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De genetische achtergrond waarmee we worden geboren (‘nature’) bepaalt in belangrijke 
mate het fenotype van een organisme later in zijn leven. Daarnaast hebben ook vroege 
levenservaringen en de omgeving waarin we opgroeien (‘nurture’), een grote invloed op de 
manier waarop we op latere leeftijd functioneren. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
verstoringen van de leefomgeving in de jeugd de kans op het ontwikkelen van allerlei 
ziektes, onder andere stressgerelateerde psychiatrische aandoeningen zoals depressie, in 
volwassenheid vergroten. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar de mechanismen 
die ten grondslag liggen aan dit effect van ‘nurture’. Hierbij worden vaak diermodellen 
gebruikt, zoals het “moederzorg-model” in ratten dat we hebben gebruikt voor het in dit 
proefschrift beschreven onderzoek. In dit model wordt uitgegaan van natuurlijke variatie 
in moederzorg die optreedt in een normale populatie ratten. Het volwassen fenotype van 
dieren die in de eerste week na de geboorte een grote hoeveelheid ‘licking and grooming’ 
(LG) en ‘arched-back nursing’ (ABN; een actieve manier van zogen) hebben gekregen van 
hun moeder (High LG/ABN ratten) wordt vergeleken met dat van dieren die zijn 
grootgebracht door moeders die een kleine hoeveelheid zorg gaven (Low LG/ABN ratten). 
Tot nu toe beperkten de studies met dit model zich voornamelijk tot het limbisch 
systeem, en dan voornamelijk tot de hippocampus, een hersengebied dat belangrijk is 
voor leren en geheugen en dat erg gevoelig is voor stress. Het is inmiddels bekend dat 
natuurlijke variatie in moederzorg gedurende de periode na de geboorte verregaande 
gevolgen heeft voor de stressgevoeligheid, hersenstructuur en –functie en cognitieve 
prestaties van volwassen dieren. 

Het doel van dit proefschrift was het verder onderzoeken van de effecten van 
moederzorg in het vroege leven op verschillende parameters, zowel in de hippocampus als 
in andere hersengebieden. Hiervoor hebben we niet alleen het bestaande moederzorg-
model gebruikt, maar ook geprobeerd een nieuw, verfijnder moederzorg-model te 
ontwikkelen en te valideren. 
 
In hoofdstuk 2 hebben we de zorg per moeder ten opzichte van haar hele nest bepaald en 
pups uit High en Low LG/ABN nesten in volwassenheid vergeleken wat betreft neuronale 
plasticiteit en morfologie in de gyrus dentatus (DG), een subgebied van de hippocampus. 
We vonden in de DG dat de granule cellen van dieren die door High LG/ABN moeders 
waren opgevoed complexere dendrietbomen en meer dendritische spines hadden in 
vergelijking met nakomelingen van Low LG/ABN moeders. Dit komt overeen met een 
recente studie die hetzelfde rapporteert voor cellen in een ander subgebied van de 
hippocampus (het CA1 gebied). Ook onze bevindingen wat betreft de neuronale 
plasticiteit komen overeen met deze eerdere studie: In vergelijking met Low LG/ABN 
dieren vertonen High LG/ABN dieren meer synaptische plasticiteit (LTP) in de DG na 
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hoog-frequente stimulatie. Opvallend is dat zowel de High als de Low LG/ABN dieren een 
omgekeerd fenotype lieten zien wanneer LTP gemeten werd onder invloed van 
stresshormonen (corticosteron of een ß-adrenerge agonist). Deze toegenomen plasticiteit 
van de DG in stresscondities in Low LG/ABN nakomelingen komt overeen met betere 
prestaties in een hippocampus-afhankelijke leertaak onder stressvolle omstandigheden in 
vergelijking met High LG/ABN nakomelingen. Dit alles wijst erop dat vroege 
levenservaringen een dier mogelijk voorbereiden op de omstandigheden die het later in 
zijn leven waarschijnlijk tegen zal komen. Als de situatie in het vroege leven overeenkomt 
met die in volwassenheid, is dit mechanisme dus adaptief. 

Studies zoals hierboven beschreven waren gericht op de effecten van verschillen in 
moederzorg tussen nesten. Inmiddels is bekend dat er ook behoorlijke variatie aanwezig is 
in de hoeveelheid zorg (LG) die gegeven wordt aan de individuele pups binnen een nest. 
Wij wilden dit verschijnsel verder bestuderen en hebben allereerst bekeken (in hoofdstuk 
3 en 4) of deze individuele verschillen in LG een vergelijkbare invloed hadden op de 
structuur en functie van de volwassen hippocampus als in het originele moederzorg-
model. We vonden zowel in de DG als in het CA1 gebied subtiele effecten van individuele 
LG op dendritische complexiteit, waarbij de correlatie tussen LG en de mate van 
complexiteit positief was in mannelijke en negatief in vrouwelijke nakomelingen. In de 
mannetjes suggereert dit dat meer LG gerelateerd is aan een meer volwassen populatie 
neuronen. Dit komt overeen met de negatieve correlatie die we vonden tussen LG score 
en het aantal jonge neuronen in deze dieren. 

In het CA1 gebied komt dit verschil tussen de seksen ook naar boven op het 
functionele vlak. De richting van de correlatie tussen individuele LG en synaptische 
plasticiteit, gemeten als de hoeveelheid LTP, was ook positief in mannetjes en negatief in 
vrouwtjes. Aan de andere kant vertoonden de mannelijke en de vrouwelijke dieren beide 
een positieve correlatie tussen de hoeveelheid individueel ontvangen LG en de mate van 
LTP in de DG. Ook de mRNA expressie in de volwassen hippocampus van de 
glucocorticoid receptor (GR; in beide seksen) en de neuronale groeifactor BDNF (alleen in 
mannetjes) correleerde positief met de hoeveelheid LG.  

Voor BDNF hebben we onderzocht we of het effect van maternale zorg op mRNA 
expressie gemedieerd wordt door verschillen in methyleringsgraad van de exon IV 
promoter. De in hoofdstuk 5 beschreven positieve correlatie tussen individuele LG en de 
mate van methylering van het DNA lijkt tegenstrijdig te zijn met onze bevindingen over 
de totale BDNF mRNA expressie. DNA methylering is echter niet de enige epigenetische 
modificatie die de mate van gentranscriptie kan beïnvloeden. Daar komt bij dat we alleen 
gekeken hebben naar de methyleringsgraad van de exon IV promoter, die maar een van de 
verschillende BDNF transcripten vertegenwoordigt. Het zou kunnen dat de andere splice 
varianten op een andere manier gereguleerd worden door LG, wat kan resulteren in het 
netto effect op de totale BDNF mRNA expressie dat we hebben gevonden. 
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Daarna hebben we de invloed onderzocht van de individuele hoeveelheid ontvangen 
LG op hippocampus-afhankelijk spatieel leervermogen (onder niet-stressvolle 
omstandigheden) en emotioneel contextueel leervermogen (gemeten in een contextuele 
conditioneringstaak). Het prestatievermogen in deze beide leertaken werd niet beïnvloed 
door de LG achtergrond van de dieren, hoewel de vrouwtjes met een lagere LG score in het 
geconditioneerde angst experiment sneller leken te reageren op de geconditioneerde 
context dan vrouwtjes die een grotere hoeveelheid LG ontvingen in de eerste week na de 
geboorte. Het gebrek aan correlaties tussen individuele LG en hippocampus-afhankelijk 
leergedrag kan het gevolg zijn van de subtiliteit van het model of het zou kunnen 
betekenen dat het volwassen fenotype in dit geval niet alleen afhankelijk is van de 
effecten van moederzorg. 

In een volgende set experimenten, beschreven in hoofdstuk 7, hebben we gekeken 
naar gedrag dat niet specifiek afhankelijk is van de hippocampus. Hier vonden we 
significante correlaties tussen individuele LG scores en gedrag: paren mannetjes met 
relatief hoge LG scores lieten een verhoogde hoeveelheid adolescent sociaal speelgedrag 
zien in vergelijking met paren met lage LG scores. In vrouwtjes vonden we geen effect van 
LG op speelgedrag. In een keuzetaak die specifiek was voor ratten (de rat Iowa Gambling 
Task, rIGT) correleerde de hoeveelheid individuele LG positief met de prestatie, zowel in 
mannetjes als in vrouwtjes. Hersengebieden die (mogelijk LG-afhankelijke) c-fos kleuring 
vertoonden na de rIGT waren de nucleus accumbens schil en de insulaschors, twee 
gebieden die betrokken zijn bij het verwerken van beloning. 

 
Over het algemeen kunnen we concluderen dat natuurlijke variaties in de hoeveelheid 
moederzorg, zowel tussen nesten als binnen nesten, een bruikbare manier lijken te zijn 
om de effecten van vroege levenservaringen op het volwassen fenotype te onderzoeken. 
De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift worden bediscussieerd in hoofdstuk 8, 
evenals een aantal kwesties die nader onderzocht moeten worden. 
 
 
Belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 

 In een normale populatie ratten bestaan er natuurlijke variaties in de hoeveelheid 
zorg die een moeder aan haar pups geeft, zowel tussen nesten als binnen nesten. 

 Verschillen in moederzorg tussen nesten hebben een voorspellende waarde voor de 
morfologie en functie van de gyrus dentatus en voor emotioneel leervermogen in 
volwassen mannetjes (hoofdstuk 2). 

 Verschillen in moederzorg binnen nesten correleren positief met synaptische 
plasticiteit en glucocorticoid receptor expressie in de gyrus dentatus van zowel 
mannelijke als vrouwelijke volwassen dieren (hoofdstuk 3). 
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 De morfologie van granule cellen in de gyrus dentatus en neurogenese in de DG 
worden – zowel in mannelijke als vrouwelijke nakomelingen - niet sterk beïnvloed 
door individuele hoeveelheden moederzorg (hoofdstuk 3). 

 Individuele verschillen in moederzorg correleren tot op zekere hoogte met structurele 
en functionele parameters in het CA1 gebied op volwassen leeftijd. Correlaties in 
mannetjes en vrouwtjes zijn tegenovergesteld aan elkaar (hoofdstuk 4). 

 Vergeleken met dieren met een lage LG achtergrond vertonen mannetjes die meer 
zorg van hun moeder hebben ontvangen in het vroege leven een verhoogde BDNF 
expressie op volwassen leeftijd. De methylatiestatus van de BDNF exon IV promoter 
in de hippocampus van deze dieren is echter ook verhoogd (hoofdstuk 3 en 5). 

 De prestatie van volwassen dieren in hippocampus-afhankelijk leertaken - zowel in 
stressvolle als in niet-stressvolle situaties - laat weinig correlatie zien met individuele 
verschillen in ontvangen moederzorg (hoofdstuk 6). 

 Zowel adolescent sociaal speelgedrag (alleen in mannetjes) als prestatie in de rIGT 
keuzetaak zijn toegenomen in dieren die een grotere hoeveelheid moederzorg 
ontvingen in het vroege leven (hoofdstuk 7). 

 
 
 




