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Introductie

Posttraumatische stress stoornis 
Een ingrijpend auto-ongeluk, beroofd worden, of ernstig letsel 
oplopen zijn enkele van de meest gerapporteerde traumatische 
gebeurtenissen (Benjet et al., 2016; de Vries and Olff, 2009). 
Wereldwijd wordt ongeveer 70% van de mensen tijdens 
hun leven geconfronteerd met een traumatische gebeurtenis 
(Benjet et al., 2016). Ongeveer 10% van deze mensen 
ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS), een 
ernstige psychiatrische aandoening (de Vries and Olff, 2009). 
De belangrijkste symptomen van PTSS zijn indringende 
herbelevingen van de traumatische gebeurtenis, het vermijden 
van trauma-gerelateerde stimuli, negatieve veranderingen in 
stemming en cognities en verhoogde prikkelbaarheid (American 
Psychiatric Association, 2013). 
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Belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van PTSS zijn (familiale) psychiatrische 
voorgeschiedenis en eerdere blootstelling aan (jeugd)trauma en stressvolle gebeur-
tenissen (Brewin et al., 2000). Ook hebben vrouwen een grotere kans op het ontwikkelen 
van PTSS dan mannen (Olff et al., 2007). Genetische predisposities spelen ook een rol; 
tweelingstudies schatten de erfelijkheid van PTSS op 30-50% (bijv. Stein et al., 2002). 
Epigenetische factoren kunnen ook een rol spelen in de ontwikkeling van PTSS (Klengel 
et al., 2014). Dit zijn mechanismen die geen invloed hebben op de genetische code, 
maar wel op de mate waarin genen actief zijn (expressie). Een voorbeeld hiervan is 
DNA-methylering, waarbij een methyl groep aan specifieke locaties in het DNA wordt 
gekoppeld (CpG-locaties). Methylering verandert de structuur van het DNA, waardoor een 
gen over het algemeen minder actief wordt. Aangezien omgevingsfactoren zoals stress 
DNA-methylering kunnen beïnvloeden, biedt epigenetica een mogelijke biologische 
verklaring voor de interactie tussen omgevingsinvloeden en genetica, wat kan helpen de 
etiologie van PTSS beter te begrijpen. 

Er zijn verschillende evidence-based behandelingen beschikbaar voor PTSS, zoals 
exposure therapie, cognitieve gedragstherapie en enkele farmacologische interventies 
(Watts et al., 2013). Echter, tot 20% van de PTSS-patiënten stopt voortijdig met de 
behandeling, en ook wanneer de therapie wel wordt voltooid voldoet ongeveer 30% van 
de patiënten nog steeds aan de criteria voor een PTSS-diagnose (Bradley et al., 2005; 
Imel et al., 2013). Daarom is het van cruciaal belang om behandelmethoden voor PTSS te 
verbeteren. Een mogelijke manier om de effectiviteit van psychotherapie te bevorderen 
is om rondom de therapiesessie farmacologische middelen toe te dienen (medication-
enhanced-psychotherapy of MEP). Middels MEP zouden sociaal-affectieve factoren 
gestimuleerd kunnen worden die het behandelingssucces zouden kunnen vergroten 
(Dunlop et al., 2012). Het is bekend dat een aantal sociale en motivationele processen 
robuuste voorspellers van behandelingssucces bij PTSS zijn, zoals de kwaliteit van de 
therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut, de door de patiënt ervaren sociale 
steun en de motivatie voor behandeling (bijv. Horvath et al., 2011; Schindler et al., 2013; 
Thrasher et al., 2010). Helaas worden deze factoren vaak negatief beïnvloed door sociale en 
affectieve symptomen van PTSS, zoals verminderd positief affect, verminderde interesse 
en motivatie en sociale terugtrekking, waardoor PTSS-patiënten met deze symptomen 
mogelijk een verhoogd risico hebben op verminderd behandelsucces (Charuvastra and 
Cloitre, 2008; Hassija et al., 2012). 

PTSS is eerder gerelateerd aan neurobiologische veranderingen in hersenprocessen 
en neurale netwerken die belangrijk zijn voor motivatie en beloning (figuur 1). Deze 
afwijkingen liggen mogelijk ten grondslag aan de sociale en affectieve symptomen 
van PTSS en hebben daarmee potentieel een negatieve invloed op ervaren sociale 
steun, de therapeutische relatie en motivatie voor de behandeling. Wanneer we deze 
onderliggende neurobiologische processen kunnen beïnvloeden, zou dat mogelijk een 
positieve invloed kunnen hebben op deze factoren en daarmee de kans op succesvolle 
behandeling kunnen vergroten. 
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Figuur 1. Beloningsnetwerk (‘reward pathway’) en oxytocine netwerk in het menselijk brein, in sagittale 
doorsnede (links) en lateraal gezien (rechts). Het dopaminerge beloningsnetwerk is afgebeeld met 
blauwe pijlen. Dopamine is de belangrijkste neurotransmitter in het beloningsnetwerk. Het wordt 
aangemaakt in het ventrale tegmentale gebied (VTA) en vandaaruit geprojecteerd naar limbische 
gebieden zoals het striatum (bestaande uit de nucleus accumbens, caudatus, putamen) en de amygdala 
(AMY), en naar prefrontale hersengebieden zoals de mediale prefrontale cortex (mPFC), ventromedial 
prefrontale cortex (vmPFC, niet afgebeeld) en anterieure cingulate cortex (ACC). Het oxytocine netwerk 
is afgebeeld met paarse pijlen. Oxytocine wordt aangemaakt in de paraventriculaire kern van de 
hypothalamus (HYP) en geprojecteerd naar limbische gebieden waaronder het striatum, de amygdala, 
en de hippocampus (niet afgebeeld). Ook wordt het geprojecteerd naar het VTA, de oorsprong van het 
dopaminerge beloningsnetwerk. In het brein werkt oxytocine als een neurotransmitter / neuromodulator. 
Oxytocine wordt verondersteld via deze gebieden, en door extracellulaire diffusie, ook het functioneren in 
gebieden als de mPFC, ACC en insula te kunnen beïnvloeden. Daarnaast wordt oxytocine geprojecteerd 
naar de hersenstam, en wordt het via de nucleus paraventricularis en supraopticus van de hypothalamus 
(niet afgebeeld) in de perifere bloedstroom afgegeven, waar het als een hormoon perifere fysiologische 
functies kan beïnvloeden, zoals fysiologische angst-responsen. De oxytocine en dopamine netwerken 
overlappen deels, en dierstudies hebben aangetoond dat beide neurotransmitters samenwerken en zo 

sociaal motivationeel gedrag kunnen beïnvloeden. 

Sagittale en laterale hersendoorsnedes zijn aangepast naar beelden van Patrick J. Lynch & C. Carl Jaffe, 

Creative Commons Attribution 2.5 License 2006. 

Oxytocine 
Het hormoon en neuropeptide oxytocine is een veelbelovend farmacologisch middel 
dat deze sociale en motivationele processen zou kunnen beïnvloeden bij PTSS-
patiënten(figuur 1) (Koch et al., 2014; Olff et al., 2010). Met een synthetische oxytocine 
neusspray kunnen perifere en centrale endogene oxytocine niveaus gemakkelijk en veilig 
verhoogd worden. Eenmalige intranasale oxytocine toediening lijkt positieve effecten te 
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kunnen hebben op sociaal functioneren bij gezonde personen, zoals het versterken van 
ervaren sociale steun en sociaal toenaderingsgedrag (bijv. Cardoso et al., 2016; Preckel 
et al., 2014). Ook waren gezonde mensen na eenmalige oxytocine toediening positiever 
over sociale stimuli en verhoogde het hersenactiviteit in reactie op positieve sociale 
afbeeldingen in het beloningsnetwerk (bijv. Cardoso et al., 2014; Groppe et al., 2013; 
Scheele et al., 2013). Bovendien lijkt oxytocine toediening stressreacties en amygdala 
reactiviteit te kunnen verminderen bij gezonde personen en in psychiatrische patiënten, 
zoals patiënten met borderline en angststoornissen (bijv. Bertsch et al., 2013a; Heinrichs 
et al., 2003; Kirsch et al., 2005; Labuschagne et al., 2010). Uit een recent onderzoek 
van onze groep bleek bovendien dat een week oxytocine toediening kort na trauma de 
ontwikkeling van PTSS-symptomen verminderde in recent getraumatiseerde personen 
met prominente acute PTSS-klachten (van Zuiden et al., 2016). In PTSS- patiënten had 
eenmalige oxytocine toediening positieve effecten op sociaal functioneren (Palgi et 
al., 2016b), hoewel er geen effecten werden gevonden op fysiologische stressreacties 
en empathie (Palgi et al., 2016a; Pitman et al., 1993). Echter zijn er ook tegengestelde 
bevindingen gerapporteerd, waarbij oxytocine een negatief effect had op angst en sociaal 
gedrag (bijv. Domes et al., 2010; Grillon et al., 2013; Shamay-Tsoory et al., 2009). Ook 
klinische studies waarin oxytocine werd toegediend in combinatie met psychotherapie 
hadden tot dusverre gemengd succes (bijv. Acheson et al., 2015; Guastella et al., 2009; 
MacDonald et al., 2013b). Onderzoek lijkt erop te wijzen dat individuele kenmerken de 
effecten van oxytocine toediening beïnvloeden (Bartz et al., 2011b; Olff et al., 2013). 
Gedacht wordt dat oxytocine versterkt wat op dat moment (bewust of onbewust) als 
het meest relevant wordt ervaren (‘salient’), of dit nu positief of negatief is. Zo zal in 
een veilige omgeving aandacht voor positieve stimuli kunnen worden versterkt, maar 
in een bedreigende omgeving juist de aandacht voor negatieve stimuli (Olff et al., 2013; 
Shamay-Tsoory and Abu-Akel, 2015). Van belang is hierbij dat individuele kenmerken, 
zoals psychopathologie of eerdere blootstelling aan trauma, ook kunnen beïnvloeden of 
iemand de context of omgeving als positief of negatief interpreteert. Ook sekse lijkt een 
belangrijke factor die oxytocine effecten kan beïnvloeden (bijv. Domes et al., 2010; Feng 
et al., 2014; Gao et al., 2016). 

Al met al zijn de effecten van intranasale oxytocine toediening interessant om te 
onderzoeken in PTSS en of deze effecten gelijk zijn voor mannen en vrouwen (Koch et 
al., 2014; Olff et al., 2010; Quirin et al., 2014). Daarom hebben wij een hersenonderzoek 
uitgevoerd naar de effecten van intranasale oxytocine toediening op sociale, motivationele 
en angst-gerelateerde hersenprocessen bij mannen en vrouwen met en zonder PTSS; 
de BOOSTER-studie. Om te controleren voor mogelijke effecten van traumablootstelling 
hebben we dit onderzocht in een groep politiemedewerkers met en zonder PTSS, waarin 
zowel de patiënten als de controlegroep was blootgesteld aan (werk-gerelateerd) trauma. 
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Doel van dit proefschrift 
Het doel van dit proefschrift was drieledig. In deel I beschreven we een literatuurstudie 
om een overzicht te krijgen in hoeverre beloningsgevoeligheid is aangedaan bij PTSS 
(hoofdstuk 2). In deel II richtten we ons op effecten van oxytocine toediening op 
neurale (sociale) beloningsprocessen en functionele connectiviteit bij patiënten met 
PTSS (hoofdstuk 3, 4 en 5). Ons doel was om te onderzoeken of intranasale oxytocine 
een positieve invloed had op motivationeel en sociaal functioneren; eerder beschreven 
neurobiologische (determinanten van) voorspellers van behandelsucces. In deel III 
beschreven we twee (epi)genetische studies (hoofdstuk 6 en 7), waarbij ons doel was 
om (epi)genetische verschillen te verkennen tussen PTSS-patiënten en aan-trauma- 
blootgestelde gezonde controles. Dit zou de kennis kunnen vergroten over factoren die 
mogelijk betrokken zijn bij de genetische kwetsbaarheid voor PTSS. 

SAMENVATTING RESULTATEN 

Deel I: Beloningsgevoeligheid bij PTSS-patiënten 
In hoofdstuk 2 beschreven we een systematisch literatuuronderzoek naar belonings-
gevoeligheid bij patiënten met PTSS. Verminderde gevoeligheid voor beloning (d.w.z. 
positieve stimuli) ligt mogelijk ten grondslag aan verminderde interesse in activiteiten, 
verminderd positief affect en sociale terugtrekking bij PTSS, zogenoemde anhedonische 
symptomen. Daarom veronderstelden we verminderde verwachting en verminderd 
doelgericht/toenaderingsgedrag tijdens anticipatie van beloning (d.w.z. motivationele 
anhedonie, verminderde ‘wanting’) en verminderde positieve responsen in reactie op het 
ontvangen van beloning (d.w.z. consumptieve anhedonie, verminderde ‘liking’) bij PTSS-
patiënten in vergelijking met gezonde controles. 

In totaal werden 29 studies geïncludeerd die subjectieve, gedragsmatige en neurale 
reacties op positieve stimuli hadden onderzocht in relatie tot PTSS. De resultaten waren 
wisselend, maar over het algemeen genomen werd PTSS geassocieerd met verminderde 
gevoeligheid voor positieve stimuli. Zo vertoonden PTSS-patiënten minder motivatie en 
toenaderingsgedrag dan controle- deelnemers, vooral wanneer dat meer inspanning 
vereiste, wat duidt op motivationele anhedonie. Ook rapporteerden PTSS-patiënten 
minder positieve emoties in reactie op positieve plaatjes, wat duidt op consumptieve 
anhedonie. Daarnaast rapporteerden meerdere studies veranderde hersenreactiviteit 
bij PTSS-patiënten in reactie op positieve stimuli, in hersengebieden die belangrijk 
zijn bij de verwerking van (sociale) beloning. Verminderde gevoeligheid voor beloning 
werd vaker waargenomen in onderzoeken met vrouwelijke PTSS-deelnemers dan met 
mannelijke PTSS- deelnemers en vaker in reactie op sociale stimuli dan op niet-sociale 
stimuli, hoewel er geen studies waren die deze verschillen concreet aantoonden. De 
geïncludeerde studies gebruikten echter zeer uiteenlopende taken en paradigma’s om 
reactie op positieve stimuli te meten, waardoor resultaten niet altijd goed te vergelijken 
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waren en wat mogelijk sommige inconsistente bevindingen zou kunnen verklaren. Meer 
onderzoek is nodig om de precieze problemen rondom beloningsgevoeligheid in PTSS 
verder te verhelderen. Zo zou het bijvoorbeeld waardevol zijn om interesse en motivatie 
voor beloning (anticipatiefase) en de affectieve reactie op beloning zelf (presentatiefase) 
afzonderlijk te onderzoeken, en of verminderde gevoeligheid tijdens de anticipatie en/of 
presentiefase specifiek ten grondslag liggen aan symptomen van ‘verminderde interesse 
in activiteiten’ en ‘verminderd positief affect’. Ook de mogelijke sekseverschillen in 
beloningsgevoeligheid bij PTSS verdienen meer aandacht, evenals gevoeligheid voor 
verschillende soorten positieve stimuli (sociaal vs. non-sociaal). 

Deel II: Effecten van oxytocine toediening op neurale belonings- en salience-
netwerken bij PTSS 
In deel II van dit proefschrift beschreven we de effecten van intranasale oxytocine 
toediening (40 IU) op neurale processen bij mannelijke en vrouwelijke aan trauma 
blootgestelde politiemedewerkers met PTSS (n=40, 21 mannen) en zonder PTSS 
(n=40, 20 mannen). Dit onderzochten wij in de BOOSTER-studie; een gerandomiseerd, 
dubbelblind, placebo-gecontroleerd functioneel magnetische resonantie scan (fMRI) 
onderzoek, waarbij alle deelnemers twee keer zijn gescand, een keer na toediening van 
placebo en een keer na toediening van oxytocine (volgorde dubbelblind gerandomiseerd). 
Met fMRI is het mogelijk veranderingen in het zuurstofgehalte in de hersenen te meten, 
wat een indicatie geeft welke hersengebieden op welke momenten actief zijn. 

In hoofdstuk 3 rapporteerden we de effecten van intranasale oxytocine toediening op 
hersenreacties tijdens een monetaire beloningstaak in PTSS-patiënten en controles. De 
‘monetary incentive delay’ (MID) taak werd gebruikt; een fMRI taak waarbij de deelnemers 
geld kunnen winnen of verliezen door zo snel mogelijk op een knop te drukken als ze 
een bepaald plaatje zien. Deze taak activeert een netwerk van hersengebieden die 
belangrijk zijn voor het verwerken van beloning, de zogenoemde ‘reward pathway’, 
zoals het striatum en delen van de prefrontale cortex (figuur 1) (Knutson et al., 2000). 
Wij hebben specifiek gekeken naar hersenreacties tijdens de anticipatiefase, waarin 
deelnemers al weten of ze geld kunnen winnen of verliezen, afhankelijk van de snelheid 
waarmee ze vervolgens op de knop drukken. In tegenstelling tot onze hypothese waren 
er geen significante verschillen tussen PTSS-patiënten en controles in hersenreactiviteit 
tijdens anticipatie van het winnen of verliezen van geld tijdens de placebo-sessie. Wel 
was de ernst van anhedonie-symptomen in PTSS-patiënten negatief gecorreleerd met 
striatale reacties tijdens anticipatie van beloning (het winnen van geld). Dit suggereert 
verminderde neurale beloningsgevoeligheid naarmate patiënten meer anhedonie-
symptomen vertonen. Oxytocine toediening zorgde voor een significante verhoging 
van neurale reactiviteit tijdens anticipatie van het winnen en verliezen van geld in 
het striatum, de dorsale anterior cingulate (dACC) en de anterior insula (AI), zowel 
in PTSS-patiënten als controles. Deze gebieden zijn belangrijk voor het initiëren van 
doelgericht/toenaderingsgedrag (striatum), het richten van de aandacht op de meest 
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relevante (‘salient’) stimuli in de omgeving (AI) en het afwegen van kosten en baten 
van gedrag (dACC). Daarnaast waren bij PTSS-patiënten de oxytocine effecten op 
striatale beloningsgevoeligheid positief geassocieerd met anhedonie- symptomen, 
wat suggereert dat oxytocine het sterkste effect had bij patiënten met de ernstigste 
anhedonie-symptomen. Mogelijk zouden deze neurale effecten van oxytocine toediening 
motivationele processen kunnen versterken, wat zou kunnen leiden tot een verhoogd 
doelgericht/toenaderingsgedrag en motivatie om behandeling voor PTSS te initiëren en/
of voort te zetten. 

In hoofdstuk 4 beschreven we het effect van oxytocine toediening op hersenreactiviteit 
tijdens een sociale beloningstaak (‘social incentive delay task’, SID; Spreckelmeyer et al., 
2009) bij PTSS-patiënten en controles. In de SID bestond de “beloning” uit presentie 
van een foto van een blij gezicht en de “straf” uit een foto van een boos gezicht. Tijdens 
de placebo-sessie was er geen significant verschil tussen PTSS-patiënten en controles 
in hersenreactiviteit tijdens de anticipatie van sociale beloning of straf, noch tijdens 
de presentatie van sociale straf. Echter, tijdens de presentatie van de sociale beloning 
(een blij gezicht), zagen we significant lagere reactiviteit in de anterior insula (AI) in 
PTSS-patiënten in vergelijking met controles. Oxytocine toediening normaliseerde deze 
afwijkende reacties in de AI in PTSS-patiënten tot het niveau van de controles tijdens 
placebo. Daarnaast verhoogde oxytocine toediening bij PTSS-patiënten significant de 
hersenreacties op sociale beloning in het striatum. Deze effecten waren specifiek voor 
PTSS-patiënten; in de controlegroep verlaagde oxytocine juist significant AI en striatum 
responsen op sociale beloning. Oxytocine toediening had geen effect op hersenreactiviteit 
tijdens anticipatie van straf of beloning, of tijdens presentatie van sociale straf. De AI 
en het striatum zijn belangrijk voor aandachts- gerelateerde processen, doelgericht/
toenaderingsgedrag en bekrachtiging. Daarom zijn deze bevindingen een aanwijzing 
dat oxytocine toediening sociale beloningsgevoeligheid zou kunnen vergroten, 
hetgeen mogelijk een positief effect zou kunnen hebben op sociale interactie binnen de 
psychotherapeutische behandelingsetting. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we of oxytocine toediening de communicatie tussen 
hersengebieden beïnvloedde in de PTSS-patiënten en controles. Een maat voor 
communicatie tussen hersengebieden is functionele connectiviteit, waarbij we kunnen 
zien in hoeverre hersengebieden dezelfde patronen van hersenactiviteit laten zien. 
Wanneer ze vergelijkbare patronen laten zien gaan we ervan uit dat de gebieden met 
elkaar communiceren. Hersengebieden vormen zo communicatienetwerken, ook wel 
functionele connectiviteitsnetwerken genoemd. We gebruikten een scan tijdens rust 
(‘resting state’), waarin de deelnemers werd gevraagd om te ontspannen en hun gedachten 
af te laten dwalen. Tijdens rust is het mogelijk om intrinsieke functionele connectiviteit 
in neurale netwerken te meten. We gebruikten onafhankelijke componenten analyse 
(‘independent component analyses’, ICA) om deze netwerken te identificeren. We waren 
daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in het ‘default mode network’ (DMN), het ‘salience 
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network’ (SN) en het ‘central executive network’ (CEN). Het DMN speelt een belangrijke 
rol in zelf-referentiële processen, zoals autobiografische herinneringen en zelfreflectie. 
Het SN is belangrijk voor de integratie van sensorische informatie en het richten van 
aandacht en gedrag op de meest relevante (‘salient’) stimuli in de omgeving. Het CEN is 
betrokken bij cognitieve functies, zoals werkgeheugen, planning en cognitieve controle. 
Onder placebo zagen we significant lagere functionele connectiviteit binnen het SN bij 
vrouwelijke PTSS-patiënten vergeleken met vrouwelijke controles. Oxytocine toediening 
herstelde functionele connectiviteit in het SN bij vrouwelijke PTSS-patiënten tot het 
niveau van de vrouwelijke controles onder placebo. Zowel mannelijke als vrouwelijke 
PTSS-patiënten vertoonden daarnaast ook significant lagere functionele connectiviteit in 
de anterior DMN en bilaterale CEN ten opzichte van controles. Deze afwijkingen werden 
echter niet verholpen door oxytocine toediening. De gevonden afwijkingen in het SN 
zouden ten grondslag kunnen liggen aan aandachtsproblematiek bij patiënten met 
PTSS bijv. verminderde controle over aandachtsprocessen, automatische neiging (‘bias’) 
naar negatieve/trauma-gerelateerde stimuli. Mogelijk zou de oxytocine-geïnduceerde 
toename in functionele connectiviteit in het SN deze problemen kunnen verbeteren. Dit 
zou een positief effect kunnen hebben op het therapeutische leerproces, bijvoorbeeld 
door verbeterde aandacht voor en verwerking van stimuli die veiligheid signaleren wat 
o.a. belangrijk is bij exposure therapie. 

Gezamenlijk suggereren deze drie neuroimaging studies dat oxytocine toediening een 
gunstig effect zou kunnen hebben op (sociale) beloningsgevoeligheid in mannelijke en 
vrouwelijke patiënten met PTSS en op functionele connectiviteit in het SN bij vrouwen 
met PTSS. Dit zou de motivatie voor het initiëren en/of voortzetten van behandeling 
kunnen vergroten en de sociale interactie en het therapeutische leerproces binnen 
de behandelingssetting kunnen verbeteren. Middels deze processen zou oxytocine 
toediening potentieel het behandelsucces van psychotherapie kunnen vergroten. 

Deel III: Genetische en epigenetische associaties met PTSS 
In deel III hebben we gekeken naar genetische en epigenetische verschillen tussen 
PTSS- patiënten en controles in de deelnemers van de BOOSTER-studie, zowel middels 
een hypothese-vrije als een kandidaat-gen methode. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een hypothese-vrije epigenoom-brede studie van genetische en 
epigenetische factoren. Hierbij hebben we gekeken naar verschillen in DNA-methylering 
tussen PTSS- patiënten en controles. DNA-methylering wordt gemeten op zogenaamde 
CpG-locaties, specifieke locaties die zich overal in het DNA bevinden, waaraan een 
methyl-deeltje kan binden (methylering). Meer DNA-methylering wordt over het 
algemeen geassocieerd met minder gen activiteit (genexpressie). Daarnaast hebben we 
ook onderzocht of PTSS geassocieerd was met bepaalde veel voorkomende genetische 
varianten (‘single nucleotide polymorphisms’, of SNPs) welke onderliggend waren aan 
een aantal van deze CpG-locaties. Er waren geen losse CpG-locaties die significant 
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geassocieerd waren met PTSS. Wanneer we echter naar de top-100 differentieel 
gemethyleerde locaties keken (die individueel gezien niet significant verschilden 
tussen patiënten en controles), bleek hierin wel een significante overrepresentatie te 
zijn van dopamine-gerelateerde genen, gemeten met zogenaamde enrichment-analyses. 
Ook observeerden we een regio die consistent verhoogd gemethyleerd was in PTSS-
patiënten vergeleken met controles, gelegen in het PAX8 gen. Het PAX8 gen is betrokken 
bij schildklier en centraal zenuwstelsel ontwikkeling en PAX8 methylering werd eerder 
geassocieerd met schizofrenie. Ook waren vijf CpG-SNPs significant geassocieerd met 
PTSS. Significante CpG-SNPs werden onder andere gevonden in SKA2 en CACNA1C, twee 
genen die in eerdere genoom-brede studies geassocieerd werden met psychiatrische 
kenmerken. SKA2 speelt een rol in het glucocorticoïd systeem en SKA2-methylering is 
herhaaldelijk geassocieerd met PTSS in eerdere studies. Het CACNA1C gen codeert voor 
een calcium-kanaal dat belangrijk is voor neuronale actiepotentialen en daarmee een 
brede functie heeft in hersenprocessen. Wij konden de associatie tussen het CACNA1C 
CpG-SNP en PTSS bovendien repliceren in een onafhankelijke dataset. Gezien het 
kleine aantal deelnemers in de huidige studie, willen we echter benadrukken dat deze 
bevindingen exploratief zijn en met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten 
worden. Als deze bevindingen in grotere groepen gerepliceerd kunnen worden, zouden 
deze genetische en epigenetische markers ons begrip van de genetische gevoeligheid 
voor PTSS kunnen verbeteren en zouden ze mogelijk kunnen dienen als biomarkers voor 
de vroege risicobeoordeling of diagnose van PTSS. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een kandidaat-gen onderzoek waarin we onderzocht hebben 
of methylering van het oxytocine receptor-gen (OXTR) geassocieerd was met PTSS. 
OXTR methylering is eerder gerelateerd aan stemmings- en angststoornissen en sociaal 
affectieve processen die mogelijk zijn aangedaan bij PTSS, zoals amygdala reactiviteit 
op sociale stimuli. Vrouwelijke PTSS-patiënten vertoonden significant verhoogde 
OXTR-methylering in vergelijking met vrouwelijke controles, terwijl mannelijke PTSS-
patiënten niet verschilden van mannelijke controles. Binnen PTSS-vrouwen was OXTR-
methylering bovendien positief geassocieerd met de ernst van anhedonische/emotionele 
verdovingssymptomen en negatief geassocieerd met amygdala reactiviteit op negatieve 
emotionele gezichten ten opzichte van positieve en neutrale gezichten. Deze bevindingen 
passen bij eerder gerapporteerde associaties tussen OXTR-methylering en stemming- en 
angststoornissen en amygdala reactiviteit (Puglia et al., 2015; Reiner et al., 2015; Ziegler 
et al., 2015). Hoewel we geen gegevens hebben over OXTR-genexpressie, is verhoogde 
OXTR-methylering eerder geassocieerd met verminderde OXTR-expressie (Kusui et al., 
2001). Mogelijk kan verminderde OXTR-expressie leiden tot verminderde gevoeligheid 
voor positieve sociale signalen, wat bij vrouwen met PTSS zou kunnen leiden tot een meer 
ambivalente of negatieve interpretatie van neutrale en positieve gezichten (zie ook Koch 
et al., 2016c) en symptomen van (sociale) anhedonie en emotionele verdoving. Hoewel 
nader onderzoek en replicatie van de huidige bevindingen nodig is, suggereren ze dat 
OXTR mogelijk een rol speelt bij anhedonie en emotionele verdoving bij vrouwelijke 
PTSS-patiënten. 
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DISCUSSIE 

Neurale Beloningsgevoeligheid bij PTSS 
In ons systematisch literatuuronderzoek naar beloningsgevoeligheid bij PTSS (hoofdstuk 
2) beschreven we een aantal neuroimaging studies die lieten zien dat patiënten met PTSS 
andere hersenresponsen hadden op positieve stimuli dan gezonde controles, met name 
voor sociale beloning. Er was echter nog maar beperkt neuroimaging onderzoek gedaan 
naar anticipatie op beloning. Daar kunnen we nu onze bevindingen in PTSS-patiënten en 
getraumatiseerde controles uit het BOOSTER-onderzoek aan toe voegen. Samenvattend 
suggereren de in dit proefschrift beschreven neuroimaging resultaten dat PTSS niet 
geassocieerd is met een algemene verminderde neurale gevoeligheid voor anticipatie 
van monetaire en sociale beloning (hoofdstuk 3, 4), maar dat dit mogelijk wel het geval 
is bij patiënten met sterke anhedonische symptomen (hoofdstuk 3). Daarnaast lijken 
PTSS-patiënten wel verminderde neurale gevoeligheid te hebben voor het ervaren van 
sociale beloning, vergeleken met controles (hoofdstuk 4). Dit past bij de resultaten van 
ons literatuuronderzoek, waarin verminderde beloningsgevoeligheid bij PTSS-patiënten 
met name leek voor te komen in reactie op sociale stimuli (hoofdstuk 2). Onze imaging 
bevindingen geven bovendien geen aanwijzingen voor verhoogde neurale gevoeligheid 
voor anticipatie of presentatie van negatieve stimuli, noch voor sekseverschillen in 
gevoeligheid voor sociale of monetaire beloning of straf in de PTSS-patiënten. Opvallend 
is dat onze epigenoom-brede-associatie studie ook methylering-verschillen in dopamine-
genen impliceerde in PTSS (hoewel deze genen op zichzelf geen significant verschillende 
methylering lieten zien, hoofdstuk 6). Gezien de centrale rol van het dopamine systeem 
bij beloningsprocessen en de mogelijke interacties tussen dopamine en oxytocine in 
(sociale) beloningsgevoeligheid, is dit interessant voor toekomstig onderzoek. 

Oxytocine effecten 
In deel II van dit proefschrift beschreven we dat PTSS-patiënten na oxytocine toediening 
verhoogde hersenreactiviteit lieten zien in belangrijke gebieden in het beloningsnetwerk 
tijdens monetaire en sociale beloningstaken (hoofdstuk 3, 4). Ook verhoogde oxytocine 
toediening tijdens rust de functionele connectiviteit in het SN bij vrouwelijke PTSS-
patiënten (hoofdstuk 5). Deze bevindingen sluiten aan bij onze hypothese dat oxytocine 
toediening belonings- en ‘salience’ verwerking kan verbeteren bij PTSS-patiënten. De 
oxytocine-effecten bij PTSS-patiënten in de BOOSTER-studie lijken dan ook de eerder 
beschreven prosociale, motivationele (hoofdstuk 3, 4, 5) en angst-remmende (Koch et al., 
2016c) effecten van oxytocine te ondersteunen. Echter, in de controlegroep had oxytocine 
toediening andere effecten. Hoewel oxytocine toediening in controles een versterkend 
effect had op neurale beloningsgevoeligheid tijdens monetaire anticipatie, net als in de 
PTSS-patiënten (hoofdstuk 3), had oxytocine in controles een negatief effect op neurale 
beloningsgevoeligheid tijdens presentatie van sociale beloning, in tegenstelling tot het 
verhogende effect in PTSS-patiënten (hoofdstuk 4). Vergelijkbare tegenovergestelde 
effecten van oxytocine werden in dezelfde deelnemers ook gezien in reactie op een 
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emotionele gezichten taak, waarbij oxytocine toediening amygdala reacties verlaagde 
in PTSS-patiënten maar verhoogde in controles (Koch et al., 2016c). Tijdens de rust-
scan en een emotionele-distractie taak in de BOOSTER- studie werden geen oxytocine-
effecten waargenomen in de controlegroep, terwijl oxytocine hier positieve effecten had 
op functionele connectiviteit en reactiviteit in PTSS-patiënten (hoofdstuk 5; Koch et al., 
2016b, in prep.). Samengevat had oxytocine dus in de BOOSTER-studie geen effecten op 
de affectieve neurale processen in gezonde controles, of juist tegenovergestelde effecten 
dan in PTSS-patiënten. 

Een gemeenschappelijk kenmerk van de oxytocine effecten in PTSS-patiënten in de 
BOOSTER-studie is dat deze bijna allemaal afwijkende neurale reacties ten opzichte van 
controles onder placebo normaliseerden en dat er nauwelijks andere neurale effecten van 
oxytocine toediening zijn waargenomen. Deze bevindingen passen bij de theorie dat de 
effecten van oxytocine toediening mogelijk afhankelijk zijn van individuele verschillen in 
neuraal functioneren. Zo zou oxytocine vooral een positief effect hebben in personen die 
suboptimaal functioneren met betrekking tot sociaal-affectieve processen, zoals in PTSS-
patiënten. Ook onze bevindingen dat binnen de PTSS-groep de effecten van oxytocine 
toediening afhankelijk waren van ernst van anhedonische symptomen (hoofdstuk 3) en 
angst gevoelens (Koch et al., 2016c) passen bij deze theorie. Aan de andere kant lijken 
de effecten van oxytocine toediening afwezig of zelfs negatief te zijn bij meer optimale 
niveaus van neuraal functioneren, zoals in onze gezonde controles(figuur 2) (Feng et 
al., 2014; Rilling et al., 2014; Weisman and Feldman, 2013). Passend bij deze hypothese 
hebben we in de BOOSTER-studie verlaagde endogene oxytocine niveaus gevonden in 
mannelijke PTSS-patiënten ten opzichte van mannelijke controles (Frijling et al., 2015) en 
hogere OXTR- methylering bij vrouwelijke PTSS-patiënten ten opzichte van vrouwelijke 
controles (hoofdstuk 7). Deze bevindingen duiden op mogelijke verschillen tussen 
PTSS-patiënten en controles in het endogene oxytocinesysteem, wat de waargenomen 
verschillen in neurale reactiviteit tussen patiënten en controles tijdens placebo en de 
differentiële effecten van oxytocine toediening in PTSS- patiënten en controles (hoofdstuk 
4, 5; Koch et al., 2016b, 2016c), mogelijk deels zou kunnen verklaren. 

Binnen PTSS-patiënten zagen we daarnaast ook belangrijke sekse-afhankelijke effecten 
van intranasale oxytocine toediening, met name op functionele connectiviteit tijdens de 
rust-scan en op neurale reactiviteit tijdens een emotionele-distractie taak (hoofdstuk 
5; Koch et al., 2016b, in prep.). Interessant is dat alle sekseverschillen in oxytocine-
effecten in de BOOSTER-studie gepaard gingen met sekseverschillen in neuraal 
functioneren tijdens placebo (hoofdstuk 5; Koch et al., 2016b, in prep.). Daarmee zouden 
de sekseverschillen in oxytocine effecten mogelijk ook verklaard kunnen worden door 
verschillen in uitgangspositie van neuraal affectief functioneren. 
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Figuur 2. Veronderstelde effecten van oxytocine toediening op beloningsgevoeligheid bij PTSS-patiënten 
en gezonde controle deelnemers. Op baseline (placebo) wordt verondersteld dat PTSS-patiënten 
(aangegeven met de rode stip, links op de grafiek) een relatief laag oxytocine niveau hebben, geassocieerd 
met suboptimale beloningsgevoeligheid. Bij gezonde controles (aangegeven met de groene stip, boven 
in de grafiek) worden normale/adequate oxytocine niveaus verondersteld, gerelateerd aan normale/
adequate beloningsgevoeligheid. Intranasale oxytocine toediening wordt verondersteld een tijdelijke 
verhoging van oxytocine niveaus te veroorzaken, aangegeven met de pijlen naar rechts (lage dosering 
met een onafgebroken lijn, hoge dosering met gestippelde lijn). Bij PTSS-patiënten zullen zowel lage als 
hoge doseringen de beloningsgevoeligheid kunnen verhogen naar hogere niveaus van functioneren. In 
gezonde controles die al adequaat functioneren, zal een lage dosering minimaal of geen effect hebben 
op beloningsgevoeligheid en zullen hoge doseringen mogelijk een negatief effect kunnen hebben.

Klinische implicaties 
Uit het onderzoek beschreven in dit proefschrift blijkt dat PTSS-patiënten mogelijk 
minder gevoelig zijn voor sociale beloning. Dit zou ten grondslag kunnen liggen aan 
(sociale) anhedonische symptomen, die veel voorkomen bij PTSS. Deze symptomen 
hebben niet alleen invloed op het welzijn van de patiënt, maar kunnen ook gevolgen 
hebben voor de effectiviteit en het behandelsucces van psychotherapie door negatieve 
effecten op ervaren sociale steun, motivatie voor de behandeling en de therapeutische 
behandelrelatie. Voor PTSS patiënten kunnen deze symptomen zo mogelijk een extra 
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barrière vormen op de weg naar herstel (Charuvastra and Cloitre, 2008; Hassija et al., 
2012). Aandacht voor positieve (sociale) levenservaringen, zoals in sommige vormen 
van psychotherapie al gebeurt, zouden specifiek effectief kunnen zijn bij patiënten met 
ernstige (sociale) anhedonische symptomen. 

Onze bevindingen suggereren dat oxytocine toediening mogelijk het behandelsucces van 
psychotherapie zou kunnen vergroten. Door het stimuleren van belonings- en ‘salience’ 
netwerken in de hersenen zou oxytocine toediening de aandacht kunnen verschuiven 
naar positieve (sociale) signalen, welke het gevoel van veiligheid en sociale steun binnen 
de behandelingssetting kunnen vergroten. Door het dempen van amygdala reactiviteit 
en verbeteren van prefrontrale controle over de amygdala (Koch et al., 2016b, 2016c) 
zou intranasale oxytocine tegelijkertijd angst- en stressreacties kunnen reguleren 
wanneer patiënten worden geconfronteerd worden met traumatische herinneringen. 
Gecombineerd zouden deze effecten mogelijk kunnen leiden tot een beter en/of sneller 
effect van psychotherapie en voortijdige uitval mogelijk kunnen verminderen. Aangezien 
oxytocine effecten afhankelijk leken van verschillen in neuraal affectief functioneren en 
sterker waren in patiënten met meer angst- en anhedonie klachten (hoofdstuk 3; Koch 
et al., 2016c), zou intranasale oxytocine in het bijzonder gunstig kunnen zijn voor PTSS-
patiënten met angst- of anhedonie klachten, veronderstellend dat dit ook degenen zijn 
met verminderd neuraal affectieve functioneren. Belangrijk is echter te benadrukken 
dat we op basis van onze huidige neurale bevindingen slechts kunnen speculeren over 
de klinische effecten van oxytocine toediening bij PTSS- patiënten. De volgende stap 
zou zijn om te onderzoeken of de intranasale oxytocine toediening in combinatie met 
psychotherapie het effect van behandeling in PTSS-patiënten daadwerkelijk beïnvloedt. 
Gezien de modererende rol van interindividuele factoren op oxytocine-effecten, 
zoals gevonden in onze en andere studies, willen we bovendien benadrukken dat 
voorzichtigheid geboden is in de toepassing van oxytocine toediening in de psychiatrie. 
Zolang de effecten van oxytocine nog niet betrouwbaar kunnen worden voorspeld is het 
nog niet geschikt voor de praktijk. 

In de toekomst zou (epi)genetica mogelijk een rol kunnen spelen bij het vroegtijdig 
identificeren van mensen met een hoog risico op PTSS, diagnostische subtypering 
van PTSS en/of gepersonaliseerde behandeling. (Epi)Genetische markers, zoals OXTR-
methylering, zouden bovendien informatie kunnen verschaffen over het functioneren van 
het oxytocine systeem, wat mogelijk de effecten van behandelingen, in ons geval intranasale 
oxytocine toediening, zou kunnen voorspellen. (Epi)Genetische factoren zouden ook 
interessant kunnen blijken voor biologische subtypering van PTSS, gezien de associatie 
tussen OXTR-methylering en anhedonie-symptomen en neurale reacties op sociale 
affectieve stimuli (hoofdstuk 7). Ook zouden genoom-brede (epi)genetische bevindingen, 
zoals de herhaaldelijk gevonden associaties tussen PTSS en het SKA2 en CACNA1C-gen 
(hoofdstuk 6) tot de ontdekking van nieuwe potentiële aangrijppunten voor interventie 
kunnen leiden. Echter, gezien de heterogeniteit en grote aantallen genen die waarschijnlijk 
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betrokken zijn bij psychiatrische aandoeningen, zal er nog veel onderzoek nodig zijn 
voor genetische bevindingen geïmplementeerd kunnen worden in de psychiatrische 
praktijk. Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, ligt er met de vorming van 
de PTSS-werkgroep binnen het internationale psychiatrisch genetisch consortium 
(PGC) (Logue et al., 2015), de toenemende steekproefomvang en de snelle ontwikkeling 
van nieuwe onderzoeksmethoden, een interessante en hoopvolle toekomst voor ons. 

Limitaties 
Een belangrijke kracht van ons onderzoek is dat we door de inclusie van de 
politiemedewerkers met en zonder PTSS een zeer homogene groep hebben kunnen 
onderzoeken en hebben kunnen controleren voor effecten van trauma-blootstelling. 
Echter heeft deze specifieke groep ook zijn beperkingen. Zo maakt dit onze bevindingen 
mogelijk minder generaliseerbaar naar andere PTSS-patiëntengroepen. Ook zouden 
onze bevindingen (deels) gerelateerd kunnen zijn aan de veerkracht (‘resilience’) van de 
controlegroep, in plaats van aan de PTSS-diagnose van de patiëntengroep. Deze groep 
had immers vrijwel geen psychische klachten, ondanks veelvuldige blootstelling aan 
traumatische gebeurtenissen. Een andere limitatie van ons onderzoek is de afwezigheid 
van subjectieve en gedragseffecten van oxytocine toediening op beloningsgevoeligheid, 
aangezien onze taken niet geschikt waren dit goed te meten. Doordat we de neurale 
effecten van oxytocine niet kunnen staven met subjectieve/gedragsveranderingen, blijft 
het bij veronderstellingen gebaseerd op eerder onderzoek. Een laatste, maar belangrijke 
beperking is de kleine steekproef, in het bijzonder voor onze genoom-brede (epi)genetische 
analyses. Hoewel we onze bevindingen deels konden repliceren in een onafhankelijke 
steekproef, moeten de huidige resultaten als exploratief worden gezien. Ook was het 
vanwege de steekproefgrootte maar beperkt mogelijk om moderatoren van oxytocine 
effecten te onderzoeken. Samenvattend geldt, zoals voor elke op zichzelf staande studie, 
dat onze neuroimaging en (epi)genetische bevindingen met voorzichtigheid moeten 
worden geïnterpreteerd en dat replicatie nodig is om onze bevindingen te bevestigen 
voordat er nagedacht kan worden over klinische toepassing. 
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CONCLUSIE 

In dit proefschrift beschreven we verschillende studies naar beloningsgevoeligheid 
bij PTSS- patiënten, de neurale effecten van oxytocine toediening bij PTSS-patiënten 
en (epi)genetische associaties met PTSS. Ons systematisch literatuuronderzoek 
naar beloningsgevoeligheid suggereert dat PTSS-patiënten minder gevoelig zijn 
voor beloning vergeleken met gezonde controles. Mogelijk ligt deze verminderde 
gevoeligheid ten grondslag aan de veelvoorkomende anhedonische symptomen bij 
PTSS. Het oxytocine systeem speelt hierbij mogelijk ook een rol, gezien de associatie 
die wij zagen tussen OXTR-gen methylering en anhedonie symptomen bij vrouwelijke 
PTSS- patiënten. In onze (epi)genoom-brede associatiestudie werden tevens genen 
geïmpliceerd die gerelateerd waren aan het dopamine-systeem, dat een cruciale rol bij 
beloningsgevoeligheid (figuur 1), evenals (methylering van) enkele andere genen die 
de moeite waard zijn om verder te onderzoeken, gezien eerder beschreven associaties 
met PTSS en PTSS-gerelateerde processen. Het literatuuronderzoek suggereerde dat 
deze verlaagde de beloningsgevoeligheid in het bijzonder gold voor sociale beloning, 
hetgeen werd bevestigd in onze neuroimaging studies. Hierin observeerden we dat 
PTSS-patiënten neuraal verminderd gevoelig waren voor het ontvangen van sociale 
beloning, maar niet verschilden van gezonde controles in gevoeligheid voor monetaire 
beloning. Vervolgens toonden we aan dat intranasale oxytocine toediening inderdaad een 
veelbelovend farmacologisch middel zou kunnen zijn om (sociale) beloningsgevoeligheid 
en aandachtsprocessen bij patiënten met PTSS te verbeteren. 

Mogelijk kan een verhoogde (sociale) beloningsgevoeligheid het succes van psycho-
therapie vergroten door de toename van ervaren sociale steun en de motivatie voor 
de behandeling en het verbeteren van de therapeutische relatie. Het vergroten van 
behandelsucces is van cruciaal belang voor PTSS-patiënten, aangezien rond de 30% van 
de patiënten niet voldoende reageert op de huidige beschikbare therapieën. Oxytocine 
effecten werden echter sterk beïnvloed door PTSS-diagnose (d.w.z. geen of omgekeerde 
effecten in controles) en geslacht, mogelijk vanwege verschillende niveaus van neuraal 
affectief functioneren voorafgaand aan toedienen van oxytocine. Deze veelbelovende 
eerste bevindingen nodigen uit tot vervolgonderzoek. Een volgende stap zou zijn de 
effecten van intranasale oxytocine toediening op behandelsucces te onderzoeken in een 
klinische setting en om te onderzoeken welke interindividuele factoren mogelijk van 
invloed zijn op de (klinische) effecten van oxytocine toediening. 

Hoewel de wetenschappelijke gemeenschap (terecht) de hoop heeft opgegeven 
dat oxytocine als wondermiddel elke psychiatrische aandoening kan genezen, lijkt 
intranasale oxytocine toediening zeker nog kansen te bieden voor de psychiatrie. De 
grote vraag is voor wie, waar en wanneer oxytocine gunstige effecten kan hebben. 
Met zijn tegenstrijdige effecten heeft oxytocine de afgelopen jaren eerder meer dan 
minder wetenschappelijke interesse gewekt. De toekomst zal leren of en hoe oxytocine 
toediening uiteindelijk een rol kan krijgen binnen de behandeling van PTSS. 


