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Mijnheer de rector, dames en heren,  

        
Het is 1973 als Simeon ten Holt begint met het componeren van deze muziek. 
Het creatieve proces, achter het klavier, is een organische aaneenrijging van 
slechts enkele noten. Hij werkt uiteindelijk jaren aan de verschillende 
onderdelen van het stuk, tot het vlak voor de première wordt gedoopt tot 
Canto Ostinato. Ostinato verwijzend naar ‘voortdurend terugkerend’, 
‘herhalend’. Maar het werk is niet af. Het is plastisch omdat elke musicus zelf 
de vrijheid heeft te bepalen hoe vaak bepaalde passages te herhalen. De duur 
van de canto kan daardoor variëren van een uur tot wel een etmaal. De 
componist zei daarover: ‘Ook de veronderstelling van hoe-langer-hoe-beter is 
een vergissing als de spanning tussen twee tijdpunten ontbreekt en er niet 
meer klinkt dan zinloze herhaling van hetzelfde’.1 Hiermee bedoelde hij 
wellicht dat herhaling een doel moet hebben, en geen lege gewoonte moet 
zijn. Zoals ook iedere wending de betekenis weer doet veranderen. 
 
Als ik hier naar luister, denk ik aan de Alpen waar het gletsjerwater haar diepe 
sporen achterlaat in de harde rots. Een spoor in materiaal dat je intuïtief niet 
als plastisch zou beschouwen. Terwijl het water naar beneden klettert, hoor je 
de echo tegen de bergwand weergalmen. Het is als een gesprek, het zou de 
spreekkamer kunnen zijn, of een discours tussen twee wetenschappers. De 
herhaling van woorden zorgt voor herkenning, maar door de wending in de 
betekenis ontstaat er een veranderingsproces, zelden snel, meestal 
onopgemerkt. Totdat je er weer van een afstandje naar kijkt en ziet dat de 
stroom een zijweg heeft genomen. Als je die volgt, kom je ergens anders uit. 
Het staat niet in gesteente gebeiteld hoe het water zal stromen. Nee, het water 
vormt de rots.  

Vervang het woord rots door hersenen en water door gedrag en je hebt 
de essentie van de neuropsychiatrie te pakken. Het is niet alleen zo dat de 
hersenen het gedrag bepalen. Het gedrag vormt de hersenen ook, door de 
kracht van herhaling. Die kracht kan zowel destructief als helpend zijn. Juist 
het inzicht in die twee extreme uitkomsten geeft handvatten voor een 
hervorming van de psychiatrie.  
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Ik accepteer vandaag officieel mijn leeropdracht ‘Neuropsychiatrie’. Maar wat 
is neuropsychiatrie? Het staat mijns inziens niet synoniem voor 
‘ouderenpsychiatrie’, zoals het vaak gebruikt wordt. Het is ook zeker niet het 
vakgebied van ‘wij zijn ons brein’. Ik zou het als volgt willen definiëren: de 
neuropsychiatrie is de medische discipline op het grensvlak van de 
psychiatrie, neurologie, neuropsychologie en de klinische 
neurowetenschappen. Het doel is om psychopathologie te begrijpen vanuit het 
complexe samenspel tussen gedrag, omgeving, functionele betekenis en fysiek 
substraat. Het gedrag wordt bestudeerd vanuit een levensloopperspectief, 
waarbij de veranderingen over de tijd begrepen worden door enerzijds de 
normale ontwikkeling over de verschillende levensfasen en anderzijds de 
impact van de pathologie op deze ontwikkeling. De ziekte wordt daarbij 
gezien als een dynamisch proces door continue plastische veranderingen in 
hersenen en gedrag onder invloed van factoren binnen het lichaam en de 
dynamische wereld daar buiten. 
 
De neuropsychiatrie is een klinisch vak. Ik probeer de klinische praktijk en de 
wetenschap, met de opleiding in beide domeinen, te integreren. De afstand 
tussen de neurowetenschappen en de dagelijkse praktijk kan soms groot zijn 
en ik zie het als mijn taak die afstand te verkleinen. De ervaringen van de 
patiënt en de vragen die zij bij me oproepen vertalen zich naar een hypothese 
en vervolgens een onderzoeksplan. Vaak betreft dat de functie van de 
hersenen of een nieuwe behandelvorm die op een andere manier aangrijpt op 
die hersenfunctie. De resultaten vinden dan idealiter hun weg terug naar de 
klinische praktijk door een veranderde kijk op de diagnostiek of behandeling. 
Als psychiater probeer ik te begrijpen hoe emoties en gedachten het gedrag 
vormen en welke betekenis het gedrag heeft voor het individu. Kennis over de 
werking van de hersenen is daarbij essentieel, maar zeker niet alles 
verklarend. Het kan namelijk goed zijn dat voor precies hetzelfde gedrag bij 
de ene mens een duidelijk anatomisch substraat is aan te wijzen en voor de 
ander niet.  
 
De vraag hoe belangrijk de kennis over de hersenen nu werkelijk is in de 
behandeling van patiënten met psychiatrische ziekten is al sinds het begin van 
de 19de eeuw onderwerp van strijd. Als ik het vak van de afgelopen twee 
eeuwen overzie, dan concludeer ik dat de psychiatrie steeds weer gespleten 
wordt door twee opponerende visies op mentale ziekten. De ene visie gaat uit 
van een oorsprong van ziekte in de biologie van het centrale zenuwstelsel, het 
neurowetenschappelijke model. De andere visie gaat uit van de 
psychologische en sociaal-maatschappelijke factoren als oorsprong van ziekte, 
het bio-psycho-sociale model. Welke pool in die dualiteit leidend is wisselt 
per periode.2  
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De eerste bloeifase van het neurowetenschappelijke model werd ingeluid door 
Wilhelm Griesinger aan het einde van de 19de eeuw. In die jaren beschreven 
Karl Wernicke en Sergei Korsakoff de effecten van thiaminedeficiëntie bij 
alcoholisme. Theodor Meynert probeerde toen al de anatomie van de hersenen 
in relatie te brengen met psychiatrische ziekten. Maar de doorbraken waren 
beperkt en de psychiatrische ziekenhuizen zaten overvol met patiënten die 
leden aan de gevolgen van alcohol en syfilis. Teleurgesteld in de opbrengst 
van de neurowetenschappen legde Emil Kraepelin zich toe op de beschrijving 
van symptomen en introduceerde Adolf Meyer het bio-psycho-sociale model. 
Ondertussen kwam ook het psychodynamische gedachtengoed van Sigmund 
Freud steeds meer op de voorgrond te staan.  

Maar de ontwikkelingen in het laboratorium stonden niet stil. Een 
belangrijke doorbraak kwam in 1929, toen Alexander Fleming bij toeval 
penicilline ontdekte, waardoor neurosyfilis behandelbaar werd, een klassiek 
neuropsychiatrisch beeld dat we nu niet vaak meer zien in de praktijk. In de 
jaren 30 werden ernstige depressies en psychosen behandelbaar door 
toepassing van elektroshock therapie. De echte bloeifase van de 2de episode 
van het neurowetenschappelijke denken kwam in de jaren 50 toen 
achtereenvolgens verschillende medicijnen werden ontwikkeld: lithium, het 
eerste antipsychoticum chlorpromazine, de benzodiazepines, en het eerste 
tricyclische antidepressivum imipramine. Psychiaters werden pillendokters. 
Het was het tijdperk van de simplistische hypotheses waarbij voor elke 
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psychiatrische stoornis een andere neurotransmitter en dus eigen pil werd 
gevonden. Het succes van de psychofarmacologie gaf ook de aanzet voor een 
forse tegenbeweging, de anti-psychiatrie. De vooruitgang die de psychiatrie 
had gemaakt op neurowetenschappelijk vlak werd geassocieerd met een 
verlies aan aandacht voor het individuele verhaal. De verfilming van het boek 
‘one flew over the cuckoo’s nest’ en boeken van onder andere Michel 
Foucault droegen bij aan het toenemende publieke cynisme over het vak 
psychiatrie. Ik ben zelf geboren in die hoogtijdagen van de antipsychiatrie in 
de jaren 70. Dat verklaart misschien ook waarom mijn ouders niet direct 
dolenthousiast reageerden toen ik vertelde dat ik psychiater wilde worden.  

De derde bloeifase van het neurowetenschappelijke geloof in de 
psychiatrie heb ik zelf bewust meegemaakt. Deze begon in de jaren 80-90 toen 
de neuroimaging in opmars kwam. Het was een herkansing na de teleurstelling 
over het niet vinden van duidelijke ziekteoorzaken in de 19de eeuw. Met PET 
werd het mogelijk om neurotransmittersystemen in beeld te brengen, met MRI 
konden we het denkende brein lezen, en het biologisch enthousiasme leidde 
tot de ontwikkeling van methoden om de hersenfunctie te manipuleren. Het 
eind van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw was de periode van de grote 
biologische beloftes met het brein als troetelkind. Dertig jaar neuroimaging 
heeft veel geld gekost, en zeker ook veel relevante kennis opgeleverd over de 
relatie tussen hersenfunctie en gedrag. Ondertussen is, waarschijnlijk door 
dezelfde teleurstelling in de neurowetenschappen als een eeuw geleden, 
opnieuw een oppositie gaande tegen het veld.  
 Als je goed kijkt, dan is er toch ook wel iets aan de hand. Eigenlijk twee 
observaties: allereerst is uit de veelheid aan bevindingen nauwelijks meer te 
destilleren wat een werkelijk belangrijke bevinding is en wat 
wetenschappelijke ruis is, doordat onderzoeksresultaten heel vaak niet worden 
gerepliceerd. Ten tweede heeft al die neurowetenschappelijke kennis nog niet 
echt geleid tot grote doorbraken in de behandeling of de prognose voor onze 
patiënten. De centrale vraag is hoe we binnen het neurowetenschappelijk 
onderzoek de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van bevindingen 
kunnen vergroten, en hoe we de nieuwe kennis kunnen vertalen naar 
producten waar de patiënt echt iets aan heeft. 
 Ook in Nederland bestaat er polarisatie tussen de brein-denkers en de 
socio-denkers. Verschil in perspectief is relevant en kan juist tot verdieping 
leiden. Maar het gesprek over die verschillen in ideeën wordt te weinig 
gevoerd tussen vakgenoten. Het gebeurt vooral met de wereld erbuiten die 
toch al 2 eeuwen het idee heeft dat binnen de psychiatrie kennelijk geen 
consensus is over wat ziekte is, of psychiatrische ziekten überhaupt bestaan en 
hoe zij aangepakt moeten worden. Ik denk zelf dat de integratie van de 2 
visies voor het oprapen ligt als je het gedrag van de patiënt centraal stelt. 
Gedrag vormt de brug tussen hersenfunctie aan de ene kant en de betekenis 
van het gedrag in de context aan de andere kant. 
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In de psychiatrie is een goede observatie van gedrag daarom cruciaal. Voor 
mij zijn heel inspirerend geweest de gevalsbeschrijvingen van Irvin Yalom en 
Oliver Sacks. Irvin Yalom vanwege zijn bijzonder scherpe blik op de 
intrapsychische en intermenselijke dynamiek, meestal gekenmerkt door 
patronen van herhaling, en Oliver Sacks vanwege zijn gedetailleerde 
beschrijving van patiënten met neurologische ziekten. Psychiatrische beelden 
bij bekende neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, 
Huntington, fronto-temporale dementie, hersentumoren of epilepsie, kunnen 
bijdragen aan het beter begrijpen van psychiatrische beelden ook buiten de 
neurologie.   
 
Ik wil vandaag twee mensen centraal stellen: Lisa en haar vader Peter. Ze 
hebben veel gemeen zullen we zien. Laten we beginnen met Lisa. Ze zit in de 
2de klas van de HAVO. Lisa is altijd een vrolijk kind geweest, wel een beetje 
voorzichtig van aard. De overgang naar de middelbare school was spannend, 
maar Lisa had altijd haar zaakjes prima op orde. Op een dag was ze erg 
gespannen toen ze naar school ging. Haar vader zou diezelfde dag een 
afspraak hebben bij de neuroloog, om de uitslag te horen van het onderzoek. 
Er waren ook meerdere scans van zijn hoofd gemaakt, en Lisa maakte zich 
zorgen. Die dag kwam ze te laat in de klas, omdat ze niet goed op het rooster 
had gekeken. Na het checken van de school-app kwam ze alsnog in de Franse 
les, waar de docent haar en public en in het Frans op haar nummer zette. 
Terwijl de les snel werd opgepakt, begon Lisa het Franse woord te zoeken 
voor ‘dood’. La mort. Mourir, je meurs, tu meurs, elle meurt, nous mourons, 
vous mourez, ils meurent. Zo ging het door in haar hoofd. ‘s Avonds in bed 
kwamen de woorden weer voorbij, ze verbeeldde zich dat de Franse docent 
door haar woorden getroffen zou worden. Zou ze met haar gedachten een 
mens kunnen doden? Ja, waarom niet? Hoe kon ze er zeker van zijn dat dat 
niet kon? Ze werd onrustig, angstig. Ze moest het neutraliseren. Ze moest het 
goedmaken. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Zeven keer. Sinds die 
dag checkte Lisa 7x voorafgaand aan elke les waar ze moest zijn, in haar 
hoofd precies tegelijkertijd de woorden ‘il vit’ uitsprekend, en als ze dat niet 
goed deed, moest het opnieuw, totdat het goed was. Het nam haar volledig in 
beslag, terwijl ze ogenschijnlijk normaal meedeed met de dagelijkse gang van 
zaken op school. Het checken van de school-app nam inmiddels 3 uur per dag 
in beslag. Na maanden twijfelen vertelde Lisa haar moeder wat er speelde. 
Haar moeder herkende direct wat Lisa zei; moeders’ zus, had vergelijkbare 
klachten. Het werd destijds dwangneurose genoemd, tegenwoordig 
dwangstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis, kort gezegd OCD.  
 
Stel dat Lisa mee zou hebben gedaan met één van onze hersenscan-
onderzoeken, wat zouden we dan hebben gezien? Het allereerste experiment 
waar ik zelf als promovendus aan werkte, in 2000, was een zogenaamde 
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symptoomprovocatiestudie bij patiënten met smetvrees, een andere vorm van 
OCD. In deze periode stond het veld van de neuroimaging nog in de 
kinderschoenen, maar de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. We 
werkten toen met radioactief gelabeld zuurstof, welke met een halfwaardetijd 
van 2 minuten, werd ingespoten voorafgaand aan elke scan. Op die manier 
brachten we de geactiveerde en dus zuurstof gebruikende hersengebieden in 
beeld terwijl proefpersonen naar vieze en schone plaatjes keken. 
 Als je dan de hersenactiviteit vergelijkt tussen die 2 condities en je 
vergelijkt de activatiepatronen in patiënten en controles, dan zie je 2 
opvallende dingen: het controlesysteem, de prefrontale cortex, samen met het 
dieper gelegen striatum, schiet bij dwangpatiënten te kort, de amygdala als 
angstkern van de hersenen vuurt opvallend, en de activiteit van de amygdala 
neemt gedurende het experiment niet af, zoals je zou verwachten bij 
aanhoudende provocatie, maar deze neemt toe.3 Wat we dus zien, is dat het 
controlesysteem onvoldoende in staat is de angstrespons bij te sturen. De 
patiënt gebruikt buiten de scanner de dwangrituelen om die spanning af te 
laten zakken.  

In de wetenschap geldt: één bevinding is geen bevinding. Oftewel: pas na 
replicatie in onafhankelijke groepen kan je ervanuit gaan dat de resultaten 
meer zijn dan een vals-positieve toevalstreffer. Stella de Wit heeft 10 jaar later 
hetzelfde laten zien met functionele MRI. Ze is wel een stap verder gegaan nu. 
Ze heeft laten zien dat je met transcraniële magnetische stimulatie (afgekort 
TMS) de emotionele reactie op de provocatie kan beïnvloeden.4 TMS is een 
niet-invasieve methode om de hersenactiviteit te veranderen: door stimulatie 
met een magnetische spoel op de buitenkant van de schedel, wordt een 
elektrisch stroompje opgewekt in de hersenschors vlak onder de schedel. Dat 
beïnvloedt niet alleen de activiteit in precies dat stukje, maar ook in de 
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gebieden die daarmee in verbinding staan. Ik verwacht op basis van onze 
onderzoekresultaten dat TMS in de toekomst een aanvulling kan zijn op 
gedragstherapie, met name voor patiënten die geen herstel bereiken met de 
gedragstherapie alleen. 
 
Cognitieve gedragstherapie is bij OCD de meest gebruikte behandeling, naast 
medicatie. De patiënt wordt bloot gesteld aan de gevreesde situatie. Obsessies 
worden hierdoor getriggerd, maar de patiënt heeft de opdracht de opgeroepen 
spanning niet te dempen door het uitvoeren van dwanghandelingen. Het doel 
is de patiënt te laten ervaren dat de spanning zakt, ook zonder dat de rituelen 
worden uitgevoerd. Dit doet beroep op de extinctie, het ‘ontleren’ van de 
aangeleerde angstrespons. Het andere aspect van de behandeling bestaat uit 
het actief veranderen van de gedachten, ook wel emotieregulatie genoemd. 
Beide processen doen een beroep op hersencircuits die juist niet goed 
functioneren bij deze patiënten. De therapie kan dus beschouwd worden als 
een training van functies die mogelijk in aanleg zwakker zijn. TMS zou de 
hersencircuits een zetje kunnen geven in de goede richting, waardoor een 
begin gemaakt kan worden met een gedragsverandering. Herhaalde TMS 
sessies, in combinatie met de door de therapie in gang gezette 
gedragsverandering, kan vervolgens zorgen voor neuroplastische 
veranderingen in de hersencircuits waardoor de functie uiteindelijk blijvend 
normaliseert. Het veranderde perspectief geeft bovendien de patiënt zelf ook 
vertrouwen dat hij of zij in staat is tot herstel, wat het veranderde gedrag weer 
doet bestendigen.  

Samen met Ysbrand van der Werf, en in samenwerking met Anneke 
Goudriaan van het AMC, wil ik komende jaren verder investeren in deze 
methode. Ik wil begrijpen hoe herhaalde stimulatie leidt tot veranderingen in 
neurotransmitterfunctie, netwerkcommunicatie en gedrag. Door de humane 
experimenten parallel te laten lopen aan het dierexperimenteel onderzoek van 
Tommy Pattij en Taco de Vries kan kennis van celniveau vertaald worden 
naar complex menselijk gedrag. 
 
Problemen in emotieregulatie gaan dus gepaard met veranderde functie van 
specifieke hersencircuits. We weten dat de hersengebieden die betrokken zijn 
bij emotieregulatie niet alleen anders functioneren, maar dat ook de 
onderliggende structuur anders is. Het volume van de prefrontale cortex en de 

insula is kleiner bij patiënten 
met dwang5. Dat is overigens 
niet een hele specifieke 
afwijking. We zien precies 
dezelfde verschillen ook bij 
andere angststoornissen, zelfs 
bij depressie en psychose6.  



 

 
8 

Ik denk dat verstoorde emotieregulatie beschouwd kan worden als een van de 
meest centrale dysfuncties bij psychiatrische stoornissen. Het lijkt erop dat het 
kleinere volume een gevolg is verstoorde uitrijping van de hersenen. Ik wil dat 
verder gaan onderzoeken vanaf de hele vroege kindertijd, zoals mogelijk is 
binnen het Generation R cohort in Rotterdam. Zo kun je zien wat er gebeurt 
op hersenniveau voordat de ziekte zich heeft ontwikkeld en welke invloeden 
vroeg in het leven bijdragen aan de balans tussen kwetsbaarheid en 
weerbaarheid. 
 
Voor Lisa kwam snel hulp. Bij andere mensen komt hulp vaak veel te laat, 
ook omdat ze zelf te lang wachten met het zoeken naar hulp. Dat komt onder 
andere door het stigma rondom psychiatrische ziekten en de onbekendheid 
met de mogelijkheden tot herstel. De nieuwe beweging MIND, een 
gemeenschappelijk initiatief van Landelijk Platform GGZ en Fonds 
Psychische Gezondheid / Korrelatie zal in de samenleving het bewustzijn over 
geestelijke gezondheid gaan vergroten en de visie op mentale ziekten helpen 
verbeteren.  

Bij vertraging in het starten van behandeling zal pathologisch gedrag 
steeds verder ingesleten raken in het leven. Ik zal laten zien dat het ook inslijt 
in de hersenen. Deze resultaten zijn verkregen door internationale 
samenwerking. Door kostbare hersenscans uit alle windstreken van de wereld 
samen te brengen in één analyse, lukt het beter om wetenschappelijke ruis van 
daadwerkelijk waarneembare effecten te onderscheiden. Dit gebeurt onder 
andere binnen het ENIGMA consortium, geïnitieerd door Paul Thompson in 
Los Angeles. De OCD werkgroep wordt vanuit Nederland geleid. Premika 
Boedhoe heeft laten zien dat volwassen patiënten met OCD een groter 
pallidum hebben dan gezonde volwassenen.7 Dat geldt vooral voor patiënten 
die al vanaf kindertijd last hebben van dwang en dus sinds jaren, vaak wel 30-
40 jaar, dagelijks last hebben van repetitief gedrag. Het past bij wat we al 
eerder vonden: waar bij gezonde volwassenen het pallidum met het ouder 
worden kleiner wordt, zoals eigenlijk alle delen van de hersenen, zo blijft het 
volume bij patiënten met dwang tijdens de veroudering behouden.5 Het 
pallidum is een belangrijke structuur binnen de hersencircuits die het gas 
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geven, schakelen en remmen in gedrag verzorgen. Het laat zien dat zich 
herhalend gedrag leidt tot plastische veranderingen in aan dat specifieke 
gedrag gekoppelde hersencircuit. Het past bij het al oude principe ‘use it or 
loose it’. Het grotere volume kan daarom ook beschouwd worden als gevolg 
en niet als oorzaak van het repetitieve gedrag. Dit is een voorbeeld van hoe 
gedrag de hersenen vormt. 

Hoe ik er nu tegen aan kijk is dat veranderde uitrijping van de 
prefrontale cortex vroeg in het leven zorgt voor de verhoogde emotionele 
kwetsbaarheid; getriggerd door een ervaring gedurende het leven neemt de 
spanning ineens toe en met het doel de spanning te laten zakken worden 
bepaalde handelingen uitgevoerd; omdat het helpt de onzekerheid te 
beheersen, gaat het zich herhalen, maar het schiet zijn initiële doel voorbij; het 
repetitieve gedrag versterkt vervolgens het herhalingssysteem in de hersenen, 
waardoor de circuits verder uit balans raken en de dwang dieper ingesleten 
raakt. De ziekte verandert zo per fase en de hersenen veranderen mee. Ik wil 
me de komende jaren verder richten op deze temporele effecten, door de 
veranderingen in gedrag en hersenen te onderzoeken over de gehele 
levensloop en gedurende de verschillende fasen van het ziekteproces. Het zal 
uiteindelijk kennis opleveren over hoe behandelingen specifieker kunnen 
aangrijpen op het mechanisme dat voor die specifieke fase van belang is. 
 
We gaan terug naar Lisa en haar vader Peter. In de tussentijd is het meer dan 
een jaar bekend dat bij Peter sprake is van de ziekte van Parkinson. De laatste 
2 jaar voorafgaand aan de diagnose ging het al steeds moeizamer. Peter kon op 
zijn werk minder goed functioneren onder stress, had soms moeite zich te 
concentreren en was zijn kenmerkende grenzeloze motivatie kwijt geraakt. Nu 
heeft Peter van de neuroloog begrepen dat een tekort aan het stofje dopamine 
niet alleen de oorzaak was van zijn trage en stijve beweging, maar ook 
verklarend voor de verminderde mentale drive. Sinds een klein jaar gebruikt 
Peter nu Parkinson-medicatie, een dopamine-agonist, om het tekort aan 
dopamine te compenseren, en gaat het allemaal weer een stuk makkelijker.  

Maar recent meldde Peter zich weer op de 
polikliniek. Enigszins gegeneerd over zijn 
eigen verhaal, biechtte hij op dat hij sinds 
kort zijn impulsen niet meer onder controle 
heeft. Hij heeft in korte tijd een boot 
gekocht, een nieuw horloge, enkele 
maatpakken van Italiaans design en voelt ’s 
nachts als hij wakker wordt sterk de neiging 
om op internet te zoeken naar leuke gadgets 
voor zijn nieuwe boot. Hij kent van zichzelf 
wel de zwak voor mooie dingen, maar nooit 
eerder in zijn leven had hij er zo aan toe 
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gegeven. Hij wist ergens wel dat hij fout zat, maar de drang was groter dan de 
controle die hij erover had. Hij wist ook dat er een relatie bestond met de 
Parkinsonmedicatie, want de neuroloog had hem in een eerdere fase wel eens 
gevraagd naar dit soort gedrag. Hyperseksualiteit, gokken, kopen, snoepen, en 
andere gedragsverslavingen zijn bekende complicaties van dopaminerge 
behandeling bij patiënten met Parkinson en komen bij ongeveer 15% van de 
patiënten voor. Soms mild, je zou het dan niet een stoornis noemen. Maar 
vaak met ernstigere financiële, relationele of maatschappelijke gevolgen voor 
de patiënt en zijn of haar omgeving.  

Naast deze impulscontrolestoornissen komen bij Parkinson ook andere 
neuropsychiatrische beelden veel voor, zoals depressie, angst, psychose, 
cognitieve stoornissen en slaapstoornissen. Ik ken geen ziekte waarbij de 
fysieke en mentale symptomen zo verweven zijn als bij de ziekte van 
Parkinson. Het complexe samengaan van motorische en neuropsychiatrische 
symptomen bij Parkinson vraagt eigenlijk om de ouderwetse zenuwarts als 
hoofdbehandelaar. De opleidingen tot psychiater en tot neuroloog zijn 
tegenwoordig volledig gescheiden. Het gevolg is dat de gemiddelde neuroloog 
weinig kennis heeft van de psychiatrie en de gemiddelde psychiater weinig 
weet van de neurologie en de anatomie van het centraal zenuwstelsel. Dit 
vraagt om intensieve samenwerking. Met de neurologen Henk Berendse en 
Elisabeth Foncke werk ik sinds 2008 letterlijk zij-aan-zij in de patiëntenzorg, 
ieder vanuit zijn eigen expertise en goed op elkaar afgestemd. We zien 
patiënten samen en zoeken met de patiënt naar een optimale balans in zowel 
fysiek als mentaal welzijn. Het integrale denken heeft ook geleid tot een 
intensievere samenwerking tussen de fysiotherapeuten en de psychologen. 
Daar komen nu mooie initiatieven uit voort, zoals de integrale aanpak van de 
interactie tussen fysieke stijfheid en mentale spanning.   
 
Terug naar de gedragsverslavingen bij Parkinson. We hebben ons de 
afgelopen jaren afgevraagd of er meetbare kenmerken op hersenniveau 
bestaan, die zouden kunnen helpen voorspellen wie wel en wie niet deze 
extreme gedragingen zullen ontwikkelen na start van de Parkinsonmedicatie. 
Chris Vriend heeft laten zien dat de gevoeligheid voor het ontwikkelen van 
impulscontrolestoornissen onder andere gerelateerd is aan de mate van schade 
in dat gedeelte van het striatum dat van belang is voor onze gevoeligheid voor 
beloning.8 We vonden precies het omgekeerde van wat we hadden verwacht 
en dit is inmiddels door anderen gerepliceerd. Dit onderwerp vraagt om een 
beter begrip van de interactie tussen de verschillende 
neurotransmittersystemen. PET-onderzoek en dierexperimenteel onderzoek 
zijn daarvoor bijzonder belangrijk. De komende jaren wil ik, samen met 
Roshan Cools in Nijmegen, Jan Booij van het AMC en collega’s van de 
afdeling Anatomie & Neurowetenschappen van VUmc, de mechanismen die 
onderliggend zijn aan het ontstaan van impulscontrolestoornissen verder 
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onderzoeken. We zullen hiervoor ook de samenwerking opzoeken met de 
farmaceutische industrie. Op die manier kunnen we samen toewerken naar 
nieuwe medicamenteuze behandelopties.  
 
Wat hebben vader Peter en dochter Lisa gemeen? Niets, zult u zeggen. De ene 
is impulsief en heeft een ouderdomsziekte, de ander is dwangmatig en heeft 
een typische ontwikkelingsstoornis. Toch is dat niet het geval. Zowel bij de 
dwang van Lisa als de koopverslaving van Peter is er sprake van een te kort 
schieten van het controlesysteem in de hersenen. Het gaspedaal wordt 
ingedrukt, maar het remmen en schakelen schiet te kort. De cognitieve 
controle staat onder invloed van onder andere dopamine.  

De relatie tussen 
dopamine en de 
mate van cognitieve 
controle kent een 
zogenaamde 
omgekeerde-u 
relatie: zowel een 
tekort (zoals bij 
Parkinson) als een 
teveel (zoals bij 
OCD) aan dopamine 
leidt tot 
verminderde 
cognitieve functie.9  
 

De cognitieve functie kunnen we onderzoeken in patiënten met behulp van 
MRI. We hebben afgelopen jaren precies dezelfde experimenten gedaan bij 
OCD en Parkinson en zo inzicht gekregen in deels overlappende mechanismen 
bij deze zeer verschillende ziektebeelden. Dit is werk van Stella de Wit, 
Froukje de Vries, Niels Gerrits, Chris Vriend en James Trujillo.  
 Bij OCD zien we dat het controlesysteem in de hersenen harder moet 
werken, dus actiever is, tijdens de uitvoering van een taak.10,11 Daarmee lukt 
het toch nog niet om deze taak optimaal uit te voeren, met name als de taak 
moeilijker wordt. Bij de gezonde broers en zusters van patiënten met OCD 
zien we ook deze verhoogde activiteit, zelfs nog sterker dan bij de patiënten, 
maar zij presteren wel goed op de taak. De hyperactiviteit in het controle 
circuit lijkt dus een zeker nut te hebben, een compensatiemechanisme te zijn 
voor een genetisch deficit. Binnen de patiëntengroep geldt dat m.n. de meer 
complex aangedane patiënten minder compensatie laten zien. Dit lijkt deels te 
komen door een verstoring vanuit het emotionele, limbische circuit.11,12 De 
emotie remt het denken zou je kunnen zeggen.  
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 Ook bij Parkinson zien we dat het controlesysteem tekort schiet. Dit 
gebeurt al vroeg in het ziekteproces. De inefficiëntie van het controlesysteem 
lijkt deels te verklaren vanuit slechtere communicatie tussen de betrokken 
hersengebieden. In eerste instantie kan deze slechtere netwerkcommunicatie 
gecompenseerd worden door gewoon harder te werken.13-15 Hierdoor blijft de 
functie enige tijd op het oude niveau. U kunt het vergelijken met een slechte 
lijn, waarbij het nodig is om harder te spreken om nog verstaanbaar te zijn. 

Maar bij 
voortschrijdende 
neurodegeneratie 
schiet de 
compensatie toch 
tekort.16 Vanaf dat 
moment worden de 
cognitieve 
problemen ook 
merkbaar voor de 
patiënt. Patiënten 
zijn in deze fase ook 
kwetsbaar voor 
schommelingen in 

het dopamine-niveau, waardoor het uitwerken van de medicatie niet alleen 
gepaard gaan met stijfheid van de spieren, maar ook met stagneren in het 
denken.   
 
Deze bevindingen nodigen uit tot een vertaling naar de klinische praktijk. 
Want waarom zou je een zwakte van het cognitieve netwerk onbehandeld 
laten, terwijl je de patiënt wel laat trainen bij de fysiotherapeut om de 
motorische functie te verbeteren? Je zou de cognitieve controle willen laten 
toenemen, door verbetering van de netwerkverbindingen of versterking van de 
compensatie. Dat vraagt om trainen. Trainen is herhalen, want alleen door 
herhaling wordt de functie een tweede natuur. Sport is een goed voorbeeld van 
hoe herhaling leidt tot opbouw van functie en spiermassa.  

Een ander voorbeeld: bij ons thuis wordt elke dag veel muziek gemaakt. 
Ada, Willemijn en Zwaantje leerden met de linker hand de posities over de 
viool voordat ze leerden schrijven met rechts. Eindeloze herhaling van 
loopjes, aangestuurd door de motorische cortex en continu bijgestuurd door de 
auditieve feedback. Gedurende het proces zie je de hersenen veranderen.17 De 
motorische cortex verliest zijn normale asymmetrie, door de repetitieve 
vingervlugheid van de niet-dominante linker hand. Daarnaast wordt de 
hersenbalk die de twee hemisferen met elkaar verbindt, door de sterke 
communicatie tussen de twee hemisferen, heel dik. Ten derde ontwikkelt de 
temporale cortex zich sterk, gekoppeld aan de hoge gevoeligheid voor timing 
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en toon. Alle bij musici gevonden veranderingen zijn duidelijk gerelateerd aan 
eindeloze herhaling: hoe jonger er begonnen wordt en hoe meer jaren er 
getraind wordt, hoe meer uitgesproken de verschillen. Mocht u zich zorgen 
beginnen te maken: thuis is de muzikale focus niet gedreven door de hang 
naar hersenmanipulatie, maar door de liefde voor muziek. Ik heb bovendien 
ooit moeten beloven dat ik onze kinderen niet lastig val met experimenten in 
de scanner. 

De zojuist genoemde trainingseffecten zijn niet voorbehouden aan 
plastische kinderhersenen. Londense taxichauffeurs bijvoorbeeld hebben heel 
specifiek een groter achterste deel van de rechter hippocampus, een gebied dat 
van belang is voor het uit het geheugen ophalen van eerder genomen routes.18 
Hoe langer de taxichauffeur werkzaam is, hoe groter het achterste deel van de 
rechter hippocampus. Deze plastische effecten verdwijnen vervolgens weer 
gedeeltelijk zodra de taxichauffeur met pensioen gaat.  

Er zijn veel vertalingen mogelijk naar de neuropsychiatrie in de vorm 
van nieuwe behandelmogelijkheden. Denk aan trainen van het denken na 
neurochirurgische ingrepen, vertragen van cognitieve achteruitgang bij 
Parkinson of schizofrenie of het versterken van emotieregulatie bij angst en 
depressie. Chris Vriend en Tim van Balkom zijn met deze gedachten samen 
aan het werk gegaan. Zij hebben een leuke behandeling ontwikkeld voor 
patiënten met Parkinson: deze mensen gaan met behulp van 
computerspelletjes spelender wijs aan hun gezondheid werken. De hypothese 
is dat door het veelvuldig trainen van specifieke hersencircuits de 
netwerkcommunicatie verbetert. Als dat het geval is, zou dat de overgang naar 
de Parkinsondementie kunnen uitstellen. De actieve participatie van 
patiëntonderzoekers aan alle initiatieven op het gebied van onderzoek en 
zorginnovatie laat zien dat de kracht bij de patiënten zelf ligt. Als u, net als ik, 
gelooft in de plasticiteit van de hersenen en zich na het passief aanhoren van 
mijn verhaal de behoefte voelt opkomen vanmiddag actief bij te dragen, dan 
kunt u dit specifieke project financieel steunen door middel van een donatie 
aan Stichting VUmc Fonds.* 
 
Ik heb u aan het begin van mijn verhaal geschetst dat het neuro-
wetenschappelijke model in de psychiatrie al meerdere episodes heeft gekend 
en we nu de opdracht hebben de waardevolle kennis die de afgelopen decennia 
is opgebouwd te filteren en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. We moeten 
nu antwoord gaan geven op belangrijke klinische vragen. Hoe grijpen 
behandelingen in op de hersencircuits? Verschilt dat per ziektefase? Welke 
symptoomprofielen en hersenpatronen voorspellen een goede uitkomst op 
behandeling A en welke op behandeling B?  

Ik heb in mijn visie op het vak het gedrag centraal gesteld en aan de 
hand van enkele voorbeelden laten zien dat herhaling in gedrag zichzelf 
versterkt en veranderingen veroorzaakt in de hersenen. Ziekten veranderen 
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daardoor over de tijd. Ik heb laten zien hoe invaliderend repetitief gedrag kan 
zijn, zoals bij Lisa en Peter. Tegelijkertijd heb ik ook beargumenteerd dat 
ander herhalend gedrag juist opbouwt. Er zijn zoveel activiteiten in het 
dagelijks leven waar we uren per week aan spenderen omdat we weten dat we 
door de herhaling een steeds betere prestatie kunnen leveren. Waarom 
verwachten we dan dat psychiatrische stoornissen, die vaak zeer chronisch van 
aard zijn en veel opzichten vervlochten zijn met hardnekkige gedragspatronen, 
kunnen verdwijnen door slechts een pil of af en toe een goed gesprek?  
 
Waar zou ik heen willen in de komende jaren? Mijn eerste ambitie is om beter 
te begrijpen welke factoren bijdragen aan gezonde hersenontwikkeling vanaf 
het prille begin en behoud van functie gedurende de veroudering. Dit moet 
zich dan vertalen naar methoden om de weerbaarheid te verhogen en 
natuurlijke compensatie in risicogroepen te verbeteren. Zo kunnen 
psychiatrische ziekten voorkomen worden. 

Mijn tweede ambitie is om behandelingen doeltreffender te maken door 
deze precies aan te laten sluiten bij het onderliggende neurale mechanisme, 
welke kan verschillen per fase in de levensloop en per ziektefase. Als de 
effectiviteit toeneemt, neemt chroniciteit af.   

Mijn derde ambitie is door intensieve training verandering in gedrag te 
forceren, ook als het chronisch is geworden, eventueel geholpen door 
neuromodulatie, zoals met TMS. Afhankelijk van de pathologie van de 
individuele patiënt, zou die training gericht kunnen zijn op het denken, de 
emoties, de fysieke toestand, de sociale participatie of de combinatie van 
domeinen, die elkaar ook onderling weer beïnvloeden. Hoewel sommige 
schade wellicht niet meer te repareren is, zijn er vaak nog mogelijkheden om 
andere functies te verbeteren, zodat enige compensatie mogelijk is. Als ook 
dat niet meer mogelijk is, moeten we altijd, ook met lege handen, naast de 
patiënt blijven staan. 

Mijn vierde ambitie betreft de integratie van domeinen. Ik wil drie 
bruggen verstevigen. De eerste is de brug tussen de klinische praktijk en het 
laboratorium. Dat is ook de reden dat ons team Neuropsychiatrie is ingebed op 
de afdeling Anatomie & Neurowetenschappen en Amsterdam Neuroscience. 
De tweede brug moet het lichaam-geest dualisme aanpakken. Door de 
interactie tussen motorische, autonome, cognitieve en emotionele processen 
ook op hersenniveau beter te begrijpen, kunnen we voor neuropsychiatrische 
stoornissen, zoals bij de ziekte van Parkinson, nieuwe behandelingen 
ontwikkelen die op die interactie aangrijpen. De derde brug is de dialoog 
tussen de brein-denkers en de socio-denkers. Het vak vraagt in deze tijd om 
integratie van ideeën i.p.v. polarisatie van kampen. Daniel Kahneman 
beschrijft het principe van ‘samenwerken met de vijand’. Dat houdt in dat 
mensen die verschillen in visie, samen aan de slag gaan. Ze maken samen een 
onderzoeksplan om alle verschillen in hypotheses stap-voor-stap uit te zoeken 
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en schrijven samen vervolgens de bevindingen op, waarbij de verschillende 
interpretaties van de feiten naast elkaar worden gezet.19 Een dergelijke op 
inhoud gestuurd discours is nodig om ervoor te zorgen dat verschil in visie 
leidt tot een nog beter inzicht in het werkelijke samenspel tussen hersenen, 
gedrag, betekenis en context.  
 
Los van mijn ambities voor de patiënten, heb ik de ambitie een goede mentor 
te zijn voor de nieuwe generatie. Voor de wetenschap geldt dat herhaling aan 
de basis ligt van betrouwbare en reproduceerbare bevindingen. Dat vraagt om 
eindeloos checken van databestanden, geestdodende uren achter matlab om 
analyses te controleren en grote inzet voor slechts kleine stapjes. Dat vraagt 
om focus. Tegelijkertijd komen de grote doorbraken juist vaak voort uit 
onverwachte hoek en gekke out-of-the-box gedachten, meestal ingegeven op 
momenten van ontspanning. Door de hoge werkdruk is voor creativiteit en 
nieuwsgierigheid in de huidige academische setting vaak veel te weinig rust 
en ruimte. We moeten als wetenschappers een goede balans vinden tussen 
analyseren en reflecteren, tussen focus en betekenis. Jonge wetenschappers 
moeten gevormd worden in die twee complementaire werkelijkheden: 
enerzijds herhaling in de vorm van replicatie van bevindingen en controle op 
betrouwbaarheid van methoden, maar anderzijds oog hebbend voor de 
betekenis van ‘de zwarte zwaan’, waarvan je geneigd zou kunnen zijn ze als 
‘uitbijter’ weg te poetsen. Omdat de wetenschap van vandaag topsport is, waar 
burn-out op de loer ligt, en de academische piramide weinig zekerheid biedt 
aan jonge mensen, is aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van 
jonge wetenschappers belangrijk. Dat is de reden dat ik in ons team een 
wekelijks uur bootcamp heb ingesteld. Als we vinden dat lichaam en geest bij 
onze patiënten integraal benaderd moeten worden, dan geldt dat ook voor de 
wetenschappers zelf: een creatief brein in een gezond lichaam.  
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afzonderlijke schakels. Met Lisa en Peter als voorbeelden in mijn verhaal wil 
ik mijn dankwoord beginnen met mijn dank aan alle patiënten die vertrouwen 
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en Neurologie, voor het steunen van deze leerstoel, hiermee ruimte gevend 
aan afdeling-overstijgende projecten. Binnen de vakgroep Psychiatrie ben ik 
specifiek dank verschuldigd aan Jan Smit, die me vanaf het begin geholpen 
heeft risico’s en ruimte te nemen en mijn eigen weg te gaan. Binnen de 
afdeling Anatomie & Neurowetenschappen hebben eerst Henk Groenewegen 
en daarna Jeroen Geurts de sectie Neuropsychiatrie een thuis gegeven, op de 
brug tussen kliniek en laboratorium. Binnen de afdeling Neurologie heeft 
Henk Berendse het thema neuropsychiatrie hoog op de agenda gezet van het 
Parkinsongroep. Arjen Brussaard dank ik voor de opdracht binnen Amsterdam 
Neuroscience, samen met de AMC-partner Wim van den Brink, het 
programma CIA (Compulsivity, Impulsivity and Attention) vorm te geven. 
Het belooft een spannende tijd te worden, waarbij instituten en ideeën in 
elkaar worden geschoven.  
 
Mijn weg in de wetenschap was er een met vallen en opstaan. Menig mentor 
heeft me op het rechte pad gehouden: Richard van Dyck, mijn promotor, 
adviseerde me een cursus academische diplomatie te volgen, Henk 
Groenewegen en Menno Witter hebben me vanaf het allereerst begin een 
anatomisch thuis gegeven, Dick Veltman en Adriaan Lammertsma hebben me 
de basale principes van de imaging bij gebracht, David Mataix-Cols heeft als 
rolmodel voorgeleefd binnen het onderzoek je eigen weg te gaan, en Oscar 
Markx heeft me de kracht van herhaling in mijn persoonlijk en werkzaam 
leven voor gehouden. De IFKA’s (Inventie-groep Formally Known as Agiko) 
hadden een zelfde spiegelfunctie. 
 
Dank aan alle collega’s uit nationale en internationale samenwerkingen. 
Specifiek noem ik Gerd Kvale, die me naar Noorwegen heeft gebracht en alle 
collega’s van de 30 instituten wereldwijd die bijdragen aan het ENIGMA-
OCD consortium. Dank aan de alle fondsen, bedrijven en instituten die het 
onderzoek financieel mogelijk hebben gemaakt. 
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hebben we samen in 8 jaar tijd een prachtig team gebouwd.  
 
Dank, lieve ouders, voor het voorleven van eigenwijsheid en 
verantwoordelijkheid. Dingen zelf maken en doorzetten bij tegenwind zijn 
kwaliteiten die ik dankbaar inzet op mijn weg.  
 
Dank, Huib en Evelien, voor het over mijn schouder meelezen. 
 
Lieve meiden op de eerste rij, Ada, Willemijn en Zwaantje. Ik leer elke dag 
van jullie vrolijkheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Volg je eigen pad, met 
oog voor elkaar.  
 
Liefste, jij begrijpt als geen ander wat het is om passie te hebben voor de 
dingen die je doet. Ik ken niemand die zo duidelijk de combinatie in zich heeft 
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tegelijkertijd steeds weer te zoeken naar de betekenis van het onverwachte. 
Het is een groot voorrecht gevoed te worden door jouw wijsheid, en de ruimte 
te krijgen die jij me geeft.  
 
De ouwe reus zag het meeste van iedereen uit naar deze dag, maar het 
wachten duurde helaas te lang. Hij heeft hiermee het laatste woord. 
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