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en conclusie

Dutch summary

In de introductie van dit proefschrift hebben we mevrouw D. gepresenteerd die 

lijdt aan klassieke symptomen van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) 

met ernstige smetvrees en schoonmaak-compulsies, maar ook aan nicotine 

verslaving en overmatig eten. We konden overeenkomsten observeren tussen 

deze verschillende symptomen die bovendien allen gunstig reageerden op 

behandeling met diepe hersen stimulatie (DBS). Het belangrijkste doel van dit 

proefschrift was om te leren begrijpen hoe DBS zowel obsessieve-compulsieve 

gedragingen als verslavingsgedrag kan verminderen. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden hebben we geprobeerd OCS symptomen te verklaren vanuit het 

“behavioral addiction” paradigma met hieraan gerelateerde hersencircuits die 

betrokken zijn bij motivatie. We hebben functionele en nucleaire beeldvor-

mende methoden gebruikt (fMRI en SPECT), elektro-encefalografie (EEG) en 

perifere dopamine bepalingen, om te onderzoeken of we bij OCS patiënten 

afwijkingen konden vinden binnen deze circuits en of die afwijkingen terugge-

draaid kunnen worden met DBS. 
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OCS is gerelateerd aan afwijkingen van het frontostriatale 
beloningssysteem 

In het eerste deel van dit proefschrift hebben we bevestigd dat OCS gerelateerd 

is aan een disfunctioneel motivatie netwerk. OCS patiënten met schoonmaak- 

of controleercompulsies hadden ten opzicht van gezonde controles verminderde 

activiteit van de nucleus accumbens (NAc) en insula wanneer zij in afwachting 

waren van financiële beloningen, en dit was het meest uitgesproken bij thera-

pieresistente OCS patiënten die daarna succesvol behandeld werden met DBS. 

Verminderde activiteit van de NAc bij de verwerking van beloningen wordt ook 

gevonden bij verslaving en deze bevinding ondersteunt dus de conceptualisatie 

van OCS als een ‘behavioral addiction’ stoornis. In hoofdstuk 3 onderzochten 

we of OCS patiënten meer risicomijdend zijn en wat dit impliceert voor de 

motivationele hersencircuits. Patiënten die leden aan obsessieve twijfelzucht 

en compulsief controleren bleken sterker risicomijdend te zijn dan patiënten 

met andere OCS symptomen. Risico-gerelateerde activiteit van de insula was 

hoger bij risicomijdende patiënten, terwijl dit binnen de gezonde controlegroep 

juist hoger was wanneer deze risicozoekend waren ingesteld, wat doet vermoe-

den dat bij gezonden de insula geactiveerd wordt wanneer iets van waarde is, 

maar bij OCS patiënten wanneer iets riskant is. Deze neuroimaging bevindin-

gen suggereren dat patiënten met OCS minder goed in staat zijn om de NAc 

en insula te activeren voor het verwerken van gezonde beloningen, vanwege 

overmatig gebruik van deze structuren gerelateerd aan een afhankelijkheid 

van obsessieve-compulsieve gedragingen. 

DBS herstelt normale activiteit in het frontostriatale netwerk

Vervolgens hebben we onderzocht of DBS in staat is deze afwijkende activiteits-

patronen binnen het motivationele netwerk terug te draaien.  In hoofdstuk 4 
hebben we eerst een review gemaakt van beeldvormende PET studies van DBS 

bij OCS en andere psychiatrische aandoeningen. Deze review laat zien dat DBS 

van het ventrale striatum of de capsula interna de activiteit binnen het fronto-

striatale netwerk kan veranderen, vooral activiteit in de nucleus accumbens en 

prefrontale cortex, maar ook in de amygdala, insula en thalamus. Deze fronto-
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striatale-limbische veranderingen zouden therapeutisch kunnen zijn zowel bij 

OCS als bij de depressieve stoornis door herstel van doelgericht handelen en 

verbetering van emotionele, cognitieve en gedragsmatige controle.

In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe we de allereerste toepassing van fMRI 

in DBS hebben ontwikkeld, wat ons in staat stelde om lokale en netwerk 

veranderingen exacter te onderzoeken. In hoofdstukken 6 en 7 hebben we 

frontostriatale hersenactiviteit gemeten met fMRI en EEG bij OCS patiënten 

op het moment dat ze stabiel behandeld werden met DBS en na 8 dagen DBS 

onderbreking. We vonden dat effectieve DBS voor OCS de beloningsrespon-

sen in de NAc herstelde en de connectiviteit tussen de NAc en de frontale 

cortex normaliseerde. Bovendien normaliseerde DBS de frontostriatale en 

insula activiteit die gerelateerd was aan inhibitoire controle. Tot slot vermin-

derde DBS overmatige EEG activiteit in de frontale cortex wanneer patiënten 

OCS-uitlokkende plaatjes bekeken. DBS gaf een gemiddelde symptoomverbe-

tering van 50% die sterk gecorreleerd was met frontostriatale netwerkverand-

eringen. Deze resultaten suggereren dat DBS een pathologische frontostriatale 

‘loop’ onderbreekt waardoor een verschuiving mogelijk wordt van overmatig 

verwerking van ziekte-gerelateerde naar gedragsmatig relevante prikkels en 

herstel van doelgericht handelen. 

DBS maakt dopamine vrij in het striatum 

Dopamine speelt een belangrijke rol bij frontostriatale beloningsprocessen 

en inhibitoire controle, dus het herstel van deze circuits door DBS suggereert 

dat het ook dopaminerge afwijkingen bij OCS kan terugdraaien. Onze review 

van beeldvormende neuroreceptor studies in hoofdstuk 8 bevestigt dopamin-

erge afwijkingen bij OCS, in combinatie met serotonerge en glutaminerge 

afwijkingen. Dopaminerge veranderingen blijken vooral op te treden binnen 

het ventrale striatum en zijn geassocieerd met symptoomverbetering door 

serotonine heropname remmers. In overeenstemming hiermee vonden we in 

hoofdstuk 9 dat ook effectieve DBS in het ventrale striatum geassocieerd was 

met dopaminerge veranderingen. Patiënten hadden tijdens actieve stimulatie, 

vergeleken met DBS onderbreking van 8 dagen, verbeterde symtoomscores 

en verminderde beschikbaarheid van de SPECT radiotracer [¹²³I]IBZM die 
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aan striatale D2/3 receptoren bindt. DBS was ook gerelateerd aan verhoogde 

bloedspiegels van de dopamine/noradrenaline metaboliet HVA. Deze centrale 

en perifere metingen suggereren dat effectieve DBS voor OCS dopamine in het 

striatum vrijmaakt. 

Op zoek naar nieuwe targets voor compulsiviteit

In het laatste deel van dit proefschrift hebben we gezocht naar het optimale 

DBS target voor OCS. Een review van alle gepubliceerde effectiviteitsstudies 

(hoofdstuk 10) onthulde dat 62% van 94 OCS patiënten beschouwd konden 

worden als DBS responders, met variabele resultaten afhankelijk van het 

target dat werd gebruikt. Het lijkt erop dat targets binnen het ventrale striatum 

effectief zijn voor obsessies, compulsies, depressie en angst, terwijl DBS in 

de nucleus subthalamicus vooral effect heeft op compulsies. In het laatste 

hoofdstuk van dit proefschrift hebben we gezocht naar nieuwe mogelijke DBS 

targets door neuroanatomische informatie te verzamelen vanuit gepubliceerde 

gevalsbeschrijvingen van obsessieve-compulsieve symptomen door lokale 

hersenschade. We hebben gezocht naar hersencircuits gerelateerd aan repeti-

tieve, habituele of stereotiepe gedragingen in bredere zin, wat we definieerde 

als compulsiviteit. Deze zoektocht bevestigde onze eerdere bevindingen dat 

het frontostriatale netwerk betrokken is bij compulsiviteit, in het bijzonder de 

basale ganglia, frontale cortex en de verbindende capsula interna. Hersen-

laesies waren gerelateerd aan prototypische OCS, maar ook aan symptomen 

binnen het bredere compulsiviteitsspectrum, zoals het syndroom van Gilles 

de la Tourette, verzameldwang, compulsief eten en impulsregulatiestoornissen. 

In sommige gevallen verdwenen symptomen volledig na laesies in het dorsale 

striatum en de capsula interna, wat suggereert dat dit effectieve DBS targets 

voor compulsiviteit zouden kunnen zijn.  

Conclusie

Begrijpen we nu de oorsprong van mevrouw D’s compulsieve schoonmaken 

en haar verslaving aan roken en eten, en hoe DBS haar in staat heeft gesteld 

over deze gedragingen heen te komen? Onze resultaten suggereren dat deze 
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gedragingen hun oorsprong vinden in compulsiviteit en dat DBS dit terug kan 

draaien. Mevrouw D was mogelijk niet in staat gedurende 20 jaar over te gaan 

tot doelgericht handelen omdat haar motivationele hersencircuit chronisch 

overbelast was door een afhankelijkheid van verslavende en compulsieve 

gedragingen. DBS gericht op de accumbale regio herstelt de normale activiteit 

en dopaminerge neurotransmissie in het motivationele netwerk, zodat Mw. D. 

weer in staat werd gesteld haar ongewenste gedragingen te controleren en zich 

te richten op gezonde belonende prikkels. Dit proefschrift werpt ook belang-

rijke vragen op voor toekomstige studies. Beïnvloedt DBS van hetzelfde target 

ook hersennetwerken die betrokken zijn bij angst en depressie? Hoe zijn andere 

neurotransmitters betrokken bij de effecten van DBS, bijvoorbeeld serotonine, 

glutamaat en GABA? Geeft DBS vergelijkbare veranderingen bij verslaving of 

andere compulsiviteitsstoornissen? Dit proefschrift kan als platform dienen 

voor verder onderzoek naar dergelijke vragen en naar nieuwe potentiele targets 

voor de behandeling van OCS en compulsiviteit. 
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