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Samenvatting en conclusies 

Het project "SPECT imaging bij jonge patiënten met schizofrenie" is 

opgezet om verschillende aspecten van het centrale dopamine systeem 

bij patiënten met schizofrenie met een eerste of tweede psychotische 

episode te onderzoeken. SPECT (single photon emission computed 

tomography) is een nucleair geneeskundige techniek waarbij na toedienen 

van een radioligand afbeeldingen gemaakt kunnen worden van functionele 

processen in het lichaam. In dit project werden zowel postsynaptische als 

presynaptische aspecten van het dopamine systeem bestudeerd, evenals 

specifieke bijwerkingen van antipsychotische medicatie. Het post

synaptische dopamine systeem werd bestudeerd in twee studies die zich 

richtten op de dopamine receptorbezetting door twee recent geïntro

duceerde antipsychotica (Deel 1). Het presynaptische systeem werd 

bestudeerd door het vergelijken van de dopamine transporterdichtheid bij 

patiënten met schizofrenie met controlepersonen. Tardieve dyskinesie 

werd bestudeerd als specifieke bijwerking van antipsychotica (Deel 2). 

Verder werd, in relatie met bijwerkingen, de bezetting van de muscarine 

receptor door twee recent ontwikkelde antipsychotica bepaald (Deel 3). 

Deel 1 

Dopamine receptorbezetting door antipsychotica 

In Deel 1 ligt de nadruk op de postsynaptische dopamine D2 receptor. Een 

literatuuroverzicht van het grote aantal SPECT en PET (Positron Emission 

Tomography) imaging studies dat betrekking heeft op de dopamine D2 

receptorbezetting door antipsychotica wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 2. 

Dit overzicht laat zien dat de meeste antipsychotica een hoge bezetting 

van de dopamine D2 receptor in het striatum veroorzaken, met de uit-
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zondering van clozapine en mogelijk quetiapine. Een minimum van 60% 

D2 receptorbezetting bleek nodig om een antipsychotisch effect te 

induceren, met een maximum van 80% D2 receptorbezetting waarboven 

de incidentie van extrapiramidale bijwerkingen toeneemt (Farde et al., 

1992; Nybergetal., 1995; Kapuretal., 1996). 

Verschillende eerdere onderzoeken toonden aan dat olanzapine en 

risperidone, twee nieuwe antipsychotische medicijnen, beide een lage 

incidentie van extrapiramidale bijwerkingen laten zien. Om een mogelijke 

verklaring voor de lage extrapiramidale bijwerkingen te vinden, en om het 

verschil in D2 receptorbezetting tussen beide antipsychotica te bepalen, 

bestudeerden wij de D2 receptorbezetting met [123I]-IBZM SPECT en 

beoordeelden we de bijwerkingen bij jonge patiënten die behandeld 

werden met olanzapine of risperidone. In overeenstemming met deze 

eerdere studies vonden wij ook dat beide recent ontwikkelde anti

psychotica weinig extrapiramidale bijwerkingen veroorzaakten. Bovendien 

toonden we aan dat er geen significant verschil in D2 receptorbezetting 

bestond tussen de twee bestudeerde groepen (Hoofdstuk 3). Daarbij werd 

gevonden dat behandeling met risperidone gepaard ging met hoge 

prolactine spiegels in het bloed, in tegenstelling tot behandeling met 

olanzapine. De meest voor de hand liggende verklaring zou zijn dat dit 

komt door een hogere bezetting van de D2 receptoren. Aangezien wij 

echter geen verschil in dopamine receptorbezetting vonden tussen 

olanzapine en risperidone, werd een alternatieve hypothese voorgesteld, 

die de nadruk legt op de verschillen in affiniteit van olanzapine en 

risperidone voor de 5HT2C receptor (Leysen et al., 1998). Olanzapine, in 

tegenstelling tot risperidone, is een sterke 5HT2C receptor-antagonist, en 

het blokkeren van deze specifieke receptor resulteert in een onder

drukking van het vrijkomen van prolactine. Dit kan een verklaring zijn voor 

de hoge prolactine spiegels die gevonden werden bij risperidone en niet 

bij olanzapine. 
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Naast extrapiramidale bijwerkingen bestudeerden we de subjectieve 

ervaringen van patiënten met schizofrenie die behandeld werden met 

antipsychotica. We vonden een positieve correlatie tussen subjectieve 

ervaring en D2 receptorbezetting bij patiënten die behandeld werden met 

gemiddelde doseringen olanzapine of risperidone (Hoofdstuk 4). Dat wil 

zeggen, patiënten met een hogere D2 receptorbezetting, met slechts lage 

scores op de standaard extrapiramidale bijwerkingen onderzoeken, 

meldden een slechtere subjectieve ervaring. Subjectieve ervaring is 

daarom misschien meer gevoelig voor D2 receptorbezetting dan extra

piramidale symptomen. Aanvullende analyses van deze data, waarbij 

specifiek naar bepaalde sub-schalen van de subjectieve ervaring 

beoordelingslijsten werd gekeken, toonden een sterke correlatie tussen 

negatieve subjectieve ervaring en D2 receptorbezetting. Deze resultaten 

zijn veelbelovend en maken deel uit van een uitbreiding van deze studie. 

Algemene overwegingen over dopamine D2 receptor imaging met 

[123I]-IBZM SPECT 

Een aantal beperkingen moet in acht worden genomen bij de discussie 

over dopamine receptor SPECT imaging studies. Een van de meest 

gehoorde kritiekpunten op deze studies is het gebied in de hersenen dat 

wordt bestudeerd. Aangezien de hoogste dichtheid van dopamine 

receptoren zich in het striatum bevindt, richten vrijwel alle dopamine 

receptor imaging studies, zowel SPECT als PET, zich op dit gebied. Er 

wordt echter gedacht dat bij schizofrenie dopamine afwijkingen in 

limbische corticale gebieden meer van belang zijn voor het begrijpen van 

de Symptomatologie dan veranderingen in het striatum. Deze algemene 

overweging is bediscussieerd vanaf het begin van de dopamine neuro-

imaging. Toch laat de bevinding van een ondergrens van D2 receptor

bezetting voor antipsychotische activiteit van antipsychotische medicatie 

zien dat imaging studies van het striatum representatief zijn voor het 

limbische dopaminerge systeem. Evenals studies die een verhoogde 
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vrijlating van dopamine aantonen bij schizofrenie patiënten, met name het 

verband met de fase van de ziekte (Lamelle et al., 1999). 

Recent werd een nieuw radioligand geïntroduceerd met een hogere 

affiniteit voor de D2 receptor dan [123I]-IBZM; namelijk [123l]-epidepride, dat 

het mogelijk maakt om ook extrastriatale dopamine receptoren te 

visualiseren (Bigliani et al., 1999, 2000; Stephenson et al., 2000). Deze 

studies toonden een substantiële bezetting van dopamine receptoren in de 

temporale cortex door antipsychotica, en suggereren limbische selectiviteit 

van atypische antipsychotica. De beschikbaarheid van deze en andere 

radioliganden, met een hogere affiniteit voor de dopamine receptor dan 

[ Ij-IBZM, maken het afbeelden van extrastriatale dopaminereceptoren 

mogelijk. Dit kan nieuwe inzichten geven in de basale vraag of er 

veranderingen zijn aan de dopamine receptoren in schizofrenie. 

Een tweede beperking is de selectiviteit van het radioligand. Naast 

affiniteit voor de dopamine D2 receptor, heeft [123I]-IBZM ook affiniteit voor 

de dopamine D3 receptor in de hersenen. Echter, de dichtheid van D3 

receptoren in het striatum is veel lager dan die van D2 receptoren, zodat 

de bijdrage van D3 receptor binding aan de striatale [123I]-IBZM SPECT 

bepaling waarschijnlijk te verwaarlozen is (Murray et al., 1994). 

Een derde beperking in de methode van dopamine receptor imaging 

is de vergelijking van patiënten behandeld met antipsychotica met 

gezonde controles. Idealiter zou men de patiënt voor en tijdens 

antipsychotica behandeling willen vergelijken. Dit zou de fout die 

geïnduceerd wordt door de natuurlijke variatie in dopamine receptor

dichtheid minimaliseren. Aangezien geen groot verschil in receptor

dichtheid werd gevonden tussen patiënten met schizofrenie en controles, 

en het praktische en ethische probleem van het stoppen met anti

psychotica voor een aantal weken om een uitgangsscan te maken, 

worden bijna alle dopamine receptorbezettingsstudies uitgevoerd door 

patiëntendata te vergelijken met data van controlepersonen. 

Een zeer recente ontdekking met potentiële impact op dopamine 

receptor imaging is de ontdekking van verschillen in functie tussen twee 
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iso-vormen van de dopamine D2 receptor, namelijk D2S (D2 short) en D2L, 

(D2 lang) (Usiello et al., 2000). Er werd gevonden dat D2L zich vooral op 

postsynaptische plaatsen bevindt, en D2S een presynaptische auto

receptor functie heeft. Er werd hierbij gesuggereerd dat halopehdol zijn 

extrapiramidale bijwerking uitoefent door de D2L receptor, en dat 

medicatie die het onderscheid kan maken tussen D2L en D2S, in vivo zou 

kunnen leiden tot een effectievere behandeling met minder extra-

piramidale bijwerkingen. Daarbij zou de ontwikkeling van nieuwe 

radioliganden met de mogelijkheid tot specifieke analyse van deze twee 

isovormen waardevol zijn bij de bestudering van de rol van isovormen van 

dopamine receptoren bij de pathofysiologie van schizofrenie. 

Concluderend, het grote en toenemende aantal studies naar de 

bezetting van dopamine receptoren door antipsychotica laat zien dat 

dopamine receptor SPECT imaging een waardevolle techniek is. Deze 

imaging techniek verschaft inzicht in het psychofarmacalogische effect van 

antipsychotica en is daarom belangrijk voor de introductie van behande-

lingsrichtlijnen, voor de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe 

antipsychotica, en voor verder onderzoek naar de subjectieve ervaring van 

de patiënt met schizofrenie. 
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Deel 2 

Presynaptische dopamine transporters 

Deel twee richt zich op het presynaptische dopamine systeem, en omvat 

de dopaminerge zenuw-terminal waar dopamine vrijkomt en waar de her

opname van dopamine plaatsvindt door de dopamine transporter. Twee 

verschillende types van dopamine imaging studies vonden eerder 

aanwijzingen voor veranderingen in het presynaptische dopamine 

systeem bij patiënten met schizofrenie. Met het paradigma van de 

amfetamine-stimulatie studie werd gevonden dat bij patiënten meer 

dopamine vrijkomt na stimulatie met amfetamine (Lamelle et al., 1996; 

Breier et al., 1997; Abi-Dargham et al., 1998). De tweede serie studies 

vond dat de opname van 18F-DOPA toegenomen was bij patiënten met 

schizofrenie (Reith et al., 1994; Hietala et al., 1995, 1999). Deze 

bevindingen zouden verklaard kunnen worden door een hoger aantal 

dopaminerge zenuw-terminals. Ons doel was om op te helderen of de 

dichtheid van dopamine transporters in het striatum verhoogd is bij 

patiënten met schizofrenie, om zo een verklaring te geven voor de hogere 

amfetamine geïnduceerde dopamine vrijlating en de hogere opname van 
18F-DOPA. 

Echter, om de dichtheid van de dopamine transporters eenduidig te 

kunnen bepalen, moest eerst duidelijk zijn of antipsychotica effect had op 

de binding van het SPECT radioligand [123I]-FP-CIT aan de dopamine 

transporters. In onze studie, waarbij we gebruik maakten van een 

rattenmodel, toonden we aan dat noch antipsychotica, noch dopamino-

mimetica een effect hadden op de binding van [123I]-FP-CIT in het striatum 

van de rat (Hoofdstuk 5). Daarom werd antipsychotische medicatie niet 

gestaakt in onze studie waarbij we jonge patiënten met schizofrenie 

vergeleken met controles. Toch werd, om alle mogelijke medicatie 

invloeden uit te sluiten, een subgroep met patiënten geïncludeerd die nooit 

eerder met antipsychotica behandeld was op h et moment van SPECT 
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imaging. Met ons [123I]-FP-CIT SPECT onderzoek vonden we geen 

significant verschil in dopamine transporterdichtheid tussen patiënten en 

controles (Hoofdstuk 6). Op het moment dat deze studie uitgevoerd werd, 

verschenen studies met een vergelijkbare conclusie: de overactiviteit van 

het dopamine systeem wordt waarschijnlijk niet verklaard door een 

verhoogd aantal dopamine transporters (Laakso et al., 2000; Lamelle et 

al., 2000). De verhoogde opname van 18F-DOPA en de hogere vrijlating 

van dopamine bij patiënten met schizofrenie worden dus waarschijnlijk 

beter verklaard door overactiviteit van het dopamine systeem dan door 

een hoger aantal dopaminerge terminals. 

Dopamine transporters en geslacht 

In twee studies werd gekeken naar de invloed van het geslacht op de 

dopamine transporter. Dit werk werd gedaan in aanvulling op de [1 l]-FP-

CIT SPECT studie, waarin een effect van geslacht op de dopamine 

transporter gevonden was. In combinatie met het intrigerende verschil in 

voorkomen en beloop van schizofrenie bij mannen en vrouwen, werd deze 

bevinding nader onderzocht in een grotere groep. In de eerste [123I]-FP-

CIT SPECT studie werd gekeken naar het effect van leeftijd en geslacht 

op de dopamine transporterdichtheid (Hoofdstuk 7). In deze [123I]-FP-CIT 

SPECT studie vonden we dat gezonde vrouwelijke controles een kleine 

maar significant hogere dopamine transporterdichtheid hebben dan 

mannen. Een tweede bevinding was dat de dichtheid van dopamine 

transporters bij gezonde controles afneemt met de leeftijd, een bevinding 

die eerdere studies bevestigt. 

In een tweede studie naar het effect van geslacht op dopamine 

transporterdichtheid gebruikten we een ander SPECT radioligand, [1 l]-ß-

CIT, om zowel de dopamine als de serotonine transporter af te beelden bij 

gezonde controles. We vonden een significant hogere dichtheid van zowel 

dopamine als serotonine transporters bij vrouwen dan bij mannen en een 

relatie tussen het dopamine en serotonine systeem bij gezonde controles 

(Hoofdstuk 8). Deze gevonden geslachtsverschillen kunnen implicaties 
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hebben voor dopamine imaging studies in aandoeningen waarbij 

geslachtsverschillen een rol spelen, zoals schizofrenie, maar ook bij 

dopamine-gerelateerde stoornissen, zoals verslaving. Aangezien een 

verstoorde balans tussen het dopamine en serotonine systeem een rol 

kan spelen bij de pathofysiologie van schizofrenie, zou het interessant zijn 

om deze relatie verder te onderzoeken (Kapur and Remington, 1996). 

Dopamine transporters en tardieve dyskinesie 

Tardieve dyskinesie is een ernstige extrapiramidale bijwerking van 

antipsychotische medicatie. Een van de hypothesen over de patho

fysiologie van tardieve dyskinesie is de vrije-radicalen hypothese. (Lohr et 

al., 1988). Volgens deze hypothese is tardieve dyskinesie een neuro-

degeneratief proces met neuronale schade in de basale ganglia. 

Langdurige behandeling met antipsychotica verhoogt het dopamine 

metabolisme en de dopamine afbraak. Bij dit proces komen vrije radicalen 

vrij. Deze overdadige productie van vrije radicalen kan leiden tot neuro

nale membraan instabiliteit en dopaminerge celdood. Om de vrije

radicalen hypothese bij tardieve dyskinesie in vivo te testen, onderzochten 

we de dichtheid van dopaminerge terminals bij patiënten met tardieve 

dyskinesie met behulp van [123I]-FP-CIT SPECT (Hoofdstuk 9). Er werd 

geen verschil gezien in [123I]-FP-CIT binding in het striatum tussen 

patiënten met tardieve dyskinesie en controles. Onze bevinding past bij de 

uitkomst van een groot gerandomiseerd klinisch onderzoek naar de 

effectiviteit van vitamine E, een behandeling gebaseerd op de vrije

radicalen hypothese. Dat onderzoek gaf geen aanwijzingen voor 

effectiviteit van vitamine E in de behandeling van tardieve dyskinesie 

(Adler et al., 1999). Een recentelijk meer dominerende theorie over de 

pathofysiologie van tardieve dyskinesie is de dopaminerge hyper-

sensitiviteitstheorie, deze verklaart tardieve dyskinesie door een 

upregulatie van dopamine receptor als gevolg van de langdurige blokkade 

door antipsychotica. Ondersteuning van deze theorie werd gegeven door 

een zeer recente studie die upregulatie van striatale D2 receptoren 
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aantoonde bij patiënten met antipsychotica, waarbij de hoogste 

upregulatie gezien werd bij patiënten met tardieve dyskinesie (Silvestri 

et al., 2000). 

Algemene overwegingen over dopamine transporter imaging 

Dopamine transporter imaging is recent klinisch beschikbaar gekomen 

door de registratie van een nieuw radioligand, DaTSCAN, voorheen [123l]-

FP-CIT. Dit radioligand is ontwikkeld voor klinische studies bij patiënten 

met dopaminerge degeneratie, zoals patiënten met M. Parkinson. Er is 

echter een beperking die relevant kan zijn bij fundamenteel onderzoek. 

[123I]-FP-CIT is niet volledig selectief voor de dopamine transporter, het 

bindt ook aan de serotonine transporter. Aangezien de serotonine 

transporterdichtheid in het striatum slechts een fractie van de dopamine 

transporterdichtheid bedraagt, zal dit geen grote klinische invloed hebben. 

Bij fundamentele studies kan een klein serotonerg effect echter niet 

compleet uitgesloten worden bij het onderzoeken van de striatale [123I]-FP-

CIT binding. 

Deel 3 
Muscarine receptorbezetting 

Naast het dopamine systeem bestudeerden we bijwerkingen aan de hand 

van de bezetting van muscarine receptoren door de antipsychotica 

olanzapine en risperidone (Hoofdstuk 10). In vitro studies lieten zien dat 

olanzapine een hoge bezetting van muscarine receptoren veroorzaakt, in 

tegenstelling tot risperidone, dat nauwelijks affiniteit voor deze receptoren 

bezit. In deze studie werd [123I]-IDEX gebruikt, een radioligand afgeleid 

van dexetimide, een anticholinergicum dat onder andere wordt gebruikt bij 

M. Parkinson. SPECT imaging 8 uur na toediening resulteerde in een 

duidelijk bindingspatroon met hoge stapeling van activiteit in het striatum 
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en in de cortex van gezonde controles. Bij schizofreniepatiënten die 

behandeld werden met olanzapine was de [123I]-IDEX binding in alle 

regio's sterk verlaagd, vergeleken met controles. Dit wordt verklaard door 

een substantiële bezetting van muscarine receptoren door olanzapine, en 

sluit aan bij in vitro gegevens. 

Onverwacht werd bij patiënten met risperidone een significant lagere 

binding van [123I]-IDEX in het striatum gezien dan bij controlepersonen. In 

vitro studies toonden echter dat risperidone een zeer lage affiniteit voor de 

muscarine receptor in het striatum heeft (Schotte et al., 1996). Daarom is 

de lage [123I]-IDEX binding bij patiënten met schizofrenie mogelijk geen 

effect van risperidone. Een andere verklaring voor de lagere [123I]-IDEX 

binding is dat de dichtheid van muscarine receptoren bij patiënten met 

schizofrenie lager is dan bij controles. Dit werd ook gesuggereerd in een 

andere recente SPECT studie (Raedler et al., 2000), en was een 

bevinding bij recente post-mortem studies (Crook et al., 1999, 2000). 

Mogelijk is schizofrenie zelf een verklaring voor de lagere striatale [123l]-

IDEX binding bij patiënten met risperidone. Deze interessante bevinding 

verdient verder onderzoek, met name bij patiënten met schizofrenie die 

nooit eerder met antipsychotica behandeld zijn, om mogelijke medicatie 

effecten uit te sluiten. 

Algemene Conclusie 

Verschillende studies werden uitgevoerd binnen dit project "SPECT 

imaging bij jonge patiënten met schizofrenie", waarvan de meeste het 

dopamine systeem betroffen. SPECT bleek een betrouwbaar, niet-

invasief, instrument om het centrale dopamine systeem te onderzoeken bij 

jonge patiënten met schizofrenie. Presynaptische en postsynaptische 

delen van dit systeem kunnen adequaat onderzocht worden met 

verschillende radioliganden. 
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De dopamine hypothese is, sinds de ontwikkeling ervan in het 

midden van de 20ste eeuw, verbazingwekkend interessant gebleven (Davis 

et al., 1991). Dat is opvallend, gezien de vele pogingen om deze hypo

these te falsificeren. Een overweldigend aantal studies die de interactie 

tussen neurotransmitters beklemtonen (bijvoorbeeld het serotonine 

systeem (Lieberman et al., 1998), en het cholinerge systeem (Tandon, 

1999)) hebben de hypothese onder vuur gelegd, maar deze niet 

gefalsificeerd. Het klinische effect van antipsychotica, die allemaal 

dopamine receptor antagonisten zijn, is een belangrijke basis voor de 

dopamine hypothese. Verder is het psychotogene effect van dopamine 

agonisten een relevant argument voor de dopamine hypothese. De 

dopamine hypothese blijft daarom de belangrijkste hypothese voor 

schizofrenie. 

In dit project hebben we ons vooral gericht op bijwerkingen van 

antipsychotica en op het presynaptische systeem. Onze presynaptische 

studie bij patiënten met schizofrenie toonde echter geen veranderingen 

aan in de presynaptische dopamine transporter, en lijkt de dopamine 

hypothese daarom niet te ondersteunen. Echter, wanneer we onze 

bevinding plaatsen tussen die van andere recente studies naar het 

presynaptische dopamine systeem, past deze in de laatste theorie van 

een hypersentitief dopamine systeem, dat een toegenomen dopamine 

vrijkomen ondersteunt, ondanks een normaal aantal dopaminerge zenuw

terminals (Duncan et al., 1999). 

Een fundamenteel aspect van schizofrenie is de variatie in symptomen en 

beloop van de ziekte. Daarom zou een specificatie van symptomen, of 

ernst van de ziekte van patiënten in de studie een verhelderende bijdrage 

kunnen geven aan imaging studies. Een groter aantal patiënten in een 

studie zou het mogelijk maken om analyses van sub-groepen te maken, 

bijvoorbeeld bij patiënten met voornamelijk negatieve symptomen. 

Een ander karakteristiek aspect van schizofrenie is de 

aanvangsleeftijd, deze is bij de meeste patiënten in de adolescentie. 
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De meerderheid van SPECT en PET studies bij schizofrenie is ook 

uitgevoerd bij jonge patiënten. Deze groep patiënten wordt echter 

onderzocht met de nadruk op een korte periode van behandeling met 

antipsychotica, of de antipsychotica-naïeve status van de patiënt, maar 

niet op specifieke eerste episode schizofrenie aspecten. Net als in deze 

andere imaging studies, en aangezien zowel dopamine receptoren als 

transporters afnemen met de leeftijd, besloten wij alleen jonge patiënten te 

includeren met een kleine leeftijdsspreiding. Daarbij includeerden we ook 

een subgroep met antipsychotica-naïeve patiënten. Het onderzoeken van 

typische klinische aspecten van deze jongre patiëntengroep was niet het 

doel van dit project. Echter in het debat over de vraag of schizofrenie 

alleen ontwikkelingsgebonden pathologie betreft of dat er ook een 

progressieve neurodegeneratieve component meespeelt, zou de 

vergelijking van aspecten van het dopamine systeem in eerste episode 

patiënten en in chronische patiënten met schizofrenie erg interessant zijn. 

Een algemene opmerking over alle schizofrenie imaging studies is 

dat zelfs studies die significante verschillen aantonen tussen patiënten 

met schizofrenie en gezonde controles, altijd een grote overlap bestaat 

tussen de groepen, zodat geen diagnose gesteld kan worden door een 

individuele patiënt te scannen (Figuur 1 ). 
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Figuur 1. Het effect van amfetamine op de binding van [123I]-IBZM bij gezonde controles en 

schizofreniepatiënten. De Y-as toont het percentage verlaging van de [123I]-IBZM 

bindingspotentiaal door amfetamine, hetgeen een maat is voor de toegenomen bezetting van D2 

receptoren door dopamine na amfetamine toediening. (M. Lamelle et al. Biological Psychiatry 

1999; 46:56-72, overgenomen met toestemming). 

De combinatie van dopamine SPECT met andere imaging modaliteiten, 

zoals Magnetische Resonantie Spectroscopie (MRS) zal waarschijnlijk 

meer succes hebben in het verschaffen van aanvullende inzichten in de 

pathofysiologie van deze invaliderende aandoening. Bijvoorbeeld, de 

bevinding van een correlatie tussen de D2 receptordichtheid in het striatum 

en prefrontale neuronale pathologie, een recente gecombineerde [ lj-

IBZM SPECT en MRS studie (Bertolino et al., 1999), is mogelijk een 

trendsetter voor toekomstige imaging strategieën. 

Tenslotte, geen totaalbeeld van schizofrenie zal mogelijk zijn door 

enkel neuro-imaging technieken. Alleen in samenwerking met andere 

onderzoeksvelden als neuropsychologie, neurochemie, en farmacologie 

zal meer inzicht bereikt worden, resulterend in een meer fundamentele 
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behandeling dan de antipsychotica die nu voorgeschreven wordt. 

Symptoomonderdrukking met minder bijwerkingen is een belangrijke stap 

in de behandeling van schizofrenie, maar meer fundamentele kennis van 

de pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan de 

neuropsychiatrsiche veranderingen bij schizofrenie kan uiteindelijk leiden 

tot een causale therapie. 
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