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NEDERlANDSE SAMENvATTING

Neuromodulatie in cortico-striatale circuits – effecten van diepe hersenstimulatie en 
dopamine

Deel I – De rol van dopamine in cognitive flexibiliteit
Cognitieve flexibiliteit is het vermogen gedrag aan te passen aan een veranderende omge-
ving. In het dagelijks leven voeren we continu handelingen uit met een bepaald doel voor 
ogen, maar we zijn ook in staat ons gedrag aan te passen als blijkt dat het doel dat we voor 
ogen hadden niet meer bereikt wordt. Het vermogen om flexibel om te gaan met dit soort 
veranderingen is verstoord bij patiënten met psychiatrische aandoeningen, zoals depressivi-
teit en obsessief-compulsieve stoornis. De prefrontale cortex (PFC) is een belangrijk hersen-
gebied dat betrokken is bij de regulering van doelgericht gedrag en cognitieve flexibiliteit. 
Verstoorde activiteit of beschadiging van de PFC kan leiden tot verminderde cognitieve 
flexibiliteit. De PFC is echter niet als enig hersengebied betrokken bij de regulering van doel-
gericht gedrag. Verbindingen vanuit de PFC naar andere hersengebieden zoals de thalamus 
en het striatum (en vice versa) spelen daarbij ook een belangrijke rol. Dit netwerk wordt 
ook wel het cortico-striatale circuit genoemd. Deze cortico-striatale circuits zijn betrokken 
bij bijvoorbeeld beloningsgericht gedrag en zijn daarbij sterk afhankelijk van dopamine re-
gulatie. Bij verschillende psychiatrische aandoeningen zijn verstoringen in zowel structuur 
als functie van cortico-striatale circuits gevonden. Door meer te weten te komen over de 
neurobiologische grondslag van cognitieve flexibiliteit kunnen we dus niet alleen meer te 
weten komen over ons alledaags gedrag, maar ook over de neurobiologische veranderingen 
die een rol kunnen spelen bij psychiatrische aandoeningen. 

Dopamine wordt veel in verband gebracht met motivationeel of beloningsgericht gedrag. 
De celkernen van dopamine neuronen bevinden zich in de middenhersenen. Vanuit de mid-
denhersenen onstaan wijdvertakte projecties naar zowel corticale als subcorticale gebieden. 
Dopamine neuronen zijn continu actief en geven continu dopamine af in de projectiege-
bieden. Deze constante afgifte van dopamine is noodzakelijk voor motorische handelingen, 
maar is ook belangrijk voor cognitieve processen, zoals het werkgeheugen, het nemen van 
beslissingen of motivatie. Naast deze basale activiteit, kunnen dopamine neuronen ook kort-
durende (milliseconden) verhogingen in activiteit laten zien. Deze kortdurende verhogingen 
kunnen spontaan voorkomen, maar worden ook vaak gezien als er een belangrijke gebeurte-
nis plaatsvindt, zoals het ontvangen van een onverwachte beloning. De kortdurende verho-
gingen in activiteit van dopamine neuronen worden ook wel ‘fasische’ dopamine genoemd, 
en gaan gepaard met een verhoogde afgifte in de projectiegebieden die enkele seconden 
aanhoudt. Er wordt gedacht dat de fasische dopamine activiteit belangrijk is voor het aanleren 
van beloningsgericht gedrag. Het aanbieden van een beloning aan een dier zorgt voor een 
kortdurende verhoging in de afgifte van dopamine (een dopamine ‘transient’) in het striatum. 
Indien een neutrale stimulus (bijvoorbeeld een lampje) meermaals gevolgd wordt door een 
beloning zal er ook bij presentatie van deze stimulus (cue stimulus) een dopamine transient 
te zien zijn. Dit kortdurende dopamine signaal codeert als het ware de verwachting van een 
te ontvangen beloning. De fasische dopamine activiteit is dus belangrijk voor het opmerken 
van beloningen en om gebeurtenissen te onthouden die als voorspellers voor beloningen 
optreden. Er zijn aanwijzingen dat dopamine niet alleen belangrijk is voor het aanleren van 
beloningsgericht gedrag, maar dat het ook betrokken kan zijn bij het aanpassen van gedrag. 
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In het eerste deel van dit proefschrift onderzochten we in welke mate dopamine betrokken 
is bij de regulatie van cognitive flexibiliteit. 

Hoofdstuk 2 bevat een literatuuroverzicht over de rol van dopamine in cognitive flexibili-
teit. Zowel farmacologische als genetische studies in mensen en proefdieren tonen aan dat 
dopamine inderdaad betrokken is bij verschillende aspecten van cognitive flexibiliteit. Deze 
studies laten zien dat het aanpassen van gedrag gefaciliteerd wordt door een verminderde 
activiteit van dopamine op D2-type receptoren, terwijl het aanleren van een nieuwe response 
tijdens het aanpassen van gedrag gefaciliteerd wordt door verhoogde activiteit van dopami-
ne via D1-type receptoren. Dit wijst erop dat kortdurende veranderingen in de concentratie 
belangrijk kunnen zijn voor het aanpassen van gedrag: een verlaging in dopamine zou er-
voor kunnen zorgen dat de activiteit via D2 receptoren vermindert, terwijl een verhoging in 
dopamine ervoor kan zorgen dat de activiteit via D1 receptoren toeneemt. Uit deze studies 
blijkt echter ook dat hoewel dopamine het aanpassen van gedrag lijkt te faciliteren, het niet 
per se noodzakelijk is. Dopamine heeft dus een modulerend effect – het heeft misschien 
geen direct effect maar zorgt ervoor dat andere effecten sneller plaatsvinden. Het vermogen 
om gedrag aan te passen vermindert, maar is niet geheel afwezig na manipulaties in het 
dopamine systeem. 

In dit hoofdstuk bekeken we ook of verminderde cognitieve flexibiliteit bij patiënten 
met obsessief compulsieve stoornis verklaard zou kunnen worden door een verstoring van 
het dopamine systeem. Patiënten met obsessief compulsieve stoornis laten niet altijd een 
verminderde prestatie laten zien op gedragstaken die cognitieve flexibiliteit meten. Er zijn 
echter wel veranderingen in activiteit te zien in corticostriatale hersencircuits als zij deze 
taken uitvoeren. Een verstoring in het dopamine systeem zou kunnen bijdragen aan deze 
functionele veranderingen tijdens het uitvoeren van cognitieve taken bij patiënten met ob-
sessief-compulsieve stoornis. 

De studies beschreven in hoofdstuk 2 hebben laten zien dat dopamine inderdaad betrokken 
is bij het reguleren van cognitieve flexibiliteit. Veel van de studies die hierin beschreven zijn 
maken echter gebruik van farmacologische of genetische manipulaties die het dopamine 
systeem langduring beïnvloeden. Er zijn nog nooit metingen van kortdurende veranderin-
gen in dopamine concentratie gedaan in het striatum tijdens het uitvoeren van een taak die 
cognitieve flexibiliteit meet. Tijdens het aanpassen van beloningsgericht gedrag is het nood-
zakelijk om snel informatie te verwerken over ontvangen beloningen en gebeurtenissen 
(stimuli) die deze beloningen kunnen voorspellen. Het is daarom interessant om te bekijken 
hoe fasische afgifte van dopamine verandert tijdens het aanpassen van beloningsgericht 
gedrag. We kunnen dan bovendien onderzoeken of het patroon van fasische afgifte, of de 
hoeveelheid dopamine die vrijkomt, de snelheid waarmee gedrag wordt aangepast kan be-
invloeden. 

In de twee hoofdstukken die volgen beschrijven we twee experimenten die zijn opgezet 
om de rol van fasische dopamine in cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. We gebruikten 
daarvoor een elektrochemische meetmethode (fast-scan cyclic voltammetry; FSCV) met een 
zeer hoge tijdsresolutie (10Hz, elke 100 msec een meetpunt). Het gebruik van deze techniek 
stelt ons in staat om kortdurende veranderingen (seconden) in de extracellulaire concen-
tratie van dopamine te detecteren. Vanwege de hoge tijdsresolutie is het mogelijk om te 
zien hoe het aanbieden van stimuli (zoals een lampje of een beloning) en het uitvoeren van 
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handelingen (zoals het indrukken van een pedaal) het dopamine niveau in de hersenen be-
invloedt. Om cognitieve flexibiliteit te meten gebruikten we een ‘reversal-taak’. Deze taak is 
erop gebaseerd dat ratten aanleren dat één van twee mogelijke handelingen een beloning 
oplevert en dat ze bij de omkering van de respons-beloningsrelatie (reversal) hun gedrag 
moeten aanpassen door de andere, eerder niet-beloonde handeling te kiezen. De twee mo-
gelijke handelingen zijn het drukken op de linker- of rechterpedaal in een operante box, de 
keuze berust dus op het aanleren van een spatiële discriminatie (onderscheid maken op basis 
van de plaats van iets). De mogelijkheid om een beloning te kunnen krijgen na pedaaldruk 
wordt aangegeven door een lampje (cue). Door het uitvoeren van dopamine metingen tij-
dens deze taak konden we onderzoeken hoe dopamine betrokken is bij de verschillende 
fases van een beloningsgerichte respons: detectie van de cue, voorbereiding voor de hande-
ling, de handeling (pedaaldruk), nose-poke om de beloning te pakken, eten van de beloning.   

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe dopamine in het ventromediale striatum fluctueert tijdens het 
uitvoeren van reversal leren. Voor het met succes uitvoeren van een reversal leren taak is het 
nodig om veranderingen in feedback op te merken en het gedrag daarop aan te passen: het 
uitblijven van een beloning na omkering van de respons-beloningsrelatie is een vorm van 
negatieve feedback, terwijl het krijgen van een beloning na het uitvoeren van de voorheen 
niet-beloonde handeling gezien kan worden als positieve feedback. We verwachtten dat 
dopamine betrokken zou zijn bij het leren van feedback en bij het coderen van informatie 
over de relatie tussen een bepaalde handeling en een beloning die volgt op deze handeling 
tijdens reversal leren. De metingen in het ventromediale striatum lieten zien dat het patroon 
van dopamine afgifte in dit gebied zich snel aanpast als dieren hun gedrag aanpassen. Voor 
de reversal zagen we een kortdurende dopamine verhoging tijdens het aanbieden van een 
cue stimulus en geen dopamine verhoging na het aanbieden van een beloning. Na de re-
versal was dit patroon omgekeerd: het signaal op de cue stimulus verlaagde, terwijl er een 
duidelijke verhoging te zien was na het ontvangen van een beloning.  Na de reversal zorgde 
het ontvangen van positive feedback (het krijgen van een beloning) dus voor een verhoging 
van dopamine. Bovendien beïnvloedde het ontvangen van positive feedback het cue-sig-
naal in de daaropvolgende trial. Het ontvangen van negatieve feedback (het uitblijven van 
een verwachte beloning) was niet direct zichtbaar in het dopamine signaal.

Als laatste werd gevonden dat individuele verschillen in het patroon van dopamine 
afgifte op positieve feedback gerelateerd kunnen worden aan de prestatie op de reversal 
taak: bij dieren die hun gedrag sneller aanpasten  na de reversal zorgde het onvangen van 
positieve feedback voor een verhoging in dopamine afgifte tijdens het aanbieden van een 
de cue stimulus, dit werd niet gezien bij dieren die moeite hadden hun gedrag aan te passen. 
Deze resultaten tonen aan dat dopamine tijdens een reversal-taak betrokken is bij het leren 
van positieve feedback en dat dopamine in het ventromediale striatum het aanpassen van 
gedrag faciliteert. 

Veel onderzoek naar de rol van dopamine in motivationeel gedrag is gericht op dopamine 
metingen in het ventromediale striatum. Er zijn echter aanwijzingen dat ook het dorsalateraal 
striatum belangrijk is voor het aanleren/onderhouden van motivationeel gedrag en cogni-
tieve functies. Zowel het ventraal als dorsaal striatum ontvangt dopaminerge input, maar de 
precieze dopaminerge populaties die naar deze striatale gebieden projecteren verschillen. 
Hetzelfde geldt voor projecties vanuit de PFC naar het striatum: beide striatale gebieden 
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ontvangen prefrontale input, maar niet uit dezelfde corticale gebieden. Het ventromediale 
striatum ontvangt vooral projecties van limbische gebieden die betrokken zijn bij emotie, 
motivatie en geheugen, en is belangrijk voor het aanleren van beloningsgericht gedrag. Het 
dorsolateraal striatum ontvangt juist projecties van gebieden die betrokken zijn bij het ver-
werken van sensorische en motorische informatie en wordt daarom meer in verband gebracht 
met beweging. Het lijkt er dus op dat er verschillende, parallele cortico-striatale circuits zijn 
die elk belangrijk kunnen zijn voor verschillende aspecten van motivationeel gedrag. 

In Hoofdstuk 4 werden de resultaten uit hoofdstuk 3 uitgebreid met metingen in een twee-
de gebied in het striatum: het dorsolaterale striatum.  Door gebruik te maken van dezelfde 
gedragstaak (reversal-taak), konden we een directe vergelijking maken tussen het dopamine 
signaal in het ventromediale striatum en het dopamine signaal in het dorsolaterale striatum. 
In het dorsolaterale striatum zagen we een ander dopamine afgiftepatroon dan in het ven-
tromediale striatum: het aanbieden van een cue stimulus zorgde niet voor een verhoging in 
dopamine, terwijl er een duidelijke dopamine verhoging te zien was tijdens het uitvoeren 
van een beloningsgerichte handeling (pedaaldruk). Dit afgifte patroon werd niet beïnvloed 
door het aanbieden van een reversal. Bovendien werd er in zowel beloonde als onbeloonde 
trials een verhoging van dopamine gevonden tijdens het uitvoeren van de pedaaldruk, wat 
erop wijst dat dopamine in het dorsolaterale striatum niet gevoelig is voor de uitkomst van 
een bepaalde handeling. Dopamine afgifte in het dorsolaterale striatum zou dus betrokken 
kunnen zijn bij de motivatie om een handeling uit te voeren, of belangrijk kunnen zijn voor 
het initiëren van een handeling die bedoeld is om een beloning te krijgen. Samen met de 
resultaten uit hoofdstuk 3 laat dit zien dat dopamine afgifte tijdens het aanpassen van aan-
geleerd gedrag sterk verschilt tussen deze striatale gebieden. Het dopamine signaal in het 
ventromediale striatum volgde een reversal van handeling en beloning, terwijl het dopamine 
signaal in het dorsolaterale striatum niet beïnvloed werd door het wisselen van de beloon-
de kant. Bovendien was het dopamine signaal in het ventromediale striatum gevoelig voor 
het ontvangen van positieve feedback, terwijl de uitkomst van de trial niet zichtbaar was 
in het dopamine signaal in het dorsolaterale striatum. Dit suggereert dat dopamine in het 
ventromediale striatum het aanpassen van gedrag faciliteert en dat het dopamine signaal 
in het dorsolaterale striatum de initiatie en uitvoering van belongingsgerichte handelingen 
mogelijk maakt. 

Deel II – Effecten van diepe hersenstimulatie op dopamine afgifte en cognitie
In het eerste deel van dit proefschrift onderzochten we de neurobiologische grondslag 
van cognitieve flexibiliteit. Dit leert ons niet alleen meer over ons alledaags functioneren, 
maar kan ook aanwijzingen geven over verstoringen die zorgen voor cognitieve problemen 
in psychiatrische ziektebeelden. In het tweede deel van dit proefschrift onderzochten we 
de neurobiologische en cognitieve effecten van een relatief nieuwe behandeling binnen 
de psychiatrie: diepe hersenstimulatie (DHS). DHS laat veelbelovende resultaten zien bij  
patiëntgroepen die niet reageren op enige andere vorm van therapie. Er zijn echter nog veel 
vragen over de manier waarop DHS zorgt voor vermindering van symptomen. Bovendien 
lijken verschillende doelgebieden voor plaatsing van de DHS elektrodes mogelijk om tot 
een effectieve behandeling te komen. Al deze doelgebieden maken deel uit van of hebben 
connecties met het cortico-striatale circuit. Er wordt daarom  gedacht dat DHS verstoorde 
activiteit binnen cortico-striatale circuits kan beïnvloeden. DHS zou er voor kunnen zorgen 
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dat de afwijkingen in de corticostriatale circuits genormaliseerd worden met normalisatie 
van gedrag als gevolg.

In een recente studie is bij een kleine groep patiënten met depressie DHS in de medial fo-
rebrain bundle uitgevoerd. De medial forebrain bundle is een vezelbundel met projecties 
vanuit de middenhersenen naar het limbisch systeem en bevat onder andere de projectie-
vezels van dopamine neuronen. De medial forebrain bundle zorgt daarmee voor verbindin-
gen tussen verschillende hersengebieden die betrokken zijn bij motivationeel gedrag en 
stemming.  In een kleine groep patiënten werd een zeer snel effect van DHS in de medial 
forebrain bundle gezien (>50% reductie depressieve symptomen na een week stimulatie) en 
kon er met een lagere intensiteit gestimuleerd worden. Gedacht wordt dat DHS in de medial 
forebrain bundle kan leiden tot verhoogde dopamine activiteit in striatale en prefrontale 
gebieden. In hoofdstuk 5 hebben we een studie opgezet om te onderzoeken of DHS in de 
medial forebrain bundle inderdaad de afgifte van dopamine beïnvloedt. We onderzochten 
het acute effect van het aanzetten van de stimulatie op dopamine afgifte in het striatum en 
bekeken ook of langer durende stimulatie spontane (niet-taakgerelateerd) dopamine afgifte 
beïnvloedt. De dopamine concentratie in het ventromediale striatum neemt meteen toe na 
het aanzetten van DHS, en deze verhoging duurt tenminste 40 seconden. Verder onderzoek 
is nodig om te zien of de verhoging langdurig aanhoudt. De stimulatie had geen invloed op 
de spontaan verkomende fluctuaties in het niveau van dopamine in het striatum. Ook dop-
amine afgifte tijdens beloningsgericht gedrag werd niet beïnvloed door DHS in de medial 
forebrain bundle. De bevindingen in dit hoofstuk tonen aan dat het aanzetten van DHS in 
de medial forebrain bundle met klinisch relevante parameters onmiddelijk zorgt voor een 
verhoging van dopamine in het striatum. Langer durende stimulatie heeft geen invloed op 
parameters van fasische dopamine afgifte of dopamine afgifte die volgt op een beloning. De 
combinatie van technieken (FSCV en DHS) zoals beschreven in dit hoofdstuk kan in vervolg-
onderzoek gebruikt worden om te onderzoeken hoe DHS in verschillende hersengebieden 
dopamine afgifte kan beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is om in diermodellen voor psychi-
atrische aandoeningen te onderzoeken hoe DHS neuronale acitiviteit en dopamine afgifte 
binnen cortico-striatale circuits beïnvloedt en of DHS ervoor kan zorgen dat verstoringen in 
beloningsgericht gedrag weer normaliseren. 

Hoofdstuk 6 beschrijft het effect van DHS in een nieuw doelgebied op cognitie. Patiënten met 
obsessief-compulsieve stoornis laten hyperactiviteit zien in de orbitofrontale cortex en deze 
hyperactiviteit vermindert na succesvolle behandeling. De orbitofrontale cortex zou daarom 
een mogelijk nieuw doelgebied voor DHS kunnen zijn, mits er bij stimulatie in dit gebied geen 
bijwerkingen optreden. DHS in de orbitofrontale cortex zorgde voor verminderde cognitive 
flexibiliteit in een reversal taak. Na de reversal hadden gestimuleerde ratten meer moeite om 
hun gedrag aan te passen, ze bleven de pedaal indrukken die niet meer beloond werd. Stimu-
latie in de OFC lijkt er dus voor te zorgen dat er (tijdelijk) cognitieve inflexibiliteit optreedt. Dit 
is een onwenselijke bijwerking voor aandoeningen die al gekenmerkt worden door cognitieve 
inflexibiliteit, zoals obsessief compulsieve stoornis. Er is meer onderzoek nodig naar de lang-
durige effecten van DHS in dit gebied voordat dit hersengebied overwogen kan worden als 
nieuw doelgebied voor DHS bij patiënten met obsessief-compulsieve stoornis.
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Phasic dopamine release in the ventral striatum during spatial 
discrimination and reversal learning
FENS Forum, Barcelona, Spain 

2012 14

Phasic dopamine release in the ventral striatum during spatial 
discrimination and reversal learning
Endo-Neuro-Psycho meeting, Lunteren, the Netherlands

2012 14

High frequency stimulation in the rat orbital prefrontal cortex 
impairs spatial reversal learning
Endo-Neuro-Psycho meeting, Lunteren, the Netherlands

2011 14

Distinctive effects of medial and orbital prefrontal cortex deep 
brain stimulation on reversal learning in rats
Society for Neuroscience, Annual meeting, San Diego, CA, USA

2010 14

Dopamine transients during classical conditioning
Endo-Neuro-Psycho meeting, Lunteren, the Netherlands

2007 14

(Inter)national Conferences

Society for Neuroscience, Annual meeting, San Diego, CA, USA 2013 25

FENS Forum, Barcelona, Spain 2012 25

Monitoring Molecules in Neuroscience, London, UK 2012 25

Society for Neuroscience, Annual meeting, San Diego, CA, USA 2010 25

FENS Forum, Amsterdam, the Netherlands 2010 15

Monitoring Molecules in Neuroscience, Brussels, Belgium 2010 25

Dutch Endo-Neuro-Psychomeeting, Lunteren, the Netherlands 2009/
2011-2014

45
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TEACHING years Workload
(hours)

Guest lecture

Animal models in psychiatry, University of Amsterdam 2010/2013 10

Supervising

Eva Gadet – Fast scan cyclic voltammetry measurements in 
the striatum during and in the absence of deep brain 
stimulation in the lateral habenula and internal capsule. 
Master research thesis 

2014 56

Joël in ‘t Veld – Lab rotation Bachelor student 2013/2014 28

Lisanne Fellinger – Dopamine in dorsal and ventral 
striatum and its relation to unexpected rewards and 
cognitive flexibility in rats. 
Master research thesis

2012/2013 75

Tessa Sandberg – Phasic dopamine release in the ventral 
striatum facilitates cognitive flexibility of rats. 
Bachelor research thesis

2012 56

Nim Goede – The effects of high frequency stimulation of the 
lateral habenula on reward expectancy in rats. 
Master research thesis

2011 56

Debra Schrader – The effect of deep brain stimulation on cog-
nitive flexibility in a spatial reversal learning paradigm in rats. 
Master research thesis

2011 56

Ger Post – Flexibility and the prefrontal cortex. The effects of 
sleep deprivation and deep brain stimulation in the ventro-
medial and orbital prefrontal cortex on behavioural flexibility. 
Master research thesis

2010 28

Iris Lange – Influence of deep brain stimulation of the lateral 
habenula on negative reward-related responses. 
Bachelor research thesis

2010 28
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A

PhD
 portfolio

PARAMETERS OF ESTEEM year

Grants

Contribution for laboratory visit to University of Washington, 
Seattle, USA 
AMC Spinoza Travel Grant

2009

Contribution for research project at Gallo Center, University 
of California, San Francisco, USA
Hersenstichting Nederland
Schimmel-Schuurman van Outeren Stichting
Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Trajectum travel grant Utrecht University

2008
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