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Chapter 6.2 
Nederlandse Samenvatting 
 
In dit proefschrift hebben we ons gericht op 11 onderzoeksvragen betreffende schizofrenie, 
schizofrenie in combinatie met cannabismisbruik of –afhankelijkheid en de effecten van 
antipsychotica.  
 
Deel 1:  
In dit eerste hoofdstuk worden de begrippen geïntroduceerd en de vraagstellingen 
besproken. 
 
Deel 2:  
In het tweede deel van dit proefschrift hebben we onderzocht of er regiogebonden 
verschillen waren in hersenvolume tussen patiënten met recent ontstane schizofrenie en 
gezonde controles. Uit dit onderzoek concluderen we dat patiënten met recent ontstane 
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schizofrenie kleinere volumes hebben in de meeste vooraf gedefinieerde hersengebieden, 
voornamelijk doordat patiënten een dunnere hersenschors hebben. Dit komt overeen met 
bevindingen van eerdere studies (Shepherd et al 2012, Steen et al 2006, Vita et al 2006). In 
contrast met eerdere studies, vinden wij vergelijkbare verschillen bij mannen en vrouwen. 
Dit zou verklaard kunnen worden doordat mannen en vrouwen in onze studie niet 
verschillen qua ziekte-ernst. De ziekteduur was positief gecorreleerd met het volume van de 
laterale ventrikels en negatief gecorreleerd met het volume van de nucleus caudatus. Deze 
bevindingen wijzen erop dat er al in de vroege fase van schizofrenie afwijkingen in de 
hersenen zijn, maar ook dat deze afwijkingen toenemen bij een langere ziekteduur.  
Verder onderzochten we in dit gedeelte van het proefschrift wat de invloed van de 
concentratie van meervoudig onverzadigde vetten was op de myeline in de hersenen van 
patiënten met recent ontstane schizofrenie. Myeline draagt bij aan de geleiding van 
zenuwbanen in de hersenen. De resultaten van deze DTI studie laten zien dat lagere 
concentraties van meervoudig onverzadigde vetten geassocieerd zijn met een verminderde 
geleiding van de zenuwbanen in de hersenen. Dit suggereert dat een verstoring van het 
vetzuur metabolisme betrokken is bij bepaalde hersenafwijkingen in schizofrenie. Ook 
vonden we een verband tussen negatieve symptomen en lagere concentraties van vetzuren 
wat eerder ook gevonden was in patiënten met een sterk verhoogd risico op psychose 
(Amminger et al 2010).  
 
Deel 3:  
In deel 3 van dit proefschrift hebben we onderzocht of cannabisgebruik invloed had op 
symptomen of hersenvolume in patiënten met schizofrenie. Daarnaast hebben we gekeken 
of cannabis invloed had op de symptomen van patiënten met een sterk verhoogd risico op 
schizofrenie. We hebben gevonden dat er geen verschil was in symptomen tussen patiënten 
met en zonder schizofrenie. Dit zou kunnen komen doordat de patiënten in deze studie nog 
in de vroege fase van schizofrenie zaten. Cannabisgebruik zou in deze fase van de ziekte 
nog niet geassocieerd kunnen zijn met ernstigere symptomen. Voor de patiënten met een 
sterk verhoogd risico op schizofrenie vonden we ook geen verschil in ernst van de 
symptomen tussen patiënten die cannabis gebruikten en patiënten die dit niet deden. Wel 
was er een negatief verband tussen de hoeveelheid cannabis die patiënten recentelijk 
gebruikt hadden en de hoeveelheid negatieve symptomen. Vergelijkbare bevindingen zijn 
gerapporteerd in patiënten met schizofrenie (Bersani et al 2002, Buckley et al 1994, 
Compton et al 2004, Dixon 1999, Peralta and Cuesta 1992).  
 Verder vergeleken we de regionale hersenvolumes in patiënten met recent ontstane 
schizofrenie die cannabis gebruiken, patiënten die minder dan 5 keer in hun leven cannabis 
gebruikt hebben en gezonde controles. We vonden, zoals ook beschreven in deel 2, dat 
patiënten met schizofrenie kleinere regionale hersenvolumes hadden dan gezonde controles. 
In tegenstelling tot onze verwachting vonden we dat patiënten die geen cannabis gebruikten 
kleinere volumes hadden van enkele hersengebieden in vergelijking met patiënten die wel 
cannabis gebruikten. Er was geen verschil in ernst van de symptomen en ziekteduur tussen 
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deze groepen. Een verklaring voor deze bevinding zou kunnen zijn dat patiënten die 
cannabis gebruiken een groep van patiënten is die minder kwetsbaar is voor het 
ontwikkelen van schizofrenie dan patiënten die geen cannabis gebruiken. Gezien de 
resultaten van studies in patiënten met een langere ziekteduur  (Malchow et al 2012), is het 
onwaarschijnlijk dat cannabis een beschermend effect heeft op de hersenen.  
 
Deel 4:  
In deel 4 van dit proefschrift hebben we twee literatuurstudies beschreven over 
verschillende processen in de hersenen waarvan gedacht wordt dat ze betrokken zijn bij 
verslaving. Hiervoor hebben we alle onderzoeken bestudeerd waarin functionele MRI scans 
gemaakt zijn in deze patiëntenpopulatie. In de eerste literatuurstudie vonden we, zoals 
verwacht, consistente verschillen in prefrontale functies tussen patiënten met een verslaving 
en gezonde controles. Echter, in de tweede literatuurstudie vonden we geen consistente 
vermindering van de hersenrespons op beloning. Hoewel een verminderde respons op 
verwachte beloning beschreven wordt als één van de kernsymptomen van verslaving, 
konden wij dit in maar de helft van de studies vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor 
zou kunnen zijn dat de taken die gebruikt zijn in deze studies niet geschikt zijn om dit te 
onderzoeken.  
 
Deel 5:  
In deel 5 van dit proefschrift hebben we de effecten van verschillende antipsychotica 
vergeleken op verschillende hersenprocessen en de hunkering naar cannabis die patiënten 
ervaarden. In een literatuurstudie vonden we dat alle studies naar de effecten van clozapine 
een vermindering van middelenmisbruik of de hunkering naar middelen laten zien, terwijl 
in de studies naar risperidon wisselende bevindingen beschreven worden. 
 In een onderzoek waarin we de hunkering naar cannabis bekeken in patiënten die 
clozapine, olanzapine of risperidon gebruikten. We vonden dat patiënten die risperidon 
gebruikten meer hunkering naar cannabis ervaarden dan patiënten die clozapine of 
olanzapine gebruikten. Tussen clozapine en olanzapine vonden we geen verschil.  
 In de fMRI studies vonden we dat, in vergelijking met risperidon clozapine een 
grotere vermindering veroorzaakte in hersenactivatie gedurende aandachtsbias (afgeleid 
zijn door cannabis-gerelateerde woorden) en cue-reactiviteit (meer hersenactivatie tijdens 
het kijken naar cannabis-gerelateerde plaatjes). Verder vonden we dat clozapine meer 
effectief was in het verminderen van de hunkering naar cannabis en negatieve symptomen 
in vergelijking met risperidon. Opvallend genoeg vonden we dat risperidon een 
toegenomen hersenrespons liet zien gedurende een cognitieve taak en gedurende beloning. 
Dat we al verschillen tussen clozapine en risperidon vinden na slechts 4 weken 
medicatiegebruik benadrukt de grote verschillen die er zijn tussen antipsychotica. 
Waarschijnlijk ligt dit aan de verschillen tussen medicijnen in hun bindingsprofiel aan de 
receptoren.   
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