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I
n2009kreeg inhetYerkes
NationalPrimateResearch
CentervandeAmerikaanse
EmoryUniversity eenprai-
riewoelrat een injectiemet
destof oxytocine.Het vrouw-
tje,wantdatwashet,merkte
erweinigvan.Nou ja,behal-

vedat ene:hetwijfjehechtte zich
daarnaaanheteerstehetbesteman-
netjedathet tegenkwamenbleef
hemderest vanhaar leven trouw.
De injectiespuit alspijl vanCupido,

degodvande liefde.Watde leidervan
hetexperimentLarryYoungbetreft is
hetook toepasbaaropmensen. ‘Men-
senenwoelrattenhebben inhun lief-
deslevenheelwatgemeen’, zeihij
kortnahetexperiment tegen TheNew
York Times.Het zouniet langduren
voor je een leukepartner zoukunnen
veroverenmeteen liefdespil ineen
glas cola, fantaseerdendemediadie
vanhetexperiment luchtkregen
erop los.
Niethelemaal eerlijk –deprairie-

woelrat is vannatureveelmonoga-
merdandemens –maarhet ideedat
liefdemisschienwelmedischaf-
dwingbaar is, duiktde laatste tijdva-
kerop.NeemdeethiciBrianEarp,An-
ders Sandbergand JulianSavulescu
vanhetOxfordUehiroCentre forPrac-
tical Ethics. Ineenveelgeciteerdarti-
kel inhet vakbladPhilosophy&Techno-
logypleitenzevoor, zoals zehetnoe-
men,deneuroverbeteringvanmen-
selijke relaties. ‘Depsychologischeen
biologischeprocessenvande liefde
zijndoordeevolutieontworpenvoor
eenveelbeperkterdoeldanwatweer
tegenwoordigvanverwachten’, aldus
dedriewetenschappers.De liefde is
eigenlijkniet toegerustomeenmo-
dernhuwelijkdecennia in standte
houden ineen turbulente, onvoor-

spelbareenstressvollewereld.Daar
kunnenwewelwathulpbij gebrui-
ken.
Inderdaad lijdenhuwelijkensteeds

vaker schipbreuk.Hetechtschei-
dingspercentage steeg inNederland
van24procent in 1980 tot 36procent
hetafgelopen jaar. Eencijferwaarach-
ter veel treurnis schuilgaat,want lief-
despartnersbrekenzeldenvanharte.
Maarals jarenvankleineengrotere
irritaties en teleurstellingenzichheb-
benopgehoopt, ishetbijde relatie-
therapeutdweilenmetdekraan
open.Uitwroken teleurstellingma-
kendeex-partners elkaarvaaknog ja-
renhet levenzuur,metdekinderen
als zwaarste slachtoffers, blijktuit tal
vanstudies. Scheidenmaaktdikwijls
vooralongelukkig,meentEarp.Het
zoueenzegenzijnalswede liefde
langschemischewegeen impulskun-
nengeven.

. . .

Ishetnadesuccesvolle erectiepil Via-
gra tijdvoorde ik-hou-van-jou-pil? ‘Er
isbeslist commerciëlebelangstelling
bijde farmaceutische industrie’, sig-
naleertneuro-onderzoekerengebo-
renZweedAnders Sandberg. ‘De indu-
strie steekt veelgeld indeontwikke-
lingvaneenmedicijnomdesociale
vaardighedenbij autismeteverbete-
ren. Toepassingbij relatieproblemen
isdaarvaneen interessante spin-off.’
Hetdraait indatonderzoekom

oxytocine,de stof uitde injectiespuit
voordeprairiewoelrat, eenneurohor-
moondatookmensengevoelig
maaktvoor socialeprikkels.Oxyto-
cine richtdeaandachtopdeogenen
lichaamshoudingvandemensenom
jeheen.Hethelptpartnersombeter
elkaarsgedachtenenverlangens te
radenenmaaktdat vaderenmoeder

zorgzameromgaanmethunkinde-
ren.Naeenextradosis vandestof
wordtermeergeknuffeldenge-
speeld.Aldieblije familie-ervaringen
wordendankzij oxytocinebovendien
extragoedopgeslagen inhetgeheu-
gen.
Oxytocineverhoogtookhetver-

trouwen inelkaar. Proefpersonendie
oxytocine toegediendkregenvooraf-
gaandeaaneenonderhandelingsspel
gedroegenzichveel soepeler. Zewa-
renruimhartigen inschikkelijk.Oxy-
tocine inhetbloedstimuleertmen-
senookomzichkwetsbaarop te stel-
lenenelkaars steuntevragen, zo rap-
porteerdenonderzoekers vande
ConcordiaUniversity inMontreal,
eerderdezezomer. Ineenexperiment

werdenstudentengekrenktdoorze
ineendiscussie te interrumperen, te-
gen te sprekenendaarna tenegeren.
Zijdiegeneigdwarenzich inzo’n si-
tuatie stilletjes terug te trekkenom
desocialepijn teverbijten, zochten
naeendosisoxytocine juistde steun
vanandere studenten.

Destroomaanvriendelijkeeigen-
schappendiehetoxytocineonder-
zoekoplepeltdroogtmaarnietop.
Ideaal spul voordebestrijdingvanre-
latieproblemen, lijkthet.Onderzoe-
kers vandeUniversiteit vanZurich
vroegen in2008aan47getrouwdehe-
terostellenwaarzezoal ruzieover
hadden.Zoals verwacht leiddedat
snel totgekibbel enoplopendeemo-
ties, endaarwashetdeonderzoekers
omtedoen. Stellendievooraf eendo-
sisoxytocinehaddenopgesnoven, lie-
tenhetminderuitdehand lopendan
deanderen. Zemaaktengeenverne-
derendeopmerkingen,haddenmeer
oogcontact, interrumpeerdeelkaar
minderen luisterdenbeternaarel-
kaar. Zeproduceerdenookminder
vanhet stresshormooncortisol, bleek
uitdemetingen. Precieswateenrela-
tietherapeut – vaak tevergeefs –pro-
beert tebereiken.

Hetprobleemisalleen:doedit
maareens thuis.HetZwitserseonder-
zoekvondplaatsondergecontro-
leerdeomstandigheden: stiptdrie
kwartier voorhetuitgelokte conflict
werddeoxytocine toegediend. Thuis
isdat lastig teorganiseren,want ru-
zies latenzichnietplannen. Echtge-
noten incrisistijdpermanentextra
oxytocine toedienen isookniethan-
dig,wantdestof beïnvloedtnueen-
maalhet vertrouwen in iedereen:dus
ook inzakenpartners, colporteursen
eventueleminnaarsofminnaressen.

Beter lijkthetomdehersenenzelf

dieextradosesbindingshormoonte
latenproduceren, zodathetniveau
zichopeennatuurlijkemanierblijft
aanpassenaandesituatie. In junibe-
schrevenonderzoekers vandeFlorida
StateUniversity inNatureNeuro-
sciencedat jedenatuurlijkeafgifte
vanoxytocine indehersenenvan
woelrattenkuntverhogendooreen
zogehetenhistone-deacetylase-
remmer (HDAC-remmer) in te spui-
ten, eenstof die indecellenoxytocine
-genenaanschakelt.

Zijndegeneneenmaalgeactiveerd,
danblijvendehersenen langere tijd
extraveeloxytocineproduceren. In
hunartikel speculerendeonderzoe-
kersoverde toepassingbijmensen:
‘Gezienderelevantie vandeprairie-
woelrat alsmodel voorpaarvorming
bijmensen, effenenonzegegevensde
wegvoornieuwe farmacologische
mogelijkhedenomsociaalgedrag te
beïnvloeden.’

. . .

Lang levehet ‘knuffelhormoon’.Maar
alleenmetoxytocinekomenweer
niet. Allereerstomdatdestof wordt
afgebrokendoorhetmannelijkege-
slachtshormoontestosteron.Man-
nenzijndaaromdeels afhankelijk
vaneenanderbindingshormoon:
vasopressine. In2009ontdektenon-
derzoekers vanhetZweedseKaro-
linska Instituutdatmannendiedoor
eengenetischdefectgeenvasopres-
sine inhunbloedhebben, eenhalf
keervakervrijgezelwaren. Enals ze
wel eenrelatiehadden,kamptenze
tweekeer zovaakmet relatieproble-
men.Zondergenoegvasopressine is
eenmaneenbrekebeentje inde
liefde, suggererendecijfers.

Netalsoxytocine scherptvasopres-
sinehet socialebreinenhet sociale

Zondergenoeg
vasopressine
iseenmaneen
brekebeentje
indeliefde
Karolinska Instituut Zweden
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geheugen.Mannenwordenervrien-
delijker van tegenvrouwenenkinde-
ren –maarniet tegenandereman-
nen,wantnaeendosis vanhetneuro-
hormoonwekkenvreemdemannen
juist extraagressieop, alhelemaalals
dekinderen indebuurt zijn.
Zoeenduidig snoezigenknuffelig

is vasopressinedusniet. Enoxytocine
bijnader inzieneigenlijkookniet.
Onderzoekbrachtde laatste jaren
naast allepositieveeigenschappen
vandebindingshormonenookeen
aantal lelijkebijwerkingenaanhet
licht. Zomaaktvasopressineniet al-
leenagressiever,maarookangstiger.
Oxytocinemaaktmindervergevings-
gezindenwakkertde jaloezieaan.
Niethandig in relatietherapie,waar
jaloersegevoelensniet zeldeneen
aanleidingzijn.

Ookbij stresshelptoxytocine rela-
tieproblemenal snel vanderegen in
dedrup.Vrouwendieveeloxytocine
inhunbloedproducerenbijdege-
dachteaaneen liefdevolleontmoe-
ting,wordenextradepressief alsde
spanning inhunrelatieoploopt.Dat
komt,denkendeonderzoekers van
deuniversiteit vanPittsburghdiehet
in2008vaststelden,doordatoxyto-
cinedegevoelensvanangst enzwaar-
moedigheidversterkenalsde liefdes-
band ingevaarkomt.
Heteffectvanbindingshormonen

hangtbovendienaf vandeaanwezig-
heidvananderestoffen.Vasopressine
enoxytocinescherpendegevoelig-
heidvoorsociale signalen,maar
scheppenzelf geenpositieveemotie.
Daarvoormoetde ‘feelgood’-neuro-
transmitterdopamineaanwezigzijn.
Dopamine isdestof diehoortbij ver-
liefdheid, zoenenenseks.Debin-
dingshormonenzijndusalleengoed
voorde liefdealsde liefdegoed is.

Logisch, vindtevolutiepsycholoog
PaulEastwickvandeUniversiteit van
Texas. Partnerbinding is evolutionair
gesprokennogmaareenzeer recente
ontwikkeling.Waarschijnlijkander-
half tot tweemiljoen jaargeleden
gingenpartners zichaanelkaarbin-
den.Ditwaseen ‘aanpassing’ vande
bestaandeaantrekkingskrachtvan
lust enverliefdheid, zegtEastwick.
Hetbindingshormoonversterktedie
bestaande lijm,maarwasnooitbe-
doeldals zelfstandigeoplossing.
Alleenextrabindingshormoonkan

eenkwakkelende liefdesrelatiedus
niet redden. Eengoed liefdesmedi-
cijndruktopmeer liefdesknoppente-
gelijkdoorook lichamelijkeaantrek-
kingskrachtengevoelensvaneuforie

te stimuleren.Onderzoeker Sandberg
somtvoordehand liggendemoge-
lijkhedenop. Testosteronverhoogtde
lust.MDMA(ecstasy)maakteufo-
risch.MDMAisverboden,maarwordt
alwel experimenteelgebruiktbij
traumatherapie.Getipt voorde lief-
descocktailwordtookhethormoon
dat corticotropinevrijmaakt,datde
afgifte vanstresshormoonstimuleert
enzozoukunnenbijdragenaande
vechtlustomderelatie te redden.

. . .

Wordthetallemaalniet te ingewik-
keld,metaldiehormonen? ‘Jemoet
nietdenkenaaneenpildie je slikt en
je relatie isgered’, zegt Sandberg.
‘Daarvoor is liefde te complexen te

subtiel.Diemoleculenwetennatuur-
lijkooknietwelkebanderversterkt
moetwordenenwelkeaantrekkings-
krachterdient tewordenvergroot.
Liefdesmedicatie zal alleenwerken in
combinatiemet relatietherapie.’

Afgeziennogvandieanderevraag:
hoeverwillenwegaanomde liefde te
redden? ‘Mensendenkensomsdat
onzeonderzoeksgroephier inOxford
conservatief is.Dathetbij onsalle-
maaldraaitomtraditionelewaarden.
Maarwedenkenhierooknaovereen
antiliefdespil’, zegt Sandberg. ‘Een
vriendvanmijwasdirect enthousiast
overdat idee, omdathetdedoorstro-
mingopderelatiemarktkonvergro-
ten. Zokun jeerook tegenaankijken.
Iedereenmoetdat zelf uitmaken.’

Ineennogongepubliceerdartikel
werkendeonderzoekersdieantilief-
despil verderuit.Heilzaaminelkge-
val voormensendievastzitten in
destructieve relatiesof die lijdenaan
ernstig liefdesverdriet; en farmacolo-
gischgezienwaarschijnlijkminder
complexdande liefdespil. Sommige
bestaandemedicijnenhebbenal een
antiliefdeseffect alsbijwerking. Zo
doenantidepressivabij veelmensen
dezin inseksvergaanendempenze
deemotie. Verliefdheidkanworden
aangepaktmetdebestaandemedica-
tie voordwangstoornissen,waaraan
verliefdheidneurobiologischgezien
verwant is.

InhetYerkesNationalPrimateRe-
searchCenter liet LarryYoung intus-
senookal ziendat jeprairiewoelmui-
zenhunpartnervoorkeurweerkunt
latenverliezen,doorhet inspuiten
vaneendopamine- eneenoxytocine-
blokker.Monogaamalsdedierenvan
naturezijn, zondereen traan te laten
verlietendeknaagdierenhunhuwe-
lijk-voor-het-leven.

Bemin je partner
De hormonen oxytocine en vaso-
pressine komen vrij door de part-
ner aan te kijken en aan te raken.
Ook zoenen, seks en orgasme dra-
gen stevig bij aan de productie van
deze stoffen. Ook testosteron, de
stof die het libido stuurt, stimu-
leer je door seksueel actief te zijn:
zin in seks krijg je van seks. Be-
langrijk ook: jezelf en de ander als
een seksueel wezen zien.

Zoek nieuwe ervaringen
Dopamine, de stof van de verliefd-
heid, stimuleer je met avontuur.
Nieuwe ervaringen stimuleren het
dopaminesysteem: reizen, thea-
ter- en concertbezoek, musea, el-
kaar een boek voorlezen. Ook
avontuur in bed stimuleert de do-
pamineproductie.

Eet peper
De ‘hete’ stof capsaïcine in rode
peper, chili en sambal stimuleert
de productie van oxytocine. Oxy-
tocine verhoogt de pijndrempel;
een reden waarom capsaïcine ook
te verkrijgen is als crème of pleis-
ter.

Val af
Lichaamsvet remt de productie
van testosteron, dus afvallen
helpt. Ook sporten, de zon op je
huid, ontspanning en een goede
nachtrust bevorderen de aanmaak
van testosteron. ’s Ochtends ligt
het libido trouwens meestal het
hoogst.

Mijd drop
Drop mag dan lekker zijn, het ver-
laagt de voorraad testosteron.

Cupido’s
cocktail

Liefdes-chemie voor doe-het-zelvers

Metde jarensluiptbij veel relatiesdesleurerin.
Wellichtdatkennisoverhormonenengenetica
dehartstochtopnieuwkanaanwakkeren.Op
zoeknaardevolgendegeneratie liefdesdrankjes.
Door Mark Mieras Illustratie Gees Voorhees

Wetenschappershebbeneen
zoogdierachtig fossiel gevon-
den inChina.Zebeschrijvende
165miljoen jaarouderesten in
Nature.Hetdiertjemetde
naamMegaconusmammalia-
formis is eentussenvormtus-
senzoogdierenreptiel.De
kaakvormentandenzijnzoog-
dierachtig, terwijlhetoorende
ruggegraatvaneenreptiel lij-
ken tekomen.Deontdekking
geeftnieuwe informatieover
hetontstaanvanzoogdieren in
devroege Jura.

Fossiel ismixvan
zoogdierenreptiel

DeruimtetelescoopKeplerkan
straksmisschienweer jacht
makenopexoplaneten . Inmei
viel eentweedevanvier reactie-
wielenuit,waardoorde tele-
scoopnietmeernauwkeurig
kanwordengericht. Vluchtlei-
dersboekennuenig succesmet
eenreparatieopafstand.Over
tweewekenwordtduidelijkof
deoperatie isgeslaagd.Kepler
heeft inmiddels 3.548kandi-
daat-planetengevonden.

Ruimtevaart

Paleontologie

Gynaecologie

Neurowetenschap

Nieuwehoopvoor
Kepler-telescoop

Denatuurlijkevariatie in
zwangerschapsduur isgroter
dangedacht, schrijvenonder-
zoekers inHumanReproduc-
tion.Verschillenkunnenoplo-
pentot 37dagen. Inhunstudie
steldendewetenschappershet
tijdstipvandeeisprongexact
vastdooranalysevanurine-
monsters.Gemiddeldzatener
268dagentussenovulatie en
geboorte. Voorheenschreef
menverschillen indraagtijd
deels toeaanmeetfouten.

Zwangerschapsduur
varieertsterker

Blauweenwittenachtlampen
veroorzakensymptomenvan
depressiebijhamsters, enmo-
gelijkookbijmensen.Dat
blijktuitonderzoekvanOhio
StateUniversity. Zowelhetge-
dragalsdehersenenvandedie-
renvertoondentekenenvan
depressie.Rood lichtbleek
minder invloed tehebbenop
hethamsterhumeur. Tekenen
vandepressiewerdenhet
minstaangetroffenals ergeen
nachtelijkeverlichtingwas.

Nachtlichtslechtvoor
humeurhamsters
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