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C h a p t e r  10  

Summary in Dutch 



S a m e n v a t t i n g  e n  c o n c l u s i e s  

Schizofrenie en autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn in aanleg ernstige psychiatrische 
stoornissen met specifieke verschillen en overeenkomsten. Zo wordt ASS bijvoorbeeld 
meestal gediagnosticeerd in de eerste levensjaren, terwijl de eerste symptomen van 
schizofrenie doorgaans verschijnen in de adolescentie en op jong volwassen leeftijd. Verder 
gaat ASS, in tegenstelling tot schizofrenie, vaak gepaard met een verstandelijke beperking. 
Er zijn echter ook overeenkomsten. Op moleculair genetisch niveau is het risico op beide 
stoornissen verhoogd door Single Nucleotide Polymorphisms (SNP’s), copy number 
variations (CNV’s) en door specifieke loci en allelen (Carroll and Owen 2009). Op 
endofenotype niveau zijn er overeenkomstige bevindingen in volumetrische MRI studies 
(Cheung et al 2010) en wordt er een gestoorde stimulus filtering gerapporteerd (Perry et al 
2007;McAlonan et al 2002;Kumari et al 2008). Op het niveau van klinisch fenotype delen 
ASS en schizofrenie afwijkingen in sociaal gedrag, spraak, ongewone responsiviteit op 
prikkels en ongepast affect. Verder is het beloop van beide stoornissen bij de meerderheid 
van de patiënten chronisch. 

Schizofrenie wordt doorgaans voorafgegaan door een prodromale periode, met milde 
positieve psychotische en negatieve symptomen, aspecifieke symptomen en een daling in 
psychosociaal functioneren. Met diagnostische instrumenten is het mogelijk om patiënten 
te diagnosticeren met een Ultra Hoog Risico (UHR) om een psychose te ontwikkelen, 
waarvan 10-40% daadwerkelijk ook psychotisch worden (Yung and McGorry 1996;Yung 
et al 2003;Miller et al 2003;Klosterkotter et al 2001). ASS wordt eveneens geassocieerd 
met een verhoogd risico van 14-34% om psychotisch te worden (Stahlberg et al 
2004;Tsakanikos et al 2007;Mouridsen et al 2008). Daarnaast is van een specifiek subtype 
van ASS, multiple complex developmental disorder (McDD) is in Nederland een nog 
hogere transitie ratio aangetoond (Sprong et al 2008;van Engeland and van der Gaag 
1994). Men zou daarom voorzichtig kunnen stellen dat mensen met ASS, net als UHR 
patiënten, een verhoogd of ook zelfs ultra hoog risico hebben op het ontwikkelen van een 
psychose. 

Wij hebben met verschillende in vivo imaging technieken de anatomie en functie van de 
hersenen bij deze twee stoornissen zichtbaar gemaakt. Met diffusion tensor magnetic 
resonance imaging (DT-MRI) is het mogelijk om de integriteit van witte stof te bestuderen. 
Eerdere studies hebben laten zien dat patiënten met schizofrenie een gereduceerde 
integriteit van de witte stof van de hersenen hebben (Konrad and Winterer 2008;Friedman 
et al 2008). Verder zijn er aanwijzingen dat witte stof afwijkingen ook voorkomen bij hoog 
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risico populaties, maar resultaten van deze studies zijn niet consistent. Net als schizofrenie 
wordt ook ASS een connectiviteitsstoornis genoemd, waarbij afwijkingen in de witte stof 
bijdraagt aan de symptomen en de pathofysiologie van de stoornissen. DT-MTI studies bij 
kinderen en bij gemengde groepen met kinderen/volwassenen met ASS laten specifieke 
afwijkingen zien in de witte stof (Barnea-Goraly et al 2004;Keller et al 2007;Alexander et 
al 2007;Lee et al 2009). Nucleaire beeldvormende studies hebben laten zien dat de 
dopaminerge neurotransmissie van mensen met schizofrenie verschilt van die van gezonde 
controles (Abi-Dargham et al 2000;Abi-Dargham et al 2009); recente studies tonen 
aanwijzingen voor abnormale synthese van dopamine in UHR patiënten (Howes et al 
2009) en verstoorde relaties tussen glutamaat in de hippocampus en presynaptische 
dopamine functie (Stone et al 2010). 

In deze dissertatie zetten we deze onderzoeken voort. Het doel van de in dit proefschrift 
beschreven studies was het vergroten van de kennis van de hersenstructuur en functie bij 
UHR patiënten en bij patiënten met ASS. Wij hebben voor deze groepen gekozen omdat 
zij verondersteld worden een hoog of ultra hoog risico te hebben voor het ontwikkelen van 
een psychose. Meer in het bijzonder hebben we de volgende vragen proberen te 
beantwoorden: Is er voldoende bewijs voor specifieke behandeling van UHR patiënten? 
Hebben UHR patiënten die later een psychose ontwikkelen specifieke witte stof 
afwijkingen vergeleken met UHR patiënten die geen psychose ontwikkelen? Wat leert de 
huidige literatuur ons over challenge studies met alpha-methyl-para-tyrosine (AMPT)? 
Hebben UHR patiënten een afwijkende striatale dopaminerge neurotransmissie? Is er een 
relatie tussen de hippocampale glutamaterge en de striatale dopaminerge neurotransmissie 
in UHR patiënten en hebben UHR patiënten verschillen in glutamaat activiteit vergeleken 
met een gezonde controle groep? Is psychose bij ASS geassocieerd met specifieke 
structurele afwijkingen in de hersenen? Hebben patiënten met het syndroom van Asperger 
afwijkingen in de integriteit van de witte stof?  

Hoofdstuk 1 bevat de algemene introductie en beschrijft de structuur van de dissertatie. 
In Hoofdstuk 2 wordt de huidige literatuur over interventies bij UHR patiënten 
beschreven. De positieve (acute) effecten uit drie gerandomiseerde klinische onderzoeken 
met antipsychotische medicatie en/of cognitieve gedragstherapie verdwenen aan het eind 
van de behandeling. Dit suggereert dat behandeling een transitie naar psychose niet 
voorkomt maar mogelijk wel uitstelt. Andere naturalistische studies presenteren een 
hypothese voor een mogelijk positief preventief effect van SSRI’s, maar zijn niet specifiek. 
Twee problemen bij het UHR onderzoek blijven onopgelost: een meerderheid van 
patiënten in de prodromale fase (’true positives’) zoekt geen hulp; het merendeel van de 
hulpzoekende UHR patiënten ontwikkelt binnen afzienbare tijd geen psychose (‘false 
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positives’). Deze twee problemen staan optimale voorspelling van transitie naar psychose in 
de weg. Op dit moment kan er op grond van de beschikbare literatuur geen sprake zijn van 
prodromale interventie in de klinische praktijk. In Hoofdstuk 3 hebben we de resultaten 
van een DT-MRI studie beschreven, en rapporteren we dat UHR patiënten die later een 
psychose ontwikkelen (UHR-P) vergeleken met UHR patiënten die later geen psychose 
ontwikkelen (UHR-NP) een lagere fractionele anisotropie (FA) hebben van witte stof 
lateraal van het rechter putamen en van de linker lobus temporalis superior en een hogere 
FA van de lobus temporalis medialis. Verder hebben UHR-P patiënten ook lagere FA dan 
gezonde controles bilateraal in de lobi frontalis medialis. Van deze gebieden is bekend dat 
zij afwijkingen vertonen bij mensen met psychose; in andere studies worden zij 
geassocieerd met de ernst van psychotische symptomen. De veranderingen in 
connectiviteit waar deze FA verschillen op duiden spelen mogelijk een rol in de 
ontwikkeling van psychose of haar symptomatologie, maar zouden daar ook een gevolg van 
kunnen zijn. Onze data suggereren dat juist relatief subtiele veranderingen in witte stof 
integriteit in temporale en striatale regionen een rol spelen bij de ontwikkeling van 
psychose bij een UHR patiënt. Hoofdstuk 4 beschrijft een review van challenge en 
therapeutische studies die gebruik maken van AMPT in neuro-psychiatrische stoornissen. 
De beschreven studies laten zien dat catecholamine depletie door AMPT een nuttig 
paradigma is voor het verhelderen van de functie van catecholaminerge banen en 
netwerken. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat AMPT positieve effecten heeft op 
dyskinesie, Huntington’s chorea, Tourette syndroom, manie, middelen misbruik, 22q11 
deletie syndroom en psychose. Bijwerkingen zijn zelden ernstig, en tijdelijk van aard maar 
komen bij hogere doseringen veel voor; aanbevolen wordt om de toe te dienen dosis zo 
veel als mogelijk te verlagen. In Hoofdstuk 5 combineren we SPECT imaging van 
dopamine D2/3 receptoren met dopamine depletie in UHR patiënten en in gezonde in 
leeftijd, geslacht en IQ vergelijkbare controles. De resultaten suggereren dat er mogelijk 
een subgroep van UHR patiënten is met reeds bestaande afwijkingen in de dopaminerge 
neurotransmissie. Deze subgroep wordt gekarakteriseerd door hoge scores op schalen voor 
positieve symptomen, en heeft een verhoogde bezetting van dopamine receptoren door 
endogeen dopamine vergeleken met de subgroep met lage scores voor positieve symptomen 
en vergeleken met gezonde controles. De relatief lage AMPT dosis die wij gebruikten leidt 
tot vergelijkbare dopamine depletie in gezonde controles als de hogere doses die door 
andere groepen gebruikt worden, maar induceert wel een significante reductie van 
positieve symptomen in UHR patiënten zoals dat ook bij schizofrenie gerapporteerd 
wordt. Hoge bezetting van dopamine D2/3 receptoren door endogeen dopamine voorspelde 
een goede respons op AMPT van positieve symptomen in de UHR groep. In Hoofdstuk 6 
hebben wij de relatie onderzocht tussen de hoeveelheid glutamaat in de linker 

176



hippocampus (gemeten met Proton Magnetic Resonance Spectroscopy (1H-MRS)) en 
post-synaptische dopamine D2/3 receptor beschikbaarheid en bezetting door endogeen 
dopamine in UHR patiënten en gezonde controles. Een recente studie bij UHR patiënten 
rapporteerde een negatieve relatie tussen de hoeveelheid glutamaat in de linker 
hippocampus en pre-synaptische [18F]DOPA opname in het linker striatum, die ontbrak 
bij gezonde controles. Verder waren er aanwijzingen dat deze relatie de latere transitie naar 
psychose kan voorspellen. In ons onderzoek vonden we geen aanwijzingen voor een 
significante relatie bestaat tussen glutamaat en post-synaptische D2/3 receptor 
beschikbaarheid en bezetting door endogeen dopamine, maar vonden wel dat UHR 
patiënten, vergeleken met controles, een significant lagere glutamaat concentratie in de 
hippocampus hebben, Een verlaagd glutamaat is eerder gerapporteerd in schizofrenie 
patiënten (Lutkenhoff et al 2010), en onze data suggereren dat veranderde glutamaterge 
neurotransmissie de ontwikkeling van psychose zou kunnen beïnvloeden. In Hoofdstuk 7 
hebben we de structuur van de hersenen onderzocht door middel van structureel MRI 
onderzoek gebruikmakend van een voxel based morphometry analyse tussen mensen met 
autisme en een co-morbide psychose en mensen met autisme zonder psychose. Deze 
groepen hebben we verder vergeleken met een in leeftijd, IQ en geslacht vergelijkbare 
gezonde controle groep. Vergeleken met controles hadden beide ASS groepen significant 
bilateraal minder grijze stof in de lobi temporali (inclusief de gyrus fusiformus) en het 
cerebellum, en minder witte stof in het cerebellum. De ASS groepen hadden meer grijze 
stof in de striatale gebieden. Echter, ASS patiënten met psychose hadden ook significant 
minder grijze stof in frontale en occipitale gebieden. De analyse tussen de twee ASS 
groepen liet zien dat psychose geassocieerd is met bilateraal minder grijze stof in het 
cerebellum en de gyrus fusiformus. Wij concludeerden dat de pre-existente anatomische 
verschillen, in hersengebieden die ook met psychose geassocieerd zijn, mogelijk de het 
risico verhogen om co-morbide psychotische symptomen te ontwikkelen. Onze resultaten 
suggereren ook dat de biologie van psychose bij mensen met ASS mogelijk anders is dan 
die van mensen met psychose zonder ASS. In Hoofdstuk 8 beschrijven we de resultaten 
van de eerste DT-MRI studie bij het syndroom van Asperger. Omdat er aanwijzingen zijn 
dat hersenafwijkingen toenemen tot op volwassen leeftijd, hebben we volwassenen met het 
syndroom van Asperger vergeleken met in leeftijd, geslacht en IQ vergelijkbare gezonde 
controles. Volwassenen met het syndroom van Asperger hadden significant lagere FA dan 
controles in dertien clusters. Deze clusters waren grotendeels bilateraal en bevonden zich in 
de capsula interna, de lobi frontalis, temporalis, parietalis en occipitalis, het cingulum en 
het corpus callosum. Deze resultaten komen overeen met studies in kinderen met autisme. 
Wij vonden bovendien uitgebreidere alsook bilaterale verschillen. Onze resultaten 
suggereren dat mensen met het syndroom van Asperger uitgebreide afwijkingen hebben in 
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de integriteit van de witte stof, in gebieden die ook eerder geassocieerd zijn met ASS en de 
symptomen daarvan. Verder leveren deze resultaten extra aanwijzingen voor de hypothese 
dat mensen met ASS verschillen hebben in lange afstand (inter-regionale) connectiviteit 
van de hersenen. 

 

CON CL US IES  

Het doel van dit proefschrift was het vergroten van de kennis van de hersenstructuur en 
functie bij mensen die een verhoogd risico op psychose hebben. We hebben ons gericht op 
twee groepen; 1) patiënten met een volgens internationale criteria vastgelegd Ultra High 
Risk voor psychose; 2) patiënten met een autisme spectrumstoornis. De algemene 
conclusies van dit proefschrift zijn;  

1. UHR patiënten die later een psychose ontwikkelen (UHR-P) hebben een afname 
van FA in witte stof lateraal van het rechter putamen en van de lobus temporalis 
superior, en een hogere FA in de linker lobus temporalis medialis vergeleken met 
UHR patiënten later geen psychose ontwikkelen (UHR-NP). 

2. UHR-P patiënten hebben een lagere FA van witte stof in de lobi frontalis 
medialis vergeleken met gezonde controles. 

3. Een subgroep van UHR patiënten heeft een verhoogde dopamine D2/3 receptor 
bezetting door endogeen dopamine. Deze subgroep onderscheidt zich door meer 
uitgesproken positieve symptomen.  

4. Bij UHR patiënten reageren positieve symptomen gunstig op dopamine depletie 
(farmacologisch geïnduceerd door AMPT), vergelijkbaar met observaties in 
schizofrenie, hetgeen een soortgelijk mechanisme suggereert.  

5. In UHR patiënten is een hogere dopamine D2/3 receptor bezetting met endogeen 
dopamine geassocieerd met meer positieve symptomen en een duidelijke 
verbetering van positieve symptomen na acute dopamine depletie. 

6. Glutamaat in de linker hippocampus van UHR patiënten is niet gerelateerd aan 
post-synaptische striatale dopamine D2/3 receptor beschikbaarheid of bezetting 
door endogeen dopamine. 
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7. UHR patiënten hebben lagere glutamaat activiteit in de linker hippocampus 
vergeleken met gezonde controles, hetgeen vergelijkbaar is met observaties in 
schizofrenie. 

8. Co-morbide psychose bij autisme is geassocieerd met minder grijze stof in het 
cerebellum en de gyrus fusiformus vergeleken met niet psychotische patiënten 
met autisme. 

9. Volwassenen met het syndroom van Asperger hebben uitgebreide reducties van 
FA in witte stof vergeleken met gezonde controles. 
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