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INLEIDING

Middelenafhankelijkheid, ook wel verslaving genoemd, wordt gekenmerkt door een 
oncontroleerbaar verlangen naar het middel. Volgens de Diagnostische en Statistische 
Handleiding van Mentale Stoornissen (DSM-IV) is er sprake van een verslaving als er sprake 
is van 3 of meer van de volgende symptomen: 1) tolerantie, dat wil zeggen dat er steeds 
meer van het verslavende middel nodig is om het gewenste effect te bereiken, 2) ont-
wenningsverschijnselen, 3) het middel wordt in steeds grotere hoeveelheden genomen, 
over een langere tijd dan eigenlijk de bedoeling was, 4) er is de drang om te stoppen 
met het middel maar dit lukt niet, 5) veel tijd wordt gestoken in het verkrijgen van het 
middel en/of het gebruiken van het middel, 6) belangrijke sociale activiteiten, werk en/
of vrijetijdsbesteding worden opgegeven of verminderd voor het middelengebruik, 
7) de persoon blijft doorgaan met het gebruik van het middel ook al weet de hij/
zij dat het middel zorgt voor fysieke of psychologische aandoeningen. Verslaving kan 
negatieve consequenties hebben voor de persoon zelf, voor de omgeving, maar ook 
voor de maatschappij. Verslaving is geassocieerd met hoge economische kosten (denk 
o.a. aan ziekteverzuim) en heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Roken is 
bijvoorbeeld de belangrijkste oorzaak van ziektes die voorkomen kunnen worden. Omdat 
verslaving zulke grote negatieve gevolgen heeft, is er in de laatste eeuwen veel onderzoek 
gedaan naar de oorzaken, het verloop en de behandeling van verslaving.

Waar vroeger werd gedacht dat verslaving een uiting was van een zwak karakter of 
verkeerd aangeleerd gedrag, wordt tegenwoordig verslaving gezien als een stoornis 
waarbij verstoorde hersenfuncties een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en het 
voortbestaan van een verslaving. Deze hersenprocessen worden zowel beïnvloed door 
genetische en omgevingsfactoren. Mede door de ontwikkeling van beeldvormende 
technieken waarmee de structuur en het functioneren van de hersenen in kaart 
gebracht kan worden, zoals structurele en functionele MRI, is de kennis op gebied van 
neurobiologische veranderingen die geassocieerd zijn met verslaving enorm toegenomen. 
Hersenonderzoek heeft aangetoond dat verschillende hersencircuits anders functioneren 
bij mensen met een verslaving vergeleken met mensen zonder een verslaving. Hierbij 
staat met name een disbalans tussen gecontroleerde processen, die vanuit een cognitief 
controle hersensysteem worden aangestuurd, en automatische processen, die vanuit een 
impulsief beloningssysteem worden aangestuurd, voorop. Inname van drugs en alcohol 
gaan gepaard met uitstoot van dopamine in het beloningssysteem, wat zorgt voor een 
plezierig gevoel. Wanneer de drugs/alcohol steeds vaker wordt gebruikt zullen er bepaalde 
geheugenprocessen optreden waardoor niet alleen het middel zelf aan het gevoel van 
beloning gekoppeld wordt, maar ook omgevingsprikkels die geassocieerd zijn met het 
gebruik (zoals een specifieke omgeving of emotie). Dit noemen we de zogenaamde 
drugs-gerelateerde prikkels. Dit kan voor iemand met een alcoholverslaving bijvoorbeeld 
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een kroeg zijn waar hij/zij vaak alcohol drinkt. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een 
verslaving een verhoogde aandacht hebben voor dit soort drugs-gerelateerde prikkels. De 
confrontatie met een drugs-gerelateerde prikkel (bijvoorbeeld het zien van een specifieke 
kroeg) kan leiden tot activatie van het beloningssysteem, wat resulteert in een verhoogde 
motivatie om opnieuw het middel te gaan gebruiken. Op deze manier kan het gebruik 
van een middel gezien worden als een impuls, omdat het gebruik een directe beloning 
oplevert ondanks de negatieve consequenties op langere termijn. De hersengebieden 
die hierbij betrokken zijn, zijn vooral dieper in de hersenen te vinden en zijn onderdeel 
van of hebben connecties met het beloningssysteem (o.a. ventrale striatum, thalamus en 
orbitofrontale cortex). 

Normaal gesproken worden deze impulsen gecontroleerd door een cognitief 
controlesysteem gelokaliseerd met name in de prefrontale cortex. De prefrontale cortex 
is in de evolutie één van de laatste ontwikkelde hersenstructuren. De prefrontale cortex is 
een vrij uniek kenmerk van de menselijke hersenen aangezien deze bij dieren veel minder 
goed ontwikkeld is. Dit hersensysteem stelt ons in staat om te plannen, lange-termijn 
consequenties van ons gedrag te overzien, rationele beslissingen te nemen en sociaal 
vaardig te zijn. Hiervoor is het soms noodzakelijk dat onze impulsen, die misschien wel 
een directe beloning voor onszelf opleveren, maar op langere termijn negatieve fysieke 
of sociale consequenties kunnen hebben, onderdrukt worden. Een goed functioneren van 
het cognitief controlesysteem is dus belangrijk voor het reguleren van ons gedrag en dus 
ook voor regulatie van middelengebruik. Echter, onderzoek heeft aangetoond dat naast 
veranderingen in het beloningssysteem, er ook sprake is van een verminderd functioneren 
van dit cognitief controlesysteem bij mensen met een verslaving. Deze disbalans tussen 
impulsieve en controlerende hersencircuits leidt tot impulsief gedrag (in het verdere stuk 
ook wel aangeduid met verminderde impulscontrole of impulsiviteit), en dus ook tot een 
voortzetting van gebruik van alcohol en drugs omdat dit een directe beloning oplevert 
doordat hierdoor negatieve emoties verminderen of doordat hiermee een plezierig 
gevoel wordt ervaren. Een hoge mate van impulsiviteit, gemeten door middel van 
vragenlijsten en/of cognitieve taken, wordt inderdaad vaak waargenomen bij mensen met 
een verslaving. De schadelijke effecten van veelvuldig gebruik van het middel zijn voor een 
deel de verklaring voor deze verhoogde impulsiviteit, maar er is ook bewijs dat mensen 
met een verslaving voordat zij verslaafd raken al impulsiever zijn. Met andere woorden: 
impulsiviteit is ook een risicofactor voor het ontwikkelen van een verslaving. Aangezien 
impulsiviteit een belangrijk kenmerk is van verslaving en impulsiviteit ook terugval en 
minder goede respons op behandeling voorspelt, zou het verbeteren van impulsiviteit een 
belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling kunnen zijn. Neurobiologische kennis over 
impulsiviteit in het algemeen en over impulsiviteit bij verslaving is noodzakelijk voor het 
ontwikkelen van behandelstrategieën gericht op het verbeteren van de impulscontrole, 
om zo ook de kans op terugval in verslavingsgedrag te verkleinen.
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HUIDIG ONDERZOEK

Het huidige onderzoek had als doel de neurobiologie van impulscontrole bij verslaving te 
verhelderen door middel van beeldvormende technieken. Hiervoor hebben we gebruik 
gemaakt van functionele Magnetic Resonance Imaging (fMRI) om hersenactiviteit te 
onderzoeken en van Magnetic Resonance Imaging Spectroscopy (MRS) om bepaalde 
neurotransmitters (zogenaamde boodschapperstofjes die ervoor zorgt dat zenuwcellen 
met elkaar kunnen communiceren) in kaart te brengen. Door middel van deze technieken 
konden we het functioneren van de hersenen op verschillende manieren in kaart brengen. 
Daarnaast hebben we bestudeerd of bepaalde medicatie, namelijk N-acetylcysteïne 
of modafinil, in staat zijn de controle over impulsen te verbeteren in mensen met een 
verslaving en wat het werkingsmechanisme van deze medicamenten is op niveau van 
hersenfuncties. Voor dit promotietraject zijn verschillende studies uitgevoerd en de 
resultaten van deze studies zullen hieronder kort worden samengevat. Tenslotte zullen 
enkele algemene conclusie over de uitkomsten gegeven worden.

BEVINDINGEN

IMPULSCONTROLE
Verhoogde impulsiviteit is een belangrijk kenmerk van vele psychiatrische stoornissen zoals 
verslaving, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornis en gedragsstoornissen. 
Om de rol van verhoogde impulsiviteit en de neurobiologische effecten van medicatie 
hierop te kunnen onderzoeken in mensen met een psychiatrische aandoening zoals 
verslaving, is het noodzakelijk dat het concept van impulsiviteit eerst verduidelijkt wordt 
in gezonde mensen. Impulsiviteit is een breed concept en gedacht wordt dat impulsiviteit 
bestaat uit meerdere (onafhankelijke) aspecten die beïnvloed worden door verschillende 
onderliggende cognitieve, emotionele en neurobiologische processen. Kennis over 
verschillende vormen van impulsiviteit en onderliggende processen is van belang 
voor het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën gericht op het verbeteren van 
impulscontrole. Twee vormen van impulsiviteit die vaak onderscheiden worden zijn het 
niet kunnen stoppen van automatisch gedrag (motorische impulsiviteit) en de voorkeur 
voor onmiddellijke kleinere beloningen in plaats van uitgestelde grotere beloningen 
(impulsieve besluitvorming). Vooral uit humaan onderzoek blijkt dat deze twee vormen van 
impulsiviteit onafhankelijk van elkaar zijn. Dat wil zeggen dat wanneer een persoon hoog 
scoort op één vorm van impulsiviteit, dit niet automatisch betekent dat deze persoon ook 
hoog scoort op een andere vorm van impulsiviteit. Echter, in dierexperimenteel onderzoek 
is nog nauwelijks onderzocht of de verschillende vormen van impulsiviteit te identificeren 
zijn binnen één en hetzelfde dier. Omdat dierexperimenteel onderzoek belangrijk is voor 
het vergaren van kennis over de neurobiologie onderliggend aan verhoogde impulsiviteit 
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is het van cruciaal belang dat er consensus bestaat tussen humaan- en dierexperimenteel 
onderzoek over de verschillende vormen van impulsiviteit. Daarom hebben wij in één van 
onze studies onderzocht of verschillende vormen van impulsiviteit geïdentificeerd kunnen 
worden in zowel mensen als dieren door mensen en ratten te testen op verschillende 
impulscontrole taken (Hoofdstuk 2). Om dit te onderzoeken werd de zogenaamde 
delay discounting taak voor het meten van impulsieve besluitvorming, een aangepaste 
versie van de continuous performance taak en de stop signaal taak voor het meten van 
motorische impulsiviteit en de Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11; een zelfrapportage 
vragenlijst over impulsiviteit) afgenomen bij 101 gezonde studenten. Daarnaast werden 30 
mannelijke Wistar ratten getest op de dierexperimentele versies van deze humane taken: 
de delayed reward taak voor impulsieve besluitvorming en de 5-choice serial reaction time 
taak voor motorische impulsiviteit. Om de neurobiologie van de verschillende vormen 
van impulsiviteit verder te onderzoeken kregen de ratten een eenmalige dosis van het 
psychostimulantium amfetamine en de noradrenaline heropname remmer atomoxetine, 
beide gebruikt als geneesmiddel voor de behandeling van ADHD omdat bekend is dat 
deze medicaties onder andere een effect hebben op impulsiviteit.

De resultaten van deze studie lieten zien dat maten van impulsieve besluitvorming en 
motorische impulsiviteit niet met elkaar correleerden, en dus onafhankelijk van elkaar 
waren bij zowel mensen als dieren. In de humane substudie resulteerde een factoranalyse 
in drie verschillende factoren, namelijk 1) zelfgerapporteerde impulsiviteit (BIS-11), 2) 
impulsieve besluitvorming (delay discounting taak) en 3) motorische impulsiviteit (de 
aangepaste versie van de continuous performance taak en de stop signaal taak). De 
substudie in ratten toonde daarnaast aan dat, binnen dezelfde dieren, toediening van 
amfetamine leidde tot een verhoging van motorische impulsiviteit en tot een verlaging 
van impulsieve besluitvorming. Atomoxetine liet daarentegen tegenovergestelde 
effecten zien. Deze resultaten geven aan dat er (deels) verschillende neurobiologische 
mechanismen ten grondslag liggen aan de verschillende vormen van impulsiviteit. Het 
is belangrijk om rekening te houden met de bevinding dat impulsiviteit uit verschillende 
onafhankelijke vormen bestaat in de behandeling van psychiatrische aandoeningen die 
gekenmerkt worden door impulsiviteit. Verschillende aspecten van impulsiviteit kunnen 
een andere rol spelen bij verschillende psychiatrische aandoeningen of verschillende 
stadia van een aandoening. Eerdere dierstudies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat 
motorische impulsiviteit een sterkere relatie heeft met vatbaarheid voor het beginnen 
met drugsgebruik, terwijl impulsieve besluitvorming meer betrokken is bij latere stadia 
van verslaving zoals het blijven gebruiken van drugs en het terugvallen in gebruik na een 
periode van abstinentie. 

Om de neurobiologie onderliggend aan impulsiviteit (en in dit geval specifiek impulsieve 
besluitvorming) verder te onderzoeken hebben we daarnaast een studie gedaan waarbij 
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we onderzochtten welke hersenprocessen verantwoordelijk waren voor impulsieve 
besluitvorming in gezonde mensen (Hoofdstuk 3). Op een moleculair niveau (MRS 
meting) vonden we dat een hogere concentratie van de neurotransmitter ‘glutamaat’ in 
de anteriore cingulate cortex (ACC; een hersengebied dat onderdeel is van de prefrontale 
cortex en belangrijk is voor het controleren van gedrag en impulsen), samenhangt 
met de mate waarin mensen impulsieve keuzes maken tijdens de uitvoering van een 
delay discounting taak. Op het niveau van hersenactiviteit (gemeten d.m.v. fMRI) blijkt 
dat verhoogde communicatie tussen de ACC en een hersengebied dat dieper in de 
hersenen gelegen is en dat reageert op de aanwezigheid van een potentiële beloning 
(de middenhersenen gelegen in de hersenstam) ook samenhangt met het maken 
van impulsievere keuzes. Een additionele analyse liet zien dat glutamaat in de ACC 
verantwoordelijk was voor de communicatie tussen dit gebied (ACC) en de hersenstam en 
dat glutamaat in de ACC en de communicatie tussen de ACC en de hersenstam samen weer 
impulsieve besluitvorming voorspelde. Uit dit onderzoek blijkt dat glutamaat in de ACC 
belangrijk is voor impulscontrole en daarom een belangrijk potentieel aangrijpingspunt 
voor behandeling van verslaving kan zijn.  

N-ACETYLCYSTEÏNE
Uit bovenstaande blijkt dat verhoogde glutamaatconcentraties in de ACC een belangrijke 
rol speelt bij impulsiviteit en het is bekend dat impulsiviteit een belangrijk kenmerk 
is van verslaving. Daarom hebben we onderzocht of glutamaatconcentraties ook 
daadwerkelijk verhoogd zijn bij mensen met een cocaïneverslaving en of we door middel 
van een medicament deze verstoorde glutamaatconcentraties konden normaliseren 
(Hoofdstuk 4). Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van het geneesmiddel 
N-acetylcysteïne (eenmalige dosis van 2400 mg), een middel dat normaal wordt 
toegepast bij inname van een overdosis aan paracetamol en bij aandoeningen aan de 
luchtwegen zoals vastzittende hoest (ook wel bekend onder de merknaam Fluimucil). 
Uit eerder dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat N-acetylcysteïne glutamaat 
kan beïnvloeden in de hersenen doordat het omgezet wordt in cysteïne in het brein en 
cysteïne weer bindt aan receptoren die voor een optimale balans van glutamaat in het 
brein zorgt. Uit ons onderzoek bleek inderdaad dat mensen met een cocaïneverslaving 
hogere glutamaatconcentraties hadden in de ACC vergeleken met gezonde controle 
proefpersonen en dat deze verhoogde concentraties gerelateerd waren aan verhoogde 
impulsiviteit. Na toediening van N-acetylcysteïne normaliseerden deze waarden in 
de cocaïne afhankelijke groep: de concentraties waren na toediening van het medicijn 
redelijk gelijk aan de glutamaatconcentraties in de controlegroep. N-acetylcysteïne lijkt 
in een hoge dosis dus een veelbelovend middel om de glutamaatbalans in verslaving te 
herstellen en daarbij eventueel impulsiviteit te verminderen. Tot nu toe zijn er nog maar 
enkele klinische studies uitgevoerd met  N-acetylcysteïne (vaak niet dubbel-blind, placebo 
gecontroleerd). De resultaten van deze eerste studies zijn positief met betrekking tot 
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vermindering van drugsgebruik en vermindering van craving (hunkering) naar de drugs. 
Wij hebben dit onderzocht in een kleine groep zware rokers die ofwel 4 dagen placebo 
kregen ofwel 4 dagen N-acetylcysteïne (3600 mg per dag, dubbel-blind) (Hoofdstuk 5). 
Na afloop van de behandeling werd hen gevraagd een sigaret te roken en het belonende 
effect hiervan aan te geven. De resultaten lieten zien dat N-acetylcysteïne, vergeleken met 
placebo, het ervaren van een belonend effect van een sigaret verminderde. Daarnaast 
was er een statistische trend te zien voor minder ontwenningsverschijnselen in de groep 
die behandeld werd met N-acetylcysteïne.

MODAFINIL
Modafinil wordt officieel voorgeschreven voor narcolepsie, een neurologische 
afwijking die gekenmerkt wordt door haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag en 
slaapstoornissen in het algemeen. Daarnaast wordt modafinil ook veelal gebruikt als 
zogenaamde ‘cognitieve versterker’ (een middel dat de cognitieve functies zoals aandacht, 
geheugen maar ook controle over gedrag kan verbeteren). Een overzicht van de bestaande 
literatuur over toepassing van modafinil bij psychiatrische aandoeningen (Hoofdstuk 6) 
laat zien dat modafinil een gunstig effect kan hebben op cognitieve functies bij kinderen 
met ADHD en volwassenen met een depressie. Hierbij lijkt modafinil het meest gunstige 
effect te hebben bij mensen die voorafgaand aan de behandeling slecht presteerden 
op cognitieve taken en een minder gunstig effect te hebben bij mensen die bij aanvang 
al goed presteerden op deze taken. Daarnaast zijn er nog maar weinig grote klinische 
studies gedaan, dus voorzichtigheid is geboden bij het toepassen van modafinil bij de 
behandeling van psychiatrische aandoeningen en meer klinische studies met modafinil 
zijn noodzakelijk. Bij verslaving zijn er tot nu toe enkele kleine klinische studies gedaan, 
met name bij mensen met een cocaïne- of methamfetamineverslaving en veel van deze 
studies laten positieve effecten zien op maten van craving en gebruik, hoewel dit niet 
het geval is bij nicotineafhankelijkheid. Echter, of modafinil ook cognitieve functies zoals 
impulscontrole verbetert in mensen met een verslaving en op welke (neurobiologische) 
manier modafinil resulteert in verbetering in cognitieve functies is nog nauwelijks bekend. 
Daarom hebben wij enkele studies uitgevoerd waarbij alcoholafhankelijke deelnemers 
en gezonde controle deelnemers éénmalig een dosis (200 mg) modafinil tijdens één 
onderzoeksdag kregen en placebo tijdens een andere onderzoeksdag. Tijdens beide 
onderzoeksdagen voerden de deelnemers cognitieve taken uit die te maken hebben met 
impulsiviteit terwijl opnames van hersenactiviteit werden genomen door middel van fMRI 
(Hoofdstuk 7 t/m 9). Uit ons onderzoek bleek dat modafinil impulsieve besluitvorming 
(gemeten door middel van een delay discounting taak) verbeterde bij alcoholafhankelijke 
deelnemers en geen effect had bij controle deelnemers (Hoofdstuk 8). De verbetering 
in impulsieve besluitvorming bij de alcoholafhankelijke groep ging gepaard met 
verhoogde activiteit in hersengebieden die belangrijk zijn voor impulscontrole zoals de 
prefrontale cortex en de pariëtale cortex, en meer specifiek de communicatie tussen deze 
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hersengebieden en gebieden behorende tot het beloningssysteem, zoals het ventrale 
striatum. Opvallend was dat met betrekking tot motorische impulsiviteit (gemeten door 
middel van een stop signaal taak), modafinil een positief effect had bij alcoholafhankelijke 
deelnemers die aanvankelijk slecht presteerden (hoog impulsief op baseline), maar een 
negatief effect had bij deelnemers die laag impulsief scoorden op baseline (Hoofdstuk 7). 
Bij hoog impulsieve deelnemers ging deze verbetering in motorische impulsiviteit gepaard 
met verhoging van activiteit in een netwerk van hersengebieden die betrokken zijn bij 
controle over motorische bewegingen. Bij laag impulsieve deelnemers ging het negatieve 
effect gepaard met een verlaagde activiteit van dit netwerk. 

Tenslotte hebben we gekeken welke effecten modafinil heeft op hersennetwerken tijdens 
rust (niet tijdens het uitvoeren van een cognitieve taak) (Hoofdstuk 9). Het is bekend 
dat de hersenen opgedeeld zijn in verschillende functionele netwerken. Functionele 
netwerken zijn hersencircuits die aan elkaar gekoppeld zijn door veel met elkaar te 
communiceren en door tegelijk actief te zijn tijdens het uitvoeren van bepaalde cognitieve 
taken. Zo bestaat er bijvoorbeeld een netwerk voor verwerking van visuele stimuli, een 
netwerk voor het controleren van motorische functies, een cognitief controle netwerk, 
maar ook een netwerk die vooral actief is tijdens ‘rust’ (met rust wordt hier een wakkere 
staat bedoeld waarbij de persoon geen taak uitvoert, maar zijn gedachten de vrije loop 
laat): het zogeheten ‘default mode netwerk’. Activiteit in dit netwerk moet onderdrukt 
worden als er een cognitieve taak wordt uitgevoerd (waarbij bijvoorbeeld het cognitief 
controle netwerk actief is). Dit default mode netwerk heeft dus een competitieve relatie 
met het cognitief controle netwerk, wat betekent dat als de één actief wordt, de ander 
gedeactiveerd wordt. Er bestaat dus een negatieve correlatie tussen de activiteit van deze 
twee netwerken: als de één actiever wordt, wordt de ander minder actief en vice versa. 
Des beter deze competitieve relatie functioneert, des te beter men presteert op cognitieve 
taken en des te beter men in staat is het gedrag te controleren. Uit ons onderzoek blijkt 
dat modafinil deze competitieve relatie (de negatieve correlatie) tussen het default mode 
netwerk en het cognitieve controle netwerken versterkte in mensen met een alcohol 
verslaving en dat dit leidde tot een verbetering van impulscontrole. De resultaten van de 
studies met betrekking tot modafinil geven meer inzicht in het werkingsmechanisme van 
modafinil in de hersenen. Het blijkt dat modafinil vooral een algemeen effect heeft: het 
verandert niet specifiek hersenactiviteit in één enkel hersengebied, maar verandert met 
name de communicatie tussen hersengebieden en hersennetwerken. Daarnaast geven de 
resultaten aan dat modafinil verschillende effecten kan hebben op verscheidene vormen 
van impulsiviteit, zowel op gedragsniveau als op hersenniveau. Bovendien laten de 
resultaten van onze studies zien dat modafinil met name een effect had bij mensen met 
een alcoholafhankelijkheid en niet bij gezonde controle deelnemers en dat de effecten 
voor een deel afhankelijk zijn van het functioneren op baseline (aanvang van de studie).
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CONCLUSIES

De resultaten van de studies die gedaan zijn in het kader van dit promotieonderzoek 
kunnen samengevat worden in enkele kernpunten die hieronder staan beschreven. 

a) Impulsiviteit is een complex construct dat bestaat uit verschillende onafhankelijke 
vormen waaraan verschillende onderliggende neurobiologische mechanismen ten 
grondslag liggen, zoals blijkt uit de translationele dier/mens studie maar ook uit de 
studies met modafinil die verschillende effecten lieten zien op taken die motorische 
impulsiviteit en impulsieve besluitvorming meten. Dit is belangrijk om te onderkennen 
wanneer men impulsiviteit in psychiatrische stoornissen onderzoekt en bij het 
ontwikkelen van behandelstrategieën gericht op het verbeteren van de impulscontrole. 
Uit dierexperimenteel onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat motorische impulsiviteit 
een belangrijke rol speelt voor de vatbaarheid om drugs te gaan gebruiken en bij het 
belonende effect van drugs. Strategieën gericht op het verbeteren van dit aspect 
van impulsiviteit zouden daarom een belangrijke rol kunnen spelen in het kader van 
preventie. Aan de andere kant blijkt impulsieve besluitvorming vooral belangrijk bij 
voortzetting van drugsgebruik en terugval na behandeling, wat impulsieve besluitvorming 
een aangrijpingspunt voor de behandeling van een verslaving. Dit zou bijvoorbeeld in de 
vorm van medicatie kunnen, door neuromodulatie of door het trainen van deze cognitieve 
functies door middel van het regelmatig laten uitvoeren van dergelijke cognitieve taken. 

b) De neurotransmitter glutamaat speelt een belangrijke rol in impulsiviteit en 
cocaïne verslaving en is daarom een goed aangrijpingspunt voor het ontwikkelen van 
medicatie als behandeling voor verslavingen. Onze studies hebben een directe relatie 
tussen glutamaatconcentraties in een specifiek hersengebied (de ACC) en impulsiviteit 
aangetoond in mensen. Des te hoger de glutamaatconcentraties, des te impulsiever 
de persoon zichzelf inschatte (vragenlijst) of des te meer impulsieve keuzes er werden 
gemaakt (delay discounting taak). Daarnaast bleek dat cocaïneafhankelijke deelnemers 
zowel hogere glutamaatconcentraties als impulsiviteitsscores hadden vergeleken met 
deelnemers zonder een verslaving.

c) N-acetylcysteïne lijkt een veelbelovend medicament in de behandeling van verslaving 
aangezien het de verstoorde glutamaat balans herstelt in mensen met een cocaïneverslaving 
en positieve klinische effecten heeft in mensen met een nicotineafhankelijkheid (dit 
proefschrift) en andere verslavingen (andere studies). N-acetylcysteïne blijkt vooral een 
effect te hebben op glutamaat als de glutamaatbalans in de hersenen ook daadwerkelijk 
verstoord is (zoals blijkt bij deelnemers met een cocaïneverslaving, zie Hoofdstuk 4) 
en weinig effect wanneer er al een optimale balans bestaat (zoals waargenomen in 
controle deelnemers). Dit is belangrijk aangezien glutamaat de belangrijkste activerende 
neurotransmitter in het brein is (het is betrokken bij 70% van alle communicatie tussen 
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zenuwcellen) en het daarom gewenst is dat N-acetylcysteïne geen effect heeft op een 
normaal functionerend glutamaatsysteem. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er 
nog nauwelijks grote klinische behandelstudies zijn gedaan met N-acetylcysteïne en de 
lange termijn effecten van het gebruik van dit middel nog niet bekend zijn, ondanks dat 
er op korte termijn nauwelijks bijwerkingen worden gerapporteerd. Meer onderzoek is 
dus nodig voordat N-acetylcysteïne geïmplementeerd kan worden in de behandeling van 
verslavingen.

d) Modafinil kan gunstige effecten hebben op cognitieve functies zoals impulscontrole in 
verslaving, maar met name wanneer er ook daadwerkelijk sprake is van een verstoorde 
impulscontrole. Modafinil heeft voornamelijk een positief effect bij mensen die hoog 
impulsief zijn door het verhogen van activatie in hersengebieden die belangrijk zijn 
voor het controleren van impulsen en het versterken van de competitieve relatie tussen 
verschillende hersennetwerken, maar kan tot verslechtering leiden bij mensen die weinig 
impulsief zijn. Deze bevinding dat een medicijn voor sommige personen wel effectief is 
en voor anderen niet, is niet specifiek voor modafinil, maar wordt vaker gevonden bij 
medicijnen die invloed hebben op de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Uit 
eerder onderzoek blijkt dat er een optimaal niveau is van dopamine en/of noradrenaline 
waarbij goed gepresteerd wordt op bijvoorbeeld impulsiviteitstaken. Deze studies hebben 
aangetoond dat bij mensen met een laag niveau van deze neurotransmitters het toedienen 
van een medicijn dat invloed heeft op dopamine en/of noradrenaline tot een verbetering 
van de prestatie leidt, terwijl toediening van hetzelfde medicijn tot verslechtering kan 
leiden bij mensen die al op een optimaal dopamine of noradrenaline niveau zaten. Het 
kan zijn dat de hoog impulsieve alcoholafhankelijke deelnemers in ons onderzoek een 
tekort aan deze neurotransmitters in het brein hadden op baseline en dat toediening 
van modafinil resulteerde in een toename van dopamine/noradrenaline en daarmee 
tot verbetering in prestatie op de impulsiviteitstaak. Aan de andere kant hadden de laag 
impulsieve deelnemers misschien al een optimaal niveau van dopamine/noradrenaline 
en resulteerde toediening van modafinil in een teveel aan dopamine/noradrenaline en 
daarmee tot een verslechtering van de prestatie. Echter, omdat wij niet direct de effecten 
van modafinil op veranderingen in neurotransmitter concentraties hebben gemeten 
(we hebben alleen naar hersenactiviteit gekeken), zal toekomstig onderzoek verder uit 
moeten wijzen of de effecten van modafinil op impulsiviteit afhankelijk zijn van baseline 
dopamine/noradrenaline concentraties. Op deze manier zouden we specifieke personen 
kunnen identificeren die gebaat zijn bij behandeling met modafinil. Dit is belangrijk, 
omdat tot nu toe is gebleken dat één type behandeling nooit succesvol is voor iedereen, 
met andere woorden: ‘one size does not fit all’. Onze resultaten geven het belang aan van 
een goede subtypering voordat gestart wordt met behandeling met modafinil.  
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