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9.1 Nederlandse samenvatting

Obsessieve compulsieve stoornis (OCS) is een psychiatrische aandoening die gekarakteriseerd 

wordt door obsessies en compulsies. Obsessies zijn ongewenste en aanhoudende gedachten 

zoals de angst voor besmetting met bacteriën of om een geliefde wat aan te doen. Compulsies 

zijn terugkerende handelingen of rituelen, zoals het wassen van handen, het tellen of het 

oneindig controleren van bepaalde handelingen, die worden uitgevoerd om de angst 

veroorzaakt door de obsessie te verminderen. OCD is geclassificeerd in de DSM–IV als een 

angst stoornis omdat angst gezien wordt als het onderliggende kernsymptoom van deze 

ziekte. Het heeft een prevalentie van ongeveer 2% en wordt beschouwd als een chronische 

aandoening.  

De eerste keuze behandeling voor OCS-patiënten is een combinatie van selectieve 

serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en cognitieve gedragstherapie. Alternatieven zijn 

clomipramine of het toevoegen van een atypisch antipsychoticum. Desondanks verbetert 

bij 10 % van de OCS patiënten de symptomen niet. Voor deze groep patiënten blijkt diepe 

hersenstimulatie (DHS) gericht op de nucleus accumbens (NAc) en het ventrale striatum/ 

ventrale deel capsula interna een effectieve behandeling te zijn (Denys et al.2010;Gabriels et 

al.2003;Greenberg et al.2010). We weten vanuit klinisch onderzoek dat DHS binnen enkele 

seconden/ minuten een positief effect kan hebben op angst en stemming. Na een aantal 

weken of maanden wordt dit gevolgd door een verbetering in het compulsieve gedrag (Denys 

et al.2010). Er zijn op dit moment echter nog veel vragen over het optimale stimulatiegebied, 

de neurobiologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de effecten van DHS en de 

specifieke invloed van DHS op de verschillende OCS symptomen. In dit proefschrift worden 

een aantal experimenten beschreven die deze vragen proberen te beantwoorden. Het doel 

van dit proefschrift was tweeledig: (1) Het bestuderen van het werkingsmechanisme van DHS, 

i.e. de neurobiologische achtergrond zoals veranderingen in monoamine concentraties en 

neurogenese en (2) het bestuderen van het effect van DHS op angst en compulsiviteit, twee 

kernsymptomen van OCS. 

9.2 Samenvattingen van de hoofdstukken van dit proefschrift

Het werkingsmechanisme van DHS 

Er is overtuigend bewijs dat serotonine een belangrijke rol speelt in de behandeling van 

OCS (hoofdstuk 2). Farmacotherapeutische studies laten zien dat SSRI’s effectiever zijn in 

vergelijking met placebo en dat atypische antipsychotica, welke een hoge affiniteit hebben 

voor 5-HT2A, 5-HT2C naast de D2 receptoren, het effect van SSRI’s kunnen versterken. Het effect 

van SSRI’s hoeft echter niet te betekenen dat er een primaire abnormaliteit van het serotonerge 
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systeem is bij patiënten met OCS. Er is op dit moment weinig direct bewijs voor een afwijking 

in het serotonerge systeem. Het is daarom de vraag of het serotonerge system een primaire 

rol speelt in de pathofysiologie van OCS of dat het secundair betrokken is bij de effectiviteit 

van SSRI’s. Een mogelijkheid is dat SSRI’s via een intact serotonerg systeem een afwijking in 

een ander neurotransmitter systeem compenseert. Er is toenemend bewijs dat dopamine 

ook betrokken is bij OCS (Denys et al.2004c;Koo et al.2010). Atypische antipsychotica met 

sterke antagonistische eigenschappen voor 5-HT2A, 5-HT2C en D2 receptoren hebben een anti-

obsessionele werking in combinatie met SSRI’s. Denys en anderen vonden een synergistische 

verhoging van dopamine in de prefrontale cortex en thalamus bij een combinatie van 

quetiapine en fluvoxamine (Denys et al.2004a). SPECT en PET studies wijzen bovendien ook 

op een verminderde D2 receptor binding in het ventrale striatum  (Denys et al.2004b), een 

afwijking in de dopamine transporter binding in de basale ganglia (Kim et al.2007;van der 

Wee et al.2004) en een normalisering van de dopamine functie na succesvolle behandeling 

met SSRI’s (Kim et al.2007;Pogarell et al.2005). Toekomstig onderzoek naar OCS zou zich 

daarom ook meer moeten richten op de interactie van het serotonerge systeem met ander 

neurochemische systemen zoals dopamine.          

In hoofdstuk 3 en 4 beschrijven we de effecten van DHS in de NAc op de monoamine 

concentraties rondom de elektrode en in de prefrontale cortex. We hebben in vrij bewegende 

dieren gevonden dat DHS in de NAc core geen effect heeft op in vivo extracellulaire 

concentraties van dopamine, serotonine en noradrenaline rondom de elektrode. DHS in de 

NAc core zorgt echter wel voor een snelle toename van dopamine (177%) en serotonine 

(127%) in de mediale prefrontale cortex en een toename tot 171% en 166% voor dopamine 

en noradrenaline in de orbitale frontale cortex. Onze studie suggereert dat activering van de 

monoamine afgifte in de prefrontale cortex, maar niet lokaal in de NAc kern, betrokken kan 

zijn bij de snelle gedragseffecten van DHS in de NAc. 

 In hoofdstuk 5 hebben we geen effect gevonden van DHS in de NAc op de neurogenese in de 

gyrus dentatus op de dag van stimulatie of vijf dagen na stimulatie. Onze resultaten wijken af 

van andere studies die grote effecten van DHS op neurogenese laten zien na stimulatie van 

de thalamus, subthalame nucleus en de entorhinale cortex (Encinas et al.2011;Khaindrava et 

al.2011;Stone et al.2011;Toda et al.2008). De afwezigheid van een effect in onze studie kan 

komen door het ontbreken van directe projecties van de NAc naar de gyrus dentatus of door 

de korte stimulatie duur. Onze resultaten suggereren dat neurogenese in de hippocampus niet 

verantwoordelijk is voor het therapeutische effect van DHS in de NAc. 
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Het effect van DHS op angst en compulsiviteit 

In hoofdstuk 6 hebben we het effect van DHS in vijf verschillende hersengebieden (NAc core 

en shell, bed nucleus stria terminalis (BNST), capsula interna (IC) en de nucleus caudatus 

(CAU) ) op ongeconditioneerde en geconditioneerde angst onderzocht. Stimulatie van de CAU 

verlaagde zowel de ongeconditioneerde als de geconditioneerde angst, terwijl IC stimulatie 

specifiek de geconditioneerde angst verminderde. Tegen de verwachting in, had zowel de 

NAc als de BNST stimulatie geen effect op de ongeconditioneerde of geconditioneerde angst. 

Deze resultaten suggereren dat (1) DHS differentiële effecten heeft op ongeconditioneerde en 

geconditioneerde angst afhankelijk van het gebruikte stimulatiegebied en dat (2) DHS in the 

IC specifiek de geconditioneerde angst reduceert. Dit impliceert dat de anxiolytische effecten 

van DHS in OCS patiënten wellicht niet geïnduceerd worden door stimulatie van de NAc, maar 

door stimulatie van de IC. 

De effecten van DHS op het compulsieve poetsgedrag van de sapap3 mutante muis, een 

OCS diermodel, is onderzocht in hoofdstuk 7. Sapap3 mutante muizen werden bilateraal 

gestimuleerd in drie hersengebieden – NAc, IC en BNST- gedurende twee uur. Stimulatie van 

de BNST had geen effect op het compulsieve poetsgedrag of op de locomotor activiteit van 

de muizen. Stimulatie van de NAc en de IC had geen invloed op de totale tijd poetstijd maar 

verhoogde wel het aantal keer dat het poetsgedrag werd geïnitieerd (m.a.w. het aantal bouts). 

Dit resulteerde specifiek voor de IC in een significante afname van de tijdsduur per individuele 

bout. Dit impliceert dat sapap3 mutante muizen gestimuleerd in de IC het poetsgedrag 

vaker initieren maar dat de individuele bout sneller word afgebroken. Stimulatie van de NAc 

maar niet van de IC verhoogde de totale afgelegde afstand en de snelheid van de locomotor 

activiteit. Het effect van IC stimulatie op het compulsieve poetsgedrag in combinatie met het 

anxiolytische effect op geconditioneerde angst suggereert een belangrijke rol voor de IC in het 

werkingsmechanisme van DHS. 
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9.3 Conclusie

We zien een sterk effect van DHS op de verschillende aspecten van OCS. DHS in verschillende 

hersengebieden beïnvloedt het compulsief gedrag en de ongeconditioneerde en 

geconditioneerde angst. DHS gericht op de IC laat de meest belovende gedragseffecten zien 

met het specifieke reduceren van de geconditioneerde angst en het versneld afbreken van 

een compulsieve poets bout in de sapap3 mutante muis. Dit suggereert dat de IC wellicht het 

beste doelgebied is voor DHS met betrekking tot OCS. Verder onderzoek naar stimulatie in de 

IC moet ophelderen welke veranderingen op cellulair en systemisch niveau verantwoordelijk 

zijn voor de gevonden gedragseffecten. De gedragsmatige relevantie van het effect van DHS 

in de NAc core op de monoaminen in de PFC is op dit moment onduidelijk. Aanvullende 

gedragsexperimenten in combinatie met microdialyse zijn nodig om een eventuele link 

tussen de verhoging van de monoaminen in de PFC en een verhoogde locomotor activiteit te 

onderzoeken. 

DHS wordt op dit moment al uitgebreid toegepast in de kliniek voor een uiteenlopend aantal 

ziekten. Echter, het gebrek aan kennis rondom het optimale stimulatiegebied voor DHS, de 

neurobiologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de snelle effecten van DHS en 

de specifieke invloed van DHS op de verschillende symptomen van de ziektes, voorkomt dat 

deze techniek ten volle benut kan worden. Dit proefschrift kan gezien worden als een van de 

bouwstenen om dit te bereiken. 
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