontdekken.6 

• Ook een verbetering van het immuunsysteem door 
toediening van DHEA lijkt niet goed mogelijk. In een 
experiment waarin HIV-patiënten DHEA kregen toe-
gediend, vonden onderzoekers van de Universiteit van 
California, San Francisco, geen effect op de vermenig-
vuldiging van het virus.7 

• Evenmin succesvol verliepen studies naar een verla-
ging van het risico op hart- en vaatziekten door DHEA-
suppletie. Anders dan sommige onderzoekers hadden 
gehoopt, maakt het prohormoon de bloedvaten niet 
soepeler.8 In studies verhoogt DHEA de concentratie 
van het ‘slechte cholesterol’ LDL tot op zekere hoogte, 
maar verlaagt het prohormoon tegelijkertijd  het ‘goede 
cholesterol’ HDL enigszins.6 Het positieve en negatieve 
effect van DHEA-suppletie op hart en bloedvaten lijken 
elkaar op te heffen.

• De hoop dat toediening van DHEA het risico op diabe-
tes type-2 kan verlagen is eveneens door recente studies 
de grond in geboord. Volgens een studie van de Uni-
versiteit van Monash in Australië, waaraan ongeveer 90 
postmenopauzale vrouwen als proefpersoon deelnamen, 
verhoogt suppletie met 50 mg DHEA per dag de gevoe-
ligheid voor insuline niet.9

• Ook studies naar de mentale effecten van DHEA zijn 
teleurstellend. Volgens kleine studies uit de jaren negen-
tig bewerkstelligt DHEA-suppletie bij ouderen een 
gevoel van welbevinden en een verbetering van het 
mentale vermogen.10 In 2006 concludeerde een over-
zichtstudie echter dat het wetenschappelijke bewijs voor 
die effecten ontbrak.11 In 2008 verschenen bovendien de 
tegenvallende resultaten van de DHEA and Well-Ness 
(DAWN) Trial, een verhoudingsgewijs grote studie naar 
specifiek die aspecten van DHEA.12 In die trial, waar-
aan meer dan honderd gezonde 55-plussers als proef-
persoon deelnamen, konden de onderzoekers geen 

Ondergedoseerde DHEA-supplementen
Niet alle voedingssupplementen met DHEA deu-

gen, weten we sinds 1998. In dat jaar publiceerden 
Amerikaanse chemici een analyse van 17 DHEA-pro-
ducten.23 De meeste waren ondergedoseerd en bevatten 
zestig tot tachtig procent van de hoeveelheid DHEA die 
de fabrikant op het etiket had vermeld. In drie produc-
ten was zelfs geen spoortje DHEA te bekennen. 

In december 2010 deed de Amerikaanse consu-
mentenorganisatie ConsumerLab een soortgelijke ana-
lyse en constateerde dat de situatie was verbeterd.24 De 
organisatie testte de producten van een dozijn verschil-
lende merken en vond maar één ondeugdelijk prepa-
raat. Dat bevatte slechts vijftien procent van de hoeveel-
heid DHEA die het etiket aangaf. Het bewuste product 
was verdacht goedkoop: per 25 mg prohormoon zou 
het product, als het werkelijk zou bevatten wat het eti-
ket aangaf, slechts 4 cent hebben gekost. 
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significante effecten van DHEA op het welbevinden en 
de mentale vermogens vinden. 

• Een vergelijkbaar beeld geven de studies naar het effect 
van DHEA op het libido. Tegenover studies die sugge-
reren dat DHEA vooral in postmenopauzale vrouwen 
met niet functionerende bijnierschors zorgt voor een 
toename van de seksuele interesse, staan studies waarin 
DHEA-suppletie bij gezonde postmenopauzale vrou-
wen geen significant effect op het libido heeft.13 In een 
verhoudingsgewijs groot opgezette trial die een jaar 
duurde, vonden de onderzoekers geen effecten van een 
dagelijkse dosis op de seksuele interesse van postmeno-
pauzale vrouwen.14

Positieve onderzoeksuitkomsten
Op enkele andere terreinen melden studies positieve 

resultaten. Langdurige DHEA-suppletie maakt de botten 
van vrouwelijke 55-plussers bijvoorbeeld sterker.15,16 

Diverse studies rapporteren dat DHEA-toediening 
huidveroudering afremt en soms zelfs terugdraait.17 De stu-
dies zijn zo overtuigend dat cosmeticaproducent L’Oréal 
crèmes en lotions heeft ontwikkeld op basis van DHEA en 
de werkzaamheid daarvan in studies aantoonde.18 Een aan-
tal kosmetische producten op basis van DHEA is via inter-
net verkrijgbaar.

Tenslotte zijn er aanwijzingen dat DHEA-suppletie bij 
ouderen die lichamelijk actief zijn de spiermassa kan hel-
pen vasthouden. Toediening op zichzelf heeft volgens een 
recente overzichtsstudie weliswaar geen positief effect op de 
spiermassa en kracht,19 maar in ouderen die ook een bewe-
gingsprogramma volgen, vinden onderzoekers soms wel 
degelijk een verhoogde toename van de spiermassa en de 
kracht door suppletie met 50 mg DHEA per dag.20 Zelfs in 
jongere sporters heeft suppletie met DHEA volgens recente 
studies een milde spierbeschermende werking. Onlangs 
toonden Texaanse bewegingswetenschappers bijvoorbeeld 

aan dat suppletie met 100 mg DHEA per dag spieren tijdens 
een veeleisende training beschermt en daardoor het herstel 
en de groei van spierweefsel wellicht bevordert.21

Negatieve gezondheidseffecten
In de jaren negentig betitelden enthousiaste supple-

mentenkenners DHEA wel eens als ‘de bron van de eeu-
wige jeugd’. Dat was onterecht, blijkt uit het bovenstaande 
onvolledige overzicht. Tegenover dat teleurstellende over-
zicht staat echter dat er relatief weinig aanwijzingen zijn dat 
DHEA-suppletie schadelijk kan zijn. 

Tot de schaarse aanwijzingen voor bijwerkingen van 
DHEA behoort het onderzoek dat de Australische molecu-
laire wetenschapper Martin Ng publiceerde in 2003.22 Ng 
stelde cellen uit menselijke bloedvaten in reageerbuizen 
bloot aan oplopende concentraties DHEA en constateerde 
dat die cellen bij hoge concentraties cholesterol gingen 
opslaan. Als dat in bloedvaten gebeurt, vernauwen deze. 
Bloedvatvernauwing is een voorfase van aderverkalking. 

De laagste concentraties die Ng uitprobeerde, waren 
vergelijkbaar met de DHEA-spiegel in jonge gezonde man-
nen en vrouwen. Bij die concentraties trad het effect echter 
niet op. Dat doet vermoeden dat ook bij ouderen die 50 mg 
DHEA per dag gebruiken geen schade aan de vaatwanden 
zal optreden. Bij die inname stijgt de DHEA-concentratie tot 
een niveau dat onderzoekers bij jonge mensen vinden, maar 
niet hoger. De potentieel riskante effecten die Ng vond, tra-
den pas op bij een onrealistisch hoge DHEA-inname.

In theorie zou DHEA, door omzetting in testosteron 
of estradiol, het risico op hormoongerelateerde ziekten 
als prostaat- en borstkanker kunnen verhogen. In studies 
zijn daarvoor nooit aanwijzingen gevonden, waarschijnlijk 
omdat de omzetting van DHEA in testosteron en estradiol 
beperkt is. 

De enige bijwerking van DHEA-suppletie die in 
studies soms opduikt, is een toename van ongewenste  

lichaamsbeharing bij vrouwen. In de studies die hirsu-
tisme als bijwerking rapporteren, blijken enkele procen-
ten van de proefpersonen daar vatbaar voor te zijn. 

 

Conclusie
DHEA is niet het effectieve anti-verouderingsmiddel 

waarvoor het vijftien jaar geleden nog doorging. Daar-
voor zijn te veel studies teleurstellend verlopen. De effec-
ten van DHEA-suppletie op de bot- en spiermassa zijn 
voor sommige groepen ouderen misschien wel dege-
lijk interessant, zeker omdat de gezondheidsrisico’s van 
DHEA beperkt zijn. De grootste studies die tot nu toe 
zijn verschenen, hebben betrekking op tientallen oude-
ren en duurden maximaal twee jaar. Dat betekent dat we 
nog steeds geen beeld hebben van de langetermijneffec-
ten van DHEA. Langdurig DHEA-gebruik kan dan ook 
nog steeds het beste plaatsvinden onder medische bege-
leiding.  <
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