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In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar de rol die de neurotransmitters 
dopamine en serotonine spelen in de hersenen van patiënten met cervicale dystonie 
(CD). CD is een vorm van focale dystonie (dystonie in 1 lichaamsdeel). Naar schatting 
zijn er rond de 15.000 patiënten met dystonie in Nederland, waarbij CD de meest 
voorkomende vorm is.1 Andere veelvoorkomende vormen van focale dystonie zijn 
blefarospasme en schrijfkramp of handdystonie.1 CD is een bewegingsstoornis waarbij 
er overactiviteit is van verschillende spieren in de nek.2 Er ontstaan hierdoor draaiende 
en wringende bewegingen van het hoofd en de nek, die leiden tot een abnormale stand. 
Ongeveer 75% van de patiënten met CD heeft pijn3 en 50% heeft last van schokken 
of trillen van het hoofd.4 Daarnaast komen ook niet-motorische symptomen frequent 
voor, zoals depressieve klachten en angst.3 5 De hypothese is dat CD ontstaat doordat 
het hersennetwerk met daarin de basale kernen, cerebellum, delen van de cortex en de 
thalamus overactief is.6 Op dit moment worden de meeste patiënten met CD behandeld 
met lokale injecties met botulinetoxine (BTX) in de nekspieren.7 De behandeling richt 
zich vooral op de scheefstand van het hoofd en de pijn. De schokken reageren vaak 
minder goed.8 De pathofysiologie van CD is niet goed bekend. Als we meer leren over de 
pathofysiologische veranderingen in de hersenen van CD die leiden tot de motorische 
en niet-motorische symptomen dan zal het in de toekomst misschien mogelijk zijn om 
een medicamenteuze behandeling te vinden waarmee alle symptomen behandeld 
worden. Er zijn aanwijzingen dat neurotransmitters, zoals dopamine en serotonine, 
betrokken zijn bij de pathofysiologie van CD, en deze zijn een aantrekkelijk doelwit om 
te beïnvloeden met een medicamenteuze behandeling.

Beeldvorming: pathofysiologische veranderingen in de hersenen in 
focale dystonie
Verschillende beeldvormende technieken zijn in het verleden gebruikt om de 
hersengebieden te onderzoeken waarvan gedacht wordt dat deze betrokken zijn bij 
de pathofysiologie van focale dystonie, inclusief CD. Wij hebben de bevindingen uit 
eerdere studies met verschillende beeldvormende technieken samengevat in een 
overzichtsartikel (hoofdstuk 2). Met behulp van voxel-based morphometry (VBM), een 
MRI techniek waarmee het volume van hersengebieden gemeten kan worden, is bij 
patiënten met verschillende vormen van focale dystonie een 10% groter volume van 
het putamen gevonden vergeleken met gezonde controles. Andere afwijkingen die 
werden gevonden met VBM zijn een toegenomen volume van de sensomotorische 
cortex, thalamus en cerebellum. Met behulp van diffusion tensor imaging (DTI), een 
andere MRI techniek, zijn afwijkingen gevonden in de witte stof die de basale kernen, 
sensomotorische cortex en het cerebellum met elkaar verbinden. Een belangrijk 
nadeel van zowel VBM als DTI is dat het statische onderzoeken zijn, wat betekent 
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dat je 1 scan maakt waarop je achteraf berekeningen kunt doen. Eén van de meest 
gebruikte dynamische beeldvormende technieken om patiënten met focale dystonie 
te onderzoeken is functionele MRI (fMRI), waarmee hersenactiviteit indirect gemeten 
kan worden. Met behulp van fMRI kan hersenactiviteit vergeleken worden tussen 
patiënten en controles en ook tussen het verrichten van een taak en een rustsessie. 
Hierdoor kunnen dus vergelijkingen binnen 1 patiënt gemaakt worden wat bij VBM en 
DTI niet mogelijk is. Patiënten met schrijfkramp en andere vormen van taak-specifieke 
handdystonie zijn het meest onderzocht met fMRI, omdat zij taken in de MRI scanner 
kunnen uitvoeren waarmee dystonie wordt uitgelokt. Gedurende taken waarbij 
patiënten last hadden van handdystonie werd een toename gevonden in activiteit 
van de primaire sensorische en motorische cortex, secundaire motorische cortex, 
basale kernen, thalamus en cerebellum. Als patiënten met handdystonie of CD een 
taak uitvoerden waarbij ze de hand gebruikten, maar geen last hadden van dystonie 
werd een afname van activiteit in dezelfde gebieden gevonden. Deze bevindingen 
werden bevestigd in studies waarin positron emission tomography (PET) scans werden 
gemaakt met glucose ([18F]fluorodeoxyglucose; [18F]FDG) tracers of tracers waarmee de 
doorbloeding van hersengebieden gemeten kan worden [15H2O]. 

Er zijn verschillende theorieën over de oorzaak van de afwijkingen die gevonden worden 
met fMRI. Een theorie is dat er sprake is van verstoorde sensomotorische integratie. Dit 
betekent dat sensibele en motorische informatie, die allebei nodig is om een willekeurige 
beweging te maken, verkeerd gecombineerd wordt in de hersenen, waardoor dystone 
bewegingen ontstaan.9 10 Andere aanwijzingen van sensomotorische desintegratie 
komen uit onderzoeken waarbij verschillende technieken gebruikt worden, waaronder 
fMRI, [18F]FDG PET en magnetoencefalografie (MEG). In deze studies zijn aanwijzingen 
gevonden dat er een verstoorde representatie is van de hand en verschillende vingers 
op de sensomotorische cortex bij patiënten met handdystonie en van de lippen bij 
patiënten met embouchure dystonie. Dit is interessant omdat veel patiënten met focale 
dystonie een “sensory trick” hebben, waarbij ze door middel van een lichte aanraking 
van het dystone lichaamsdeel de dystonie tijdelijk kunnen laten afnemen. Dit kan een 
argument zijn voor verstoorde sensomotorische integratie, maar ook voor verminderde 
omgevingsinhibitie, wat een andere theorie is bij focale dystonie. Hierbij is de hypothese 
dat de initiatie van een willekeurige beweging leidt tot een te groot geactiveerd gebied 
in de motor cortex, wat vervolgens leidt tot activatie van teveel spieren en dystone 
bewegingen.11 Een groter gebied van activatie in de motorische cortex is gevonden bij 
fMRI studies uitgevoerd bij patiënten met schrijfkramp. 
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Concluderend, de afwijkingen die gevonden worden in de basale kernen, thalamus, 
cerebellum en corticale gebieden zijn grotendeels hetzelfde in verschillende vormen 
van focale dystonie. Het is zeer waarschijnlijk dat een afwijking in een van deze gebieden, 
die samen een netwerk vormen, zorgt voor neuroplastische veranderingen in de 
andere hersengebieden. Door deze veranderingen kan een overmaat aan spieractiviteit 
ontstaan die aanleiding geeft tot dystonie. Dysfunctie van het dopaminerge systeem 
wordt vaak genoemd als veroorzaker van neuroplastische veranderingen in de 
hersenen.12 We hebben deze neurotransmitter daarom verder bestudeerd. 

De rol van dopamine in cervicale dystonie
Dystonie wordt al lang beschouwd als een hyperdopaminerge aandoening.13 Er is 
ruim bewijs voor een rol van de basale kernen (zie hierboven) in de pathofysiologie 
van dystonie, en dopamine is een neurotransmitter die in hoge concentraties aanwezig 
is in de basale kernen.13 Daarnaast is dystonie vaak beschreven als een bijwerking 
van neuroleptica, die met name de dopamine D2 receptoren blokkeren.14 Er is een 
genetische vorm van dystonie waarbij er een defect is in de synthese van dopamine. 
Patiënten met deze dopa-responsieve dystonie hebben dystonie die goed reageert op 
levodopa.15 Dopamine en andere neurotransmitters kunnen in de hersenen onderzocht 
worden met PET of single photon emission computed tomography (SPECT) onderzoek. 
In de meeste onderzoeken waarin deze technieken gebruikt worden, is de “non-
displaceable” bindingspotentiaal (BPND) de uitkomstmaat voor het aantal receptoren/
transporters. Deze BPND kan berekend worden door activiteit te meten in de regio van 
interesse (ROI), en een referentieregio, en vervolgens de formule [(activiteit in ROI – 
activiteit in referentieregio)/activiteit in referentieregio] te gebruiken.16 Eerdere PET 
en SPECT studies bij patiënten met verschillende vormen van focale dystonie vonden 
meestal verlaagde binding aan de postsynaptisch gelokaliseerde dopamine D2/3 
receptor (D2/3R) in het striatum, hoewel verhoogde binding ook is gerapporteerd.17-20 
Alle studies vonden normale binding aan de presynaptisch gelokaliseerde dopamine 
transporter (DAT) in het striatum. In de meeste studies werd niet onderzocht of tracer 
binding correleerde met motorische symptomen. Als een dergelijke correlatie werd 
onderzocht, dan werd dit niet gevonden.17-20 Wij hebben een onderzoek gedaan 
naar tracer binding aan zowel DAT als D2/3R in het striatum van patiënten met CD 
(hoofdstuk 3). Hiervoor hebben we SPECT gebruikt en de tracers [123I]IBZM die in het 
striatum aan D2/3R bindt en [123I]FP-CIT die in het striatum voornamelijk aan DAT bindt. 
In dit onderzoek vonden we een trend richting lagere D2/3R BPND en normale DAT BPND 
in patiënten met CD vergeleken met gezonde controles. Bij patiënten met CD is er de 
laatste jaren meer aandacht voor niet-motorische symptomen, vooral psychiatrische 
symptomen als depressieve klachten en angst. De heersende opinie is dat deze niet-
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motorische symptomen onderdeel zijn van het fenotype van CD. Vanuit onderzoek 
naar patiënten met depressie en angststoornissen is bekend dat dopamine in deze 
ziektebeelden ook een belangrijke rol speelt.21 We hebben in ons onderzoek daarom 
de striatale DAT en D2/3R tracer binding niet alleen gecorreleerd aan de motorische 
symptomen, maar ook aan de psychiatrische symptomen, vooral depressieve klachten. 
We vonden een sterke correlatie tussen depressieve klachten en lagere BPND voor 
zowel D2/3R als DAT, terwijl er geen correlatie was tussen tracer binding en ernst van 
dystonie. De trend richting lagere striatale D2/3R BPND die we vonden in patiënten met 
CD verdween als we corrigeerden voor depressieve klachten. 

De rol van serotonine in cervicale dystonie
Zoals hierboven al vermeld is er de laatste jaren meer aandacht voor de niet-motorische 
symptomen van CD, zoals depressieve klachten en angst. Het is bekend dat tussen 
de 40-91% van de patiënten met focale dystonie gedurende het leven last krijgt van 
psychiatrische klachten en dat deze symptomen de kwaliteit van leven meer beïnvloeden 
dan de motorische symptomen.5 22 Depressie en angst zijn gerelateerd aan veranderingen 
in het serotonine systeem.23 24 Het dopamine en serotonine systeem staan niet los van 
elkaar, maar hebben vele interacties. Het is daarom waarschijnlijk dat ook het serotonine 
systeem een rol speelt bij de pathofysiologie van CD. Een ander argument hiervoor is 
dat er verschillende casus zijn gepubliceerd van dystonie als bijwerking van serotonerg 
werkende medicatie, zoals selectieve serotonine heropname remmers (SSRIs).25 Ook zijn 
in de liquor van patiënten met dopa-responsieve dystonie en focale dystonie verlaagde 
concentraties van serotonine metabolieten gevonden.26,27 Toch is er nog vrijwel niets 
bekend over de precieze rol van serotonine in de pathofysiologie van CD. Wij hebben de 
eerste [123I]FP-CIT SPECT studie gedaan naar de presynaptische serotonine transporter 
(SERT) in het mesencephalon/diencephalon bij patiënten met CD (hoofdstuk 4), 
opnieuw in relatie tot de motorische en niet-motorische symptomen. We vonden geen 
significant verschil in SERT binding tussen patiënten met CD en gezonde controles. We 
vonden wel een trend richting lagere SERT binding in CD patiënten met depressieve 
klachten vergeleken met CD patiënten zonder depressieve klachten. 

Het serotonine systeem zou ook een aangrijpingspunt voor een nieuwe, 
medicamenteuze behandeling van CD kunnen zijn, waarmee niet alleen de motorische, 
maar ook de niet-motorische symptomen worden behandeld. Omdat het serotonine 
systeem een rol lijkt te spelen bij zowel de dystonie op zich als bij de depressieve 
klachten en angst, hebben we onderzocht of behandeling met een SSRI effect heeft 
op de motorische en niet-motorische symptomen van CD (hoofdstuk 5). Dit hebben 
we gedaan met behulp van een gerandomiseerde, dubbelblinde cross-over trial waarin 
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patiënten met CD en schokken allemaal 6 weken met de SSRI escitalopram 10 mg 1dd, 
en 6 weken met placebo werden behandeld. Dit had geen effect op de motorische, 
noch  op de niet-motorische symptomen van CD. Belangrijk om te vermelden is dat 
er in deze korte studie ook geen tekenen waren van toename van dystonie. Zoals 
hierboven al vermeld is dystonie beschreven als bijwerking van SSRIs.25 Dit zorgt ervoor 
dat neurologen terughoudend zijn met het voorschrijven van SSRIs aan patiënten met 
dystonie, ondanks dat deze patiënten vaak last hebben van depressieve klachten en 
angst. We hebben laten zien dat er, in ieder geval op de korte termijn, geen reden is 
om SSRIs niet voor te schrijven voor depressieve klachten en angst. Wel moet er meer 
onderzoek gedaan worden naar de bijwerkingen van SSRIs bij patiënten met CD op de 
lange termijn. 

Verstoorde balans tussen dopamine en serotonine in cervicale dystonie
Een verstoring in de balans tussen de concentraties dopamine en serotonine in de 
hersenen van patiënten met CD is een aantrekkelijke hypothese. Een dergelijke 
verstoring is eerder aangetoond in patiënten met de ziekte van Parkinson (ZvP), een 
andere bewegingsstoornis. Patiënten met ZvP worden vaak behandeld met levodopa. Na 
een aantal jaar behandelen krijgt een deel van deze patienten levodopa-geinduceerde 
dyskinesieën. Dit is een hyperkinetische bewegingsstoornis die optreedt tijdens de piek 
in plasmaconcentratie van levodopa en die zich vaak deels uit met dystone bewegingen. 
Uit studies is gebleken dat patienten met ZvP en een relatief intact serotonine systeem 
meer kans hebben om deze levodopa-geïnduceerde dyskinesieën te ontwikkelen.28 Met 
onze SPECT studie hebben we een soortgelijk mechanisme aangetoond in patiënten 
met CD. Er was een significante correlatie tussen de DAT BPND in het striatum en SERT 
BPND in het mesencephalon/diencephalon in CD patiënten met schokken of tremor 
(hoofdstuk 4). Deze correlatie was afwezig in patiënten zonder schokken of tremor. 
Dit zou kunnen betekenen dat CD patiënten met schokken ook meer serotonerge 
neuronen hebben en dat de balans tussen de concentratie dopamine en serotonine 
bepaalt of een CD patiënt schokken ontwikkelt of niet. 

Bij een deel van de CD patiënten die meededen aan de eerder genoemde medicatie 
studie zijn ook na gebruik van escitalopram of placebo opnieuw SPECT scans gemaakt 
waarin gekeken is naar de SERT, DAT en D2/3R BPND (hoofdstuk 6). In CD patiënten die 
behandeld werden met placebo vonden we geen significante verschillen tussen de 
scans voor en na behandeling. In CD patiënten die behandeld waren met escitalopram 
vonden we een trend richting lagere SERT BPND   na behandeling, vergeleken met de scan 
voor behandeling, passend bij een bezetting van 65% van de SERTs. Deze bezetting is 
gemeten ongeveer 24 uur na inname van de laatste tablet escitalopram. Uit eerdere 
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studies is gebleken dat de plasmaconcentratie van escitalopram al binnen enkele uren 
fors daalt. De bezetting van SERT daalt iets trager dan de plasmaconcentratie, maar is na 
een aantal uur ook al geen 80% meer. Het is waarschijnlijk in onze patientenpopulatie 
dat de bezetting van SERT door escitalopram kort na inname waarschijnlijk >80% was.29 
Bij patiënten met depressie is aangetoond dat een bezetting boven de 80% nodig is 
voor een goed behandeleffect.30 

CONCLUSIE
In de studies in dit proefschrift hebben we gevonden dat in patiënten met CD afwijkingen 
in tracer binding aan dopamine D2/3 receptoren en de DAT in het striatum en de SERT 
in het mesencephalon/diencephalon vooral gerelateerd zijn aan depressieve klachten 
en niet aan dystone (motorische) symptomen. Patiënten met cervicale dystonie en 
schokken/tremor hebben een significante, positieve correlatie tussen DAT BPND in het 
striatum en SERT BPND in mesencephalon/diencephalon, die afwezig is in patiënten 
met cervicale dystonie zonder schokken/tremor. Mogelijk bepaalt de balans tussen de 
concentratie beschikbaar dopamine en serotonine of een patiënt met cervicale dystonie 
schokken krijgt of niet, maar hier moet verder onderzoek naar gedaan worden. 

Daarnaast hebben we aangetoond dat een behandeling van 6 weken met de SSRI 
escitalopram ondanks een adequate bezetting van de SERT, geen significant effect 
heeft op motorische of non-motorische symptomen van cervicale dystonie. 
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