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Inleiding

Ons brein is het meest complexe en fascinerende orgaan dat we hebben. Alles 
wat we doen, denken en beleven ligt opgeslagen in onze hersenen. Welke 

mechanismen liggen verborgen in die honderd miljard zenuwcellen, met hon-
derdduizend kilometer verbindingen daartussen? Welke rol spelen hormonen, 
elektrische signalen en chemische boodschappers? Wat gebeurt er in individuele 
cellen, en hoe communiceren die met elkaar? 

De wetenschappers van het Nederlands Herseninstituut onderzoeken deze vragen 
met behulp van beproefde technische middelen, zoals neuroimaging en EEG. 
Maar ze werken ook met de modernste technieken: optogenetica, twee-foton-
microscopie, virale vectoren, laser-dissectie-microscopie en microarray scree-
ning. Daarnaast doen ze onderzoek met proefdieren om de werking van basale 
processen in het levende brein te kunnen begrijpen. Omdat voor een goed begrip 
van onze hersenen een blik in het menselijk brein noodzakelijk is, onderzoeken 
wetenschappers bovendien post-mortem humaan hersenweefsel dat afkomstig 
is van hersendonoren. Hiervoor is de Nederlandse Hersenbank opgericht.

De ruim tweehonderd onderzoekers binnen het Nederlands Herseninstituut zijn 
gebundeld in achttien onderzoeksgroepen. Zij werken samen met verschillende 
universiteiten en ziekenhuizen. Het Herseninstituut is bovendien partner in het 
Spinoza Centrum, een samenwerkingsverband dat vierhonderd neuroweten-
schappers in de regio Amsterdam verbindt. 

Al dat onderzoek heeft een tweeledig doel. Een: op een fundamenteel niveau 
begrijpen hoe hersenmechanismen werken. En twee: mogelijkheden vinden 
om de strijd aan te binden met fysieke en psychische aandoeningen. Denk aan 
blindheid, epilepsie, multiple sclerose, parkinson en alzheimer, maar ook aan 
schizofrenie, depressie en autisme. Aandoeningen die vragen om intensief en 
langdurig onderzoek door hooggekwalificeerde wetenschappers.

De hersenen herbergen veel geheimen. Het is onze opdracht om te proberen 
die te ontraadselen.

Directie Nederlands Herseninstituut

Pieter Roelfsema, Chris de Zeeuw, Ronald van der Neut
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1. De verbluffende wereld van het zien

Hoe kan het dat we zien wat we zien? We vinden het zo 
gewoon om de hele dag door herkenbare mensen, omge-

vingen en objecten te onderscheiden, dat we er niet bij stilstaan. 
Dat we zo goed zien, lukt dankzij complexe signaalverwerking 
in het netvlies, samenwerkende, gespecialiseerde cellen in de 
visuele cortex en ons visuele geheugen. Maar hoe? 

Pieter Roelfsema, Maarten Kamermans, Christiaan Levelt en 
Alexander Heimel proberen de processen en mechanismen op 
te helderen die een rol spelen bij het zien. Ze onderzoeken de 
rol van het netvlies, het effect van activerende en remmende 
hersencellen, en de functie van gespecialiseerde neuronen en 
corticale gebieden. Zo krijgen ze niet alleen meer inzicht in het 
‘gewone’ zien, maar vinden ze ook aanknopingspunten voor het 
behandelen van oogafwijkingen en blindheid.
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Hoe kan het dát je ziet wát je ziet? En dat je dat 
ziet in één oogopslag? Elke 300 milliseconden 

staat je oog ergens anders, op basis van informatie die 
het visuele systeem heeft voorbereid. Pieter Roelfsema 
onderzoekt hoe verschillende corticale gebieden in de 
hersenen samenwerken om razendsnel een correct 
beeld op te bouwen. 

‘Wat bij iets hoort, geven we 
aandacht waardoor het extra naar 
voren komt’

Zien bestaat uit twee fasen, legt Roelfsema uit. ‘In de 
eerste fase wordt het beeld in 0.1 seconde doorgege-
ven door de lagere aan de hogere hersengebieden. De 
cellen gedragen zich als eenvoudige detectoren voor 
kleuren, vormen, diepte en beweging. In de tweede 
fase, de denkfase, koppelen de hogere hersengebieden 
informatie terug naar de lagere. We stellen vervolgens 
vast wat iets is door te bepalen wat er wel, en wat er 
niet bij hoort.’ Zo kunnen we op tafel mes en vork 
onderscheiden. 
 Voor dit zogeheten ‘perceptueel groeperingsproces’ 
moeten de betrokken neuronen tegelijk vuren, stelde 
Roelfsema op theoretische gronden in zijn proef-
schrift. Maar toen hij zijn theorie in de praktijk ging 
toetsen, bleek dat dit synchroniseren niet plaatsvond. 
‘Dat was echt shocking. Ik dacht: dit is het einde van 
mijn carrière,’ zegt hij. Wat onderzoek op proefdieren 
wél liet zien, was versterkte activiteit van de zenuwcel-
len. ‘Wat bij iets hoort, geven we aandacht waardoor 
het extra naar voren komt. De ruis die er niet toe doet, 
drukken we weg.’ 

Roelfsema onderzoekt nu in resusapen hoe de herse-
nen dat voor elkaar krijgen. ‘We plaatsen elektrodes 
in verschillende hersengebieden. Vervolgens kunnen 
we de signalen van zenuwcellen meten. Zo kunnen 
we zien welke cellen in welke gebieden met elkaar 
samenwerken. Als we in de toekomst weten hoe dat 
precies in elkaar steekt, kunnen we ook zien hoe het 
misgaat en bedenken hoe je dat kunt repareren. Bij-
voorbeeld bij mensen met alzheimer of schizofrenie. 
Zij lijden aan verstoorde interacties tussen verschil-
lende gebieden in hun brein.’ 
 Roelfsema heeft nog een ander vergezicht. ‘Ik denk 
dat mensen die blind zijn geworden, een eenvoudige 
vorm van zien kunnen terugkrijgen door kunstmatige 
stimulatie van hersencellen in de primaire visuele 
cortex. Ze zullen een heel grof beeld zien, alsof het is 
opgebouwd uit weinig pixels. Maar hoe meer beeld-
punten we kunnen creëren, hoe preciezer het kan 
worden.’ Hij verwacht dat hij binnen vijf jaar de proof 
of principle voor zo’n prothese voor de hersenschors 
kan leveren.

‘Mijn droom? Een prothese die blinden 
weer laat zien’

Pieter Roelfsema 

ZICHT EN COGNITIE



9

Bioloog Maarten Kamermans vindt het ‘verbijste-
rend hoe goed wij kunnen zien’. Want: ‘De capaci-

teit van de oogzenuw is ongeveer hetzelfde als die van 
de breedbandverbinding thuis. Maar het downloaden 
van een HD-film kost enige tijd, terwijl onze eigen 
beelden moeiteloos tot stand komen en een veel ho-
gere kwaliteit hebben.’ 
Verbijstering nummer twee: ‘Ons oog is, in tegenstel-
ling tot wat veel mensen denken, geen fotocamera. 
Een bewegende camera geeft een onscherpe foto. 
Ogen staan juist altijd een beetje te trillen. Haal je 
die wiebel weg, dan verdwijnt het hele beeld.’ Ogen 
geven onder meer informatie door over lichtintensi-
teit, contrast en bewegingsrichtingen. Daaruit wordt 
een beeld geconstrueerd, maar dat is niet compleet, 
legt hij uit. ‘Wat we zien, is een update van de meest 
recente beelden die in ons visuele geheugen zijn op-
geslagen. Objectief waarnemen kunnen we daarom 
niet. We zien altijd een combinatie van visuele input 
en herinnering.’

‘Ogen staan altijd een beetje te trillen. 
Haal je die wiebel weg, dan verdwijnt 
het hele beeld’

De bijdrage van het netvlies (retina) aan het zien 
wordt onderschat, zegt Kamermans. ‘Een zebravisje 
van vijf dagen oud kan een object herkennen. Dat 
kan dus niet puur een taak van de visuele cortex zijn.’ 
Hij geeft een voorbeeld van complexe signaalverwer-
king die al in het netvlies plaatsvindt, en die hijzelf 
ontdekte: de correctie die zorgt voor kleurconstantie. 
Kleurconstantie betekent dat we een rode appel in een 
fruitschaal blauw noemen wanneer over die appel een 

blauw filter ligt, maar dat we de appel rood vinden 
wanneer het blauwe filter de hele fruitschaal bedekt. 
 Kamermans paste de resultaten van zijn fundamen-
tele werk onder meer toe in onderzoek naar nystag-
mus, een oogbewegingsafwijking. Hij ontdekte dat 
een vorm van nystagmus die bij heel jonge kinderen 
voorkomt, samengaat met een specifieke vorm van 
nachtblindheid. Omdat de oorzaak van deze nacht-
blindheid retinaal is, geldt dat voor deze vorm van 
nystagmus ook.
 Ook verdiepte hij zich in retinitis pigmentosa, een 
erfelijke ziekte die mensen in de loop van hun leven 
blind maakt. ‘Voor deze mensen is een retina-implan-
taat ontwikkeld waarmee ze weer zouden kunnen 
zien. Ik vraag me echter af of we dat echt “zien” moeten 
noemen,’ zegt hij. ‘Ze kunnen licht detecteren en na 
zestig seconden één grote letter ontcijferen.’ Samen 
met buitenlandse collega’s onderzoekt hij of hun zicht 
kan worden hersteld met behulp van optogenetica. 
‘Daar zijn we de komende tien jaar nog wel mee bezig.’

‘Het netvlies regelt meer dan je denkt’

Maarten Kamermans

RETINAAL SIGNAALVERWERKINGSLAB
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Neurowetenschapper Christiaan Levelt is ge-
fascineerd door remmende hersencellen. ‘Die 

werden vroeger over het hoofd gezien; alle weten-
schappers richtten zich op de activerende. Maar rem-
mende hersencellen zijn heel belangrijk voor een 
goede ontwikkeling.’ Ze spelen een cruciale rol bij 
het beginnen en beëindigen van kritische periodes; 
de ‘nu of nooit’-fasen die, bijvoorbeeld, bepalen of je 
leert spreken of goed zien.

‘Remmende hersencellen spelen een 
cruciale rol bij het beginnen en 
beëindigen van de ‘nu of nooit’-
fasen’

Levelts groep richt zich op de visuele cortex, het on-
derdeel van het brein dat ons laat zien. Hersenfunc-
ties als zien of horen zijn rond het achtste levensjaar 
uitontwikkeld. ‘Tijdens die kritische periode zie je op 
veel grotere schaal groei en terugtrekking van axonen 
dan in het volwassen brein. Ook vormt én verliest het 

brein dan veel meer synapsen. De verbindingen tussen 
hersencellen worden tijdens deze kritische periode 
gelegd. Op latere leeftijd gebeurt dat nauwelijks meer,’ 
zegt Levelt. ‘Dat is ook logisch, want die verbindings-
wegen liggen er dan al. ’
Maar dat wegennet is niet in beton gegoten. Het heeft 
een zekere ‘plasticiteit’ of leervermogen. Dat ontdekte 
Levelt toen hij bij volwassen muizen een oog afplakte, 
en zag dat hun visuele schors na een tijdje beter ging 
reageren op het ene oog als het andere dicht was. ‘We 
zagen dat veel synapsen van remmende hersencellen 
verdwenen. Ook wetenschappers die onderzoek doen 
in andere hersengebieden, concluderen dat de plas-
ticiteit toeneemt als remmende hersencellen minder 
actief worden.’
 Er zijn tientallen soorten remmende hersencellen, 
en de vraag is wat ze precies doen. Dat bestudeert 
Levelt met moderne technieken zoals optogenetica, 
in vivo twee-foton-microscopie en calcium imaging. 
‘Dankzij de combinatie van deze technieken is het 
sinds een jaar of drie mogelijk netwerken helemaal 
uit elkaar te halen en te kijken hoe ze werken. Het is 
de kracht van ons lab dat we alle tools hebben om van 
molecuul tot systeem te kunnen analyseren wat er 
gebeurt.’ Hij lacht. ‘Ik heb mijn onderzoek nog nooit 
zó leuk gevonden.’ 
 Levelt hoopt dat zijn speurwerk twee dingen gaat 
opleveren. ‘Ik wil het circuit begrijpen: hoe zetten 
remmende hersencellen leerprocessen aan en uit. En 
ik wil weten met welke ingrepen je een volwassen 
systeem dat disfunctioneert door een ontwikkelings-
stoornis of een neurodegeneratieve ziekte, weer plas-
tisch kunt krijgen. Daar gaan we de komende jaren 
aan werken, en dat vind ik heel spannend.’ 

‘Remmende hersencellen zijn cruciaal 
voor een goede ontwikkeling’

Christiaan Levelt

MOLECULAIRE VISUELE PLASTICITEIT
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‘Als je je ogen opendoet en kijkt, dan zie je een 
compleet beeld in je hoofd. Dat begrijp ik nog 

steeds niet,’ zegt neurobioloog Alexander Heimel. Hij 
onderzoekt het gedrag van bepaalde typen neuronen 
in het visuele systeem om een antwoord op die vraag 
te vinden.
 Als we kijken, komt informatie uit het oog de her-
senschors binnen, de twee millimeter dikke buitenste 
laag van de hersenen. Maar die informatie heeft niet 
de vorm van een compleet beeld. Cellen in de visuele 
cortex geven lijntjes door. ‘Sommige cellen houden 
van verticale lijntjes, andere van horizontale en weer 
andere van lijnen met een hoek van 45 graden. De 
pixels van het netvlies zijn daarmee al geïntegreerd tot 
lijnen. Maar hoe al die lijntjes in de hersenen verder 
worden geïntegreerd tot herkenbare objecten, letters 
of gezichten, is nog een groot mysterie,’ zegt Heimel.

Heimel, van oorsprong natuurkundige, doet zijn on-
derzoek bij muizen. Die zien vrij slecht, maar de ac-
tiviteit in hun hersenen is dankzij optogenetica goed 
te observeren en te beïnvloeden. ‘Met optogenetica 
kun je zien welke neuronen bij bepaald gedrag reage-
ren, en kun je die neuronen ook tijdelijk uitzetten of 
juist extra actief maken. Zo kun je testen of bepaalde 
cellen nodig zijn voor bijvoorbeeld het onderdruk-
ken of coderen van bepaalde stimuli. Tot een paar 
jaar geleden was het alleen mogelijk om een laesie 
te maken in de hersenen of bepaalde gebieden met 
behulp van farmacologie tijdelijk plat te leggen. Maar 
die methoden zijn gebiedsafhankelijk, je kon niet zien 
wat losse celtypen doen. Dat kunnen we nu wel.’

‘Hoe hersencellen lijnen integreren 
tot herkenbare objecten, is een groot 
mysterie’

Over vijf jaar hoopt Heimel beter te begrijpen hoe het 
circuit in de visuele cortex functioneert, en welke rol 
is weggelegd voor de verschillende spelers. ‘Als dat 
eenmaal duidelijk is, kunnen we gaan onderzoeken 
of het circuit in andere hersengebieden op dezelfde 
manier functioneert. Hoewel wetenschappers dankzij 
fMRI-onderzoek weten welke gebieden in de hersen-
schors zich bezighouden met welke taak, kunnen ze 
niet vertellen hoe de informatieverwerking verloopt 
in de miljarden hersencellen die samen de schors 
vormen. Als we in de toekomst weten hoe we zien, 
zal ons dat ook informatie geven over hoe we horen, 
voelen, praten, bewegen en denken.’

‘De visuele cortex opent de poort naar 
begrip van het hele brein’

Alexander Heimel

CORTICALE STRUCTUUR EN FUNCTIE
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2. Wat maakt dat we levenslang leren?

Dat we kunnen leren, komt doordat neuronen in onze her-
senen met elkaar praten door naar elkaar te vuren. Deze 

elektrische vuurpatronen gaan niet ongericht alle kanten op, 
zelfs niet in het geval van spontane breinactiviteit, maar hebben 
een duidelijke richting en doel. Wanneer je iets leert, worden 
de verbindingen tussen sommige neuronen – de synapsen – 
sterker, en tussen andere juist zwakker. Daardoor kiezen de 
elektrische signalen een andere route in het hersennetwerk. Het 
is belangrijk dat bij dit proces de balans tussen het versterken 
en verzwakken van synapsen in het brein bewaard blijft. Raakt 
die uit evenwicht, dan kunnen neurologische en psychiatrische 
aandoeningen ontstaan.

Chris de Zeeuw, Rainer Goebel, Christian Lohmann en  Helmut 
Kessels proberen elk een deel van deze puzzel te begrijpen. Ze 
richten zich op de informatieuitwisseling tussen kleine en grote 
hersenen, neuronen, synapsen, hersengebieden en hersennet-
werken. Zo kunnen ze er niet alleen achter komen hoe het ge-
zonde brein functioneert, maar ook welke verstoorde communi-
catiepatronen in de hersenen samenhangen met aandoeningen 
als epilepsie, autisme en dementie.
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Chris de Zeeuws wetenschappelijke leven draait 
om de kleine hersenen (het cerebellum) en het 

gebied dat hun samenwerking dirigeert: de oliva in-
ferior of olijf. ‘Ik wil graag weten via welke codes die 
twee structuren met elkaar en met de rest van het 
brein communiceren.’
 Het cerebellum bevat maar liefst 80 miljard van de 
100 miljard hersencellen, en is verantwoordelijk voor 
de aansturing en coördinatie van bewegingen. ‘Maar 
het speelt ook een rol bij de timing van ons denken,’ 
vermoedt neurowetenschapper De Zeeuw. Denken 
betekent interpreteren van sensorische informatie, op 
het goede moment de motoriek aanzetten, en correcte 
keuzen maken. ‘Daarvoor moeten verschillende on-
derdelen van de grote hersenen op het goede moment 
actief worden of juist geremd worden. Ik denk dat het 
cerebellum daar een grote rol in speelt omdat het als 
een ultieme timing-machine zorgt voor de finetuning 
in de grote hersenen. Het zet tot op de milliseconde 
nauwkeurig gebieden op de juiste momenten aan en 
uit, waardoor we soepel kunnen denken.’

Het cerebellum bestaat uit zogeheten microzones, 
die zowel met de olijf als met de grote hersenen in 
verbinding staan om al onze bewegingen aan te sturen 
(van armen, benen, ogen, enzovoort). Onderzoekers 
dachten dat die verbindingen allemaal dezelfde che-
mische samenstelling zouden hebben, en dat hun cel-
len met dezelfde intensiteit vuurden. Maar De Zeeuws’ 
groep ontdekte dat sommige zones vuren met een 
hoge frequentie van 90Hz, en anderen met een lage 
frequentie van 60Hz. ‘Dat alterneert: 60-90-60, en-
zovoort.’ Die afwisselende frequentie zorgt voor het 
remmen en activeren van andere hersencellen, iets 
wat vaak gepaard gaat met leerprocessen. 

‘Een aangedaan cerebellum kan de 
grote hersenen niet goed aansturen’

Verstoring of uitval van frequenties levert problemen 
op. Zo speelt het niet meer vuren van de hoogfre-
quente zones een rol bij alzheimer en niemann-pick 
(een zeldzame vetstapelingsziekte). Een verstoord 
vuurpatroon tijdens de vroege ontwikkeling, in de 
baarmoeder, hangt samen met autisme. ‘Een cere-
bellum dat is aangedaan, kan de grote hersenen niet 
meer goed aansturen,’ legt De Zeeuw uit. ‘Afhankelijk 
van het moment waarop dat het geval is, ontstaan 
er verschillende ziektebeelden: dementie, autisme of 
epilepsie.’ In het laatste geval kan optogenetisch ingrij-
pen in het verstoorde vuurpatroon een epilepsieaan-
val pijlsnel blokkeren. ‘Bij muizen werkt dit perfect,’ 
glundert De Zeeuw. ‘Het effect is zo sensationeel en 
sterk, dat het volgens ons snel klinisch moet worden 
toegepast.’

‘Het cerebellum is de ultieme timing-
machine in onze hersenen’

Chris de Zeeuw

COÖRDINATIE & COGNITIE IN HET CEREBELLUM
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Psycholoog en neurowetenschapper Rainer Goebel 
wil weten hoe de geest ontstaat uit het brein. ‘Het 

brein is de hardware die cognitie mogelijk maakt: den-
ken, onthouden, emoties voelen, je dingen voorstel-
len, besluiten nemen. Welke netwerken in het brein 
ondersteunen dat?’
 Om dat te kunnen begrijpen, moeten we weten 
hoe cellen met elkaar praten. ‘Hoe beïnvloedt het 
vuurpatroon van de ene cel het gedrag van een an-
dere? Daarvoor is dieronderzoek nodig. Maar alleen 
op basis van onderzoek naar individuele cellen en 
synapsen kun je de geest niet begrijpen,’ zegt hij. 

‘Dankzij onderzoek kunnen we 
neuromodellen voor bepaalde 
functies steeds verder verbeteren’

De computermodellen die Goebel maakt van het 
brein, baseert hij daarom op een niveau daarboven: 
de informatie-uitwisseling tussen bepaalde hersen-
gebieden, de corticale kolommen. Dat zijn clusters 
van neuronen waarin informatie is gecodeerd voor 
specifieke breinfuncties, bijvoorbeeld gezichtsherken-
ning. ‘De kenmerken voor gezichtsherkenning die we 
vinden met behulp van zeer gevoelig fMRi-onderzoek 
bij mensen, stoppen we in een model. Vervolgens laten 
we deze modellen draaien en kijken we of ze nieuw 
gedrag voorspellen: nieuwe gedachten of nieuwe re-
presentaties. Dat model testen we vervolgens weer 
op mensen in de scanner.’ Zo wordt een neuromodel 
voor een bepaalde functie steeds verder verbeterd 
en verfijnd.
 Goebel doet zijn onderzoek vanuit een fundamen-
tele interesse. ‘Mijn eerste doel is, ontrafelen hoe het 
brein de geest mogelijk maakt. Begrijpen we beter 

hoe het brein informatie codeert, dan kunnen we 
die nieuwe kennis gebruiken om mensen te helpen 
die lijden aan dyslexie, depressie of parkinson’ – drie 
aandoeningen die hij onderzoekt. Door deze mensen 
in zeer sterke, hooggevoelige scanners opdrachten te 
laten uitvoeren, hoopt Goebel verschillende patronen 
van breinactiviteit op te sporen die verschillende ty-
pen informatie coderen. ‘Tot nu toe konden we alleen 
zien dat het spraakgebied actief is als je spreekt. Nu 
beginnen we ook te zien welke subgebieden per woord 
en zelfs per letter actief zijn. We zien ook de codering 
voor verschillende gezichten, en voor emoties.’
 Zijn uiteindelijke doel? ‘De breincode kraken, op 
basis van alle informatie uit de corticale kolommen.’ 
Dat betekent niet dat hij in de toekomst de gedachten 
van mensen kan lezen, zegt hij met klem. ‘Dat zal 
nooit kunnen. In een specifieke labsituatie kunnen 
we zien wat iemand denkt, omdat je weet dat hij dan 
maar aan een of twee dingen denkt. Het brein lijkt 
dan meer op A of meer op B. Maar in het echte le-
ven denken we aan van alles, en heel snel. Dat zal de 
techniek nooit kunnen bijbenen.’

‘Ik wil de code van het brein kraken’

Rainer Goebel

NEUROIMAGING EN NEUROMODELLING
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Bioloog Christian Lohmann is geïnteresseerd in de 
spontane activiteit in het brein. ‘Die is belangrijk 

voor de ontwikkeling van het brein. Hapert die, dan 
gaan er dingen mis.’
 Spontane breinactiviteit is pas eind jaren tachtig 
ontdekt. Ze zit tussen nature en nurture in: ze wordt 
niet genetisch bepaald, en vindt al plaats voordat er 
sprake is van ervaring of leren. ‘Denk bijvoorbeeld 
aan het fascinerende feit dat baby’s al meteen na de 
geboorte kunnen zien,’ zegt Lohmann. ‘Ze herkennen 
vrij snel gezichten, en daar zijn geen leerprocessen bij 
betrokken. Het brein moet daarop voorbereid zijn.’

 Dat spontane activiteit belangrijk is voor het orga-
niseren van de verbindingen tussen zenuwcellen, is 
bekend. Maar hoe? Om dat te achterhalen, bekeken 
onderzoekers uit Lohmanns groep het activiteitspa-
troon van individuele synapsen. ‘We ontdekten dat 
een synaps het prima doet als hij tegelijk met zijn 
buursynapsen actief is. Is een synaps actief op andere 

momenten dan zijn buren, dan krijgt hij het moeilijk: 
zijn activiteit neemt steeds verder af. Zelfs als we een 
synaps tegelijk stimuleren met synapsen die verder 
weg zitten, wordt hij steeds minder actief. Een synaps 
doet het dus alleen maar goed als hij synchroon actief 
is met zijn directe buren.’ Conclusie: ook bij spon-
tane breinactiviteit komen de juiste verbindingen niet 
willekeurig tot stand – iets wat het woord ‘spontaan’ 
suggereert – maar heel gericht.

‘Ook bij spontane hersenactiviteit 
komen de juiste verbindingen in het 
brein heel gericht tot stand’

Wordt de spontane activiteit farmacologisch geblok-
keerd, dan is er geen sprake meer van ‘burengedrag’ en 
gaat die activiteit alle kanten op. ‘Daardoor gaat er veel 
informatie verloren, want die komt niet op de juiste 
bestemming aan.’ Dit effect zou een rol kunnen spelen 
bij neurologische ontwikkelingsstoornissen, zegt hij. 
‘Dat weten we nog niet, want daarvoor moeten we 
eerst uitvinden welke informatie door buursynapsen 
geclusterd wordt doorgegeven en hoe dat gebeurt.’ 
Ook als er sprake is van onvoldoende spontane acti-
viteit of als die activiteit het verkeerde patroon heeft, 
ontstaan er fouten in het zich ontwikkelende brein. 
 Lohmanns volgende doel is om dit mechanisme, 
dat hij tot nu toe in plakjes hersenweefsel bekeek, te 
onderzoeken bij pasgeboren muizen. Muizenbaby’s 
openen hun ogen pas twee weken na hun geboorte, 
tot die tijd zijn ze blind. ‘Dat geeft ons de mogelijk-
heid bij hen spontane activiteit te onderzoeken.’ Het 
is een ingewikkelde puzzel, zegt hij. ‘Dit houdt ons 
nog minstens vijf jaar bezig.’ 

‘Spontane breinactiviteit bij baby’s 
bereidt de hersenen voor op de rest 
van het leven’

Christian Lohmann

ONT WIKKELING VAN SYNAPSEN EN NET WERKEN
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Helmut Kessels is de Mister Synaps van het NHI. 
‘Alle functies in het brein zijn synaps-gevoelig,’ 

zegt hij. Hij onderzoekt deze synaptische plasticiteit 
in relatie tot geheugen en leren, in het bijzonder bij 
de ziekte van alzheimer. Dat levert baanbrekende 
inzichten op over de rol van het eiwit bèta-amyloïd. 

‘Synapsen kunnen niet almaar groter 
en sterker worden. Daar is in het 
propvolle brein geen ruimte voor’

‘Alzheimer kent één hoofdverdachte: bèta-amyloïd’, 
zegt Kessels. ‘Bij beginnende alzheimer wordt de hip-
pocampus aangetast. Dit hersengebied zorgt voor het 
vormen van nieuwe herinneringen en is de eerste plek 
waar te veel bèta-amyloïd zit.’ Dat uit zich aanvankelijk 
in geheugenklachten, die uitgroeien tot geheugen-
stoornissen: het lukt mensen niet meer om nieuwe 
ervaringen op te slaan. Het lerend vermogen van hun 
brein is aangetast.
 Wanneer je leert, worden je synapsen sterker door-
dat er meer AMPA-receptoren in worden gezet (een 
AMPA-receptor zorgt voor snelle signaaloverdracht 
in de hersenen). Maar synapsen kunnen niet almaar 
groter en sterker worden. Daar is in het propvolle 
brein geen ruimte voor, en dat kost ook te veel energie. 
‘In de hersenen vindt daarom een soort homeostase 
plaats,’ legt Kessels uit. ‘Als je iets leert, worden synap-
sen snel sterker. Daarna treedt compensatie op, zodat 
de gemiddelde synapssterkte weer constant wordt. 
Wij vermoeden dat bèta-amyloïd bij dat proces een 
belangrijke rol speelt. Het is dan ook erg belangrijk 
dat de synapsversterkingen en de hoeveelheid bèta-
amyloïd in balans zijn.’

Mensen met de ziekte van Alzheimer hebben te veel 
bèta-amyloïd in hun brein. Daardoor verdwijnen er 
te veel AMPA-receptoren, en gaan er ook synapsen 
verloren. Maar sommige houden stand. Synapsen 
met de signatuur van een ‘lerende synaps’ zijn minder 
gevoelig voor bèta-amyloïd, ontdekte Kessels’ groep. 
Waarschijnlijk is veel leren daarom een goede bescher-
ming tegen alzheimer. ‘Correlatiestudies laten zien dat 
mensen die veel intellectuele bezigheden hebben, pas 
op latere leeftijd alzheimer krijgen. Ze krijgen dan wel 
een heftigere vorm, want het bèta-amyloïd heeft zich 
intussen steeds meer opgehoopt,’ zegt hij. Vergelijk 
het met een dijk die het water lang kon tegenhou-
den, maar op een bepaald moment toch doorbreekt.
 Kessels wil graag weten hoe hij de verdedigingslinie 
tegen alzheimer kan versterken, en hoopt de bouwste-
nen te vinden voor een gedragstherapie. ‘Wij kunnen 
onderzoeken door welk gedrag je hersenen minder 
gevoelig worden voor bèta-amyloïd. Waarschijnlijk 
zal kennismaken met nieuwe ideeën, nieuwe mensen 
en nieuwe omgevingen effectief werken. En daarna 
goed slapen, zodat je ’s ochtends je synapsen weer 
flink kunt versterken.’ 

‘Ik hoop dat we een gedragstherapie 
voor alzheimer kunnen vinden’

Helmut Kessels

SYNAPTISCHE PLASTICITEIT EN GEDRAG
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  3. De biologische basis van emoties

Emoties worden vaak tegenover het verstand gezet: ze lijken 
onberekenbaar en onpeilbaar. Tegelijk zijn ze cruciaal voor 

ons functioneren en ons zelfbeeld. Voelen we ons man of vrouw, 
of is dat gevoel onduidelijk? Voelen we ons angstig? Kunnen we 
met anderen meevoelen, en anderen met ons? Voelen we ons 
gelukkig, zijn we verliefd, of hebben we zo’n ernstige depressie 
dat we het leven niet meer aankunnen?

Dick Swaab, Damiaan Denys, Christian Keysers en Julie Bakker 
onderzoeken de neurale correlaten van deze basisemoties. Ze 
proberen te ontcijferen hoe het brein, in interactie met chemi-
sche boodschappers, elektrische signalen, hormonen en omge-
vingsfactoren, emoties creëert. Verloopt dat proces verkeerd en 
ontstaan er stoornissen, dan kunnen medicijnen, in het brein 
geïmplanteerde elektroden, transcraniële magnetische stimulatie 
(TMS) of psychotherapie helpen. Hoe dat in zijn werk gaat, is 
ook onderwerp van hun onderzoek.
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De laatste vertalingen van ‘Wij zijn ons brein’ liggen 
voor hem op tafel. Russisch, Chinees, Taiwanees. 

Hersenonderzoeker Dick Swaab heeft een heel brede 
belangstelling, maar op zijn lijstje staan twee onder-
werpen bovenaan: depressie en alzheimer. ‘De twee 
grote maatschappelijke problemen van dit moment’.
 Mensen die depressief zijn, hebben een stress-as 
die in een te hoge versnelling staat. Daardoor over-
reageren ze op negatieve gebeurtenissen. Sommige 
depressieve mensen hebben bovendien een suïcide-
risico. Maar welke? Onderzoek aan hersenweefsel 
van mensen die zelfmoord hebben gepleegd, laat zien 
dat het glutamaat-systeem in hun prefrontale cor-
tex (PFC) verhoogd actief is. ‘Nu begrijp ik waarom 
ketamine, dat vroeger werd gebruikt bij anesthesie, 
bij lage doseringen heel goed werkt tegen depressie 
met suïcidegedachten,’ zegt Swaab, die ook psychia-
ters hiervan wil overtuigen. ‘Want ketamine remt de 
werking van glutamaat.’ 
 Swaab gaat onderzoeken of de veranderingen in de 
PFC ook in ruggenmergvocht en in bloed voorkomen. 
‘Als we zo een marker kunnen vinden voor mensen die 
een suïciderisico lopen, zou dat mooi zijn. Collega-

onderzoekers negeren het feit dat suïcide plaatsvindt 
op basis van een psychiatrisch probleem: depressie, 
schizofrenie, borderline. Daar kijken wij wel naar.’ 
Ook wil hij de hersenen onderzoeken van mensen 
met MS die zelfmoord pleegden of dat probeerden. 
Daarnaast wil hij meer zicht krijgen op de moleculaire 
achtergrond van verschillende suïcides. ‘Dat is een 
terrein dat volkomen braak ligt.’

‘Wie wil ingrijpen bij alzheimer, moet 
er vroeg bij zijn’

Swaabs onderzoek naar alzheimer is gericht op de 
vroegst zichtbare veranderingen in het brein. ‘Want als 
je wilt ingrijpen, moet je er vroeg bij zijn.’ Die eerste 
veranderingen zijn alleen onder de microscoop zicht-
baar, in de entorinale cortex en de hippocampus (twee 
hersengebieden die belangrijk zijn voor de werking 
van het geheugen). Mensen hebben dan nog geen last 
van alzheimer-symptomen. ‘Waarschijnlijk komt dat 
omdat het brein zichzelf activeert onder regie van een 
paar transcriptiefactoren en micro-RNA’s. Dat zijn we 
nu aan het onderzoeken.’ 
 Zowel in het depressie- als in het alzheimeronder-
zoek wil Swaab weten of epigenetische veranderin-
gen omkeerbaar zijn. Spelen – biologische of sociale 
– omstandigheden in de vroege ontwikkeling een 
belangrijke rol bij het ontstaan van aandoeningen, of 
niet? ‘Hebben kinderen die jong verwaarloosd, mis-
bruikt of mishandeld zijn per definitie levenslang een 
overactieve stress-as? Als we weten hoe dat moleculair 
werkt, kunnen we daar misschien op ingrijpen. We 
weten dat tweetaligheid alzheimer met vier jaar uit-
stelt. Hoe werkt zo’n epigenetische verandering?’ Hij 
glimlacht. ‘Er zijn zoveel dingen die interessant zijn!’

‘Een biologische marker voor mensen 
met een suïciderisico, dat zou  
prachtig zijn’

Dick Swaab

NEUROPSYCHIATRISCHE STOORNISSEN 
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Psychiater en filosoof Damiaan Denys is deep 
brain stimulation-expert. ‘Ik ben in DBS gerold 

doordat ik dwangstoornissen onderzocht. Het is de 
eerste psychische stoornis waarbij DBS is toegepast.’ 
Inmiddels wordt de techniek ook ingezet bij andere 
psychische aandoeningen: depressie, angst, verslaving 
en eetstoornissen. 
 Bij diepe hersenstimulatie moduleren elektrische 
impulsen met behulp van een neurostimulator via 
twee in het brein geïmplanteerde elektroden de ac-
tiviteit in het cortico-striataal circuit en gebieden in 
het ventrale striatum. DBS is het laatste redmiddel 
voor patiënten met een ernstige dwangstoornis die 
geen baat hebben bij medicijnen. Het vermindert hun 
klachten met 60 tot 90 procent. Maar hoe?
Denys’ team probeert die mechanismen te achterhalen 
door onderzoek te doen op ratten en muizen. ‘Bij die-
ren kunnen we bepaalde hersengebieden stimuleren 
en tegelijkertijd in hun brein meten wat er gebeurt.’ 
Diermodellen hebben wel grote beperkingen, legt hij 
uit. ‘Je kunt bij knaagdieren geen obsessie of beperkte 
vrijewilsbeleving testen. Hun gedrag en hersenen zijn 
heel anders dan die van mensen. Maar we kunnen bij-

voorbeeld wel meten welke serotonine- en dopamine-
circuits onder invloed van bepaalde hersenstimulatie 
veranderen, en we kunnen neurale activiteit meten. 
Dat helpt ons preciezer de juiste implantatiegebieden 
te bepalen.’

‘DBS vermindert de klachten van 
 patiënten met een ernstige dwang-
stoornis met 60 tot 90 procent’

 Na een intensieve voorbereidingsperiode begon 
Denys vijf jaar geleden zijn onderzoek. Sindsdien 
zijn de onderzoeksmethoden steeds verder verfijnd: 
van microdialyse, elektrofysiologie en voltammetrie 
tot optogenetica. ‘Dankzij optogenetica kunnen we 
bekijken welke neuronen betrokken zijn bij het effect 
van DBS. Bij de transgenetische Sapap3-muis, die 
zichzelf dwangmatig poetst, proberen we dat poets-
gedrag met behulp van deze techniek te veranderen.’ 
Het onderzoek is leuk en divers, maar ook heel com-
plex, zegt hij. ‘We moeten op heel veel terreinen ac-
tief zijn, en hebben in ons team veel expertise nodig: 
elektrofysiologen, lab-technici, wetenschappers die 
het gedrag van knaagdieren begrijpen, clinici… Het 
is echt multidisciplinair onderzoek.’ 
 Denys hoopt dat hij in de toekomst heel precies 
kan bepalen waar hij elektroden moet plaatsen zodat 
iemands dwanggerelateerde angst afneemt, of diens 
anhedonie. ‘Ik wil de effecten van DBS kunnen terug-
brengen tot de fundamentele neuroanatomie. Daar-
naast wil ik graag weten welke neurotransmitters bij 
DBS betrokken zijn. Die kennis kan hopelijk leiden 
tot een betere therapie.’ Dat is belangrijk, vindt hij: 
‘Onderzoek moet leiden tot veranderingen en verbe-
teringen die heel praktisch meetbaar zijn.’

‘Als we weten hoe Deep Brain 
Stimulation werkt, kan de therapie 
verbeteren’

Damiaan Denys

NEUROMODULATIE EN GEDRAG
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Psycholoog en bioloog Christian Keysers wil be-
grijpen hoe het kan dat we intuïtief andere men-

sen begrijpen en met hen meevoelen. ‘Hoe maakt ons 
brein dat mogelijk?’
 ‘Als we iemand proberen te begrijpen, doen we dat 
door ons in hem te verplaatsen. Zo ondergaan we 
vergelijkbare emoties, en dat levert meer begrip op 
dan abstracte ideeën over wat hem overkomt,’ zegt 
Keysers. ‘We voelen met iemand mee, omdat het 
onszelf ook raakt. Je hebt dus een heel pragmatische 
reden om iemand in nood te helpen: je voelt jezelf 
daarna ook beter. Dat is waarschijnlijk de algemene 
basis van alle vormen van empathie.’

Een empathisch mens spiegelt de emoties van de an-
der. Inmiddels is bekend dat voor motorische hande-
lingen – zoals iets vastpakken of met je armen zwaaien 
– spiegelneuronen bestaan: neuronen die de aanblik 
van een handeling die iemand anders uitvoert, kop-
pelen aan het eigen motorprogramma dat nodig is om 
zelf die handeling te verrichten. Zoals de man naast 

je in de concertzaal, die op de klanken van de vleugel 
zijn vingers meebeweegt. De wetenschappers van het 
Sociale Brein Lab onderzoeken nu of spiegelneuronen 
voor motorische handelingen ook een empathische 
pendant hebben. 
Om dat te weten te komen, kijken onderzoekers in 
de scanner hoe mensen reageren wanneer ze wor-
den geconfronteerd met wat anderen doen of voelen. 
Ze gebruiken transcraniële magnetische stimulatie 
(TMS) om te onderzoeken wat het effect daarvan is 
op iemands gedrag. Ze bekijken bij patiënten met 
neurologische aandoeningen – zoals epilepsie, neu-
rodegeneratieve aandoeningen (zoals parkinson) of 
een herseninfarct – wat er gebeurt als er in het brein 
iets fout gaat. En ze bestuderen in knaagdieren met 
behulp van elektroden en optogenetica het gedrag 
van individuele neuronen. 

‘Voor motorische handelingen 
bestaan spiegelneuronen. Voor 
empathie misschien ook wel’

Mensen hebben niet allemaal evenveel empathie. 
Zo kunnen psychopaten hun empathie gemakkelijk 
uitzetten. Andersom hebben sommige mensen zo 
veel empathie dat ze een burnout krijgen: ze trekken 
zich het leed van anderen te veel aan. Wel hebben we 
allemaal allerlei ingebouwde biologische mechanis-
men die onze empathie laten toe- en afnemen. ‘Hoe 
dichter iemand bij ons staat, hoe meer empathie we 
voor hem hebben en hoe meer we voor hem zullen 
doen – en andersom.’ Keyers wil graag uitpuzzelen 
hoe dat in elkaar zit. ‘Ik hoop dat we op termijn op 
biologisch niveau kunnen begrijpen waarom we om 
andere mensen geven.’

‘Ik wil op biologisch niveau begrijpen 
waarom we om anderen geven’

Christian Keysers

SOCIALE BREIN LAB 
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tale fase, oestrogenen doen dat voor de vrouwelijke 
hersenen in de prepuberale fase. Pas dan ontstaat 
vrouwelijk muizengedrag.’ 
 Er is meer onderzoek nodig naar de rol van oestro-
genen in de ontwikkeling van een vrouwelijke gende-
ridentiteit en genderrol, concludeert Bakker daarom. 
‘Niet alleen testosteron maakt het verschil tussen je 
man of vrouw voelen. De meeste meisjes die blootge-
steld zijn geweest aan androgenen, worden geen trans-
genders. Dus als je een vrouw blootstelt aan testosteron, 
krijgt ze niet automatisch een mannelijke genderi-
dentiteit. Er spelen ook andere mechanismen mee.’
 Onderzoek bij androgeenongevoeligen zou meer 
licht op de zaak kunnen werpen. ‘Zij hebben een mu-
tatie in de androgeenreceptor waardoor hun brein niet 
kan reageren op testosteron. Dat testosteron is wel 
omgezet in oestrogenen, en dat zou kunnen verklaren 
waarom ze zich vrouwelijk voelen,’ legt Bakker uit. Ze 
zou ook graag onderzoek doen naar mensen met het 
Kallmann-syndroom. Zij produceren geen geslachts-
hormonen, hebben geen geslachtskenmerken en ken-
nen geen seksuele opwinding, maar hebben soms wel 
genderdysfore gevoelens. ‘Er is zó ontzettend weinig 
bekend, er is gewoon veel meer onderzoek nodig!’

Neuroendocrinoloog en bioloog Julie Bakker on-
derzoekt waarom sommige mensen het gevoel 

hebben dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren. 
‘Je genderidentiteit zit niet in je genitaliën, maar in 
je hersenen.’
 Bakker doet haar onderzoek met behulp van post-
mortem hersenweefsel, proefdieren en imaging. Ze 
gebruikt de hersenscanner voor onderzoek naar trans-
genderkinderen en -adolescenten. ‘Zij gedragen zich 
zoals hun wensgeslacht en komen al heel jong naar 
de kliniek. Dat suggereert dat hun transgenderge-
voelens samenhangen met processen die voor hun 
geboorte hebben plaatsgevonden, en die ertoe leiden 
dat het geslacht van hun brein en van hun lichaam 
niet met elkaar overeenkomen.’ Bakker stelde ado-
lescente transgenders bloot aan androstadiënon, een 
mannelijk feromoon. Vrouwen reageren daarop met 
activatie in de hypothalamus, mannen niet. Uit de 
fMRI-gegevens bleek dat de transgenders hetzelfde 
reageren op dit feromoon als hun wensgeslacht. 

‘Je genderidentiteit zit niet in je 
genitaliën, maar in je hersenen’

Bij muizen bestudeerde Bakker welk effect de be-
handeling met androgenen of oestrogenen heeft. Ze 
deed een opmerkelijke bevinding. ‘Volgens resulta-
ten uit rattenonderzoek is de uitgangsvorm van le-
ven vrouwelijk. Komt er geen testosteron aan te pas, 
dan ontstaan een vrouwelijk brein en vrouwelijke 
geslachtskenmerken. Ik vind in mijn muisonderzoek 
dat voor de ontwikkeling van vrouwelijke hersenen 
oestrogenen heel belangrijk zijn, maar op een ander 
moment dan testosteron dat is voor mannen. Testos-
teron prepareert de mannelijke hersenen in de prena-

‘We hebben geen idee waarom 
mensen zich man of vrouw voelen’

Julie Bakker

SEKSEVERSCHILLEN IN DE HERSENEN
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4. Het belang van onze biologische klok

Ons brein heeft een biologische klok die allerlei processen 
in het lichaam aanstuurt. Die klok kan van slag raken door 

interne en externe oorzaken. Zo raakt het ritme van die klok 
bijvoorbeeld verstoord door te veel en te lang licht in de avond, 
te weinig beweging overdag en te veel eten ’s avonds. Dat kan 
negatieve lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben. Over-
gewicht, stress, haperingen van het geheugen en ook diabetes 
type 2 hangen samen met een verstoord ritme en ongunstig 
slaappatroon.

Eus van Someren, Ysbrand van der Werf en Andries Kalsbeek 
onderzoeken welke factoren een rol spelen bij slechte slaap, welke 
typen slaappatronen er zijn, en welke positieve effecten goede 
slaap heeft. Ze hopen interventies en behandelingen te vinden 
die onze biologische klok weer laten tikken als vanouds. Goed 
slapen bevordert onze geheugenprestaties en houdt ons licha-
melijk en geestelijk fit. Dat we dit weten helpt ook bij onderzoek 
naar slaap als middel om cognitieve processen te optimaliseren. 
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De slaapprofessor van Nederland liet zich als stu-
dent opsluiten in het psychologisch laborato-

rium van de Universiteit van Amsterdam. Daar deed 
hij ’s nachts met collega-studenten het slaaponderzoek 
dat zijn hoogleraar onzin vond. ‘Er stonden giganti-
sche EEG-machines. De inkt waarmee de pennetjes 
krasten, spetterde in het rond,’ lacht hij. Nu heeft Eus 
van Someren zijn eigen Slaaplab (zie pagina 41), en 
doet hij onderzoek bij vele goed en slecht slapende 
vrijwilligers.
 Van Someren dacht aanvankelijk dat er wat hapert 
aan de biologische klok van slechte slapers. Dat bleek 
maar bij een klein deel van de slapelozen het geval. Bij 
de meesten spelen heel andere factoren een rol. ‘Zo 
hebben bepaalde slechte slapers een zwakke antenne 
voor prettige dingen, terwijl ze onprettige signalen 
heel goed oppikken. Echte pechvogels. Want als een 
situatie oké is, vertelt de orbitofrontale cortex (OFC) 
de rest van het brein dat het niet meer hoeft op te let-
ten en klaar te staan. En dat is een voorwaarde om 
lekker te kunnen slapen. Als je het hele etmaal door 
alert bent en in de startblokken staat, lukt je dat niet.’

Van Somerens groep ontdekte dat gezonde slapelozen 
die weinig grijze stof in de OFC hebben, niet meer 
verder kunnen slapen als ze te vroeg wakker worden. 
‘Zij staan klaar om wat te gaan doen. Bij mensen met 
een depressie zagen we iets heel anders. Bij hen hangt 
slechte slaap samen met weinig grijze stof in het deel 
van de thalamus dat hersengolven synchroniseert. 
Dit suggereert dat mensen die niet goed synchroon 
kunnen slapen – bepaalde hersengebiedjes staan nog 
in de waakstand terwijl andere al slapen – dat ervaren 
als slapeloosheid.’ 

‘Slechte slapers hebben meestal geen 
last van een slecht functionerende 
biologische klok’

 Er zijn dus slechte slapers in soorten en maten. Wel-
ke dat zijn, onderzoekt Van Someren aan de hand van 
subgroepen uit het Nederlands Slaap Register (www.
slaapregister.nl). Uit elke subgroep vraagt hij veertig 
vrijwilligers om hun hersenfunctie en -structuur tot 
in detail te laten meten: met behulp van de scanner, 
EEG’s en transcraniële magnetische stimulatie (TMS). 
‘Ook hopen we bij een cohort als het Tweelingregister 
te kunnen kijken naar kenmerken in het genoom van 
verschillende typen slechte slapers.’
 Cognitieve gedragstherapie, licht, beweging, ge-
timede lichaamsverwarming en negatieve ionenlucht 
zijn allemaal behandelingen die de slaap een beetje 
kunnen verbeteren. Maar bij wie werkt wat het best? 
‘Om dat uit te vinden, gaan we verschillende typen 
slechte slapers deze behandelingen geven.’ Van So-
meren hoopt op termijn een behandeling op maat te 
vinden voor elk type slechte slaper.

‘Slechte slapers zijn er in soorten en 
maten. Maar welke?’

Eus van Someren

SLAAP EN COGNITIE
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De onderzoeksgroep van bioloog en psycholoog 
Ysbrand van der Werf bestaat sinds mei 2013. 

Bovenaan de to do-list: de hersenprocessen begrijpen 
die ten grondslag liggen aan cognitie. Van der Werf 
kijkt daarbij in het bijzonder naar geheugen, slaap en 
emotionele verwerking.

‘Mensen die een taak voor de tweede 
keer uitvoeren, doen dat beter als ze 
tussendoor hebben geslapen’

‘Slaap en geheugen werken heel nauw samen,’ zegt Van 
der Werf. Hij vraagt proefpersonen in het Slaaplab (zie 
pagina 41) te komen slapen om dat proces te kunnen 
onderzoeken. Zij krijgen een soort badmuts met 256 
elektroden op hun hoofd, tijdens het uitvoeren van 
een taak die ze eerst moeten leren. ‘Daarna doen ze 
bij ons een middagdutje van anderhalf uur, met die 
badmuts op. Een half uur na het wakker worden, doen 
ze die taak – een geheugentaak in de vorm van een 
motorische vaardigheid – nog een keer. We kijken 
dan of ze dat op dezelfde manier doen, of beter zijn 
geworden.’ 
 Slapen blijkt geen verloren tijd: mensen die de taak 
nog eens moeten uitvoeren, doen dat beter wanneer ze 
tussendoor hebben geslapen dan mensen die wakker 
zijn gebleven. 
 Van der Werf wil onderzoeken of de resultaten van 
het slaap-geheugen-onderzoek interessant zijn voor 
bijvoorbeeld sporters en voor mensen die moeten 
revalideren. ‘En ook voor mensen die echt geen fou-
ten mogen maken in hun werk, zoals astronauten en 
chirurgen.’ 

Daarnaast heeft hij grote interesse in de neurale cor-
relaten van creativiteit, ‘een heel nieuw terrein’. Sa-
men met TNO-wetenschapper Jan van Erp doet hij 
EEG-metingen bij auteur Arnon Grunberg als die aan 
het schrijven is. Zo willen ze te weten komen welke 
hersengebieden actief zijn bij het schrijven van welk 
type passages. 
 ‘Grunberg is natuurlijk maar één persoon’, relati-
veert Van der Werf. ‘Voor ons als kwantitatieve we-
tenschappers wordt het interessant als de lezers in 
beeld komen. We willen bij een stuk of vijftig mensen 
EEG-metingen gaan doen terwijl ze Grunbergs roman 
lezen. Zo hopen we de hersenactiviteit bij verschil-
lende soorten passages te kunnen vergelijken, zoals 
een romantische passage, een agressieve, een walge-
lijke en een pornografische.’ 

 ‘Ik ben clinicus, geen arts,’ zegt Van der Werf. ‘Ik wil 
weten hoe ik processen als geheugen, slaap en crea-
tiviteit zichtbaar kan maken, en ik wil hun normale 
werking in de hersenen begrijpen. Neurowetenschap-
pen zijn fantastisch! Wij onderzoekers kijken naar het 
wezen van het menselijk gedrag, dat is prachtig.’

‘We kijken naar het wezen van het 
menselijk gedrag, dat is fantastisch’

Ysbrand van der Werf

EMOTIE EN COGNITIE
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Vier op de tien Nederlanders lijden aan overge-
wicht. Maar dik worden zou niet moeten kun-

nen. ‘De hersenen zien wanneer je eet, hoeveel je eet, 
en vertellen wanneer je moet stoppen met eten omdat 
je lichaam voldoende energie heeft,’ zegt Andries Kals-
beek. In de hersenen van mensen met overgewicht 
werken die stopmechanismen niet. Zij eten meer dan 
ze nodig hebben. Waarom?

‘Tegenwoordig zien en ruiken 
we eten altijd en overal. De oude 
systemen zijn daar niet op toegerust’

Een bekende hypothese is dat de basale mechanismen 
in de evolutionair oude hersenstam en hypothalamus 
niet zijn aangepast aan onze huidige leefomstandig-
heden. Die oude mechanismen zijn ontwikkeld in 
een tijd dat voedsel schaars was, en mensen hun ogen 
en neus goed moesten gebruiken om het te vinden. 
‘Tegenwoordig zien en ruiken we eten altijd en over-
al. De oude systemen zijn daar niet op toegerust, en 
daardoor niet meer adaptief. Daar komt bij dat de 
hersenschors een beloningssignaal afgeeft als we eten,’ 
zegt Kalsbeek. 
 Een andere hypothese heeft te maken met timing. 
‘De biologische klok in ons brein stuurt via de hy-
pothalamus allerlei processen in het lichaam aan,’ 
legt Kalsbeek uit. ‘De hypothalamus integreert en 
coördineert de informatie van alle organen, en geeft 
die organen opdrachten. Bijna alle processen in ons 
lichaam hebben een dag-nacht-ritme. Het leefpatroon 
in onze huidige 24–uursmaatschappij loopt echter 
vaak niet meer in de pas met onze biologische klok. 
Vaak eten, slapen of bewegen we op het verkeerde 
moment van de dag. Aangezien licht de belangrijkste 

synchronisator is van de biologische klok, kunnen 
slimme lichtinterventies er wellicht voor zorgen dat 
al onze dag- en nachtritmes weer gelijk gaan lopen, 
ondanks de verstorende invloeden van onze 24-uurs-
maatschappij.’
 Kalsbeek verwacht dat iemands gezondheid kan 
verbeteren als licht op de juiste manier, op het juiste 
moment en met de juiste golflengte kan worden in-
gezet. Dat geldt niet alleen voor mensen met overge-
wicht, maar ook voor mensen met diabetes type 2. 
Om die hypothese te onderzoeken, ontbijten proef-
personen na een overnachting in het Slaaplab (zie 
pagina 41) mét en zónder een lichtbak bij hun bord. 
Daarna worden hun bloedmonsters geanalyseerd om 
te kijken hoe goed zij hun ontbijt verwerken. 
 ‘In de toekomst kan een lichtbril mensen met over-
gewicht of diabetes type 2 mogelijk helpen om hun 
organen weer in de pas te krijgen’, zegt Kalsbeek. Tot 
die tijd raadt hij aan lichtgevende schermen vlak voor 
het slapen gaan te mijden. Daardoor val je niet alleen 
beter in slaap, het voorkomt ook dat je er een paar 
pondjes bij krijgt.

‘Een lichtbril kan mogelijk helpen 
tegen overgewicht’

Andries Kalsbeek

HYPOTHALAME SYSTEMEN
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  5. Hoe werken zenuwverbindingen

Neuronen communiceren met elkaar doordat ze elektrisch 
vuren. Maar waar begint dat? Hoe worden die elektrische 

signalen doorgegeven? Welke celtypen spelen daarbij een rol, 
en wat gaat er mis als informatie veel te snel of juist te langzaam 
wordt doorgestuurd? Beschadigde zenuwcellen veroorzaken ha-
perende verbindingen in het brein. Aandoeningen als parkinson 
en alzheimer, maar ook een ziekte als multiple sclerose (MS), 
zijn te wijten aan verbindingen die stuk zijn gegaan. Zijn die te 
repareren en zo ja, hoe?

Joost Verhaagen, Maarten Kole en Inge Huitinga onderzoeken 
op microniveau welke celtypen, hormonen en genen een rol 
spelen bij de beschadigings- en herstelprocessen in de hersenen. 
Hun onderzoek is erop gericht dat medicijnen of gentherapie 
aangerichte schade kunnen repareren en/of herstelprocessen 
kunnen stimuleren. Zodat in de toekomst een aandoening geen 
eindtoestand is, maar een vertrekpunt naar herstel.
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‘Mijn stip op de horizon? Gentherapie 
voor zenuwschade’

Joost Verhaagen

NEUROREGENERATIE

Welke herstelprocessen treden op na beschadi-
ging van het zenuwstelsel? En welke niet? Dat 

vraagt moleculair bioloog Joost Verhaagen zich af. 
Hij doet onder meer onderzoek naar parkinson en 
alzheimer, twee neurodegeneratieve ziekten.
 ‘Wij willen begrijpen waarom beschadigde zenuw-
cellen zich niet meer herstellen, en mogelijkheden 
vinden om herstel te stimuleren. Ook willen we on-
derzoeken of we niet-beschadigde zenuwcellen die 
naast de beschadigde liggen, zodanig kunnen stimu-
leren dat ze de functies van beschadigde cellen gaan 
overnemen,’ zegt Verhaagen. Bij deze processen spelen 
semaforines, ‘stoplichtmoleculen’, een belangrijke rol. 
Zij zorgen er tijdens de ontwikkeling van een embryo 
voor dat zenuwcellen niet te ver doorgroeien. Maar, 
ontdekte Verhaagen, in de volwassenheid kunnen 
semaforines het herstelproces (regeneratieproces) 
remmen, waardoor beschadigde zenuwvezels geen 
nieuwe verbindingen meer aanmaken.
 Om te achterhalen welke genen cruciaal zijn bij be-
schadigings- en herstelprocessen, gebruikt Verhaag-
ens groep microarrays: een soort microlaboratoria op 
een flinterdun glasplaatje. ‘We maken eerst een laesie 
in weefsel. Vervolgens vergelijken we door middel 
van microarray screening de genexpressie in de be-

schadigde stukjes weefsel met de genexpressie in de 
niet-beschadigde. Zo komen we erachter welke genen 
heel sterk, of juist heel zwak tot expressie komen na 
een zenuwbeschadiging’, legt Verhaagen uit. ‘Daarna 
proberen we de eigenschappen van de ontdekte ge-
nen in kaart te brengen en uit te vinden of ze direct 
betrokken zijn bij zenuwweefselregeneratie.’ 
Genen kun je op verschillende manieren bekijken 
– zoals je bijvoorbeeld fruit kunt indelen op kleur, 
smaak of grootte. Door verschillende genpatronen 
op elkaar te leggen, zien we welke mechanismen aan 
het werk lijken te zijn. Daaropvolgend kan eerst in 
celkweek en daarna in proefdieren worden getest of 
die mechanismen ook inderdaad werken. 

‘We weten inmiddels welke genen 
‘aanstaan’ of juist ‘uitstaan’ in het 
vroegste stadium van alzheimer’

Dankzij verschillende microarray-profielen van alz-
heimer-weefsel weet Verhaagen inmiddels welke ge-
nen ‘aanstaan’ of juist ‘uitstaan’ in het vroegste stadium 
van alzheimer. Ook heeft hij genen ontdekt die een 
centrale rol spelen in het bevorderen van regeneratie. 
Deze genen worden verpakt in een virale vector, een 
soort vrachtwagentje dat genen transporteert naar de 
plek waar ze hun werk kunnen doen (gentherapie). 
Zo’n virale vector wordt tijdens een neurochirurgische 
operatie in een ‘alzheimermuis’ geïnjecteerd. Daarna 
wordt onderzocht of dat het ziekteproces vertraagt.
 ‘Elke nieuwe aanpak levert behalve nieuwe kennis, 
ook nieuwe vragen op,’ zegt Verhaagen. ‘Mijn stip op 
de horizon is gentherapie om herstelprocessen in het 
beschadigde zenuwstelsel te stimuleren. Dat gaat op 
termijn zeker lukken.’
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Bioloog Maarten Kole onderzoekt de structuur en 
functie van de grootste hersencel die we hebben: 

de pyramidecel die in de vijfde laag van onze cortex 
zit, de L5-cel. ‘Deze cel heeft een heel centrale rol in 
het brein. Hij genereert met gemiddeld vier impulsen 
per seconde 60 procent van alle elektrische impulsen 
in de cortex.’ Maar hoe?

‘Ons geheugen, onze bewegingen 
en onze emoties worden door 
elektrische signalen gestuurd’

Om die vraag te kunnen onderzoeken, leerde Kole in 
het Australische Canberra hoe hij elektrofysiologische 
metingen kon doen op andere plekken in een L5-cel 
dan het cellichaam. Zo ontdekte hij dat de bron van 
alle vuurpatronen in een structuur aan het begin van 
het axon ligt. ‘Die structuur zit tjokvol ionkanalen; 
ongeveer vijfhonderd op een vierkante micrometer.’ 
Ionkanalen maken de overdracht van signalen bin-
nen neuronen mogelijk, maar ook de communicatie 
tussen neuronen. Alle hersencellen hebben structuren 

met ionkanalen, die verschillende vuurpatronen gene-
reren. Soms vuren ze te heftig, zoals bij epilepsie, en 
ontstaat er hyperactiviteit in het brein. ‘Bij bepaalde 
soorten epilepsie ligt de basis van deze hyperactiviteit 
vermoedelijk in het begin van het axon,’ zegt Kole.
Een van de speerpunten van Kole’s groep is onderzoek 
naar de structuren die betrokken zijn bij de route die 
de elektrische impuls aflegt over het axon. Wetenschap 
op micrometerniveau, maar: ‘Voor mij is een cel een 
wereld, er gebeurt zoveel! Het axon is waarschijnlijk 
een van de meest complexe onderdelen van de ze-
nuwcel. Hier werken verschillende celtypen samen 
om een elektrisch signaal door te geven. Dat is erg 
belangrijk, want ons geheugen, onze bewegingen en 
onze emoties worden door die signalen gestuurd.’ 
Kole kijkt in het bijzonder naar de elektrische inter-
actie tussen neuronen en oligodendrocyten, een type 
gliacellen dat myeline om het axon wikkelt. Gliacel-
len zijn als het ware de huishoudelijke dienst van het 
brein: ze scheppen de voorwaarden voor neuronen 
om goed te kunnen functioneren. Myeline, de vettige 
laag rondom de zenuwuitlopers, zorgt er onder meer 
voor dat informatie tussen zenuwcellen snel wordt 
doorgestuurd.
 Bij mensen met multiple sclerose (MS) wordt de my-
eline in de hersenen stelselmatig afgebroken. Door nu 
de elektrische interacties tussen zenuwcellen en oligo-
dendrocyten te onderzoeken, hoopt Kole te begrijpen 
hoe het proces van myeliniseren wordt aangestuurd. 
‘Bij MS vindt soms remyelinisatie van axonen plaats, 
maar onvoldoende. Als we de informatie-uitwisseling 
tussen zenuwcellen en oligodendrocyten bestuderen, 
kunnen we misschien begrijpen hoe die de- en remy-
elinisatie worden gestuurd.’ En kan er wellicht een 
stukje worden opgehelderd van de puzzel die MS heet.

‘Voor mij is een cel een wereld, er 
gebeurt zoveel!’

Maarten Kole

AXONALE SIGNALEN
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Medisch bioloog en immunoloog Inge Huitinga 
identificeert veranderingen in humaan hersen-

weefsel. Met de ‘ouderwetse’ microscoop, waarmee ze 
zes micrometer dun, aangekleurd weefsel bestudeert. 
Met behulp van cel-isolatie, waarbij uit vers humaan 
hersenweefsel individuele microgliacellen worden 
gehaald, de immuuncellen in de hersenen. En met 
de laser dissectie microscoop, die het mogelijk maakt 
het genexpressieprofiel van individuele neuronen te 
meten. 

‘Mannelijke MS-patiënten beschermen 
hun hersenen vooral met oestrogenen, 
vrouwen met progesteron’

Huitinga’s groep heeft speciale belangstelling voor 
multiple sclerose (MS), een ziekte die wordt veroor-
zaakt door ontstekingen in de hersenen die myeline 
afbreken. Myeline, de vettige laag rondom de zenuw-
uitlopers, zorgt er onder meer voor dat informatie tus-
sen zenuwcellen snel wordt doorgestuurd. Huitinga 
- ‘Al vanaf het prille begin van mijn carrière werk ik 
aan MS’ – richt zich vooral op de rol van microgliacel-
len, stresshormonen en geslachtshormonen bij MS.
 Ze ontdekte dat microgliacellen de myeline van 
een MS-patiënt veel sneller opruimen dan die van 
niet-patiënten. Het ging daarbij om myeline uit een 
deel van de hersenen dat, volgens microscopische 
en MRI-gegevens, nog niet door MS was aangetast. 
Huitinga zag in vitro dat moleculen op microgliacel-
len die bij dat opruimen betrokken zijn, extra actief 
waren. ‘Blokkeerden we die moleculen, dan werd er 
minder myeline verwijderd. Hopelijk kunnen we deze 
veelbelovende nieuwe benadering in proefdieren gaan 
testen.’ 

MS blijkt een veel ernstiger beloop te hebben bij patiën-
ten die in reactie op de ziekte weinig cortisol aanma-
ken, dan bij patiënten die juist veel cortisol aanmaken. 
Cortisol is een stresshormoon dat bekend staat om 
zijn ontstekingsremmende vermogen. Het wordt in 
synthetische vorm, prednisolon, gegeven als therapie 
tegen een aanval van MS. ‘Bij MS-patiënten met veel 
cortisol en een minder ernstig beloop van de ziekte, 
zagen we beschermende moleculen in de hersenen te 
voorschijn komen. Juist deze beschermende molecu-
len zouden we graag als medicijn geven aan mensen die 
wél de ene na de andere aanval krijgen,’ zegt Huitinga. 
 Onderzoek naar de rol van neurosteroïden laat zien 
dat mannelijke patiënten hun hersenen tegen MS-
laesies beschermen door met name oestrogenen aan 
te maken, en vrouwelijke door vooral progesteron te 
produceren. ‘Het zou prachtig zijn als we weten hoe 
dat werkt, en als we deze balans bij MS-patiënten 
zouden kunnen herstellen met ondersteunende hor-
moontherapie.’ 
 MS de wereld uit helpen, dat is Huitinga’s grote wens. 
‘We zien onszelf als loodgieters die proberen de zaak te 
repareren. We willen heel graag een medicijn vinden.’

‘We zien onszelf als loodgieters die 
proberen de zaak te repareren’

Inge Huitinga

NEUROIMMUNOLOGIE





37

  Onderzoeksfaciliteiten
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Het Spinoza Centrum

Graven in de diepste lagen van ons brein

Het Spinoza Centrum voor Neuroimaging verbindt 
maar liefst 400 neurowetenschappers in de regio Am-
sterdam. Zij kunnen er vanaf eind 2014 onderzoek 
doen met behulp van onder meer de ‘7T’, een MRI-
scanner met een ultrahoog magneetveld van 7 Tesla. 
Van de 7T zijn er maar vier in Nederland.
 Het Spinoza Centrum (www.spinozacentre.nl) is 
een samenwerkingsverband tussen NHI, UvA, AMC 
en VUmc. De onderzoeksgebieden van de aangesloten 
onderzoekers zijn verbonden in vier speerpunten: 
Klinische Neurowetenschappen (onderzoek naar 
psychiatrische aandoeningen); Cognitie (onderzoek 
naar het proces van informatieverwerking in de herse-
nen); Emotie (onderzoek naar de kwetsbaarheid voor 
bijvoorbeeld stemmingsstoornissen); Methoden en 
Statistieken (de ontwikkeling van dataverzamelings-
protocollen en statistische analysemethoden).
 Het Spinoza Centrum heeft de beschikking over 
een hoge-dichtheid-EEG-systeem en transcraniële 
magnetische stimulatie (TMS). Het paradepaardje 
van het Spinoza Centrum is de 7T. Deze scanner geeft 
beelden met een hogere resolutie en een hogere ge-
voeligheid dan zijn ‘kleine broertje’ de 3T, die er ook 

staat opgesteld. De 7T maakt het mogelijk iemands 
hersenactiviteit te meten op het niveau van corticale 
kolommen terwijl hij liggend in de scanner verschil-
lende taken uitvoert. Ook kunnen onderzoekers ana-
tomische details waarnemen die bij minder sterke 
magneten verborgen blijven, en zijn ze in staat het 
hersenmetabolisme nauwkeurig in kaart te brengen. 
De verwachtingen voor de 7T zijn dan ook hoog-
gespannen. De scanner moet de deur openen naar 
beter begrip van de werking van gezonde en zieke 
hersenen, en meer inzicht geven in neurologische en 
psychiatrische aandoeningen. 
 De 7T en de 3T konden worden aangeschaft dankzij 
een subsidie van 7,6 miljoen euro van het Europees 
Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ze 
zijn elke dag van de week te gebruiken, en niet alleen 
op kantoortijden. Naast het gebruik door de aangeslo-
ten onderzoekers kunnen ook andere partijen zoals 
bedrijven er scan-uren kopen. Zij kunnen bovendien 
profiteren van de neurowetenschappelijke kennis bin-
nen het Spinoza Centrum. Zowel het genereren als 
interpreteren van gegevens vraagt om specialistische 
expertise, die het Spinoza Centrum in ‘pakketten op 
maat’ kan leveren. Ook is het mogelijk met behulp van 
de twee scanners van het Spinoza Centrum onderzoek 
te doen op andere gebieden dan het brein.
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De Nederlandse Hersenbank (NHB) werd ruim 25 
jaar geleden opgericht door hersenonderzoeker Dick 
Swaab. Waarom? Omdat alle beeldvormende technie-
ken de kennis over het brein een boost geven, maar 
geen alternatief zijn voor onderzoek op humaan her-
senweefsel. Aldus medisch bioloog en immunoloog 
Inge Huitinga, directeur van de NHB.
 ‘Proefdieronderzoek en MRI-scans zijn prachtig, 
maar geven geen definitief antwoord op de vraag hoe 
hersenziekten bij mensen ontstaan’, zegt Huitinga. 
Daarvoor zijn de hersenen nodig van mensen die er 
daadwerkelijk aan hebben geleden, niet van dieren 
met vergelijkbare symptomen. ‘Wat onderzoekers 
vinden door dieronderzoek, zullen ze altijd moeten 
valideren in de mens. En met MRI is zichtbaar wat 
er in de hersenen verandert, maar niet wat dat op 
moleculair niveau betekent.’ 
 De NHB is uniek in de wereld om twee redenen. 
Een: geen enkele andere hersenbank heeft het hele 
jaar rond 24 uur per etmaal een team klaarstaan om 
hersenobductie te doen. Twee: de tijd tussen het over-
lijden van de donor en de uitname van de hersenen 
bedraagt gemiddeld maar 6 uur. Daardoor blijft het 
weefsel vers. ‘Dat weefsel houden we niet voor ons-
zelf, maar het vindt wereldwijd zijn weg naar de beste 
onderzoekers,’ zegt Huitinga. ‘Zo zijn lichttherapie en 
cholinesterase-remmers tegen alzheimer te danken 
aan onderzoek op humaan hersenweefsel. Wanneer 
we dankzij onze hersendonoren stukje bij beetje her-
senziekten kunnen ontrafelen, kan er ook medicatie 
voor worden ontwikkeld. Dat is anders onmogelijk.’

 Het succes van de NHB staat of valt dan ook met vol-
doende hersendonoren: mensen die hun hersenen na 
hun dood afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. 
Voor dat onderzoek zijn zowel gezonde als aangetaste 
hersenen nodig. Gezonde hersenen zijn belangrijk 
omdat onderzoekers hun bevindingen altijd moeten 
vergelijken met niet-aangetast hersenweefsel. Zieke 
hersenen zijn nodig om te kunnen opsporen wat er 
misgaat in het brein als iemand een neurologische 
ziekte heeft zoals parkinson, huntington, alzheimer 
of MS. 
 De NHB wil ook graag meer hersenweefsel verza-
melen voor onderzoek naar psychiatrische aandoe-
ningen. Sinds 2012 bestaat daarom NHB-PSY, voor 
hersenweefsel van mensen die hebben geleden aan 
schizofrenie, depressie, bipolaire stoornis, autisme, 
ADHD, dwangstoornis of PTSS (posttraumatische 
stressstoornis). Dat onderzoek is extra ingewikkeld, 
omdat hersenafwijkingen bij psychiatrische aan-
doeningen veel subtieler zijn dan bij neurologische. 
Hersendonoren met neurologische of psychiatrische 
ziekten moeten altijd een officiële medische diagnose 
kunnen laten zien.

De Nederlandse Hersenbank

Wereldwijd beroemd om zijn hoge kwaliteit en snelheid
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Het Nederlands Herseninstituut herbergt het Slaap-
lab, de plek waar Eus van Someren (onderzoeksleider 
Slaap en Cognitie) en zijn team onderzoek doen naar 
slapeloosheid. ‘Slapeloosheid wordt vrijwel nergens 
anders zo uitgebreid fundamenteel onderzocht, met 
een combinatie van geavanceerde methoden.’
 Is onderzoek naar slecht slapen bijzonder? Ja en 
nee. Nee, omdat er overal op de wereld klinisch on-
derzoek wordt gedaan naar slechte slapers. ‘Dat on-
derzoek richt zich meestal op slapers met – mogelijk 
– slaapziekten zoals apneu of narcolepsie,’ legt Van 
Someren uit. Ja, omdat het NHI-Slaaplab als enige 
fundamenteel onderzoek doet naar de meest voor-
komende slaapziekte: ‘gewoon’ slecht slapen. 
 Zo’n 10 procent van de bevolking slaapt slecht. 
Slapeloosheid geldt niet als een ziekte, al is het wel 
opgenomen in de DSM-5, het handboek voor de clas-
sificatie van psychiatrische stoornissen. De Neder-
landse zorgverzekeraars vergoeden behandelingen 
van slapeloosheid niet, ook al kan slecht slapen heel 
negatieve gezondheidseffecten hebben zoals ver-
moeidheid, uitputting, depressiviteit, stress, hart- en 
vaatziekten en overgewicht. 
 In het Slaaplab doet het team van Van Someren 
elke maand een week lang 24 uur per etmaal me-
tingen bij acht mensen die er twee keer één nacht 
blijven slapen. Van Someren: ‘s Ochtends wordt bij 
deze mensen transcraniële magnetische stimulatie 
(TMS) gedaan, en aan het einde van de middag maken 
we twee uur lang hersenscans. ’s Nachts slapen ze met 
een ‘elektrodenbadmuts’ op die 256 elektroden telt. 
Bij klinisch onderzoek worden 2 tot 6 elektroden ge-
bruikt, en wordt bijna nooit iets gevonden. Omdat wij 
256 kanalen meten, krijgen we een beter beeld waar 

het – eventueel afwijkende – signaal in de hersenen 
vandaan komt, en hoe verschillende delen van de 
hersenen tijdens slaap met elkaar communiceren.’
De Slaaplabslapers, geselecteerd uit vrijwilligers die 
deelnemen aan het slaapregister (www.slaapregister.
nl), hebben de week voorafgaand aan het onderzoek 
een slaapdagboekje bijgehouden en een polsmeter 
gedragen die hun slaappatroon in kaart brengt. ‘We 
hebben meestal ook een uitgebreid profiel van die 
mensen. We kennen hun persoonlijkheidskarakteris-
tieken, life events en ziektegeschiedenissen.’ 
 Inmiddels kan Van Someren op grond van gegevens 
uit het slaapregister vier typen slapelozen onderschei-
den. ‘Die willen we nu ook in het lab onderzoeken.’ 
Zoals mensen met ‘paradoxale slapeloosheid’ die zeg-
gen dat ze drie à vier keer per week geen oog dicht 
doen, maar volgens klinische metingen elke nacht zes 
uur slapen. ‘Wij willen met behulp van onze slaap-
EEG in detail bekijken of de koppeling tussen be-
paalde hersengebieden bij deze mensen van slag is. 
De combinatie van EEG-, MRI- en TMS-metingen 
kan inzicht geven in de ontregelde hersensystemen 
die aan de basis liggen van slaapklachten.’ 

Het Slaaplab

Uniek fundamenteel onderzoek met geavanceerde technieken
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Lijst van begrippen en technieken

A
Actiepotentiaal
Een ultrakorte golf van elektrische ontlading die over het 
membraan (de biologische celwand die de binnen- en bui-
tenkant van een cel scheidt) van een neuron of een spiercel 
gaat. Actiepotentialen zorgen voor een snelle overdracht 
van informatie tussen zenuwcellen onderling en tussen ze-
nuwcellen en andere celtypen zoals spiercellen.

Adaptief/maladaptief
Gedrag dat goed respectievelijk slecht is aangepast aan be-
paalde omstandigheden. In de westerse maatschappij zijn 
veel te weinig bewegen en veel te veel eten bekende voorbeel-
den van maladaptief gedrag die ziekmakend kunnen zijn.
 
ADHD 
Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis. Mensen met 
ADHD hebben grote moeite hun aandacht ergens bij te 
houden, zijn motorisch overactief, en gedragen zich im-
pulsief (ze nemen vaak ondoordachte besluiten en voeren 
overhaaste handelingen uit). Ze zijn slecht in staat om wat 
dan ook af te maken (gedachten, werk) en doen daardoor 
veel faalervaringen op, wat kan leiden tot depressieve ge-
voelens. De keerzijde daarvan is dat mensen met ADHD 
vaak creatief en ondernemend zijn. 

Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm 
van dementie. Bij alzheimer ontstaan in de hersenen opho-
pingen – plaques – van het eiwit bèta-amyloïd en tangles, 
kluwens van tau-eiwit. Deze beschadigen de zenuwcellen en 
de verbindingen daartussen, waardoor zenuwcellen slecht 
gaan functioneren, krimpen en uiteindelijk afsterven.

AMPA-receptoren
AMPA-receptoren zitten in de wand van een hersencel en 
zorgen voor een snelle signaaloverdracht in de hersenen.

Androgeenongevoeligen 
Mensen die genetisch man zijn, maar zich vrouw voelen. 
Hun lichaam ziet er vrouwelijk uit, maar bevat (resten van) 
mannelijke geslachtsklieren. Dit komt door een mutatie 
van de androgeenreceptor, die daardoor de boodschap van 
androgenen zoals testosteron niet meer kan overbrengen 
naar de cel.

Androgenen
‘Mannelijke’ hormonen die zorgen voor de ontwikkeling en het 
behoud van mannelijke eigenschappen. Het bekendste ‘man-
nelijke’ hormoon is testosteron. Vrouwen maken ook andro-
genen aan, maar in veel kleinere hoeveelheden dan mannen.

Androstadienone
Een mannelijk feromoon.

Angststoornis
Een pathologische angst die een ernstige beperking van het 
dagelijkse functioneren met zich mee brengt. Een angst-
stoornis drukt zich vaak uit in angstige gedachten, ver-
mijden, piekeren, dwanghandelingen, of paniekaanvallen 
(korte, zeer hevige angstaanvallen).

Anhedonie 
Geen of een verminderd vermogen om plezier te kunnen 
ervaren.

Apneu/slaapapneu
Een aandoening waarbij de ademhaling steeds even stopt 
tijdens de slaap. Dit kan oplopen tot wel 300 keer per nacht, 
waardoor het risico op een hartaanval of beroerte toeneemt.

Autisme/ASS
Een psychische aandoening die vermoedelijk gedeeltelijk 
erfelijk is bepaald. Mensen met autismespectrumstoornis 
(ASS) hebben problemen met de normale sociale interactie, 
zijn extreem gehecht aan vaste gewoonten en structuren, 
hebben een beperkte, gefixeerde belangstelling, zijn vaak 
overgevoelig voor zintuiglijke prikkels en laten vaak repe-
titieve motorische bewegingen zien.

Axon 
De uitloper van een neuron die elektrische impulsen door-
geeft en zo zorgt voor informatieoverdracht in de hersenen. 
Sommige axonen zijn langer dan 1 meter. Ze zijn omwikkeld 
met myeline, dat de elektrische impulsen extra snel geleidt. 
Een axon geleidt signalen van de zenuwcellen af, een den-
driet geleidt signalen ernaartoe. Axonen zijn lang en dun, 
dendrieten zijn dik en sterk vertakt.
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B
Bèta-amyloïd
Een eiwit in de hersenen dat bij de ziekte van Alzheimer ver-
keerd wordt afgebroken . Daardoor ontstaan er toxische op-
hopingen – plaques – van dit eiwit in de hersenen. De zenuw-
cellen kunnen daardoor niet meer functioneren en sterven af.
Biologische klok
Een groep hersencellen die werkt als een klok in ons brein 
die ons slaap- en waakritme bepaalt en vele andere pro-
cessen in ons lichaam een dag- en nachtritme geeft, zoals 
spijsvertering, bloeddruk en de werking van allerlei organen.

Bipolaire stoornis
Mensen met een bipolaire (stemmings)stoornis lijden afwis-
selend aan perioden met depressieve of manische stemmin-
gen. Tijdens hun manische periode zijn ze extreem energiek 
en overtuigd van hun kunnen, tijdens hun depressieve pe-
riode zijn ze juist lusteloos en in zak en as.

Borderline persoonlijkheidsstoornis
Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis heb-
ben een laag zelfbeeld en moeite met sociale en intieme rela-
ties. Ze lijden aan een sterke verlatingangst die zich kan uiten 
in wanhoop en woede. Sommigen lijden aan impulsieve 
zelfdestructie die leidt tot automutilatie en suïcidepogingen.

C
Calcium imaging 
Een techniek waarbij met behulp van fluorescerende mole-
culen die binden aan calciumionen de activiteit in hersencel-
len zichtbaar kan worden gemaakt.

Cel-isolatie
Een techniek waarbij uit vers humaan hersenweefsel indi-
viduele cellen worden gehaald.

Cerebellum
Het cerebellum, ook wel de kleine hersenen genoemd, vormt 
qua volume ongeveer tien procent van de totale hersenen, 
maar bevat meer dan de helft van alle zenuwcellen. Zijn 
bekendste – maar niet enige – functie is het coördineren 
van bewegingen. 

Cholinesterase-remmers 
Medicatie die onder meer wordt gebruikt bij de ziekte van 
Alzheimer om geheugenverlies en cognitieve stoornissen te 
vertragen, en bij de ziekte van Parkinson om het verergeren 
van visuele hallucinaties te verminderen. 

Cognitie
Het proces van informatieverwerving en –verwerking in 
de hersenen.

Cognitieve gedragstherapie
Therapie gericht op het veranderen van het proces van in-
formatieverwerking in de hersenen.

Cortico-striataal circuit 
Het complex van verbindingen tussen het striatum (een 
onderdeel van de basale ganglia) en de cortex (hersenschors). 
Dit circuit is verantwoordelijk voor de planning, selectie 
en remming van gedrag, en voor de automatisering van 
gedragingen.

Corticale gebieden
Gebieden die liggen in de hersenschors, een onderdeel van 
de grote hersenen.

Corticale kolommen
Clusters van neuronen waarin informatie is gecodeerd voor 
specifieke breinfuncties, bijvoorbeeld tast of zicht. De ko-
lommen hebben een verticale vorm en doorsnijden de zes 
– horizontale – lagen waaruit de hersenschors bestaat.

Cortisol 
Cortisol is een bijnierhormoon dat vrijkomt bij fysieke en 
psychische stress en een belangrijke rol speelt bij de spijs-
vertering, het slaap-waakritme en het afweersysteem. 
Cortisol vertoont ook een duidelijk dag/nacht ritme, met 
een piek tijdens het opstaan. 
Voldoende cortisol is van levensbelang. Mensen met de 
ziekte van Addison maken veel te weinig cortisol aan. Als 
zij geen corticosteroïden slikken, kunnen ze bewusteloos 
raken en zelfs overlijden. Mensen met de ziekte van Cushing 
maken juist te veel cortisol aan.

D
Deep Brain Stimulation (DBS)
DBS is een techniek waarbij een neurostimulator via twee in 
het brein geïmplanteerde elektroden met elektrische impul-
sen de activiteit van specifieke hersengebieden moduleert. 
Op die manier kunnen symptomen van neurologische en 
psychiatrische ziektebeelden worden onderdrukt. De ope-
ratie, die een dag in beslag neemt, wordt uitgevoerd door 
een neurochirurg. Het adequaat instellen van de stimulator, 
iets wat dagen tot maanden kan vergen, wordt gedaan door 
een neuroloog of psychiater.
DBS is een complexe behandeling die op kleine schaal (on-
geveer 100 patiënten in Nederland per jaar, van wie 45 in 
het AMC) wordt toegepast als laatste redmiddel, dus als 
andere interventies niet blijken te helpen. De aandoeningen 
die nu worden behandeld met DBS zijn dwangstoornissen 
en parkinson. Ook wordt het experimenteel toegepast bij 
mensen met ernstige chronische depressie en eetstoornissen.
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Dendriet
Een zenuwuitloper die signalen naar de zenuwcel toe geleidt. 
Een axon leidt ze er juist vanaf. Zie ook bij Axon.

Dementie
Verzamelnaam voor alle ziekten die de verstandelijke ver-
mogens aantasten en de stemming en het gedrag negatief 
beïnvloeden. De meeste voorkomende vorm van dementie 
is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen zijn onder meer 
vasculaire dementie en frontotemporale dementie.

Depressie/depressieve stoornis
Het handboek voor de classificatie van psychische stoornis-
sen noemt 9 symptomen die een depressieve stoornis ken-
merken, waaronder een aanhoudend sombere stemming, 
anhedonie, opvallend gewichtsverlies of –toename, slape-
loosheid of juist te veel slapen, vermoeidheid en energiever-
lies, regelmatig terugkerende gedachten aan de dood en/of 
suïcide. Deze symptomen moeten een wat langere periode 
aanwezig zijn om de diagnose depressie te kunnen stellen.

Diabetes type 2
Negen van de tien mensen met ‘suikerziekte’ of diabetes 
hebben diabetes type 2. Deze ziekte was vroeger bekend 
als ‘ouderdomssuiker’. Mensen met diabetes hebben een 
te hoge bloedsuikerspiegel. Bij mensen met diabetes type 
1 komt dat omdat ze te weinig of geen insuline maken. Bij 
mensen met diabetes type 2 komt dat omdat hun lichaam 
niet goed meer op insuline reageert. Overgewicht, een hoge 
bloeddruk en een te hoog cholesterol zijn risicofactoren 
voor diabetes type 2.

Dopamine
Dopamine is een van de neurotransmitters (boodschap-
perstofjes in de hersenen) die informatie van de ene naar 
de andere zenuwcel overbrengen. Hoge dopamineniveaus 
zouden hersencircuits betrokken bij belangrijke cognitieve 
functies verstoren, waardoor de gevoeligheid voor psy-
choses toeneemt. Lage dopamineniveaus bemoeilijken de 
aansturing van de spieren, wat onder meer kan leiden tot 
spierstijfheid, traag bewegen en sterk beven, symptomen 
die voorkomen bij de ziekte van Parkinson.

Dwangstoornis
Mensen met een dwangstoornis of obsessieve-compulsieve 
stoornis hebben last van dwanggedachten en/of dwang-
handelingen. Dwanggedachten zijn steeds terugkerende 
gedachten of impulsen die als onzinnig worden ervaren en 
niet onderdrukt kunnen worden. Dwanghandelingen zijn 
rituelen zoals tientallen keren per dag de handen wassen, of 
bij alles tellen waarbij het noodzakelijk is om op het ‘juiste’ 
getal uit te komen. Die rituelen worden uitgevoerd om de 
angst in toom te houden. 

Dyslexie
Iemand heeft dyslexie wanneer hij bij een normale intelli-
gentie en gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, dispro-
portioneel veel moeite heeft met lezen en spellen. Dyslexie 
uit zich bijvoorbeeld in het spiegelen, omdraaien en verwis-
selen van letters.

E
EEG
Voluit: elektro-encefalografie. Een methode om met behulp 
van elektroden die op de hoofdhuid worden geplakt – een 
soort badmuts – de activiteit in de hersenen te meten.
Meestal wordt er gebruik gemaakt van minder dan tien tot 
maximaal twintig elektroden. Het Slaaplab van het NHI en 
ook het Spinozacentrum beschikken over een elektrodecap 
die 256 elektroden telt, een zogeheten hoge-dichtheid-EEG-
systeem. Een EEG-scan laat tot op de milliseconde nauw-
keurig zien wanneer er veranderingen in hersenactiviteit 
plaatsvinden, maar vertelt weinig over welke hersengebieden 
precies actief zijn. Dat is beter zichtbaar met behulp van 
fMRI.

Elektrofysiologie
De verzameling technieken die gebruikt worden om de elek-
trische activiteit van hersencellen te meten.

Eetstoornissen
De bekendste eetstoornissen zijn anorexia (verslaafd zijn aan 
afvallen, hoe mager je ook bent), boulimia nervosa (verslaafd 
zijn aan eten, en dat eten vervolgens weer zo snel moge-
lijk proberen kwijt te raken door zelf opgewekt braken of 
laxeermiddelen) en de eetbuienstoornis (een onregelmatig 
eetpatroon gekenmerkt door periodiek terugkerende eet-
buien waarin iemand fors overeet).

Entorinale cortex
Een hersengebied dat vlakbij de hippocampus ligt en belang-
rijk is voor de inprenting van informatie en de opslag daar-
van in het langetermijngeheugen. Het is het eerste hersen-
gebied dat door de ziekte van Alzheimer wordt aangedaan.

Epigenetische veranderingen 
Het verschijnsel dat genen onder druk van omgevingsfacto-
ren ‘aan’ of ‘uit’ kunnen worden gezet. Bij epigenetische ver-
anderingen verandert de functie van een gen zonder dat zijn 
code verandert. Vergelijk het met het uitvoeren van precies 
hetzelfde notenschrift door verschillende muzikanten: het 
stuk is hetzelfde, maar de muziek is anders. Twee mensen kun-
nen genetisch identiek zijn, maar epigenetisch verschillend.
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Epilepsie 
Epilepsie-aanvallen ontstaan door een plotselinge en tijde-
lijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de 
hersenen, waardoor de aansturing van bepaalde gebieden 
wordt verstoord. Bepaalde hersencellen vuren te heftig, 
waardoor er ‘kortsluiting’ in het brein ontstaat en mensen 
bijvoorbeeld vallen, kort bewusteloos raken of vreemde 
bewegingen maken. 

F
Feromoon
Een geur die door een bepaald individu wordt uitgescheiden 
via de zweetklieren, urine, speeksel of faeces, en hormoon-
veranderingen teweeg kan brengen in de ontvanger.

fMRI
Voluit: functionele Magnetische Resonantie Imaging. Een 
techniek die wordt gebruikt om, als mensen liggend in de 
hersenscanner een taak uitvoeren, te meten rondom welke 
hersengebieden het bloed zuurstofarm is, en rondom welke 
andere hersengebieden zuurstofrijk. Het idee is dat actieve 
hersengebieden meer zuurstof nodig hebben, en dat daarom 
het zuurstofgehalte van het bloed eromheen hoger is dan bij 
hersengebieden die nauwelijks of minder actief zijn. Omdat 
het zuurstofgehalte trager verandert dan elektrische activiteit 
wordt fMRI gebruikt om te bepalen welke hersengebieden 
actief zijn. EEG laat preciezer zien wanneer hersenactiviteit 
verandert, maar is minder nauwkeurig over de hersenge-
bieden waar dat het geval is.

G
Genexpressie
De mate van activiteit van een gen. Of en hoe actief een gen 
is (ook wel aangeduid als ‘tot expressie komt’), is afhankelijk 
van de invloed van andere genen, en van biologische en 
sociale omgevingsfactoren.

Genderdysforie/genderidentiteitsstoornis
Mensen met genderdysforie zijn ervan overtuigd dat ze in 
het verkeerde lichaam zijn geboren. Velen van hen willen 
daarom een geslachtsveranderende operatie ondergaan. 
Een meer ingeburgerde term voor genderdysfore mensen 
is ‘transgenders’. 

Genderidentiteit
Het gevoel dat je een man of een vrouw bent. 

Genoom/Humaan genoom
Alle menselijke genen samen. Het Humane Genome Project 
brengt alle menselijke genen in kaart (dat zijn er ongeveer 
30.000).

Gentherapie
Het, meestal met behulp van een daarvoor geschikt gemaakt 
virus (de zogenaamde virale vector) inbrengen van genetisch 
materiaal in lichaamscellen. Door op die manier de genover-
dracht blijvend te maken, zou het mogelijk moeten zijn om 
bepaalde erfelijke of aangeboren aandoeningen te genezen. 

Geslachtshormonen
Hormonen die worden afgegeven door de geslachtsklieren. 
Bij een vrouw zijn dat vooral oestradiol en progesteron, 
bij een man is het belangrijkste androgene hormoon tes-
tosteron.

Getimede lichaamsverwarming 
Op een bepaald moment van de dag je lichaam verwarmen, 
bijvoorbeeld door in een warm bad te gaan zitten. Om een 
goede slaap te bevorderen moet je dit niet doen binnen twee 
uur voordat je gaat slapen.

Gliacellen 
Gliacellen zijn als het ware de huishoudelijke dienst van het 
brein: ze scheppen de voorwaarden voor neuronen om goed 
te kunnen functioneren.

Glutamaat
Glutamaat is de belangrijkste stimulerende neurotransmit-
ter in het centrale zenuwstelsel. Ze is betrokken bij cognitie, 
leren en geheugen. Een overmatige afgifte van glutamaat 
kan een belangrijke rol spelen bij neurologische en psychi-
atrische stoornissen zoals angststoornissen en schizofrenie.

H
Hersengolven
De hersengolven zijn onderverdeeld in verschillende fre-
quenties met bijbehorende namen: delta-golven (0,5 -4 
Herz), thèta-golven (4-8 Herz), alfa-golven (8-12 Herz), 
SMR-golven (12-16 Herz), bètagolven (16-38 Herz) en gam-
magolven (38-80 Herz). Alfa-golven hangen samen met 
een toestand van ontspanning, bèta-golven met (hyper)
activiteit, delta-golven komen vaak voor tijdens diepe slaap 
en thèta-golven zijn er vlak voor het wakker worden of in 
slaap vallen. Neurofeedback zou mensen met bijvoorbeeld 
hyperactiviteit moeten kunnen helpen om de activiteit van 
hun hersengolven onder controle te krijgen, zodat hun con-
centratie verbetert. 

Hersenobductie
Het uitnemen van de hersenen door of onder leiding van 
een neuropatholoog.
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Hersenschors
De hersenschors, een onderdeel van de grote hersenen, is 
het gebied waar informatie uit de rest van het lichaam wordt 
ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd, en vervolgens 
omgezet in gedachten, spraak en handelingen. 

Hersenstam
De hersenstam is het oudste hersendeel en zit onderaan de 
schedel, in het verlengde van het ruggenmerg. Hij verbindt 
de grote hersenen met de kleine hersenen (die achter de 
hersenstam liggen) en het ruggenmerg. De hersenstam is 
verantwoordelijk voor onze basisfuncties zoals lichaamstem-
peratuur, hartslag, ademhaling, bloeddruk, spijsvertering, 
oogbewegingen, kauwen en slikken, en het voelen van be-
weging en zwaartekracht.

Hippocampus
Dit hersengebied, vanwege de vorm ook wel ‘zeepaardje’ 
genoemd, is belangrijk voor het ophalen en opslaan van 
nieuwe informatie. Of het ook een rol speelt bij het bewaren 
en ophalen van oude herinneringen is onduidelijk. Het zou 
kunnen dat daarvoor aangrenzende gebieden verantwoor-
delijk zijn.

Homeostase
Het vermogen om ons intern milieu (hormonen, energie, 
suiker, bloeddruk, lichaamstemperatuur) met behulp van 
bepaalde regelsystemen constant te houden.

Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die 
bepaalde delen van de hersenen aantast en zich uit in on-
willekeurige bewegingen, verstandelijke achteruitgang en 
psychische klachten. Er is geen medicijn dat huntington kan 
genezen of vertragen. Wel kunnen medicijnen de ongewilde 
bewegingen en psychische klachten van patiënten verlichten.

Hypothalamus
De hypothalamus regelt de vier belangrijke overlevings-
functies: vluchten, vechten, voeding en voortplanting. Hij 
speelt verder een cruciale rol bij het reguleren van de li-
chaamstemperatuur, bloeddruk, hartslag, slaap-waak-ritme, 
en seksuele opwinding. Ook de biologische klok bevindt zich 
in de hypothalamus. Bepaalde celgroepen in de hypothala-
mus ontwikkelen zich bij vrouwen en mannen verschillend. 
NHI-hersenonderzoeker Dick Swaab ontdekte dat de hypo-
thalamus van hetero’s, homo’s, en wel- en niet transseksuelen 
van elkaar verschillen.

I
In vitro
Letterlijk: in glas, dus buiten het lichaam. In de praktijk 
betekent het meestal: experimenten die worden gedaan in 
een petrischaaltje in een vloeistof met daarin de belangrijkste 
voedingstoffen en zouten.

In vivo
Letterlijk: in leven. In de praktijk betekent het meestal: ex-
perimenten die worden gedaan in levende proefdieren.

In vivo twee-foton-microscopie
Een techniek die het mogelijk maakt bij proefdieren relatief 
diep – tot 1 millimeter – en tot in groot detail (tot op het 
niveau van 1 micrometer) in weefsel te kijken, bijvoorbeeld 
in de hersenen van een levend proefdier.

Imaging
Het maken van een beeld van iets. Dat kan op verschillende 
manieren: chemisch, medisch, moleculair.

Immuuncellen
Deze afweercellen zijn er in vele soorten en maten. Wat de 
meeste gemeenschappelijk hebben, is dat ze vreemde in-
dringers (virussen, bacteriën, parasieten) of door een virus 
geïnfecteerde cellen vernietigen.

Ionkanalen
Kanalen die ionen doorlaten komen in alle dierlijke en plant-
aardige cellen voor, maar vooral in het zenuwstelsel en in het 
hart. In het zenuwstelsel maken ionkanalen de overdracht 
van signalen binnen neuronen mogelijk door middel van 
actiepotentialen, en tussen neuronen door middel van neu-
rotransmitters. In het hart coördineren ze met behulp van 
actiepotentialen de samentrekking van de hartspier.

K
Ketamine
Een narcosemiddel dat als bijwerking hallucinaties heeft, en 
(daarom) ook wordt gebruikt als recreatieve drug. Ketamine 
wordt ook gebruikt als pijnbestrijder bij chronische pijn. 
Het remt de werking van glutamaat, waardoor het recent 
nuttig lijkt ketamine in lage doseringen te geven bij aandoe-
ningen die mede worden veroorzaakt door een overmatige 
glutamaat-afgifte, zoals depressie en suïcide.
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L
Laesie 
Schade aan weefsel als gevolg van een aandoening (bijvoor-
beeld bij MS), verwonding of ingreep. Onderzoekers maken 
een laesie in weefsels om vergelijkingen te kunnen maken 
tussen gezond en beschadigd weefsel. Neurochirurgen kun-
nen een laesie maken in hersenweefsel van epilespiepatiën-
ten die voortdurend last hebben van aanvallen, waarbij ze 
een cruciaal gedeelte uit de hersenen verwijderen. Dit is 
een riskante operatie. 
Laser-dissectie-microscoop 
Een microscoop die het mogelijk maakt een heel klein stukje 
weefsel (bijvoorbeeld een bepaald groepje neuronen) uit 
een groter geheel te ‘schieten’ met behulp van een laser. 
Van dit groepje neuronen kan het genexpressieprofiel (de 
mate van activiteit van een gen) van individuele neuronen 
worden meten. 

Lichttherapie
Een behandeling waarbij iemand wordt blootgesteld aan in-
tensief licht dat soms wit is, en soms van een bepaalde kleur. 

Life events
Indrukwekkende levensgebeurtenissen die vaak met stress 
gepaard gaan, bijvoorbeeld huwelijk, (echt)scheiding, zwan-
gerschap, pensioen, ziekte, nieuw werk, aankoop nieuw huis, 
ontslag, iemands overlijden.

M
Marker (biologische)
Een bepaalde biologische stof die wijst op de aanwezigheid 
van een specifieke aandoening.

Microarray
Een soort microlaboratorium op een flinterdun glasplaatje, 
waarmee de expressie van alle genen in het totale genoom in 
een experiment kan worden gemeten. Op die manier kan de 
genexpressie in het hersenweefsel van een gezond individu 
worden vergeleken met de genexpressie in het hersenweefsel 
van iemand die lijdt aan een hersenziekte.

Microdialyse 
Een methode om chemische stoffen in het hersenvocht te 
analyseren met behulp van een klein buisje dat is gemaakt 
van halfdoorlaatbaar materiaal. Dat buisje wordt in de her-
senen geplaatst.

Microgliacellen
De immuuncellen (afweercellen) in de hersenen en het rug-
genmerg.

Micro-RNA 
Een niet-coderend stukje RNA (RNA is een macromolecuul 
dat genetische informatie kopieert) dat de expressie van 
genen reguleert en dat ook onderdeel kan uitmaken van 
de epigenetische mechanismen die genexpressie reguleren.

MRI
Voluit: Magnetische Resonantie Imaging. Een techniek om 
gedetailleerde afbeeldingen te maken van de structuur van 
de hersenen. MRI’s worden gebruikt om afwijkingen in die 
structuur op te sporen, bijvoorbeeld een tumor. Willen on-
derzoekers weten welke veranderingen in hersenactiviteit 
plaatsvinden bij het uitvoeren van een bepaalde taak, dan 
gebruiken ze daarvoor fMRI.

MS 
Multiple sclerose. Een ziekte die wordt veroorzaakt door 
ontstekingen in de hersenen die myeline afbreken, en die 
onder meer kan leiden tot vermoeidheid, spierzwakte, co-
ordinatiestoornissen, duizeligheid en spraakproblemen. 
Door demyelinisatie raakt de informatieoverdracht tussen 
zenuwcellen verstoord. 
MS laesies
Gebieden in de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen 
van mensen met MS waar myeline is afgebroken.

Myeline
Myeline, de vettige laag rondom de zenuwuitlopers, zorgt 
er onder meer voor dat informatie tussen zenuwcellen snel 
wordt doorgestuurd.

N
Narcolepsie
Narcolepsie wordt onder meer gekenmerkt door overmatige 
slaperigheid overdag (niet te wijten aan slaapgebrek); door 
onbedwingbare, korte slaapaanvallen overdag; door plot-
selinge spierverslapping die optreedt bij emoties, waarbij 
mensen bijvoorbeeld ineens op de grond kunnen vallen en 
niet meer in staat zijn om zich te bewegen.

Nature or nurture
Letterlijk vertaald: aangeboren of aangeleerd. Tot kort ge-
leden werd over (psychische) aandoeningen gediscussieerd 
op een of-of manier: waren ze of aangeleerd, of aangeboren? 
Tegenwoordig wordt erkend dat dit een valse tegenstelling 
is. Er is vrijwel altijd sprake van en-en.

Neocortex
De neocortex, het evolutionair nieuwste deel van de cortex 
cerebri of hersenschors, is betrokken bij hogere functies zoals 
waarneming, bewuste beweging, taal, redeneren en abstract 
denken. Ze bestaat uit zes verschillende lagen waartussen 
geen duidelijke grenzen zijn.
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Neurale correlaten
Hersengebieden/-structuren/-stofjes die samenhangen met 
bepaalde aandoeningen, gedrag, gevoelens of gedachten. 

Neuroanatomie
De anatomie van het centrale zenuwstelsel (de hersenen en 
het ruggenmerg).

Neuroendocrinologie
Wetenschap die de effecten van hormoonproductie in de 
hersenen en de gevoeligheid van de hersenen voor hormo-
nen bestudeert. Zo zijn onderzoekers naar stress-gerelateer-
de aandoeningen geïnteresseerd in de precieze werking van 
de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA)-as, en onderzoe-
kers geïnteresseerd in voortplanting in de hypothalamus-
hypofyse-gonade (HPG)-as.

Neurodegeneratieve aandoeningen
Ziekten van het zenuwstelsel waarbij in de loop van de ja-
ren zenuwcellen afsterven. Voorbeelden zijn de ziekten van 
Alzheimer, Parkinson en Huntington.

Neuroimaging
Verschillende technieken die worden gebruikt om de struc-
tuur of functie van hersengebieden in beeld te brengen. 
Vormen van functionele neuroimaging zijn EEG, fMRI, 
PET, MEG en SPECT.

Neurologische aandoeningen
Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het 
zenuwstelsel, zoals epilepsie, MS, dementie en verschillende 
spierziekten. 

Neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen
Neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen zijn aange-
boren stoornissen. Het gaat daarbij om ASS (autismespec-
trumstoornissen), ADHD, dyslexie en dyscalculie, ticstoor-
nissen, en de verstandelijke beperking. 

Neurosteroïden 
Geslachtshormonen die in verschillende netwerken in de 
hersenen worden gemaakt.

Neurostimulator 
Een apparaatje dat bij Deep Brain Stimulation wordt ge-
bruikt om de elektroden te stimuleren.

Neurotransmitters
Boodschapperstofjes in de hersenen die zorgen voor de in-
formatieoverdracht tussen zenuwcellen. De belangrijkste 
neurotransmitters zijn glutamaat en GABA, de belangrijkste 
remmende neurotransmitter.

Neuromodel
Een computermodel voor een bepaalde hersenfunctie.

Neuroregeneratie
Het proces dat in het zenuwstelsel in werking treedt na een 
beschadiging. In het centrale zenuwstelsel (de hersenen en 
het ruggenmerg) is regeneratie minimaal, terwijl in het pe-
rifere zenuwstelsel regeneratie van zenuwvezels over relatief 
grote afstanden optreedt.

O
Oestrogenen
‘Vrouwelijke’ hormonen die een belangrijke rol spelen bij 
de ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken, 
de menstruatiecyclus en de zwangerschap. Mannen pro-
duceren behalve het ‘mannelijke’ hormoon testosteron ook 
oestrogenen, maar in veel kleinere hoeveelheden en vooral 
in de hersenen.

Oligodendrocyten
Een type gliacellen dat in de hersenen en het ruggenmerg 
myeline produceert en daarmee zenuwuitlopers omwikkelt.

Oliva inferior/olijf
Het hersengebied dat de samenwerking van de kleine her-
senen dirigeert.

Orbitofrontale cortex (OFC)
Een onderdeel van de prefrontale cortex dat belangrijk is 
voor de verwerking en beheersing van emotionele prik-
kels. Laesies in de OFC kunnen leiden tot ontremd gedrag. 
Phineas Cage, de Amerikaanse spoorwegarbeider die door 
een ongeluk een ijzeren staaf dwars door dit hersengebied 
kreeg en wiens persoonlijkheid daarna sterk veranderde, 
wordt vaak aangehaald als een voorbeeld hiervan.

Optogenetica
Een techniek waarmee lichtgevoelige eiwitten in individuele 
neuronen kunnen worden gezet. Daardoor kan de activiteit 
van deze neuronen, en daarmee ook het gedrag van het 
gehele organisme, door middel van licht worden beïnvloed.
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Overgewicht
Volgens de huidige normen is bij blanke volwassenen jonger 
dan 70 jaar en met een lengte tussen de 1,58 en 1,90 meter 
sprake van overgewicht bij een BMI (Body Mass Index) tus-
sen de 25 en 30; van ernstig overgewicht (obesitas) bij een 
BMI van 30-35; van extreme obesitas bij een BMI van 35-40.
Bij een BMI van 40 of meer is sprake van morbide obesitas. 
Een BMI lager dan 20 wordt beschouwd als ondergewicht. 
De BMI is gedefinieerd als het gewicht in kilo’s gedeeld door 
het kwadraat van de lichaamslengte in meters (kg/m2). Een 
lichaamsgewicht van 80 kilo met een lichaamslengte van 
1,78 meter levert dus een BMI van 25,2 op.

P
Parkinson
De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte die 
gepaard kan gaan met verschillende combinaties van stoor-
nissen zoals beven, spierstijfheid, evenwichtsproblemen, 
‘freezing’ van de benen tijdens het lopen, slaapstoornissen, 
verminderde reuk en obstipatie.
Post-mortem hersenweefsel
Hersenweefsel van iemand die is overleden.

Prefrontale cortex (PFC)
Het evolutionair ‘modernste’ deel van de neocortex dat 
betrokken is bij functies als plannen, besluiten nemen en 
emoties reguleren. Ze wordt ook in verband gebracht met 
het werkgeheugen. De PFC ontwikkelt zich nog tot ver na 
de kindertijd; onderzoekers denken dat het gebied pas rond 
het 25ste jaar helemaal ‘rijp’ is.

Progesteron
Een ‘vrouwelijk’ geslachtshormoon dat vooral in de tweede 
fase van de menstruatiecyclus en tijdens de zwangerschap 
wordt geproduceerd. Mannen produceren ook progesteron 
(in de bijnierschors, en ook in de hersenen), maar in heel 
kleine hoeveelheden.

PTSS 
Posttraumatische stressstoornis is een aandoening die kan 
ontstaan door een zeer schokkende gebeurtenis (zoals oor-
logservaringen, een ernstig ongeluk, mishandeling of sek-
sueel misbruik). Mensen met PTSS worden voortdurend 
achtervolgd door herinneringen aan hun trauma. Heel ge-
wone dingen – zoals een ballon die kapot knalt – kunnen de 
gevoelens die daarbij horen onmiddellijk oproepen. Mensen 
met PTSS zijn in de regel snel geïrriteerd, overdreven waak-
zaam, schrikachtig, en kunnen zich moeilijk concentreren.

Pyramidecel
Een type neuron met een pyramidevormig cellichaam. Py-
ramidecellen zijn het meest voorkomende hersenceltype 
(ongeveer 70 procent) in de hersenschors, activeren andere 
cellen en zijn belangrijk voor informatie-uitwisseling en 
-opslag in hersengebieden.

R
Receptor
Een eiwit dat signalen doorgeeft aan de cel als er een speci-
fiek molecuul aan bindt. Receptoren zijn belangrijk bij de 
ontwikkeling van geneesmiddelen. Als onderzoekers erin 
slagen medicatie succesvol te laten aangrijpen op een be-
paalde receptor, is het mogelijk biologische processen gericht 
te beïnvloeden en daarmee (het verloop van) een ziekte.

Remyelinisatie
Het proces van terugvorming van myeline bij de ziekte MS. 
Dit herstelproces treedt op na beschadiging van de myeline, 
maar zorgt niet voor een echte reparatie: er blijft sprake van 
een zwakke plek. Op den duur lukt remyelinisatie helemaal 
niet meer en blijven de zenuwuitlopers gedemyeliniseerd.

S
Schizofrenie
Mensen met de diagnose schizofrenie hebben last van wa-
nen, en van visuele en auditieve hallucinaties. Anders ge-
zegd: ze nemen de werkelijkheid vertekend waar. Op zulke 
momenten kunnen ze verward en angstig zijn. Schizofrenie 
wijst dus niet op een gespleten persoonlijkheid.

Semaforines
Deze ‘stoplichtmoleculen’ zorgen er tijdens de ontwik-
keling van een embryo voor dat zenuwcellen niet te ver 
doorgroeien. 

Sensorische informatie
Zintuiglijke informatie: informatie die we opdoen door te 
horen, zien, ruiken, proeven en voelen.

Serotonine
Een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij de 
stemming, eetlust, slaap en het bewegingsapparaat.

Slapeloosheid
De meeste slapelozen slapen wel, maar de kwaliteit van hun 
slaap is slecht en ze worden tijdens hun slaap vaak wakker. Er 
is een groot verschil tussen iemand die aan slapeloosheid lijdt, 
en een goede slaper die een nachtje de slaap niet kan vatten.
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Spiegelneuronen
Neuronen die de aanblik van een handeling die iemand 
anders uitvoert, koppelen aan het eigen motorprogramma 
dat nodig is om zelf die handeling te verrichten. Spiegel-
neuronen spelen wellicht ook een rol bij het begrijpen van 
en je kunnen inleven in anderen.

Stress(-as) 
Een beetje stress houdt je scherp, maar chronische stress 
houdt je lichaam in een voortdurende staat van alarm. Dat 
is fysiek en emotioneel uitputtend. Een goed functionerende 
stress-as – de HPA-as in de hersenen, de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as – maakt je lichaam pijlsnel startklaar 
om te vechten of vluchten, maar houdt zich rustig als je 
omgeving dat ook is.

Stresshormonen
De belangrijkste drie stresshormonen zijn cortisol, adre-
naline en noradrenaline. Deze hormonen worden alledrie 
afgegeven door de bijnier (cortisol door de bijnierschors, 
adrenaline en noradrenaline door het bijniermerg). Stress-
hormonen zijn heel nuttig tijdens een acute stresssituatie. 
Maar als ze te vaak of te langdurig worden aangemaakt, 
kunnen ze leiden tot een verhoogde kans op depressie en 
op termijn je lichaam slopen.

Synaps
Een synaps is het punt waarop twee neuronen met elkaar 
communiceren. Synapsen brengen over het algemeen signa-
len van het axon van het ene neuron over naar de dendriet 
van een ander neuron. 

T
Tesla
Een maat voor de sterkte van een magneet of magnetisch 
veld. Bij (medisch) wetenschappelijk onderzoek worden 
scanners gebruikt van 1,5 tot 3 Tesla. Hoe hoger de veld-
sterkte in Tesla, hoe kostbaarder de scanner. Ter vergelijking: 
het magneetveld van de aarde is ongeveer 0,00005 Tesla. In 
heel Nederland staan vier 7 Tesla-scanners, waarvan een in 
het Spinozacentrum.
Testosteron
Het belangrijkste ‘mannelijke’ geslachtshormoon, dat zorgt 
voor de vermannelijking van de hersenen en de geslachts-
kenmerken. Vrouwen produceren ook testosteron, maar in 
veel kleinere hoeveelheden.

Thalamus
Een evolutionair oude hersenkern die fungeert als het verbin-
dingsstation tussen binnenkomende zintuiglijke informatie 
en verschillende onderdelen van de hersenschors. De thala-
mus is ook betrokken bij de sturing van beweging en emoties.

Transcriptiefactoren
Bepaalde eiwitten die zich binden aan specifieke stukjes 
DNA met als doel de genexpressie te reguleren.

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)
Een niet-invasieve techniek waarbij met behulp van een 
magnetische spoel die op een bepaalde plek vlak boven het 
hoofd wordt gehouden, lokaal de activiteit van neuronen 
wordt stilgelegd of juist versterkt. Repetitieve of rTMS – 
TMS-pulsen die snel achter elkaar worden gegeven – kan 
zorgen voor effecten die langer duren dan de stimulatiepe-
riode zelf. Over de werkzaamheid bestaat discussie. Voor-
standers vinden dat er meer moet worden geëxperimenteerd 
met het aantal en de duur van verschillende frequenties.
   
Transgender
Zie Genderdysforie

Tweelingregister
Het Nederlands Tweelingregister (opgericht in 1987 aan de 
VU in Amsterdam) is bedoeld om wetenschappelijk onder-
zoek te kunnen doen naar de bijdrage van erfelijke aanleg 
aan persoonlijkheid, groei, ontwikkeling, en (risicofacto-
ren voor bepaalde) ziekten. Er staan momenteel meer dan 
175.000 personen ingeschreven, van wie ruim 87.000 zelf 
deel uitmaken van een meerling.

V
Ventraal striatum
Ook wel bekend als nucleus accumbens, het ‘pleziercentrum’ 
of ‘beloningscentrum’ in de hersenen. Het speelt een belang-
rijke rol bij positieve ervaringen en de belonende effecten 
van (ook verslavend) gedrag.

Virale vector
Een grotendeels geïnactiveerd virus dat dient als vervoermid-
del van genetisch materiaal dat in cellen wordt ingebracht. 
Virale vectoren worden gebruikt bij gentherapeutische ex-
perimenten. Virussen die, na bewerking, worden gebruikt 
als virale vectoren zijn bijvoorbeeld adeno(-geassocieerde)
virussen en retrovirussen. 

Visuele cortex
Het deel van de hersenschors dat betrokken is bij de visuele 
waarneming.

Voltammetrie 
Een elektrochemische analysemethode.
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Vuurpatroon
Reeksen ultrakorte elektrische signalen die actieve neuro-
nen vuren, afgewisseld met ultrakorte stiltes. Onderzoekers 
kunnen deze vuurpatronen registreren en het vuurgedrag 
manipuleren, om op die manier te achterhalen hoe de – bij 
sommige aandoeningen haperende – communicatie in de 
hersenen verloopt.

W
Wensgeslacht
Het geslacht dat mensen met genderdysfore gevoelens graag 
zouden willen zijn.

Z
Zenuwcel
Mensen hebben naar schatting tussen de 80 en 100 miljard 
zenuwcellen of neuronen. Zenuwcellen kunnen informatie 
ontvangen en doorgeven. Er zijn drie soorten: zenuwcellen 
met één uitloper, een axon; zenuwcellen met twee uitlopers, 
een axon en een dendriet; en – de meeste – zenuwcellen 
met één axon en verschillende dendritische vertakkingen. 
De purkinjecellen die in de schors van de kleine hersenen 
liggen, hebben elk één axon en honderden dendrieten.

Zenuwuitloper
Zie Axon.

Zenuwvezel
Zie Axon.
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Lijst van illustraties

Beelden van een levend menselijk brein, gegenereerd uit 
data van een MRI-scan. Per onderwerp worden belangrijke 
zenuwbanen of functionele verbindingen getoond.

p 8 Zenuwbanen die belangrijk zijn bij het ‘zien’. Com-
municatie tussen de linker en rechter primaire visuele 
cortex (V1) verloopt via de forceps major (blauw). 

p 9 Het netvlies is via het optisch chiasma verbonden met 
de visuele cortex achter in het hoofd. 

p 10 De thalamus (geel) speelt een belangrijke rol in de 
doorvoer van visuele informatie. 

p 11 Functionele verbindingen vanuit de visuele cortex 
(V1). 

p 14 Functionele verbindingen in het cerebellum vanuit de 
‘olijven’. 

p 15 Functionele verbindingen tussen V1-V2-V3-V5 en 
V1-V2-V3. 

p 16 Spontane breinactiviteit die te zien is wanneer een 
persoon in rust is. 

 Pyramidecel met synapsen (schaal 1:200).

p 17 Zenuwbanen (blauw) vanuit de hippocampus (geel). 
De hippocampus speelt een belangrijke rol bij leren 
en geheugen, en daardoor bij alzheimer. 

p 20 Zenuwbanen van de hypothalamus naar o.a. de pre-
frontale cortex. 

p 21 Bij DBS ter behandeling van een dwangstoornis wor-
den elektrodes geplaatst in de nucleus accumbens 
(geel). Dit gebied speelt een rol in de communicatie 
tussen frontale cortex (bewuste planning) en amygdala 
(emotie), via de capsula interna. 

p 22 Functionele verbindingen tussen gebieden die een rol 
spelen in het onderzoek naar empathie.

 Inferieure parietaalkwab (paars);  motorische schors 
(blauw); anterior cingulate schors (geel). 

p 23 De hypothalamus (geel) en functionele verbindingen 
tussen enkele gebieden die een rol spelen bij emotie: 
amygdala, hippocampus, prefrontale cortex, thalamus, 
basale ganglia, midbrain en visuele cortex.

p 27 Functionele verbindingen van de orbitofrontale cortex 
met de thalamus. 

p 28 De hypothalamus (geel) en de hippocampus (blauw) 
spelen een belangrijke rol bij slaap en geheugen; ze-
nuwbanen vanuit de prefrontale cortex naar hypotha-
lamus en hippocampus. 

p 29 Zenuwbanen vanuit de hypothalamus via de hersen-
stam en het ruggenmerg naar de organen. 

p 33 Schade aan één zenuwverbinding heeft gevolgen voor 
het hele netwerk. 

p 34 Axonen (zenuwverbindingen) vanuit de motor cor-
tex (groen) en de sensorische cortex (paars) in beide 
hersenhelften. Sommige van deze axonen lopen door 
tot in de kleine teen. 

p 35 Zenuwverbindingen vanuit het corpus callosum. Het 
corpus callosum is de grootste verbinding tussen de 
linker en rechter hersenhelft. Bij mensen met MS tre-
den juist in deze verbinding veel ontstekingen op. 








