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7.1 Abstract 
Veel mensen genieten graag van een alcoholisch drankje. Helaas, is alcohol misbruik ook betrokken bij 
grote sociale, economische en gezondheidsproblemen. In mijn proefschrift heb ik aspecten van dit 
laatste probleem onderzocht met behulp van translationele diermodellen. 
 
Meestal begint men tijdens de adolescentie met het gebruik van alcohol. Er is echter nog weinig 
bekend over de lange-termijn gevolgen van alcohol gebruik in deze periode die gekenmerkt wordt door 
een variëteit aan neurobiologische- en gedragsveranderingen. Mijn doel was om een beter beeld te 
krijgen van lange-termijn gedragsveranderingen die toe te schrijven zijn aan adolescente alcohol 
blootstelling. Ik heb daartoe laten zien dat volwassen ratten die tijdens hun adolescentie aan alcohol 
bloot werden gesteld meer alcohol innamen en een slechter geheugen hadden, terwijl aspecten van 
aandacht en impulsiviteit onveranderd bleven. Mijn resultaten bieden een basis voor verdere studies 
naar de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen en kunnen de ontwikkeling van nieuwe 
therapeutische behandelingen stimuleren. 
 
Vervolgens heb ik mijn translationele gedragsmodellen gebruikt om twee nieuwe strategieën te 
onderzoeken die gericht zijn op vermindering van alcoholgebruik en terugval. Ik kon zo aantonen dat 
het nieuwe “anti-rook” medicijn varenicline in ratten alcohol zelftoediening en terugval verminderde. 
Daarnaast heb ik getracht aan alcohol-geassocieerde geheugensporen te verstoren door het medicijn 
propranolol toe te dienen vlak nadat een alcohol-herinnering was opgehaald. Ratten die deze 
behandeling kregen vertoonden later minder alcohol-zoekgedrag. Hoewel er klinische studies nodig zijn 
om de gunstige effecten van deze twee benaderingen verder te onderzoeken, leiden ze mogelijk tot 
nieuwe behandelingen voor alcohol-afhankelijke patiënten. 
 



7.2 Alcohol studies in translationele modellen: Gedragsmatige gevolgen van 
adolescente blootstelling en nieuwe benaderingen om de neiging tot terugval te 
verminderen. 
 
 “Alcohol studies in translationele modellen” is de wat cryptische titel van dit proefschrift. Simpel 
gezegd houdt het in dat ik onderzoek heb gedaan naar alcohol(gebruik) en dat ik daarvoor niet naar 
mensen heb gekeken, maar naar het gedrag van ratten. In hoofdstuk 1, de introductie van mijn 
proefschrift, leg ik uit waarom dit onderzoek van belang is. Ik bespreek dat ik, als ik het over alcohol 
heb, eigenlijk niet alcohol bedoel, maar ethanol. Dit is de scheikundige naam voor de verslavende stof 
die ontstaat bij het vergisten van fruit en koolhydraten en die al eeuwen over de hele wereld genuttigd 
wordt in de vorm van wijn en bier. Vergeleken met andere verslavende stoffen heeft alcohol een 
bijzondere werking. Rond eiwitten en celmembranen kan het de plaats van water in nemen en zo de 
vorm en functie van andere eiwitten en receptoren beïnvloeden. Men denkt dat alcohol via deze 
indirecte modulatie de communicatie tussen hersencellen verandert en zo de bekende plezierige en 
verslavende effecten teweeg brengt. Alcohol wordt door veel wetenschappers gezien als de meest 
schadelijke van alle verslavende stoffen, zowel voor de gebruiker als voor zijn omgeving. Zo is 
alcoholmisbruik wereldwijd betrokken bij meer doden dan AIDS; is in Nederland tien procent van de 
bevolking een stevige drinker; en kost alcoholgebruik meer dan drie procent van het bruto nationaal 
product.  
 
Alcohol misbruik komt niet alleen voor onder volwassenen. Ook pubers en adolescenten drinken vaak 
stevig. Zo hoor je in het nieuws regelmatig over jongeren die “binge-drinken”. Hierbij worden niet 
dagelijks, maar wel regelmatig (vaak in het weekend) grote hoeveelheden alcohol gedronken in een 
relatief korte tijd. Er zijn veel aanwijzingen dat dit drinkpatroon erg schadelijk is voor de hersenen. 
Bovendien is binge-drinken voor adolescenten zelfs extra gevaarlijk, omdat jongeren psychisch en 
fysiek nog volop in ontwikkeling zijn. Onderzoekers rapporteren bijvoorbeeld een mogelijke relatie 
tussen adolescent alcoholgebruik en verslaving op latere leeftijd. Daarnaast wordt het in verband 
gebracht met psychische stoornissen, geheugen- en aandachtsproblemen. In veel gevallen is het 
echter niet mogelijk om met zekerheid aan te tonen dat deze gedragsstoornissen door adolescent 
alcoholgebruik veroorzaakt zijn. In epidemiologische studies, waarin onderzoek gedaan wordt met 
mensen, is het namelijk niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de gevolgen van alcohol en de 
invloed van genetische- en omgevingsfactoren. De “translationele diermodellen” waar ik het in de titel 
van mijn proefschrift over heb zijn daarom erg nuttig. Ze bieden onderzoekers de mogelijkheid om 
deze factoren in de beheersbare omgeving van het laboratorium op de universiteit beter te 
controleren. Daarom heb ik in hoofdstuk 2 en 3 van mijn proefschrift gebruik gemaakt van de rat als 
model voor de mens en heb ik het gedrag van volwassen ratten die tijdens hun adolescentie zijn 
blootgesteld aan alcohol vergeleken met het gedrag van ratten die geen alcohol kregen. Op deze wijze 
kreeg ik een beter inzicht in de gedragsveranderingen die aan adolescente alcoholblootstelling toe te 
schrijven zijn. 
  
Naast de gevolgen van adolescent alcoholgebruik ben ik ook geïnteresseerd in alcohol misbruik en 
alcoholafhankelijkheid op latere leeftijd. Een belangrijk probleem bij het bestrijden van alcohol 
misbruik is dat patiënten die afhankelijk zijn geworden van alcohol niet zomaar kunnen stoppen met 
drinken. Bovendien vallen zelfs degenen die al voor langere tijd gestopt zijn met drinken, vaak toch 
weer terug in alcoholgebruik. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door stress of door zogenaamde 
“cues” die het vroegere alcoholgebruik weer in herinnering brengen; denk bijvoorbeeld aan geuren, 
smaak en de aan het gebruik verwante voorwerpen. De huidige medicatie voor mensen die proberen te 



stoppen met drinken ondersteunt vaak wel het stoppen, maar is in de regel weinig effectief om 
terugval te voorkomen. Om deze reden heb ik in hoofdstuk 4 en 5 gedragsmodellen in ratten gebruikt 
om nieuwe methoden te onderzoeken die alcoholgebruik en terugval kunnen onderdrukken. 
 
7.2.1.Gedragsmatige gevolgen van adolescent alcoholgebruik  
In de eerste twee experimentele hoofdstukken van mijn proefschrift wilde ik de lange termijn gevolgen 
van adolescente alcohol blootstelling op het gedrag van ratten uitgebreid in kaart brengen. Om te 
beginnen moest ik hiervoor een methode ontwikkelen waarmee ik ratten tijdens hun adolescentie aan 
alcohol kon blootstellen. Dit is nog niet gemakkelijk. Hoewel jonge ratten in veel opzichten op jonge 
mensen lijken, duurt de adolescente periode bij ratten bijvoorbeeld maar 10 dagen (van dag 34 na de 
geboorte tot dag 43). Daarnaast drinken jonge ratten meer alcohol dan volwassenen, maar zullen ze 
van nature geen binge-drink gedrag vertonen. Na een aantal mogelijke vormen van adolescente 
alcohol blootstelling te hebben overwogen, heb ik uiteindelijk van twee strategieën gebruik gemaakt. 
Bij de eerste strategie heb ik mijn adolescente ratten  de mogelijkheid gegeven om zoete alcohol te 
drinken, dit noem ik “continue zelftoediening” (CZT). Bij de tweede methode heb ik mijn ratten om de 
dag injecties gegeven met een grote hoeveelheid alcohol. Deze laatste methode zorgde voor 
alcoholbloedwaarden die vergelijkbaar zijn met wat gemeten wordt bij jongeren die stevig binge-
drinken, daarom noem ik deze strategie “binge toediening” (BT). Voor de experimenten beschreven in 
hoofdstuk 2 en 3 zijn mijn ratten op een van deze twee manieren aan alcohol blootgesteld. Omdat het 
mij ging om de lange-termijn gevolgen van adolescente alcoholblootstelling, onderzocht ik het gedrag 
van de dieren pas vijf na de behandeling, wanneer de dieren volwassen waren. 
 
Zoals ik al eerder even aanstipte zijn er uit klinisch onderzoek sterke aanwijzingen dat adolescent 
alcoholgebruik de kans op verslaving op latere leeftijd verhoogt. In hoofdstuk 2 heb ik daarom het 
drinkgedrag van ratten onderzocht nadat ik ze tijdens hun adolescentie aan alcohol had blootgesteld. 
Hiervoor trainde ik mijn ratten in een zogenaamde zelftoediening taak (ZTT). Deze taak voerde ik uit 
in speciale “operante” kooien. In de wand van deze kooien zaten twee gaten waarin de ratten met hun 
neus konden prikken. Boven één van deze gaten brandde een lampje. Als een rat in dit gat zijn neus 
stak, werd dit door een sensor gedetecteerd en werd de rat beloond met een druppel alcohol. Deze 
beloning ging gepaard met een geluid en een ander lampje (een audiovisuele cue). Met behulp van de 
ZTT heb ik laten zien dat volwassen ratten die tijdens hun adolescentie op BT wijze aan alcohol bloot 
zijn gesteld zichzelf significant meer alcohol toedienden dan hun soortgenoten die een controle 
behandeling kregen (de controle behandeling bestond óf uit injecties met een zoutoplossing tijdens de 
adolescentie, óf injecties met alcohol, maar dan vlak na de adolescente periode). Deze gedragstaak 
heb ik ook gebruikt om de motivatie van ratten om te werken voor alcohol te bepalen en om terugval 
naar alcoholgebruik te onderzoeken in ratten met een geschiedenis van adolescente alcohol 
blootstelling. Deze aspecten van drinkgedrag werden niet veranderd door BT blootstelling. In ratten die 
een CZT alcoholbehandeling hadden gekregen tijdens hun adolescentie, vond ik helemaal geen 
meetbare lange-termijn gevolgen in deze taak.  
 
In hoofdstuk 2 beschrijf ik ook experimenten waarin ik heb gekeken naar de cognitieve vaardigheden 
aandacht en impulsiviteit. Afwijkingen in deze aspecten van cognitief gedrag worden vaak in verband 
gebracht met verslaving. Voor dit onderzoek gebruikte ik de vijf keuze seriële reactietijd taak 
(5KSRTT). Hiervoor werden de ratten ook in operante kooien getraind. In deze kooien zat echter een 
wand met vijf gaten waarin een lichtje gepresenteerd kan worden. Een rat wordt in de 5KSRTT geleerd 
om te wachten tot in één van de vijf gaten een lampje aan gaat en vervolgens met zijn snuit in dit gat 
te prikken. Doet de rat dit goed dan wordt hij beloond met een voedselbrokje. Steekt een rat zijn neus 



in een gat voordat het lichtje is aan gegaan, dan zegt dit iets over impulsiviteit. Reageert de rat niet, 
of steekt hij zijn neus in het verkeerde gat wanneer het lichtje brandt, dan zegt dit iets over de 
aandacht van het dier. Met mijn experimenten heb ik laten zien dat beide vormen van adolescente 
alcohol blootstelling (BT en CZT) geen meetbare lange termijn gevolgen hadden op de aspecten van 
impulsiviteit en aandacht die in deze taak gemeten worden.  
 
Hoofdstuk 3 was gericht op een ander gedragsaspect, namelijk het (ruimtelijk) geheugen. Bij het 
ruimtelijk geheugen is de hippocampus betrokken, een hersenkern waarvan het bekend is dat deze 
kan beschadigen als gevolg van stevig alcoholgebruik. Ik heb twee verschillende taken gebruikt om het 
ruimtelijk geheugen van mijn ratten te onderzoeken. In de eerste, het radiale arm doolhof, moesten de 
ratten onthouden waar ik voedselbrokjes verstopt had in een doolhof dat bestond uit een centraal 
platform waar acht armen op uitkwamen (zie hoofdstuk 1 Box 5). Ratten die tijdens hun adolescentie 
BT alcohol hadden gekregen vonden dit moeilijker dan de controle dieren. Ze maakten meer fouten bij 
het zoeken naar voedselbrokjes. In de tweede taak, de object-plaats herkenningstaak, werden mijn 
ratten in een kooi gezet waarin twee gelijkvormige objecten stonden. Daar mochten ze even aan 
snuffelen. Daarna werden de ratten uit de kooi gehaald en werd een object verplaatst. Vervolgens 
werden de ratten na een korte pauze terug gezet en moesten ze aangeven welk object verplaatst was. 
Ook in deze taak presteerden de ratten die BT alcohol hadden gehad minder goed. Echter, controle 
ratten, die niet tijdens maar direct na de adolescentie BT alcoholbehandeling kregen, hadden ook 
moeite met deze taak. Het alcohol effect in deze taak was dus niet “leeftijd specifiek”, zoals in de 
doolhof taak wel het geval was.  
 
7.2.2. Beperken van alcoholgebruik en terugval 
In het tweede deel van mijn proefschrift heb ik nieuwe methoden onderzocht die mogelijk 
alcoholgebruik en terugval kunnen onderdrukken in alcoholafhankelijke individuen. In hoofdstuk 4 heb 
ik hiervoor het medicijn varenicline in de eerder beschreven ZTT getest. Dit nieuwe medicijn wordt 
momenteel voorgeschreven aan mensen die willen stoppen met roken. Varenicline heeft een 
tweeledige werking. Het verhindert de aangename effecten van nicotine door de receptoren waarop 
nicotine in de hersenen aangrijpt af te schermen. Daarnaast stimuleert varenicline deze nicotine 
receptoren ook een beetje, zodat het in rokers de hunkering naar nicotine vermindert. Omdat gebleken 
is dat rokers die varenicline gebruiken niet alleen minder gaan roken, maar ook minder gaan drinken, 
wilde ik onderzoeken wat de effecten van varenicline zijn op het drink gedrag van ratten. In mijn 
experimenten heb ik laten zien dat behandeling met varenicline er voor zorgt dat ratten zichzelf 
minder alcohol toedienden. Bovendien vertoonden de ratten minder terugval dan dieren die geen 
varenicline kregen toegediend. Verrassend was, dat dit terugval-onderdrukkende effect niet aanwezig 
was in ratten die zichzelf nicotine toedienden in plaats van alcohol.  
In hoofdstuk 5 werd een andere strategie om terugval te verminderen onderzocht, waarbij ik gebruik 
maakte van geheugen manipulatie. Tot voor kort veronderstelden wetenschappers dat nieuwe 
(leer)ervaringen met een actief proces in het geheugen worden vastgelegd (geconsolideerd) en deze 
herinnering vervolgens onveranderbaar is. Echter, er is een nieuwe hypothese die stelt dat wanneer 
geconsolideerd geheugen opgehaald of geactiveerd wordt, dat deze herinnering veranderd kan worden 
en bovendien opnieuw met een actief proces moet worden vastgelegd om behouden te blijven. Door 
dit zogenaamde “reconsolidatie” proces met bepaalde farmaceutische stoffen te beïnvloeden kan 
vastgelegd geheugen worden gemanipuleerd. Zo hebben onderzoekers in ratten en mensen laten zien 
dat angst-gerelateerde herinneringen uitgewist kunnen worden als er na het ophalen van deze 
herinnering de β-adrenerge receptor blokker propranolol wordt toegediend. Nu is het zo dat bij 
verslaving herinneringen aan de verslavende stof en aan gerelateerde cues een belangrijke rol spelen 



bij het terugvallen naar het oude middelen misbruik. Daarom heb ik onderzocht of ik terugval naar 
alcoholdrinkgedrag kon verminderen door de reconsolidatie van alcohol-gerelateerde herinneringen te 
verstoren. Hiervoor heb ik ratten getraind in de ZTT en ze geleerd om een audiovisuele cue te 
associëren met een alcoholbeloning. Vervolgens heb ik na een periode van onthouding hun alcohol-
gerelateerde herinneringen geactiveerd en ze een injectie gegeven met propranolol. Ratten die deze 
behandeling kregen vertoonden later minder terugval naar alcoholzelftoediening dan hun soortgenoten 
die in plaats van propranolol met een zoutoplossing waren geïnjecteerd. 
 
7.3. Conclusie 
In hoofdstuk 6 vat ik mijn resultaten nogmaals samen en plaats ze in een bredere context. Met 
betrekking tot de effecten van adolescente alcohol blootstelling zijn mijn belangrijkste bevindingen dat 
BT - maar niet CZT - alcohol blootstelling resulteert in langdurige gedragsveranderingen. Vijf weken na 
de laatste alcohol behandeling vertoonden mijn inmiddels volwassen ratten verhoogde 
alcoholzelftoediening en een verminderd ruimtelijk geheugen. Adolescente alcohol behandeling had 
geen aantoonbare lange termijn gevolgen voor motivatie en terugval naar alcohol-zoekgedrag of op 
aandacht en impulsiviteit. Dit gedragsprofiel is een gevolg van de blootstelling aan alcohol en staat los 
van sociale, milieu en genetische aspecten en past binnen de voortschrijdende inzichten dat  
adolescenten kwetsbaarder zijn voor alcohol dan volwassenen. Verder maakt het duidelijk dat het 
binge drinken op jonge leeftijd kan leiden tot permanente veranderingen in geheugenprocessen en 
alcoholgebruik. In het licht van deze schadelijke gevolgen zijn toekomstige studies nodig om een beter 
begrip van de neurologische en neurochemische veranderingen te krijgen die adolescent 
alcoholgebruik veroorzaakt. Dit om kwetsbaarheid op deze leeftijd verder te karakteriseren en de 
gevolgen ervan beter te kunnen beheersen. Dergelijke studies kunnen gebaseerd worden op het 
behandelingsprotocol en de gedragstaken die ik in mijn proefschrift heb gebruikt. De resultaten van 
deze studies kunnen de ontwikkeling van nieuwe preventie- en behandelstrategieën om 
alcoholmisbruik onder jongeren en de gevolgen er van te verminderen stimuleren. 
 
In een tweede reeks van experimenten onderzocht ik de werkzaamheid van twee nieuwe "anti-
terugval" strategieën. Ik liet zien dat de partiële α4β2-nicotine receptor agonist varenicline naast 
effectieve vermindering van alcoholzelftoediening ook cue-geïnduceerde terugval naar alcohol 
zoekgedrag onderdrukte. Daarnaast heb ik in een geheugen reconsolidatie taak laten zien dat ratten 
na herhaalde geheugenactivering in combinatie met behandeling met de β-adrenerge receptor 
antagonist propranolol verminderde terugval naar alcohol zoekgedrag vertoonden. Hoewel er nog 
klinische studies nodig zijn om de gunstige effecten van deze twee behandelingen in mensen te 
onderzoeken, bieden mijn resultaten aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen voor 
alcoholafhankelijke patiënten. Dit is belangrijk omdat de werkzaamheid van huidige medicatie tekort 
schiet terwijl alcohol misbruik grote sociale- en gezondheidsproblemen veroorzaakt. 
 


