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Samenvatting g 
Inn hoofdstuk 1 wordt het velo-cardiaal-faciaal syndroom (VCFS), ofwel 22qll 
deletiesyndroom,, en de gevonden associatie met psychose beschreven. De 
vraagstellingg die ten grondslag ligt aan dit proefschrift is "Wat kunnen we leren van 
hett VCFS over de etiologie en pathogenese van psychose en schizofrenie?". 

Inn hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 wordt de morfologie van de hersenen in een volwassen 
populatiee met VCFS beschreven. Dit werd onderzocht met behulp van kwantitatief 
enn kwalitatief MRI onderzoek. Voor de kwantitatieve analyse werd gebruik gemaakt 
vann voxel-based morfometrie voor het meten van de relatieve dichtheid van grijze 
enn witte stof in de hersenen, en van het software programma Measure om het totale 
hersenvolumee en regionale hersenvolumes te meten. In hoofdstuk 2 wordt een groep 
volwassenenn met VCFS (waarvan sommigen een psychose hebben en sommigen 
niet),, vergeleken met een controle groep die op hetzelfde intellectuele niveau 
functioneert.. De resultaten laten zien dat volwassenen met VCFS i) vaak witte 
stof-hyperintensiteiten-- en afwijkingen van hel septum pellucidum hebben; ii) een 
significantt kleiner volume van het cerebellum hebben; iii) en bilateraal wijdverspreide 
verschillenn in de witte stof volumes en regionale verschillen in grijze stof volumes 
inn de linker cerebellaire hemisfeer, insula, frontaal kwab en rechter temporaal kwab 
hebben.. Dus een deletie van chromosoom 22ql 1 lijkt derhalve samen te hangen met 
hersenafww ij kingen die mogelijk hun oorsprong in de vroege ontwikkeling vinden. 
Dezee afwijkingen kunnen gedeeltelijk de hoge prevalentie van leermoeilijkheden en 
psychiatrischee stoornissen in mensen met VCFS verklaren. Echter de aanwezigheid 
vann psychose in een deel van de studiepopulatie zou de resultaten beinvloed kunnen 
hebbenn in deze studie. In hoofdstuk 2a wordt dysmaturiteit van de frontale 
hersendelenn besproken als een mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen 
onzee studieresultaten zoals beschreven in hoofdstuk 2 en reeds eerder gepubliceerde 
MRII studies in kinderen met VCFS. In hoofdstuk 5 werd de groep volwassenen 
mett VCFS in twee groepen verdeeld, een die een psychose hadden ontwikkeld en 
eenn die geen psychose hadden ontwikkeld. Een derde, gezonde groep met hetzelfde 
intellectuelee functioneringsnivo werd mede geincludeerd om onderscheid te maken 
tussenn verschillen die specifiek voor VCFS lijken en verschillen die berusten op de 
aanwezigheidd van een psychose. Vergeleken met controles en nict-psychotische 
mensenn met VCFS hadden de psychotische mensen met VCFS een significant 
kleinerr totaal hersen volume, een kleiner totale witte stof volume; en een toename in 
totaall en perifeer liquor volume. Beide VCFS groepen hadden een significant kleiner 
volumee van het cerebellum vergeleken met de controle groep. Psychose in VCFS 
lijktt samen te hangen met gegeneraliseerd hersenweefsel verlies en van de witte stof 
inn het bijzonder, waarbij de verschillen in de verhouding van grijze / witte stof vooral 
geconcentreerdd is in de frontale hersengebieden. Deze resultaten ondersteunen de 
hypothesee dat psychose in VCFS een progressieve ontwikkelingsstoornis is met 
mogelijkk genetisch bepaalde dysmaturiteit van de hersenen. Studies met grotere 
onderzoekspopulatiess zijn nodig om deze bevindingen te repliceren. 
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Inn hoofdstuk 3 en 6 worden de cognitieve profielen in volwassenen met VCFS 
beschrevenn waarbij gebruikt gemaakt is van een relatief korte testbatterij die 
geschiktt is voor het testen van mensen met intellectuele beperkingen. In hoofdstuk 
33 wordt een groep van volwassenen met VCFS, waarvan sommigen een psychose 
hebben,, vergeleken met een gezonde controle groep functionerend op hetzelfde 
intellectuelee niveau. Vergeleken met controles hadden volwassenen met VCFS 
significantee beperkingen in visuospatieel vermogen (Visual Object & Space Battery), 
probleemoplossendd en plannend vermogen (Tower of London) en in abstract 
redenerenn en sociaal denken (Comprehension WAIS-R). Haploinsufficientie van 
eenn of meerdere ontwikkelings genen die gelocaliseerd zijn op chromosoom 22qll 
kunnenn de basis vormen voor de cognitieve beperkingen die in mensen met VCFS 
gezienn worden. Echter sommigen mensen binnen de VCFS groep hadden een 
psychosee en daarom kunnen we niet uitsluiten dat dit de testresultaten beinvloed heeft. 
Hoofdstukk 6 beschrijft vervolgens de resultaten van een studie waarbij dezelfde 
testbatterijj gebruikt wordt maar waarbij specifiek het effect van de aanwezigheid van 
psychosee bij VCFS op het cognitieve functioneren onderzocht wordt. De groep met 
VCFSS en psychose hadden meer problemen met het spatieel werkgeheugen, strategie 
&& concept formatie, visuele herkenning en aandacht. Deze problemen kunnen 
samenhangenn met de ontwikkeling en het funktioneren van frontale hersen regionen, 
enn zo het risico om psychose te ontwikkelen vergroten. Toekomstige studies moeten 
aantonenn of en hoe haploinsufficientie van genen op chromosoom 22qll cognitie 
beinvloedenn en hoe de relatie met het krijgen van psychose is. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de resultaten van een functionele MRI studie in acht 
volwassenenn met VCFS en negen controles van dezelfde leeftijd en met hetzelfde 
intellectuelee vermogen. Er wordt gebruik gemaakt van een taak voor verwerking van 
gezichtsemoties.. Vergeleken met controles toonden de mensen met VCFS tijdens de 
taakk significant minder activiteit in de occipitale-temporale hersenregionen, welke 
normaall betrokken zijn bij gezichtsperceptic. Genetisch bepaalde ontwikkelings 
afwijkingenn in hersenbanen die betrokken zijn bij de vroege stadia van 
gezichtsperceptiee kunnen derhalve de basis zijn van sociale beperkingen in mensen 
mett VCFS. 


