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Summary in Dutch

Nederlandse samenvatting

Er zijn in Nederland meer dan 10.000 patiënten in behandeling voor een cocaïnever-

slaving, maar tot op heden is er voor de behandeling van deze aandoening nog geen 

geneesmiddel geregistreerd. Eén van de effecten van het gebruik van cocaïne is blokkade 

van de presynaptische dopaminetransporters wat leidt tot een verhoging van de dopam-

ineconcentratie in de synaps. Dopamine is ook een belangrijke neurotransmitter bij het 

ontstaan en het in stand houden van verslaving, waaronder ook cocaïneverslaving. Een 

consistente bevinding van beeldvormend onderzoek bij cocaïneverslaafden is een ver-

laagde beschikbaarheid van striatale dopamine D2 receptoren in de hersenen (Martinez 

et al., 2004; Volkow et al., 1993). Daarom wordt verondersteld dat het verhogen van de 

beschikbaarheid van striatale dopamine D2 receptoren een mogelijke strategie is bij het 

behandelen van cocaïneverslaving (deel 1: hoofdstuk 1). 

De nicotinerge partiële agonist varenicline (Champix ®) is momenteel geregi-

streerd als geneesmiddel ter ondersteuning van de behandelingen die gericht zijn op het 

stoppen met roken of terugval te voorkomen. Stimulatie of blokkeren van het nicotinerge 

systeem zorgt voor effecten op het dopaminesysteem, waardoor varenicline mogelijk de 

beschikbaarheid van striatale dopamine D2 receptoren zou kunnen verhogen en wellicht 

een nieuwe farmacotherapie zou kunnen zijn bij de behandeling van cocaïneverslaving 

(deel 2: hoofdstuk 2). Middels storage phosphor en SPECT imaging met de radiotracer 

[123I]IBZM wordt in dit proefschrift aangetoond dat varenicline de beschikbaarheid van 

striatale dopamine D2 receptoren kan verhogen (deel 2: hoofdstukken 3-5). Hierdoor is 

varenicline een interessant geneesmiddel om zijn effectiviteit en werkingsmechanisme 

te evalueren in humaan vervolgonderzoek bij de behandeling van cocaïneverslaving. On-

dertussen is een eerste klinische studie verschenen waarin deze hypothese bevestigd 

lijkt te worden (Plebani et al., 2012).

Bij ratten leidt antagonisme van de cannabinoïd-1 receptor (CB1) tot een ver-

mindering van de cocaïne inname en voorkomt het terugval (De Vries & Schoffelmeer, 

2005). Daarom kunnen inverse agonisten/antagonisten voor de CB1 receptor mogelijk als 

farmacotherapie worden gebruikt om het risico van terugval te verminderen bij de be-

handeling van cocaïneverslaving (Le Foll & Goldberg, 2005). Blokkeren van de CB1 receptor 
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leidt tot het verminderen van dopamine release, wat uiteindelijk eveneens kan leiden 

tot het verhogen van de beschikbaarheid van striatale dopamine D2 receptoren. In dit 

proefschrift hebben wij middels storage phosphor imaging met de radiotracer [123I]IBZM 

aangetoond dat toediening van de inverse CB1 agonist rimonabant (Acomplia ®) de be-

schikbaarheid van striatale dopamine D2 receptoren kan verhogen (deel 2: hoofdstuk 6).

In een door ons uitgevoerde meta-analyse van de bestaande literatuur blijkt dat 

ongeveer 1 op elke 4 patiënten met een drugsverslaving ook een attention deficit/hyper-

activity disorder (ADHD) heeft (deel 3: hoofdstuk 7). Deze comorbiditeit lijkt bovendien 

gerelateerd te zijn aan een verminderde werkzaamheid van medicamenteuze behande-

lingen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat cocaïne-verslaafde ADHD patiënten minder baat 

hebben van een behandeling met het geneesmiddel methylfenidaat (Ritalin ®, Concerta 

®) dan ADHD patiënten zonder verslaving (Levin et al., 2007; Schubiner et al., 2002). Dit 

zou veroorzaakt kunnen worden door een verminderde beschikbaarheid van de dopa-

mine transporter (DAT) en/of een lagere DAT bezetting door methylphenidaat in ADHD 

patiënten met cocaïne verslaving in vergelijking tot ADHD patiënten zonder verslaving. 

In dit proefschrift vonden we echter geen verband tussen de bezetting van de DAT door 

methylfenidaat en verbetering van de ADHD symptomen (deel 3: hoofdstuk 8). Dit geeft 

aan dat hogere doseringen methylfenidaat waarschijnlijk niet effectief zullen zijn om 

de behandeling van ADHD in cocaïne-verslaafde patiënten alsnog te verbeteren. Het ligt 

meer voor de hand om de werkzaamheid van geneesmiddelen, die niet primair op de 

dopaminetransporter aangrijpen te evalueren bij cocaïne-verslaafde ADHD patiënten, zo-

als atomoxetine (remt de reuptake van noradrenaline) of de dopamine en noradrenaline 

releaser (lis)dexamfetamine.




