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sameNVattiNg, algemeNe discussie eN coNclusies

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was de rol van het dopaminerge beloningssysteem in 

de hersenen bij obesitas te onderzoeken. de primaire vragen waren:

 » Hebben hoog calorische diëten die leiden tot obesitas een effect op de beschikbaarheid 
van dopamine d

2/3 
receptoren (drd

2/3
) in het striatum?

 » Hebben anti-obesitas medicijnen een effect op de beschikbaarheid van drd
2/3

 in het 
striatum?

 » Welke delen van het striatale dopaminerge systeem zijn aangedaan in obesitas: de 
postsynaptische kant met receptoren, de presynaptische kant met voornamelijk 
transporters en/of de reactiviteit van de dopaminerge neuronen?
secundaire vragen over de rol van het dopaminerge beloningssysteem bij obesitas waren 

of er relaties zijn tussen het striatale dopaminerge systeem, hunkering en eten, en of er een 

relatie is tussen het striatale dopaminerge systeem en metabole parameters.

een tweede doel van dit proefschrift was de rol te onderzoeken van de presynaptische 

serotonine transporter beschikbaarheid in relatie tot gedrag, cognitie en body mass index (bmi).

Het laatste doel was het toetsen van de hypothese dat de functie van hersengebieden, die 

betrokken zijn bij controle, is aangedaan in obesitas.

sameNVattiNg

deel 1: introductie
in hoofdstuk 1 wordt een korte beschrijving gegeven van obesitas en de achterliggende 

neurobiologie. dit hoofdstuk eindigt met een overzicht van dit proefschrift. 

de uitgebreide bespreking van de resultaten van neuroimaging studies bij obesitas in 

hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige kennis betreffende moleculaire, functionele 

en structurele beeldvorming bij obesitas. Het laat zien dat zowel moleculaire processen als 

functies van de hersenen en structurele verschillen betrokken zijn bij de ontwikkeling van, of 

aangedaan zijn door, obesitas. de meest robuuste bevindingen waren dat de striatale drd
2/3

 

beschikbaarheid lager is bij obesitas, dat obese mensen meer hersenactivatie in verschillende 

gebieden laten zien in reactie op het zien/proeven van eten, en dat obese mensen een kleiner 

hersenvolume hebben, waarschijnlijk door de aanwezigheid van minder grijze stof. sommige 

resultaten suggereren ook dat de moleculaire, functionele en structurele veranderingen 

omkeerbaar zouden kunnen zijn door diëten of andere procedures om gewicht te verliezen, 

maar dit zijn nog voorlopige resultaten.

deel iii: dieronderzoek naar het dopaminerge systeem bij 
obesitas en de effecten van medicijnen voor obesitas
om de vraag te beantwoorden of hoog calorische diëten, die leiden tot obesitas, invloed hebben 

op de striatale drd
2/3

 beschikbaarheid, onderzochten we de effecten van verschillende hoog 

calorische diëten op striatale drd
2/3

 beschikbaarheid in ratten met dieetgeïnduceerde obesitas.

in hoofdstuk 3 vergeleken we de effecten van een vrije keuze voor een vetrijk (Hf) dieet, 

een vetrijk dieet zonder keuze en een standaard dieet. alleen het vrij gekozen Hf dieet leidde to 

een lagere drd
2/3

 beschikbaarheid in het dorsale striatum vergeleken met het standaard dieet. 

een andere interessante uitkomst was dat de ratten op het vrij gekozen Hf dieet een hogere 
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calorische inname hadden vergeleken met die op het Hf dieet zonder keuze, wat laat zien dat het 

de keuze voor vetrijk eten, en niet de consumptie van vetrijk eten, is die leidt tot overconsumptie.

een ander type dieet dat we onderzochten was een vrij gekozen vetrijk en suikerrijk 

(HfHs) dieet (hoofdstuk 4). op basis van de observatie dat striatale drd
2/3

 beschikbaarheid 

lager is in ratten op een vrij gekozen Hf dieet, maar niet op een vrije gekozen HfHs dieet 

(ongepubliceerd), formuleerden we de hypothese dat hoge vetinname verantwoordelijk is 

voor de lagere striatale drd
2/3

 beschikbaarheid. deze hypothese werd bevestigd, want ratten 

met een hoog percentage vetinname hadden een lagere drd
2/3

 beschikbaarheid in de nucleus 

accumbens dan ratten met een hoog percentage suikerinname. er was zelfs een negatieve 

correlatie tussen drd
2/3

 beschikbaarheid en het percentage calorieën uit suikerinname, wat 

suggereert dat het de hoge vet/koolhydraat ratio is die geassocieerd is met verlaagde striatale 

drd
2/3

 beschikbaarheid. Verschillende diëten die leiden tot obesitas lijken dus inderdaad een 

effect te hebben op striatale drd
2/3

 beschikbaarheid, waarbij zowel het keuze-element als een 

hoge vet/koolhydraat ratio zijn belangrijke factoren zijn.

de exacte werkingsmechanismen van anti-obesitas medicijnen zijn nog niet ontrafeld. 

Hypothetisch zou het verhogen van striatale drd
2/3

 beschikbaarheid ten grondslag kunnen 

liggen aan het beter functioneren van het beloningssysteem in de hersenen, wat weer zou 

kunnen leiden to minder eten. in dit proefschrift onderzochten we daarom de effecten van 

de cannabinoid-1 receptor antagonist rimonabant en de drievoudig monoamine blokker 

tesofensine op striatale drd
2/3

 beschikbaarheid. in hoofdstuk 5 lieten we zien dat rimonabant 

inderdaad een dosisafhankelijke verhoging geeft van drd
2/3

 beschikbaarheid in het dorsale 

striatum. de hoogste dosering verhoogde ook de drd
2/3

 beschikbaarheid in de nucleus 

accumbens en resulteerde in minder gewichtstoename. deze resultaten werden gevonden in 

ratten die niet obees waren. Ze laten de interactie tussen het cannabinoid en het dopaminerge 

systeem zien en het mogelijk onderliggende werkingsmechanisme van rimonabant.

in tegenstelling tot de bevindingen voor rimonabant vonden we bij tesofensine een 

verlaging in drd
2/3

 beschikbaarheid in zowel de nucleus accumbens als het dorsale striatum 

in ratten met dieet geïnduceerde obesitas (hoofdstuk 6). Wel verlaagde tesofensine de 

calorische inname en de gewichtstoename. de verlaging in drd
2/3

 beschikbaarheid in deze 

studie is waarschijnlijk een compensatie voor verhoogde synaptische dopamine niveaus ten 

gevolge van de dopamine transporter (dat) blokkade door tesofensine. samengevat zijn zowel 

rimonabant als tesofensine effectief in het verlagen van gewichtstoename in ratten en hebben 

beide medicijnen een effect op het striatale dopamine systeem, hoewel de effecten op striatale 

drd
2/3

 beschikbaarheid tegenovergesteld zijn.

Het is opmerkelijk dat we in onze studies in ratten met dieetgeïnduceerde obesitas over het 

algemeen geen correlaties vonden tussen striatale drd
2/3

 beschikbaarheid en voedselinname 

of maten voor obesitas (hoofdstuk 3, 4, en 6). er is één uitzondering en dat is een correlatie 

tussen het percentage calorie-inname uit suiker en drd
2/3

 beschikbaarheid in ratten op een 

HfHs dieet, zoals beschreven staat in hoofdstuk 4. Verder vonden we ook geen correlaties 

tussen striatale drd
2/3

 beschikbaarheid en glucose, insuline of leptine spiegels in onze studies 

(hoofdstuk 3, 4, en 6). dit gebrek aan correlaties suggereert dat het directe effect van eten 

of metabole parameters op striatale drd
2/3

 beschikbaarheid en vice versa beperkt is. dit zou 

de veronderstelling kunnen ondersteunen dat perifere homeostatische regulatie van eten een 

ander proces is dan centrale regulatie.
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deel iii: beeldvorming van het striatale dopaminerge systeem 
en de relatie tot obesitas in de mens
deel iii begint met hoofdstuk 7 en 8 waarin het effect van polymorfismen in het dat gen 

(slc6a3) op striatale dat expressie wordt beschreven. We lieten zien dat het 9r allel van de 

dat VNtr in de 3’ onvertaalde regio geassocieerd was met een hogere in vivo striatale dat 

beschikbaarheid in jonge, gezonde volwassenen, met name wanneer dit allel gecombineerd 

werd in een specifiek haplotype met twee polymorfismen in het 5’ uiteinde van het gen 

(hoofdstuk 7). polymorfismen gerelateerd aan een nieuw geïdentificeerde splitsingsvariant 

van exon 3 hadden echter geen effect op striatale dat expressie (hoofdstuk 8).

om te zien of striatale dat beschikbaarheid een rol speelt in obesitas, testten we of 

striatale dat beschikbaarheid geassocieerd was met bmi in een grote steekproef van 127 

gezonde mensen met een grote variatie in bmi (hoofdstuk 9). er was geen associatie tussen 

dat beschikbaarheid en bmi en er was ook geen verschil in dat beschikbaarheid tussen obese 

mensen en mensen met een normaal gewicht in deze steekproef. de presynaptische kant van 

het striatale dopamine systeem, die het intrasynaptische dopamine niveau reguleert, lijkt dus 

niet aangedaan bij obesitas.

de postsynaptische kant van het striatal dopamine systeem is echter wel aangedaan. in 

hoofdstuk 10 bevestigden we de eerdere bevinding dat striatale drd
2/3

 beschikbaarheid 

lager is  in obese vrouwen (1). dit werd opnieuw bevestigd in een onafhankelijke steekproef 

van obese vrouwen en vrouwen met normaal gewicht en vergelijkbare leeftijd in hoofdstuk 

11. in deze steekproef deden we ook onderzoek naar de striatale dopamine afgifte na 

dexamfetamine toediening met het doel de reactiviteit van de dopaminerge neuronen te 

testen. onze hypothese was dat een lagere dopamine afgifte in respons op dexamfetamine 

toediening waarschijnlijk samen zou gaan met een lagere dopamine afgifte op eten en daarmee 

een gebrekkige ervaring van beloning na eten. de striatale dopamine afgifte in obese vrouwen 

was echter niet significant lager dan in vrouwen met normaal gewicht en de dopamine afgifte 

correleerde niet met maten voor hunkering naar eten. daarom konden we de hypothese niet 

bevestigen dat een gestoorde ervaring van beloning, als gevolg van aan lagere dopamine 

afgifte, een rol speelt in obesitas.

Wanneer we de resultaten van de studies naar dat en drd
2/3

 beschikbaarheid combineren, 

zien we dat het striatale dopamine systeem uit balans is in obesitas. de lagere striatale drd
2/3

 

beschikbaarheid is een weerspiegeling van een lagere capaciteit voor signaaloverdracht. dit 

wordt niet gecompenseerd door een verhoging van synaptisch dopamine als gevolg van lagere 

dat beschikbaarheid en de daar direct mee samenhangende lagere capaciteit om dopamine 

terug de cel in te transporteren. als gevolg daarvan wordt het dopamine signaal minder goed 

doorgegeven bij obesitas, wat zou kunnen leiden tot een gestoorde ervaring van beloning.

deel iV: beeldvorming van het serotonerge systeem en de 
relatie tot obesitas in de mens
in hoofdstuk 12 lieten we zien dat het radioligand [123i]adam selectief is voor de serotonine 

transporter (sert), omdat de binding alleen verlaagd was na het blokkeren van de sert met de 

selectieve sert blokker paroxetine en niet na het blokkeren van de dat en de noradrenaline 

transporter met methylfenidaat.
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serotonine speelt een rol bij stemming, cognitie en persoonlijkheid, maar de precieze 

rol in gezonde mensen is nog niet ontrafeld. daarom onderzochten we relaties tussen in vivo 

sert beschikbaarheid (n = 177) en dat beschikbaarheid (n = 79) en neuropsychologische en 

subjectieve maten voor geheugen, depressieve gevoelens en impulsiviteit in gezonde mensen. 

We vonden echter geen significante associaties (hoofdstuk 13), wat suggereert dat de 

onderliggende neurotransmittersystemen alleen in pathologische situaties een voorspellende 

waarde hebben met betrekking tot persoonlijkheid en neuropsychologisch functioneren. in 

het geval van normaal functionerende systemen lijkt het niet mogelijk om direct de sert of 

dat concentraties te verbinden aan gedrag met de huidige technieken.

om het inzicht in de relatie tussen sert en obesitas te verbeteren, onderzochten we of 

bmi en subcorticale sert geassocieerd zijn in gezonde mensen. We vonden een hogere sert 

beschikbaarheid in de thalamus, maar niet in de hersenstam, bij mensen met een hogere bmi 

en in een subgroep van obese mensen (hoofdstuk 14). omdat een hogere sert concentratie 

kan leiden tot een lager synaptisch serotonine niveau en omdat lagere serotonine niveaus 

geassocieerd zijn met hyperfagie en gewichtstoename (2), lijkt deze bevinding relevant voor 

een beter begrip van obesitas.

deel V: functionele beeldvorming van de hersenen in obese 
mensen
in een proefexperiment vergeleken we de resultaten van fmri-taken uitgevoerd op een 1.0t 

mri scanner met een open ruimte met de resultaten van dezelfde fmri-taken uitgevoerd op 

een conventionele 3.0t mri scanner met een cilindrische ruimte. Hoewel de resultaten van de 

conventionele 1.0t mri wat beter waren dan die van de 1.0t mri scanner met open ruimte, bleek 

deze laatste scanner goed gebruikt te kunnen worden voor fmri in studies waarin groepen met 

elkaar vergeleken worden (hoofdstuk 15). dit maakt het mogelijk om fmri te gebruiken bij 

morbide obese mensen die niet in een conventionele 3.0t mri passen.

in een fmri studie naar impulsiviteit bij mensen met obesitas vonden we dat obese mensen 

een gestoorde functie hebben van de orbitofrontale cortex op de delay discounting taak, wat 

suggereert dat hersengebieden die betrokken zijn bij het maken van beslissingen aangedaan 

zijn (hoofdstuk 16). daarnaast rapporteerden we geslachtsverschillen in hersenactivatie op 

zowel de delay discounting taak als op de stop signal taak, waarbij obese vrouwen minder 

goed in staat bleken om motorische reacties te onderdrukken en beslissingen te maken dan 

obese mannen. bovendien identificeerden we een obese subgroep met eetbuien waarbij het 

maken van beslissingen aangedaan was, wat correleerde met een verstoorde functie van de 

prefrontale cortex (gyrus frontalis inferior) en gebieden betrokken bij waardetoekenning 

(striatum en gyrus cingularis). Hoewel we geen verstoorde functie van de prefrontale cortex in 

obesitas in het algemeen vonden, observeerden we wel gestoorde hersenfuncties die passen 

bij problemen met het maken van beslissingen en controlerende functies in obese subgroepen 

(obese vrouwen en obese mensen met eetbuien).
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algemeNe discussie

lagere striatale drd
2/3 

beschikbaarheid in obesitas: oorzaak of 
gevolg?
Zowel de humane als de dierstudies lieten zien dat striatale drd

2/3 
beschikbaarheid consistent 

lager is bij obesitas (hoofdstuk 3, 4, 10, 11). dit leidt tot de vraag of lagere striatale drd
2/3 

beschikbaarheid een oorzaak of een gevolg is van overeten/obesitas, of een combinatie 

van beide? de dierexperimentele data in dit proefschrift en in de literatuur suggereren dat 

Hf en cafetaria diëten een verlaging in striatale drd
2/3 

beschikbaarheid kunnen induceren 

(hoofdstuk 3). We lieten zien dat een hoge vet/koolhydraat ratio hieraan ten grondslag 

zou kunnen liggen (hoofdstuk 4). in dit opzicht is het interessant dat Hf diëten (>30%) ook 

kunnen leiden tot obesitas in mensen (3;4) en dat een vetarm/koolhydraatrijk dieet bij mensen 

leidt tot gewichtsverlies (5). in epidemiologische studies is de prevalentie van obesitas hoger 

wanneer de gemiddelde hoeveelheid vet in het dieet toeneemt (6;7). of obese mensen dan 

ook een hoger percentage calorieën uit vet binnenkrijgen dan mensen met normaal gewicht 

is echter nog niet duidelijk (8;9). We kunnen niet uitsluiten dat onze hoge vet/koolhydraat 

ratio bevinding een voorkeur voor hoge vetinname als gevolg van een lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid weergeeft in plaats van een lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid ten gevolge 

van voedselinname met een hoge vet/koolhydraat ratio. om dit te testen zouden we de 

striatale drd
2/3 

beschikbaarheid in ratten moeten meten voor en nadat ze op een vrij gekozen 

HfHs dieet staan. dit kan worden onderzocht met spect en pet scanners die speciaal zijn 

ontwikkeld voor onderzoek met kleine proefdieren.

er is een bestaande hypothese die stelt dat de lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid een 

verlaging zou kunnen zijn als gevolg van herhaaldelijke dopamine afgifte door excessieve 

voedselinname (10). aan de andere kant wordt er ook gedacht dat de lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid zorgt voor een toename van hunkering naar eten door een gebrek aan 

belonende ervaring als gevolg van een verlaagd vermogen om het dopamine signaal door te 

geven (11). in onze dierstudies vonden we geen ondersteuning voor een directe relatie tussen 

voedselinname en striatale drd
2/3 

beschikbaarheid, want we vonden (behalve een positieve 

correlatie met percentage calorie-inname uit suiker in de ratten op HfHs dieet) geen correlaties 

hiertussen (hoofdstuk 3, 4). de ratten op HfHs dieet met veel suikerinname hadden ook de 

hoogste calorische inname, maar geen lagere drd
2/3 

beschikbaarheid. dus de totale energie-

inname is niet gerelateerd aan drd
2/3 

beschikbaarheid (hoofdstuk 4). de tegenovergestelde 

effecten van rimonabant en tesofensine op striatale drd
2/3 

beschikbaarheid, terwijl beide 

medicijnen zorgen voor een verminderde gewichtstoename en minder eten, suggereren ook 

dat er geen directe relatie is. in onze humane studies waren er ook geen correlaties tussen maten 

voor hunkering naar eten en drd
2/3 

beschikbaarheid/dopamine afgifte (hoofdstuk 11). de enige 

aanwijzing voor een mogelijke relatie in de literatuur is de bevinding dat er een toename is in 

eetbuien zonder verandering in totale voedselinname na virale uitschakeling van de dopamine 

d
2
 receptoren in het (dorsale) striatum (12). de veronderstelde directe relaties tussen hunkering 

of eten en het striatale dopaminerge systeem kunnen dus ter discussie worden gesteld.

als eten niet direct gerelateerd is aan striatale drd
2/3 

beschikbaarheid, welke andere factoren 

zouden dan betrokken kunnen zijn als onderliggend mechanisme? er is een toenemende interesse 

in de literatuur voor de relatie tussen metabole parameters en striatale drd
2/3 

beschikbaarheid, 
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waarbij associaties gevonden zijn tussen het striatale dopaminerge systeem en insuline resistentie, 

leptine en greline in dieren (13-16) en in de mens (17). Wij vonden echter geen correlaties tussen 

insuline resistentie of leptine in onze dierexperimentele en humane studies (hoofdstuk 3, 4, 11). 

toekomstige studies zullen moeten aantonen of perifere metabole parameters gerelateerd zijn 

aan het striatale dopaminerge systeem. dit kan bijvoorbeeld uitgezocht worden door insuline, 

leptine of greline perifeer of centraal (namelijk direct in de hersenen in een specifieke regio of 

in de ventrikels) toe te dienen en de effecten te meten op het striatale dopaminerge systeem 

(bijvoorbeeld met microdialyse, pet/spect of autoradiografische technieken). aan de andere 

kant kunnen we ook de effecten meten van het manipuleren van het striatale dopaminerge 

systeem (bijvoorbeeld met diepe hersenstimulatie) op perifere metabole parameters.

een andere aanpak die kan helpen om de vraag te beantwoorden of lage drd
2/3 

beschikbaarheid oorzaak of gevolg is van obesitas, is onderzoek naar het effect van 

gewichtsverlies op drd
2/3 

beschikbaarheid. in het geval van een verhoging na gewichtsverlies is 

het waarschijnlijker dat de lage drd
2/3 

beschikbaarheid een gevolg is dan een vooraf bestaande 

toestand. in het review in hoofdstuk 2 suggereren sommige studies inderdaad dat diëten een 

aantal afwijkingen in de hersenen kan terugdraaien. de literatuur over acuut gewichtsverlies na 

bariatrische chirurgie is echter tegenstrijdig (18;19) en een recente studie laat geen significante 

verandering in drd
2/3 

beschikbaarheid zien zes weken na de operatie (ongepubliceerde data).

een laatste argument waarom lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid een vooraf bestaande 

toestand zou zijn bij obesitas is dat een polymorfisme dichtbij het drd2 gen, het taq1a allel, 

geassocieerd is met zowel obesitas (20) als met lagere striatale drd
2/3 

beschikbaarheid (21). de 

associatie tussen het taq1a allel en obesitas is echter niet gerepliceerd en in een studie met 

twee onafhankelijke steekproeven kon de associatie niet worden bevestigd (ongepubliceerde 

data). aan de andere kant zijn er wel associaties gevonden tussen gevoeligheid voor beloning 

van eten en dit allel (22-24). 

concluderend kan gezegd worden dat de vraag of lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid een 

oorzaak of gevolg is van obesitas en wat het onderliggende mechanisme is, nog niet definitief 

kan worden beantwoord. de effecten van Hf diëten en een hoge vet/koolhydraat ratio in 

dieronderzoek ondersteunen de aanname dat het een gevolg is. een rol voor striatale drd
2/3 

beschikbaarheid als kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van obesitas kan echter zeker nog 

niet worden afgeschreven.

geslachtsverschillen in de neurobiologie van obesitas
de prevalentie van obesitas is redelijk vergelijkbaar voor mannen en vrouwen in de Westerse 

wereld (25). er zijn echter geslachtsverschillen in de hersenen van mensen met een normaal 

gewicht met betrekking tot het onderdrukken van honger (26) en in respons op aan 

eten gerelateerde stimuli (27). Hierdoor rijst de vraag of geslachtsverschillen ook een rol 

spelen bij obesitas. de studie naar impulsiviteit gerelateerde hersenactivatie liet inderdaad 

geslachtsverschillen zien. de resultaten van deze studie suggereerden dat obese vrouwen 

kwetsbaarder zijn voor impulsief gedrag, omdat hersengebieden die betrokken zijn bij controle 

(bijvoorbeeld de prefrontale cortex) bij obese vrouwen sterker geactiveerd werden dan bij niet 

obese vrouwen, terwijl dit niet het geval is bij obese mannen (hoofdstuk 16).

in de studie naar sert beschikbaarheid en bmi werd bovendien een trend voor hogere sert 

beschikbaarheid in de hersenstam bij mannen gevonden (hoofdstuk 14). eerdere literatuur 

279



18

sameNVattiNg, algemeNe discussie eN coNclusies

liet ook geslachtsverschillen zien in de relatie tussen sert en bmi in mensen (28) en bij obesitas 

bij ratten (29). er was ook een geslachtseffect op dat beschikbaarheid in hoofdstuk 9, 

hoewel dit niet gerelateerd was aan bmi. geslachtsverschillen in sert en dat beschikbaarheid 

werden echter niet gevonden in de groep jonge, gezonde mensen in hoofdstuk 13, (hoewel 

die wel eerder zijn gerapporteerd (30)), maar in deze groep presteerden de mannen beter 

op visuo-spatiëel functioneren dan vrouwen. in de andere hoofdstukken werden of konden 

geslachtsverschillen niet worden onderzocht.

andere studies hebben de rol van geslacht op andere – aan dit proefschrift gerelateerde 

onderwerpen - laten zien, bijvoorbeeld de rol van geslacht bij de controle over vetinname 

(31), de rol van geslacht bij hersenactivatie door aan eten gerelateerde stimuli (26;27) en de rol 

van geslacht bij striatale dopamine afgifte (32). daarnaast lijkt het erop dat de prevalentie van 

eetbuien bij obese vrouwen hoger is dan bij obese mannen (33). dit is interessant omdat obese 

mensen met eetbuiten een subgroep binnen de obese populatie lijken te zijn met hogere 

impulsiviteit (hoofdstuk 16). Veel studies naar beeldvorming van de hersenen bij obesitas 

hebben alleen vrouwen geïncludeerd (zie hoofdstuk 2) en dieronderzoek naar obesitas 

wordt vaak gedaan bij mannetjes. daarom moeten we voorzichtig zijn met de extrapolatie van 

resultaten van studies met alleen mannen of vrouwen naar het andere geslacht en bij studies 

met beide geslachten moet aandacht besteed worden aan de geslachtsverschillen en daarmee 

gerelateerde fenomenen als het voorkomen van eetbuien.

overeenkomsten en verschillen tussen obesitas en verslaving
obesitas wordt vaak vergeleken met verslaving als het gaat om overeenkomsten in gedrag en 

daaraan ten grondslag liggende neurobiologisch mechanismen (34). Hoewel obesitas in de studies 

in dit proefschrift niet direct met verslaving is vergeleken, zijn een aantal hypotheses wel gebaseerd 

op de bevindingen bij verslavingsonderzoek, zoals de hypothese voor een hypodopaminerg striatum 

bij obesitas en de hypothese over verhoogde impulsiviteit. daarom is het interessant om kort de 

resultaten in dit proefschrift te vergelijken met de bevindingen uit het verslavingsonderzoek.

met betrekking tot het dopaminerge systeem is de lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid een 

opvallende overeenkomst tussen de obesitas en de verslavingsliteratuur (35). bij verslaafden is 

herhaaldelijk een lagere striatale dopamine afgifte gevonden (36-39), maar wij vonden dit niet bij 

obesitas (hoofdstuk 11). We vonden ook geen verschil in dat beschikbaarheid bij obesitas, terwijl 

studies naar drugsverslaving regelmatig een verlaagde dat beschikbaarheid rapporteerden 

(40-42), hoewel geen verschil of een toename in dat beschikbaarheid ook wel gerapporteerd is 

(43;44). een mogelijke uitleg voor deze verschillen zou kunnen zijn dat de dopamine afgifte door 

eten lager is dan door de meeste drugs, wat zou kunnen leiden tot slechts beperkte aanpassingen 

van het dopaminerge systeem. daarnaast is eten noodzakelijk in het dagelijks leven (hoewel dit 

niet geldt voor aantrekkelijke hoogcalorisch eten), terwijl dit niet zo is voor inname van drugs.

Het vergelijken van de resultaten voor sert beschikbaarheid en bmi met drugsverslaving 

is moeilijker. psychostimulantia, zoals ecstasy en methamfetamine, hebben neurotoxische 

effecten en leiden tot een lagere sert beschikbaarheid (45;46). bij alcoholafhankelijkheid is 

ook een lagere sert beschikbaarheid gevonden (47), maar niet bij heroïneafhankelijkheid (48). 

deze bevindingen sluiten niet aan bij onze bevinding van een hogere sert beschikbaarheid in 

de thalamus bij een hogere bmi (hoofdstuk 14), hoewel de literatuur nog niet eenduidig is over 

de richting van de associatie tussen sert en bmi (28;49). obese mensen met eetbuien lijken 
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een lagere sert beschikbaarheid te hebben (50), wat ondersteunt dat er overeenkomsten zijn 

tussen deze obese subgroep en verslaving. 

tenslotte laten onze resultaten over hersenactivatie bij impulsiviteit zien dat obese mensen 

in het algemeen niet impulsiever zijn en geen veranderde functie van de prefrontale cortex 

hebben. bij drugsverslavingen zijn de bevindingen consistenter dat het maken van beslissingen 

en motorische controle aangedaan zijn (51-53) en dit wordt ondersteund door resultaten 

van neuroimaging studies (54-56). We hebben echter een subgroep van obese mensen met 

eetbuien geïdentificeerd die impulsiever zijn en een verminderde functie van de prefrontale 

cortex hebben. deze subgroep is eerder al eens omschreven als een ‘eetverslaving’ subtype 

(57). Verschillende soorten drugs, in het bijzonder stimulantia, worden vaak gebruikt in buien, 

wat de aanname ondersteunt dat obesitas met eetbuien sterker gerelateerd is aan verslaving 

dan obesitas zonder eetbuien. obese mensen zonder eetbuien zijn mogelijk beter vergelijkbaar 

met het subtype laat beginnende alcoholisten, die in tegenstelling tot vroeg beginnende 

alcoholisten (en andere drugsgebruikers) minder impulsief zijn (58;59).

concluderend zijn er overeenkomsten tussen obesitas en verslaving, maar de bevindingen 

in obesitas lijken subtieler dan bij verslaving in het algemeen en zijn beter te vergelijken met 

observaties bij laat beginnende alcoholisten. obese mensen met eetbuien vormen mogelijk 

een subgroep binnen de obese populatie die sterker gerelateerd is aan verslaving. 

sterke kanten en beperkingen
de sterke kanten en beperkingen van de individuele studies worden per hoofdstuk besproken, maar 

sommige algemene punten zullen hier kort besproken worden. belangrijke sterke punten van het 

merendeel van de humane studies in dit proefschrift zijn het gebruik van relatief grote groepen en 

gevalideerde technieken. een beperking van de humane studies is echter dat ze allemaal cross-

sectioneel zijn, waardoor de mogelijkheid om causale verbanden te vinden beperkt is.

daarnaast worden de spect studies naar het striatale dopaminerge systeem, in het bijzonder de 

[123i]ibZm studies naar drd
2/3 

beschikbaarheid, beperkt door het feit dat we alleen de binding in het 

hele striatum (drd
2/3 

beschikbaarheid) of in de nucleus caudatus en putamen (dat beschikbaarheid) 

accuraat kunnen meten door de beperkte spatiële resolutie en de sensitiviteit van de camera’s. Het zou 

interessant zijn geweest als we data hadden kunnen analyseren voor specifieke subgebieden van het 

striatum, in het bijzonder het ventrale striatum, omdat dit het gebied is waarin de nucleus accumbens 

ligt, die een belangrijke rol speelt in de beloningsgerelateerde dopamine afgifte. toekomstige studies 

naar de rol van het dopaminerge systeem en beloningstekort in obesitas zouden deze subgebieden 

kunnen onderzoeken met pet. dit verbetert de sensitiviteit en de mogelijkheid om associaties te 

vinden tussen gedrag en het dopaminerge systeem.

een andere beperking van de studies naar het dopaminerge systeem in dit proefschrift is 

dat ze maar één component van het dopaminerge systeem tegelijk meten, dat wil zeggen dat 

drd
2/3 

en dat beschikbaarheid niet gelijktijdig in dezelfde mensen of dieren gemeten konden 

worden. dit is het gevolg van de ex vivo (dierstudies) en in vivo (humane studies) beeldvormende 

technieken die werden gebruikt. bij het toepassen van andere technieken, bijvoorbeeld 

autoradiografie of in situ hybridisatie, is het mogelijk om verschillende componenten van het 

dopaminerge systeem in de hersenen van hetzelfde dier te meten, hoewel deze technieken 

wel een net wat ander aspect van drd
2/3 

en dat expressie meten. theoretisch gezien is het ook 

mogelijk om verschillende radioliganden in dezelfde persoon te meten met spect, wanneer ze 
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voorzien zijn van verschillende radionucliden. gelijktijdige metingen van verschillende aspecten 

van het striatale dopaminerge systeem kunnen verder de (dis)balans bij obesitas in kaart brengen.

met betrekking tot het dieronderzoek in dit proefschrift, is het moeilijk om de resultaten 

één op één te vertalen naar de mens door de verschillen tussen mens en rat en door bijvoorbeeld 

de gecontroleerde omgeving bij het dieronderzoek of de verschillende maten voor obesitas 

(namelijk abdominale vetmassa en gewichtstoename bij ratten versus bmi bij mensen). door 

de duur van de diëten bij het dieronderzoek (4 weken) is het nog niet mogelijk om informatie te 

geven over lange termijn effecten van de diëten bij dieren. de functies van het mesolimbische 

dopaminerge systeem zijn echter wel grotendeels vergelijkbaar bij ratten en mensen. daarnaast 

gebruikten we voor de metingen van drd
2/3

 beschikbaarheid hetzelfde radioligand ([123i]ibZm) 

en geeft dit de binding aan synaptische drd
2/3

 weer in zowel dierexperimentele als humane 

studies. daarom denken we dat de studies in dit proefschrift aanvullende informatie geven.

in hoofdstuk 7 lieten we zien dat het dat genotype invloed heeft op striatale dat 

beschikbaarheid, wat een belangrijke uitkomst is voor toekomstige studies naar striatale dat 

beschikbaarheid. We konden deze factor echter niet meenemen in de studie in hoofdstuk 9, 

toen we de associatie tussen striatale dat en bmi onderzochten. Het zou interessant geweest 

zijn om dit te doen, maar we waren beperkt door het feit dat er geen dNa van de proefpersonen 

in hoofdstuk 9 beschikbaar was.

daarnaast zijn er enkele studies die maar één geslacht onderzochten, namelijk alleen 

mannelijke ratten in de dierstudies en alleen vrouwelijke proefpersonen in de studie naar 

dopamine afgifte bij obesitas (hoofdstuk 11). deze studies lieten interessante resultaten zien, 

maar we moeten voorzichtig zijn met het extrapoleren van deze bevindingen naar het andere 

geslacht, zoals eerder al is besproken.

tot slot zou het interessant zijn om spect scans van het dopaminerge (of serotonerge) systeem 

te combineren met fmri bij dezelfde mensen. dit maakt het mogelijk om correlaties te onderzoeken 

en vervolgens beter de samenhangende mechanismen te begrijpen. Nieuwe ontwikkelingen in het 

pet-mri veld zouden deze combinaties in de toekomst beter mogelijk kunnen maken.

Klinische implicaties
de lage striatale drd

2/3 
beschikbaarheid en de disbalans in het dopaminerge systeem in 

obesitas zijn potentiële aangrijpingspunten voor behandeling. ten eerste kan therapie 

specifiek gericht worden op deze receptoren met anti-obesitas medicijnen. een deel van 

hun werkingsmechanisme zou gerelateerd kunnen zijn aan het verhogen van de drd
2/3 

beschikbaarheid (bijvoorbeeld als bij rimonabant (hoofdstuk 5) of de α4β2-nicotinerge 

acetylcholine receptor partiële agonist varenicline (60)) of aan een verhoging van het 

dopamine niveau (bijvoorbeeld als bij tesofensine, dat vervolgens de drd
2/3 

beschikbaarheid 

verlaagde (hoofdstuk 6)). als gevolg van bijwerkingen zijn veel anti-obesitas medicijnen, 

inclusief rimonabant, van de markt gehaald. een nieuw medicijn, dat gedeeltelijk aangrijpt op 

het dopamine systeem en dat waarschijnlijk binnenkort door de food and drug administration 

(fda) wordt goedgekeurd, is een fentermine/topiramaat combinatie, waarbij fentermine leidt 

tot een verhoogde striatale dopamine concentratie.

andere manieren om het striatale dopamine systeem (indirect) te beïnvloeden zijn 

repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rtms) en diepe hersenstimulatie (dbs). 

rtms kan leiden tot een hoger dopamine niveau in het striatum door het induceren van 
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veranderingen in hersenactiviteit met snel veranderende elektromagnetische velden (61-64). 

diepe hersenstimulatie is een methode die wordt gebruikt bij de ziekte van parkinson en soms bij 

psychiatrische aandoeningen, zoals therapieresistente depressies, obsessief compulsieve stoornis 

(ocd), en verslaving (65). de nucleus accumbens zou, gezien haar rol in beloning van eten, een 

potentieel doel kunnen zijn voor de behandeling van therapieresistente morbide obesitas. er is 

één beschrijving die laat zien dat dbs van de nucleus accumbens inderdaad kan leiden tot remissie 

van obsessief compulsieve symptomen wat gepaard gaat met succesvol gewichtsverlies (bmi van 

37 naar 25) en langdurig stoppen met roken zonder hunkering en onthoudingssymptomen (66).

de associatie tussen sert beschikbaarheid en bmi (hoofdstuk 14) laat zien dat het 

serotonerge systeem ook een aangrijpingspunt voor behandeling zou kunnen zijn. Hoewel 

er op dit moment geen anti-obesitas medicijn op de markt is dat aangrijpt op sert, is recent 

een nieuw, serotonerg anti-obesitas medicijn goedgekeurd in de Verenigde staten: lorcaserin, 

een serotonin 2c receptor agonist. dit medicijn activeert serotonine 2c receptoren, die onder 

andere gelocaliseerd zijn op de mesolimbische dopaminerge neuronen, en daarmee remt het 

de dopamine afgifte en vermindert het de eetlust (67).

de studie in hoofdstuk 16 laat zien dat obese mensen in het algemeen niet impulsiever 

zijn, maar het suggereert wel dat er sprake is van een verstoorde waardetoekenning bij 

obesitas. Naast een mogelijke behandeling van dit specifieke aspect zou het veranderen 

van de omgeving door het verminderen van het excessieve aanbod aan aantrekkelijk 

hoogcalorisch eten waarschijnlijk ook helpen om te voorkomen dat mensen met verstoorde 

waardetoekenning obees worden. daarnaast zouden methoden uit de gedragseconomie, zoals 

het verpakken van eten in kleinere porties, kunnen helpen (68). deze maatregelen moeten 

echter op maatschappelijk niveau georganiseerd worden in plaats van op individueel niveau.

de hierboven besproken overeenkomsten met verslaving suggereren ook dat 

behandelstrategieën die worden gebruikt bij verslaving toegepast kunnen worden bij obesitas. 

een dergelijk strategie zou cognitieve therapie of ‘cue exposure’ behandeling kunnen zijn (69). 

farmacotherapie die toegepast wordt bij verslaving, in het bijzonder alcoholisme, zou echter 

ook interessant kunnen zijn voor de behandeling van obesitas, bijvoorbeeld acamprosaat (een 

N-methyl-d-aspartaat receptor antagonist en gaba type a receptor agonist) of disulfiram (wat 

de afbraak van dopamine blokkeert). combinatietherapieën krijgen ook steeds meer aandacht 

voor de behandeling van obesitas en bestaan onder andere uit medicijnen die gebruikt worden 

voor verslaving (70), bijvoorbeeld de eerder genoemde combinatie fentermine/topiramaat 

en naltrexon/bupropion (opioid receptor antagonist/dat en norepinefrine transporter 

blokker). gegeven de bevinding dat obesitas in het algemeen maar gedeeltelijk overeenkomt 

met verslaving, zijn deze behandelstrategieën waarschijnlijk het meest bruikbaar voor obese 

subgroepen die sterker gerelateerd zijn aan verslaving, zoals mensen met eetbuien. Voor deze 

subgroep is mogelijk een andere behandeling nodig dan obese mensen zonder eetbuien.

tot slot kunnen de geslachtsverschillen bij obesitas ook consequenties hebben voor 

de behandeling door te erkennen dat verschillend gedrag, bijvoorbeeld impulsiviteit, of 

verschillen in neurobiologie een andere behandelingsstrategie vereisen. 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Zoals hierboven al genoemd is het onderliggende mechanisme voor lagere striatale drd

2/3 

beschikbaarheid en de relatie met eetgedrag nog niet duidelijk. longitudinale beeldvormende 
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studies bij dieren met dieet geïnduceerde obesitas, waarbij de striatale drd
2/3 

beschikbaarheid 

voor en tijdens obesitas wordt afgebeeld met spect of pet, kunnen helpen om de vraag te 

beantwoorden of het een pre-existente toestand is of een gevolg of een combinatie van beide. 

eenzelfde paradigma is eerder toegepast bij apen en zelftoediening van cocaïne. dit onderzoek 

liet zien dat drd
2/3 

beschikbaarheid voorafgaand aan cocaïnetoediening geassocieerd was met 

de mate van beloning door cocaïne, maar ook dat drd
2/3 

beschikbaarheid (verder) verlaagd 

werd door zelftoediening van cocaïne, terwijl herstel van de drd
2/3

 beschikbaarheid na het 

staken van cocaïne zelftoediening lange tijd in beslag nam (71). Verder zou een longitudinale 

beeldvormende studie bij mensen op dieet, bijvoorbeeld een vetarm/koolhydraatrijk dieet 

dat leidt tot gewichtsverlies (5) (in plaats van een ethisch controversieel dieet dat leidt tot 

gewichtstoename zoals een Hf dieet), kunnen helpen om nader inzicht te krijgen in dit vraagstuk.

daarnaast zijn er nog vragen over de mate waarin het striatale dopaminerge systeem is 

aangedaan in obesitas. Hoewel de lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid bij obesitas een consistente 

en robuuste bevinding is, is de literatuur over dat beschikbaarheid bij obesitas inconsistent: wij 

vonden geen associatie met obesitas, maar een andere studie vond een negatieve associatie vond 

(72)). Verder is het nodig dat onze studie naar dopamine afgifte bij obesitas gerepliceerd wordt, 

voordat er definitieve conclusies kunnen worden getrokken over afwezigheid van afwijkingen 

in de dopamine afgifte bij obesitas. andere aspecten van het dopamine systeem zijn nog maar 

zelden tot niet onderzocht. de presynaptische capaciteit voor dopamine aanmaak is bijvoorbeeld 

maar één keer bekeken en leek toen verlaagd te zijn bij obesitas (73). dopamine d
1
 receptoren zijn 

nog niet onderzocht bij obesitas. Zij zijn onder andere betrokken bij de controle van ons gedrag 

door de prefrontale cortex. Het zou dus interessant zijn om deze receptoren te onderzoeken 

met pet in relatie tot impulsiviteit en eetbuien. de synaptische dopamine concentratie is ook 

nog niet onderzocht in mensen, hoewel dieronderzoek laat zien dat er lagere extracellulaire 

dopamine concentraties zijn in de nucleus accumbens (74). bij mensen zou dit gemeten kunnen 

worden met een dopamine depletie studie met alpha-methyl-para-tyrosine (ampt), dat tijdelijk 

tyrosine hydroxylase blokkeert en daarmee de aanmaak van dopamine. Het is ook mogelijk om 

meer specifiek naar de dopamine d
3
 receptor in het striatum te kijken met het radioligand [11c]-

(+)-pHNo en pet, in plaats van alleen de gecombineerde striatale drd
2/3 

beschikbaarheid te 

onderzoeken (75). de dopamine d
3
 receptor speelt een rol bij motivatie en zou dus belangrijk 

kunnen zijn bij obesitas wat betreft de motivatie voor eten. Nieuwe medicijnen die selectief op 

de dopamine d
3
 receptor aangrijpen zijn recent ontwikkeld. een volledig beeld van het striatale 

dopamine systeem zou ons kunnen vertellen waar de disbalans in het systeem precies zit, zodat 

we het mechanisme beter kunnen begrijpen.

omdat een direct effect van lage striatale drd
2/3 

beschikbaarheid op eten of vice versa 

nog niet is aangetoond, is dit een onderdeel dat nog meer aandacht vraagt, net als de relatie 

met perifere metabole parameters zoals insulineresistentie en leptine. eén van de systemen 

waar steeds meer interesse naar uit gaat is gerelateerd aan glucagon like peptide 1 receptoren 

(glp1r). glp1r blokkers zijn medicijnen voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus, maar 

ze verminderen ook de eetlust en de belonende ervaring van eten en zouden invloed kunnen 

hebben op het dopaminerge systeem (76-78). Het is daarom van groot belang om de effecten 

van deze medicijnen op het dopaminerge systeem te onderzoeken. 

ook wat betreft het serotonerge systeem is er nog veel ontbrekende kennis. de resultaten 

over sert en bmi zijn nog niet eenduidig: de studie in dit proefschrift en een andere studie 
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(28) vonden een verhoging van sert beschikbaarheid in de thalamus, terwijl een derde 

studie het tegenovergestelde rapporteerde (49). Het feit dat de radioliganden, die gebruikt 

zijn in de eerste twee studies, niet selectief zijn voor sert in tegenstelling tot het ligand dat 

gebruikt werd in de laatste studie, kan mogelijk het verschil in resultaten gedeeltelijk verklaren. 

er zijn enkele studies uitgevoerd naar de beschikbaarheid van serotonine receptoren bij 

obesitas (79;80). deze studies laten positieve correlaties zien tussen bmi en de serotonine 2a 

receptoren in de cortex en de serotonine 4 receptoren in nucleus accumbens, ventral pallidum, 

hippocampus en orbitofrontale cortex. deze studies moeten echter nog gerepliceerd worden. 

daarnaast zijn serotonine afgifte (na fenfluramine toediening, bijvoorbeeld als in (81)) of het 

synaptische serotonine niveau (na depletie met tryptofaan of para-chlorophenylalanine (82)) 

nog niet onderzocht. Net als ten aanzien van het dopaminerge systeem is er ook hier nog veel 

ontbrekende kennis. Het is bijvoorbeeld nog onbekend of afwijkingen in het serotonerge 

systeem een oorzaak of een gevolg zijn van obesitas en het is niet bekend hoe dergelijke 

afwijkingen gerelateerd zijn aan eetgedrag en metabole parameters.

Naast beeldvorming van het dopaminerge en serotonerge systeem, is het ook interessant 

om andere neurotransmittersystemen te onderzoeken bij obesitas. er zijn bijvoorbeeld 

radioliganden beschikbaar voor de cannabinoid type 1 receptor en de m-opioid receptor, 

receptoren die beide een rol spelen in de regulatie van eten (83). daarnaast kan beeldvorming van 

de effecten van anti-obesitas medicijnen in mensen helpen om de achterliggende mechanismen 

te begrijpen en behandeling te verbeteren, bijvoorbeeld door effecten van medicatie op het 

dopaminerge systeem te onderzoeken (zoals bij rimonabant, zie hoofdstuk 5) of door het 

meten van de bezettingsgraad van een medicijn om een effectieve dosering te bepalen.

in het veld van de functionele beeldvorming hebben veel studies naar obesitas zich gericht 

op de reactie van de hersenen op aan eten gerelateerde stimuli. ook structurele beeldvorming 

is herhaaldelijk uitgevoerd. andere hersenfuncties (zoals zoals cognitieve en motorische 

controle), netwerk verbindingen, ‘resting state’ netwerken of wittestofverbindingen zijn 

echter nog maar zelden onderzocht en verdienen meer aandacht. dit proefschrift heeft 

een bijdrage geleverd met een studie naar de hersenactivatie van obese proefpersonen bij 

impulsiviteit. functionele beeldvorming wordt ook gebruikt om de effecten van perifere 

metabole parameters op hersenactivatie door aan eten gerelateerde stimuli te onderzoeken 

(bijvoorbeeld peptide yy (84) en glucose (85)). met behulp van farmacologische mri kunnen 

directe, niet aan een taak gerelateerde effecten van perifere metabole parameters op de 

hersenen worden onderzocht, waardoor de communicatie tussen dergelijke parameters en 

de hersenen kan worden verhelderd. Verder kan functionele beeldvorming toegepast worden 

bij het onderzoeken van de effecten van (potentieel) eetlust verlagende medicijnen op de 

hersenen (zoals met rimonabant (86); citicoline (87); of citalopram (88)).

tot slot is de rol van genetische factoren in obesitas duidelijk aangetoond en de resultaten 

van genoombrede associatie studies (gWas)  ondersteunen de hypothese dat neurale 

factoren betrokken zijn bij obesitas (89). Het aantal studies dat de effecten van genetische 

polymorfismen op de hersenen in obesitas heeft onderzocht is nog zeer beperkt. effecten 

van de polymorfismen bij de dopamine d
2
 and dopamine d

4
 receptor genen zouden de 

hersenactivatie volgend op aan eten gerelateerde stimuli kunnen beïnvloeden (23;90). 

daarnaast is er een sterke en meermalen bevestigde associatie tussen obesitas en het fto gen, 

een gen dat is geassocieerd met hersenvolume (91). Hoewel voor dit type studies vaak grote 
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groepen mensen nodig zijn, is het interessant om in de toekomst de relatie tussen loci van 

de gWas studies of polymorfismen in kandidaatgenen (bijvoorbeeld dopaminerge genen) en 

hersenfunctie en structuur te onderzoeken.

coNclusies
in dit proefschrift hebben we laten zien dat lage striatale drd

2/3
 beschikbaarheid bij obesitas 

een robuuste bevinding is, die mogelijk gerelateerd is aan een hoge vet/koolhydraat 

ratio in het dieet. We vonden echter geen verschillen in striatale dat beschikbaarheid en 

striatale dopamine afgifte bij obesitas. dit suggereert dat er een disbalans is in het striatale 

dopaminerge systeem bij obesitas met een lage postsynaptische drd
2/3

 beschikbaarheid, maar 

zonder compensatoire of samenhangende verandering in de presynaptische dat binding of 

reactiviteit van de dopaminerge neuronen. de exacte relatie tussen het striatale dopaminerge 

systeem en eten is nog niet opgehelderd en ook de mogelijke relaties met perifere metabole 

parameters zullen in verder onderzoek ontrafeld moeten worden.

in het serotonerge systeem vonden we een hogere sert beschikbaarheid in de thalamus bij 

een hogere bmi, een bevinding die de rol van het serotonerge systeem bij obesitas ondersteunt.

daarnaast hebben we laten zien dat obese mensen in het algemeen geen afwijkingen in 

het functioneren van de prefrontale cortex hebben die gerelateerd zijn aan controle. onze 

resultaten suggereren echter dat er wel sprake is van een gestoorde waardetoekenning 

bij obesitas. Het is duidelijk dat geslachtsverschillen bij obesitas belangrijk zijn, zowel bij 

hersenactivatie gerelateerd aan impulsiviteit als bij andere aspecten. daarnaast is er een 

subgroep van obese mensen met eetbuien, die impulsiever gedrag vertonen en afwijkingen 

in hersenactivatie hebben. deze groep moet beter herkend worden in toekomstige studies. 

mogelijk vormen obese mensen met eetbuien een subgroep die qua gedrag en neurobiologie 

sterker lijkt op mensen met een verslaving aan middelen. 

onafhankelijk van de focus op obesitas hebben we laten zien dat het belangrijk is om 

het dat genotype te bepalen wanneer striatale dat beschikbaarheid wordt gemeten. dit is 

namelijk een factor waar rekening mee gehouden moet worden wanneer dat beschikbaarheid 

wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd in groepsstudies.

in toekomstig onderzoek naar de neurobiologie van obesitas moet er zeker ook prospectief 

onderzoek gedaan worden naar de effecten van forse gewichtstoename/afname op het 

striatale dopaminerge systeem en vice versa, zowel met translationele dierstudies als met 

humane studies. dit kan ons helpen om de onderliggende mechanismen beter te begrijpen en 

tot een betere behandeling van mensen met obesitas te komen.
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