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VOORWOORD

Het ontrafelen van  
de geheimen  

van de hersenen

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 honderdduizend kilometer 
verbindingen daartussen? Welke rol spelen elektrische signalen, hormonen en 
andere 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 screening. 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 zeventien onderzoeksgroepen. Zij werken samen met 
verschillende universiteiten en ziekenhuizen. Het Herseninstituut is bovendien 
partner in het Spinoza Centrum, een samenwerkingsverband dat vierhonderd 
neurowetenschappers 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.
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ONDERZOEK 
BIJ HET HERSEN
INSTITUUT

Hoe kan het dat we zien wat we zien, dat we kunnen leren en waar komen 
onze emoties vandaan? Hoe werken al die miljoenen zenuwverbindingen 
en welke rol speelt de biologische klok in dit proces? Dit zijn slechts enkele 
van de vele vragen waar onze onderzoekers het antwoord op zoeken. De 
verschillende onderzoeksgroepen proberen elk een deel van de puzzel te 
begrijpen. Zo kunnen we er niet alleen achter komen hoe het gezonde brein 
functioneert maar ook hoe bepaalde aandoeningen als dementie, autisme 
en depressie ontstaan. 

Ons onderzoek is er ook op 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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C _ Voor wie... Body

‘Het belangrijkste in mijn recente onderzoek is de ontdekking hoe de kleine 
hersenen ervoor zorgen dat in de grote hersenen de juiste beslissingen worden 
genomen,’ zegt De Zeeuw. Goed functionerende kleine hersenen doen dat door 
op de juiste momenten de activiteit van verschillende onderdelen van de grote 
hersenen te versterken of te verzwakken. Daarbij speelt hoogstwaarschijnlijk de olijf 
een sleutelrol. 
De olijf in de hersenstam is gemaakt uit hersencellen die goed kunnen detecteren 
of een gebeurtenis verwacht of onverwacht is. Op basis hiervan bepaalt hij op welke 
momenten de kleine hersenen een beetje harder of juist een beetje zachter moeten 
vuren, legt De Zeeuw uit. ‘Deze afwisseling zorgt ervoor dat de cellen die onder 
invloed staan van de kleine hersenen, zoals bepaalde cellen in de hersenstam of 
de grote hersenen, op het juiste moment worden afgeremd of geactiveerd. Dat is 
belangrijk om nieuwe dingen aan te leren, zodat we in de toekomst beter kunnen 
omgaan met onverwachte situaties.’

De kleine hersenen zorgen dus voor de finetuning van de grote hersenen, maar 
slagen daar minder goed in als er iets mis met ze is. De Zeeuw: ‘Zo kunnen 
aangedane kleine hersenen aan de basis liggen van aandoeningen zoals epilepsie 
en autisme, waarbij in de grote hersenen te veel cellen tegelijk respectievelijk te 
actief zijn of juist te veel worden geremd.’ 
Bij epilepsie heeft dat ‘kortsluiting’ in de hersenen tot gevolg en treden aanvallen 
op. Bij autisme is sprake van cognitieve inflexibiliteit – iets wat zich uit in repetitief 
gedrag – en een verstoorde sociale communicatie, blijkt uit De Zeeuws onderzoek 
bij muizen. Muizen bij wie met autisme geassocieerde genen opzettelijk waren 
veranderd, vertoonden deze twee vormen van typisch autistisch gedrag. 

‘Het behandelen van autisme is op dit moment nog lastig omdat het probleem al 
vroeg in de ontwikkeling optreedt,’ zegt De Zeeuw. Epilepsie behandelen gaat beter. 
‘Wanneer medicijnen niet meer helpen, kunnen epileptische aanvallen worden 
gestopt door de kernen van de kleine hersenen te stimuleren,’ zegt hij op basis van 
onderzoek bij epileptische muizen. ‘Bij deze muizen hebben we elektroden in de 
kleine hersenen ingebracht. Daardoor weten we waar we ze bij patiënten moeten 
plaatsen, en wanneer en hoe sterk we ze moeten stimuleren om een epileptische 
aanval te stoppen.’ 
De resultaten van het muizenonderzoek zijn zo overtuigend, dat deze operatie nu 
ook experimenteel wordt gedaan bij enkele kinderen met ernstige epilepsie tussen 
de 6 en 14 jaar bij wie medicatie niet helpt. 

Omdat een operatie heel belastend is, wordt nu ook onderzocht of het mogelijk 
is om epileptische aanvallen te stoppen met ultrasound. Daarbij wordt geluid 
gebruikt om hersenactiviteit te meten en te beïnvloeden. De Zeeuw: ‘Dat is echt een 
doorbraak. Het lukt nu al bij kleine kinderen door de fontanel heen, en we hebben 
een technische proof of principle dat we ook door de schedel heen kunnen meten 
en stimuleren. De komende jaren gaan we daar verder mee aan de slag. Het zou 
geweldig zijn als dat gaat lukken, want dat biedt ook weer extra mogelijkheden om 
autisme en de behandeling daarvan te onderzoeken.’

Hij werd hersenwetenschapper 
uit pure nieuwsgierigheid: ‘Als 
we begrijpen hoe de hersenen 
werken, kan dat bijdragen aan het 
oplossen van grote problemen,’ 
zegt De Zeeuw. Denk dan niet 
alleen aan het verzachten of 
verhelpen van aandoeningen, maar 
ook aan nieuwe technologische 
ontwikkelingen zoals deep learning: 
een model dat is gebaseerd op de 
werking van onze hersenen, en dat 
cruciaal is voor de ontwikkeling van 
supercomputers met superbreinen.

voor wie & hoe 
Aanvankelijk dachten onderzoekers dat de kleine hersenen (het 
cerebellum) alleen maar betrokken waren bij onze motoriek, maar ze 
doen veel meer: ze sturen ook de grote hersenen aan. Dat betekent dat 
de oorzaak – én de oplossing – van bepaalde aandoeningen niet alleen 
in de grote, maar ook in de kleine hersenen kan liggen. Zo weten we 
inmiddels dat epileptische aanvallen kunnen worden gestopt door de 
kleine hersenen op specifieke plaatsen elektrisch te stimuleren. 

COÖRDINATIE & COGNITIE IN DE KLEINE HERSENEN
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Een grote rol  
voor de kleine 
hersenen 

WIE IS

CHRIS DE ZEEUWCOÖRDINATIE & COGNITIE IN DE KLEINE HERSENEN

9



Wie is
Valeria Gazzola
Ze studeerde in Parma, werkte in Groningen, 
en geeft nu samen met Christian Keysers 
leiding aan het Social Brain Lab van het 
Nederlands Herseninstituut. Gazzola 
maakt gebruik van een combinatie van 
neuromodulatie (zoals TMS, transcraniële 
magnetische stimulatie) en neuroimaging 
(EEG en fMRI) om te onderzoeken of er een 
direct en causaal verband bestaat tussen 
hersenactiviteit en gedrag.

voor wie & hoe 
Wanneer en waarom gedragen we ons empathisch? 
Die vraag wordt urgent als we mensen tegenkomen 

die zich inleven in anderen om hun eigen zin te 
kunnen doordrijven; zeker als ze daarbij geweld 
gebruiken. Onderzoek naar het verband tussen 

gewelddadig en antisociaal gedrag en activiteit in 
bepaalde hersengebieden, kan op termijn hopelijk 
leiden tot beter begrip van de neuronale basis van 

empathie en antisociaal gedrag, en tot  
mogelijke interventies.
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‘Als we zien dat iemands lichaamsdeel pijn doet, spiegelen onze hersenen dat en voelen we 
ook zelf die pijn op die plek. Ook puur emotionele pijn is besmettelijk, maar niet bij iedereen. 
Zo weten we dat de hersencircuits die emoties van anderen verwerken, bij psychopaten 
minder spontane activiteit genereren dan normaal. Maar als je hun vraagt om zich 
empathisch op te stellen, normaliseert die activiteit wel. Wat betekent dat? Hoe beïnvloeden 
die hersencircuits onze aandacht en motivatie, en welke relatie is er tussen motivatie en 
spontane activiteit?

‘In een van onze onderzoeken konden mensen kiezen hoeveel geld ze wilden hebben in 
relatie tot de pijn die een ander onderging. Sommigen kozen altijd voor zoveel mogelijk geld, 
anderen namen genoegen met minder geld als dat minder pijn voor de ander betekende. Een 
derde groep wilde geen geld als de ander dan geen pijn had. Die laatste, meest prosociale, 
keuze maakten mensen die de pijn van de ander het scherpst voelden. In de middengroep, de 
normale groep, zagen we van alles wat. 

‘In feite gaat het hier om dagelijkse dilemma’s: je fietst gehaast naar een belangrijke 
afspraak en onderweg zie je iemand lelijk vallen. Wat doe je? Help je, of rijd je door? Waarom 
stopt de een, en fietst de ander keihard voorbij? Dat wil ik graag weten. Empathie lijkt 
misschien een automatische reactie, maar het is niet noodzakelijk aangeboren. Spelende 
kinderen moeten echt leren wanneer ze een ander pijn doen. Lukt dat leren het beste in een 
bepaalde periode van je leven, en daarna niet meer? Of kan iemand zich daar ook op latere 
leeftijd nog in trainen? Zelf denk ik dat ervaring hierbij een grote rol speelt, juist omdat 
empathie een lerend systeem is.

‘Een ander interessant aspect van empathie is synchronisatie. Wanneer we onze ledematen, 
onze gezichten en onze stemmen op dezelfde manier bewegen, vergemakkelijkt dat 
het begrip van elkaar. Dat zie je bij gezamenlijke rituelen, bij grote bijeenkomsten, in 
volle stadions. Door die empathische synchronisatie komen mensen in een heel andere 
staat van zijn terecht: ze transcenderen als individu, en gaan onderdeel uitmaken van de 
groepsdynamiek. Zulke groepen hebben hun eigen persoonlijkheid: ze representeren alle 
leden, en geen van hen afzonderlijk.
 
‘Wanneer ik wil weten wat een specifiek hersengebied bijdraagt aan bepaald gedrag, moet ik 
dat gebied ook specifiek kunnen stimuleren. Voor mijn onderzoek gebruik ik tot nu toe vaak 
TMS, maar daarmee kan ik meestal niet zo goed de gebieden bereiken die dieper in het brein 
liggen. En als dat wel lukt, wordt tegelijkertijd ook de cortex die erboven ligt geactiveerd, en 
dat verstoort de meetresultaten.
‘Er is nu groeiend bewijs dat ultrasound, een niet-invasieve methode, gebruikt kan worden 
om specifieke gebieden te stimuleren. We zijn momenteel bezig om ultrasound te testen op 
dieren, en we hopen dat we deze methode op termijn ook bij mensen kunnen toepassen. Dat 
zou het gemakkelijker maken om vast te stellen welke gebieden betrokken zijn bij de eerste 
emotionele ervaringen die een rol spelen bij prosociaal gedrag.’

DE BIOLOGISCHE BASIS VAN EMOTIES

Empathie  
moet je leren
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Nobelprijswinnaars (1973) Niko Tinbergen en 
Konrad Lorenz stelden op basis van gedrags-
experimenten bij dieren dat instinct aangeboren, 
onveranderbaar gedrag is. Toen ze kalkoenkuikens 
blootstelden aan ‘overvliegende’ kartonnen 
vogelfiguren, sloegen de kuikens alarm bij 
silhouetten van roofvogels, herkenbaar aan hun 
korte nek. Maar bij vogelfiguren met een lange 
nek bleven ze rustig. De conclusie van beide 
wetenschappers: in de babykalkoenhersenen zit 
een aangeboren sjabloon voor vogels die gevaarlijk 
voor hen zijn.
‘Later bleek dat die kuikens op een Beierse boerderij 
zaten en al heel vaak overvliegende ganzen hadden 
gezien. Daarom waren ze daar niet meer bang voor,’ 
glimlacht Heimel. ‘Er was dus sprake van habituatie 
(gewenning aan regelmatig terugkerende prikkels, 
de eenvoudigste vorm van leren). Instinctief gedrag 
kan op basis van ervaringen dus wél veranderen.’ 

Heimel onderzoekt bij muizen in welke hersen-
circuits instinctief gedrag wordt opgewekt en 
waar habituatie plaatsvindt. Hiervoor gebruikt 
hij een flexibele glasvezel die, geplaatst in het 
muizenbrein, hersencellen fluorescerend maakt als 
ze actief zijn. Zo kan hij zien welke hersencircuits 
aan het werk zijn als hij, bijvoor beeld, met behulp 
van een magneet een balletje beweegt op de 
ondoorzichtige bodem van een muizenkooi. 
Heimel: ‘Een muis gaat daar meteen op af en wil 
het pakken, ook al heeft hij nog nooit zoiets gezien. 
Dus als er iets kleins beweegt, is het kennelijk zijn 
instinct om zo te handelen. In de muizenhersenen 
zitten cellen die dat balletje detecteren, de muis 
moet zich erop richten en vervolgens het balletje 
pakken. Al die fasen proberen we precies in kaart  
te brengen.’

De gegevens die Heimel ophaalt, kan hij 
vervolgens gebruiken om te testen welke 
hersencellen cruciaal zijn voor instinctief gedrag. 
Dat doet hij door op grond van deze data bepaalde 
hersencircuits met behulp van de glasvezel ‘aan’ 
en ‘uit’ te zetten. Heimel: ‘Activiteit die tegelijk 
voorkomt met wegrennen, zoals bijvoorbeeld 
sneller ademhalen, is niet noodzakelijk voor 
instinctief gedrag. Zulke activiteit moeten 
we eruit filteren om erachter te komen welke 
hersencircuits uitsluitend voor instinctief gedrag 
van belang zijn. Die kennis kan ons op het spoor 
zetten van de neurale basis van, bijvoorbeeld, 
instinctieve schrikreacties die extreem versterkt 
worden, zoals bij PTSS (posttraumatische stress-
stoornis) het geval is.’

Naast dit onderzoek verdiept Heimel zich in 
de vraag hoe het visuele systeem informatie 
codeert. ‘Als ik iemand op een andere plek zie en 
hij draagt andere kleding, herkent mijn netvlies 
hem toch – ook al is het exacte beeld anders dan 
eerder het geval was, en ook al lijkt hij op allerlei 
andere plaatjes die mijn brein heeft opgeslagen. 
Blijkbaar maakt mijn visuele systeem ergens een 
abstractie, maar waar en hoe?’ 
Ook hier moet onderzoek naar de hersenactiviteit 
van muizen uitkomst bieden. De kennis die 
dat oplevert is niet alleen voor mensen van 
belang, maar kan ook helpen bij het – sneller – 
ontwikkelen van computer vision, technologie 
die beelden omzet in informatie. Denk dan 
bijvoorbeeld aan gezichts- en gedragsherkenning 
en -interpretatie, aan toepassingen op het 
gebied van virtual en augmented reality, en aan 
verbeterde prestaties van zelfrijdende auto’s.

Hoe werkt  
ons visuele 
instinct?

WIE IS  
ALEXANDER HEIMEL

Verstijven of wegrennen zijn instinctieve reacties 
op (potentieel) gevaar. Tik de trefwoorden 
cats, scared en cucumbers in, tipt Heimel, en 
je ziet meteen wat hij bedoelt. Maar waar in de 
hersenen wordt dat gedrag opgewekt? En hoe 
zit het op het niveau van zenuwcellen in elkaar? 
Het is een van de vele vragen die Heimel zichzelf 
stelt over de complexe werking van ons visuele 
systeem, en die hij met engelengeduld probeert 
op te lossen.

INSTINCT EN NIEUWSGIERIGHEID ONTRAFELEN
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voor wie & hoe 
Baby’s kunnen een lach spiegelen of iemands 
gezicht volgen. Maar hoe kan het dat we 
gedrag vertonen dat we nooit eerder hebben 
gezien? En hoe is het mogelijk dat we een 
individu herkennen, ook al ziet die er eigenlijk 
nooit hetzelfde uit? Antwoorden op deze 
vragen zijn niet alleen belangrijk voor mensen, 
maar ook voor computersystemen die allerlei 
soorten beeld moeten kunnen herkennen en 
interpreteren.

INSTINCT EN NIEUWSGIERIGHEID ONTRAFELEN
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DE STICHTING 
VRIENDEN VAN 
HET HERSEN
INSTITUUT

De wetenschappers van het Herseninstituut behoren tot de beste 
onderzoekers van Nederland. Zij publiceren hun resultaten in de meest 
toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Het is hersenonderzoek 
op topniveau. Helaas is er vanuit de overheid weinig geld beschikbaar 
voor vrij en ongebonden fundamenteel onderzoek. Daardoor zijn de 
onderzoekers veel tijd kwijt aan het aanvragen van beurzen, en blijft er 
minder tijd over voor onderzoek. 

Daarom richtte Prof. Dick Swaab in 1986 de Stichting Vrienden van het 
Herseninstituut op. Mede dankzij de financiële steun vanuit de kunnen de 
onderzoekers zich focussen op baanbrekend hersenonderzoek. Daarnaast 
biedt de stichting financiële middelen voor de aanschaf van materialen. Zo 
kon er met behulp van donaties een microscoop worden aangeschaft die 
nodig is om de visuele prothese te ontwikkelen. 

Meer weten? Kijk dan eens op hersenvrienden.nl 
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Waarom zijn ontstekingen in het brein zo desastreus?
‘Omdat zenuwcellen, in tegenstelling tot andere cellen, niet 
delen. Dus als ze ontstoken raken, gaan ze stuk, en dat geldt 
dan ook voor de verbindingen die ze in de hersenen hebben 
aangelegd. Dat betekent dat bepaalde functies gaan haperen. 
Bij MS, een ontstekingsziekte in de hersenen, uit zich dat 
bijvoorbeeld in moeheid, coördinatiestoornissen, problemen 
met lopen en zien, en een verminderde concentratie.’ 

Waardoor ontstaat zo’n ontsteking?
‘Bij MS kan dat verschillende oorzaken hebben. Het kan 
een virus zijn of een auto-immuunreactie, een aanval 
op lichaamseigen cellen. De afweer in onze hersenen 
is continu alert om schade en indringers op te ruimen, 
maar bij MS loopt dat uit de hand. De T- en B-cellen, 
immuuncellen in het brein, sporen microgliacellen aan om 
de lichaamseigen myeline af te breken. Myeline is de vettige 
laag rond zenuwuitlopers die ervoor zorgt dat de informatie 
tussen zenuwcellen snel wordt doorgestuurd. Door die 
demyelinisatie ontstaan er in de hersenen de voor MS 
kenmerkende laesies.’

Hoeveel weten jullie hierover?
‘We weten nu hoe T-cellen het brein bewaken en hoe 
microgliacellen in patiënten met MS veranderen. We hebben 
inmiddels een complete weefselcollectie van het ziektebeeld, 
en kunnen verschillen in het hersenweefsel relateren aan 
genetische factoren en aan het beloop van de ziekte. Ook 
kunnen we onderzoeken wat je in bloed of hersenvloeistof 
zou kunnen meten om bij patiënten het beloop vast te 
stellen. Zo hebben we de indruk dat bij de ene MS-patiënt 
vooral T-cellen actief zijn, en bij de andere vooral B-cellen. 
Met zulke kennis zijn nu betere prognoses en gerichtere, en 
dus effectievere, therapieën mogelijk om de symptomen te 
verminderen en MS te vertragen.’ 

Wat maakt het onderzoek gecompliceerd?
‘Het brein telt 90 miljard zenuwcellen en 500 miljard 
microgliacellen. De hersenen zijn het enige orgaan met 
functies voor alles: praten, lopen, denken, voelen, zien, 
onthouden, plannen, bewegen, en ga zo maar door. Dat is 
heel iets anders dan een stukje huid, of een hart. Bovendien 
verandert het moleculaire landschap in milliseconden; je 
moet maar net vangen wat er gebeurt.
‘We hebben inmiddels genen opgespoord die samenhangen 
met de ernst van en de ontvankelijkheid voor MS. We zien 
veranderde microgliacellen in gebieden waar nog geen 
MS-laesies zichtbaar zijn; daar is dus al iets mis met de 
myeline-microglia-interactie. De myeline uit die gebieden 
onderzoeken we nu met de elektronenmicroscoop. Daar 
speuren we, tussen de laagjes en dwarskanaaltjes waaruit 
myeline bestaat, naar verklaringen voor de ongeremde 
opruimacties van microgliacellen. We willen heel graag die 
allereerste veranderingen in het MS-brein achterhalen.’

Valt er wat tegen MS te doen?
‘We hebben inmiddels therapieën die in de beginfase kunnen 
helpen. Voor de latere progressieve fase hebben we nog 
niets, dat is natuurlijk verschrikkelijk. We verzamelen al 
sinds 1990 MS-donorweefsel. Pas sinds kort hebben we 
daarvan, dankzij ruim 180 donoren, voldoende in huis om 
achterliggende mechanismen van MS boven water te krijgen 
en de prognose te verbeteren. Ik heb daarom goede hoop dat 
het in de toekomst beter zal gaan.’

 Gevecht 
tegen MS

HET AFWEERSYSTEEM VAN DE HERSENEN

WIE IS  
INGE HUITINGA 

Ze is directeur van de Nederlandse 
Hersenbank. Die heeft als doel 
wereldwijd goed gedocumenteerd 
hersen weefsel van hersen donoren 
met neurologische en psychiatri-
sche hersen aandoeningen voor 
onderzoek uit te geven. Huitinga 
concentreert zich met haar 
groep Neuroimmunologie op 
ontstekingen en afweer in de 
hersenen. Daarbij heeft ze vooral 
wetenschappelijke belangstelling 
voor MS (multiple sclerose), een 
ontstekings ziekte in de hersenen 
waarnaar ze al ruim twintig jaar 
onderzoek doet. 
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voor wie & hoe 
In het neuroimmunologisch onderzoek wordt 
bestudeerd hoe bepaalde typen afweercellen 

in het brein zich gedragen, en op welke 
manier dat bijdraagt aan het ontstaan van 

ontstekingen. Een ontstoken brein is een ziek 
brein: neurologisch, en vaak ook psychiatrisch. 

Beter inzicht in ontstekingsmechanismen 
levert MS-patiënten effectievere therapieën  

op die hun klachten verminderen en hun  
ziekte vertragen. 

HET AFWEERSYSTEEM VAN DE HERSENEN
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De 
biologische  
klok

WIE IS

ANDRIES KALSBEEK HET BELANG VAN DE BIOLOGISCHE KLOK

18



We kennen ‘de’ biologische klok, maar we hebben er meer dan een.
‘Er zit een centrale klok in onze hersenen die een rechtstreekse verbinding heeft 
met het netvlies en die ons dag- en nachtritme regelt. Daarnaast hebben we 
klokken in onze organen, de zogenoemde perifere klokken. Zij zijn heel gevoelig 
voor energie: energie die binnenkomt – voedsel – en energie die wordt verbruikt: 
beweging. 
‘In de ideale wereld krijgt de leverklok van de centrale klok het signaal dat het 
licht is, en krijgt hij op energieniveau de informatie dat er wordt gegeten en dat de 
spieren energie verbruiken omdat ze actief zijn. Maar in onze maatschappij eten 
en bewegen we ook als het buiten al donker is. Hierdoor ontstaat een mismatch of 
desynchronisatie tussen de centrale klok en de perifere klokken.’

Welke gevolgen heeft dat?
‘Je lever zorgt ervoor dat er altijd voldoende glucose in je bloed zit, en je spieren 
zijn belangrijk voor de glucose-opname. Wij denken dat als de klokken van de lever 
en van de spieren niet meer synchroon lopen, de lever glucose aanmaakt terwijl 
de spieren die niet gebruiken. Je krijgt dan te veel glucose in je lichaam, en dat 
is het begin van diabetes type 2. Een soortgelijke mismatch treedt op met het 
vetmetabolisme als de klokken in je vetweefsel niet meer synchroon lopen.’
 
Dat is waarschijnlijk ook slecht nieuws voor mensen die ’s nachts werken?
‘Zij hebben inderdaad vaker overgewicht en hart- en vaatziekten. Ze slapen, eten en 
bewegen op de verkeerde momenten, en hun centrale klok raakt ook nog eens van 
slag door de nachtelijke blootstelling aan kunstlicht. Het verkeerde tijdstip waarop 
wordt gegeten heeft van al die factoren de meeste invloed. Dat effect is extra 
slecht als dat voedsel vet en suikerrijk is.’

Maakt het dan nog uit of je stilzit, of bestellingen voor een webwinkel  
bij elkaar rent?
‘We denken dat mensen in ploegendienst ’s nachts zo min mogelijk zouden moeten 
eten, maar geldt dat ook als ze de hele nacht bewegen? Dat is precies wat we 
nu onderzoeken. Daarnaast kijken we naar het ritme van ploegendiensten. Onze 
hypothese is dat je hooguit twee dagen achtereen ’s nachts zou moeten werken, 
en daarna twee of drie dagen overdag. Als je dan overdag voor voldoende sterke 
stimuli zorgt, verschuift je centrale klok niet. Werk je een langere periode ’s nachts, 
dan is de kans groter dat hij wel gaat verschuiven. De vraag is dus hoeveel tijd je na 
een nachtdienst nodig hebt om weer te herstellen, en hoe dit herstelproces wordt 
beïnvloed door herhaaldelijke nachtdiensten.’

Welke effecten heeft beeldschermgebruik op slaap?
‘We hebben bij pubers gezien dat ze eerder gingen slapen en dat hun melatonine 
eerder omhoogging als ze ’s avonds geen beeldscherm gebruikten. Dat effect was 
nog sterker als ze hun schermen wél mochten gebruiken, maar vanaf een uur of 
zeven een oranje bril droegen. Waarschijnlijk stelt niet alleen schermgebruik het 
slapen gaan uit, maar ook de verlichting in woon- en slaapkamer.’

Gezellig schemeren is dus best een goed idee?
‘Ja. Hoe minder licht ’s avonds, hoe beter.’

Als biologiestudent onderzocht 
Kalsbeek al de effecten die 
het tijdstip van eten heeft op 
de glucosestofwisseling. Hij 
publiceerde hierover pas jaren 
later, nadat hij via onderzoek 
naar winterslaap opnieuw bij de 
biologische klok terechtkwam. 
Kalsbeeks centrale vraag is hoe we 
deze klok kunnen gebruiken om 
onze gezondheid te verbeteren. 
Daarbij speelt niet alleen de 
centrale, daglichtgevoelige klok 
in onze hersenen een rol, maar 
zijn ook de zogenoemde perifere 
klokken in onze organen belangrijk.

voor wie & hoe 
Gezondheidsproblemen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten  
en diabetes type 2 hangen onder meer samen met de mate van  
(dag)licht en met de timing van eten en slapen. Als wetenschappers 
de optimale mix van deze factoren kennen, kan dat zowel mensen 
met deze aandoeningen alsook werkers in ploegendienst helpen om 
gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

HET BELANG VAN DE BIOLOGISCHE KLOK
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Onze ogen staan altijd een heel klein beetje te trillen. Dat is nodig om te kunnen 
zien, want als je die trilling weghaalt, zie je niets. Zijn die trillingen te groot, zoals 
bij de oogbewegingsafwijking nystagmus het geval is, dan leidt dat op latere leeftijd 
tot nachtblindheid en slecht zicht. Merkwaardig genoeg verbetert het slechte zicht 
niet als die te grote trillingen worden weggehaald. Blijkbaar ligt de oorzaak ergens 
anders.
Het heeft netvliesspecialist Kamermans tien jaar gekost om het achterliggende 
mechanisme daarvan op het spoor te komen. ‘Het was lastig om dit onderzoek 
gefinancierd te krijgen,’ licht hij toe. ‘Iedereen zei: “De oorzaak van nystagmus zit 
helemaal niet in het oog, maar in de hersenen.”’ Kamermans bleef zich intussen 
verdiepen in de werking van één bepaalde synaps in het netvlies. Die synaps 
bestaat uit een unieke combinatie van eiwitten die alleen maar in het netvlies 
voorkomen, en zorgt ervoor dat we scherpe, stabiele beelden zien. 

Nadat hij ergens een presentatie had gehouden over deze synaps, vertelde een 
oogarts dat hij heel jonge patiëntjes had met én nystagmus én mutaties in deze 
eiwitten. Nader onderzoek toonde aan dat precies die specifieke synaps in deze 
baby’s en peuters stuk is. Kamermans: ‘Daardoor wordt de signaalverwerking in 
het netvlies heel instabiel en ontstaat er een trillend signaal. Dat trillende signaal 
komt in de hersenen terecht, en die denken: hee, bewegend beeld! Maar dat is er 
helemaal niet. Vervolgens gaan de hersenen dat niet-aanwezige bewegende beeld 
compenseren met behulp van nodeloze oogbewegingen.’ 

Het lukte patiëntjes met deze afwijking – ze waren tijdens het onderzoek tussen de 
drie maanden en twee jaar oud – niet om hun ogen omhoog te houden; die zakten 
steeds weer naar beneden. Dat ging na twee jaar over, maar de kinderen bleven in 
horizontale richting voortdurend schokkerige oogbewegingen maken. Kamermans: 
‘Bovendien bleek dat hun zicht niet scherp was en dat bleef zo, ook als hun ogen 
werden stilgezet.’ Hij denkt dat dit komt doordat in hun hersenen te veel cellen 
gelijktijdig blijven trillen. ‘Cellen die op een bepaald moment ”uit” zouden moeten 
staan, blijven aanstaan. Daardoor ontstaat er in de hersenen een wirwar van 
verbindingen in plaats van een keurig patroon. Waarschijnlijk ligt die chaos aan de 
basis van hun slechte zicht.’

Kamermans onderzoekt nu niet-invasieve methoden om dit probleem op te 
lossen. Een van de mogelijke oplossingen is een bril met horizontale strepen. Het 
idee is dat de betreffende hersencellen door die strepen beter in de pas gaan 
lopen, waardoor er in het brein correcte verbindingen kunnen ontstaan. ‘Het 
zou fantastisch zijn als we de gezichtsscherpte goed kunnen krijgen door die 
kindertjes dagelijks een paar uur zo’n bril op te zetten.’ Hij heeft goede hoop op 
een blijvend effect als dat al vroeg in hun leven wordt gedaan. ‘Dan kunnen we 
gebruik maken van de grote plasticiteit van die piepjonge hersenen. Tegen de tijd 
dat die plasticiteit is verminderd, is er een relatief stabiele toestand ontstaan en 
zou het probleem opgelost kunnen zijn. Maar,’ zegt hij met klem, ‘dit is allemaal 
toekomstmuziek. Er is voorlopig nog heel wat experimenteel werk te doen.’

Zijn hele wetenschappelijke leven 
staat in het teken van het netvlies. 
Kamermans heeft daarbij speciale 
aandacht voor één bepaalde 
synaps (een communicatiepunt 
tussen twee neuronen). Die ligt 
in het netvlies en is cruciaal om 
scherpe, stabiele beelden te 
kunnen zien. Dát die synaps hierbij 
een sleutelrol speelt, is niet eerder 
ontdekt. 

voor wie & hoe 
Nystagmus is een oogbewegingsafwijking waarbij de ogen staan te 
trillen. Onderzoek bij heel jonge kinderen met nystagmus laat zien dat  
de oorzaak daarvan niet in de hersenen ligt, maar in het netvlies. Mogelijk 
kan een speciaal brilletje in de toekomst voorkomen dat deze kinderen  
op latere leeftijd slecht zicht ontwikkelen.

DE OORZAAK VAN TRILLENDE OGEN
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Onderschat 
het netvlies niet 

WIE IS

MAARTEN KAMERMANSDE OORZAAK VAN TRILLENDE OGEN
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voor wie & hoe 
Tot aan 1990 was het idee dat bij ‘zelf doen’ en 
‘zien doen’ twee verschillende hersencircuits 
betrokken waren. Maar in dat jaar zagen Italiaanse 
neurowetenschappers iets wonderbaarlijks: als apen 
zelf een handeling verrichtten, vuurden dezelfde 
hersencellen als wanneer ze iemand anders die 
handeling zagen uitvoeren. De ontdekking van deze 
zogenoemde spiegelneuronen roept vragen op over  
de oorsprong van empathie, en kan ervoor zorgen 
dat we aandoeningen zoals autisme en psychopathie 
beter gaan begrijpen.

HET SOCIALE BREIN
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‘Onderzoekers noemen iemand empathisch als 
hij in staat is zich in anderen in te leven. Met die 
vaardigheid kun je vervolgens iets goeds doen, 
maar ook iets slechts. Zo kan een psychopaat 
empathie inzetten om vrouwen te manipuleren, en 
weer uitzetten als hij ze verkracht: want dan levert 
dat inlevingsvermogen hem niets meer op. 
‘De meeste mensen zullen zo ver niet gaan, maar 
iedereen kan empathie strategisch inzetten. Als je 
bijvoorbeeld iemand wilt ontslaan, lukt dat beter 
door in het gesprek emotionele argumenten te 
mijden en weg te kijken als er tranen vloeien. 
‘Slecht-nieuws brengers hebben meestal weinig 
herinneringen aan de emotionele aspecten van het 
gesprek. Maar vertelt hun beste vriend hetzelfde 
verhaal, dan zullen ze hoogstwaarschijnlijk enorm 
meeleven en herinneren ze zich zijn emoties juist 
heel goed. Begrijpen hoe mensen verschillen in 
hun empathie en hoe we onze empathie reguleren, 
is de kern van ons onderzoek.

‘Empathie is niet uniek voor mensen. Als ratten 
een soortgenoot gestrest horen piepen, activeert 
dat bij hen dezelfde hersencellen die actief zijn als 
ze zelf pijn lijden. Het lijkt erop dat het rattenbrein 
“gedeelde smart” kent. In menselijke hersenen 
zien we hetzelfde verschijnsel in hetzelfde 
hersengebied: of we nou zelf pijn voelen of getuige 
zijn van andermans pijn, in beide gevallen is de 
cingulate cortex actief.
‘Hoewel onze hersenen complexer zijn dan die van 
ratten, delen we dus met hen dezelfde brein-
basis voor empathie. De hersenwetenschap, die 
het mogelijk maakt om in de geest van mensen 
en dieren door te dringen, laat zien dat empathie 
evolutionair diepgeworteld is.

‘Sommige wetenschappers denken dat we 
anderen helpen omdat wijzelf om egoïstische 
redenen van onze empathische pijn verlost willen 
worden: we helpen omdat we zelf lijden. Anderen 
stellen dat we mensen helpen omdat dit moreel 
goed is: we helpen omdat onze cognitie ons 
daartoe aanzet. Deze twee kampen strijden al 
eeuwenlang met elkaar. De neurowetenschappen 
maken het mogelijk licht op deze kwestie te 
werpen, en wel als volgt. 
‘In ons onderzoek geven we ratten de keus: ze 
kunnen met behulp van twee hendels voedsel 
krijgen. De ene is gemakkelijk te bedienen, de 
andere moeilijk. De meesten geven de voorkeur 
aan de gemakkelijke hendel. Als we nu een 
noodsignaal van een andere rat in verband 
brengen met gebruik van de gemakkelijke hendel, 
stoppen de ratten daarmee. Ze switchen naar 
de moeilijke hendel, omdat dat prettiger is voor 
de andere rat. Doen ze dat uit empathie, of uit 
moraliteit?
‘Als we in de cingulate regio de hersenactiviteit 
blokkeren die wordt geassocieerd met empathie, 
gebruiken de ratten weer de gemakkelijke hendel – 
en dat laat zien dat empathie ertoe doet.

‘Empathie kan ervoor zorgen dat je een helpende 
hand uitsteekt naar mensen. Maar ze kan 
ook worden gebruikt door demagogen om de 
loyaliteit met de eigen groep te versterken en 
buitenstaanders te weren: van protectionisme tot 
vreemdelingenhaat. Empathie is daarom niet goed 
of slecht; het is gewoon krachtig.’ 

Het  
empathische 

brein

WIE IS  
CHRISTIAN KEYSERS

Christian Keysers en zijn vrouw Valeria Gazzola 
begonnen hun carrière in het Italiaanse lab dat 
spiegelneuronen ontdekte. Tegenwoordig geven 
ze samen leiding aan het Social Brain Lab van 
het Nederlands Herseninstituut. Daar doet hij 
onderzoek bij knaagdieren, en zij bij mensen. De 
combinatie van hun onderzoeksbevindingen laat 
zien hoe onze emoties en morele handelingen 
worden bepaald door enerzijds de emotionele 
reacties die we met ratten delen, en anderzijds 
onze – typisch menselijke – hogere cognitie.

HET SOCIALE BREIN
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KWETSBAARHEID 
VOOR DEPRESSIE 
EN SUÏCIDE

Zala Slabe is de eerste Sloveense neurobioloog die de kans kreeg om te 
promoveren in de onderzoeksgroep van professor Dick Swaab. Ze is op 
24-jarige leeftijd verhuisd naar Amsterdam om te werken met haar idool.

“Bij het Nederlands Herseninstituut heb ik toegang tot een unieke 
hersenbank. Ik onderzoek in hersenweefsel van overleden donoren waarom 
sommige mensen kwetsbaarder zijn voor depressie en suïcide. Met mijn 
onderzoek heb ik voor het eerst vastgesteld dat er een relatie is tussen het 
zogenaamde molecuul PACAP en depressie en suïcide. De vraag is nu of we 
dit molecuul kunnen gebruiken als een nieuw doelwit voor behandelingen 
bij patiënten met depressies. Dat is wat ik op dit moment onderzoek.

Mijn onderzoek heeft een duidelijk doel: mensen helpen en een 
geschikte behandeling ontwikkelen. Ik ben de Stichting Vrienden van het 
Herseninstituut dankbaar dat ze mij daarbij ondersteunen.”

- Zala Slabe
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ELEKTRISCHE SIGNALEN IN ZENUWCELLEN

voor wie & hoe 
Er is nog steeds geen medicijn voor 
MS (multipele sclerose), een ziekte die 
wordt gekenmerkt door de afbraak van 
myeline. Dat komt omdat de onderliggende 
mechanismen van dat proces nog steeds niet 
zijn opgehelderd. Minutieus onderzoek naar 
elektrische signalen en interacties binnen 
zenuw cellen, en tussen zenuwcellen en 
myeline, kan daarin meer inzicht geven. 
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ELEKTRISCHE SIGNALEN IN ZENUWCELLEN

‘Feitelijk,’ zegt Maarten Kole, ‘zit er een enorme 
elektriciteitsfabriek tussen je oren.’ Als hij dat 
uitlegt, hoor je het bijna knetteren. We hebben 
meer dan 80 miljard zenuwcellen. Al die cellen 
communiceren met elkaar door middel van 
actiepotentialen, korte elektriciteitsgolfjes. Die 
ontvangen ze met behulp van dendrieten, die 
eruitzien als vertakkingen van een boom. Hun 
axonen, vergelijkbaar met de boomwortels, 
versturen op hun beurt informatie naar duizenden 
andere cellen. 

De meeste cellen vuren een impuls maar één 
keer per seconde, maar dat geldt niet voor de 
laag-5-cel die Kole onderzoekt. Deze gigant onder 
de hersencellen vuurt maar liefst vier keer per 
seconde. Hij is daarmee verantwoordelijk voor 
60 procent van alle elektrische impulsen in onze 
hersenschors wanneer we iets zien, horen of 
waarnemen. 
Kole: ‘Bedenk dan ook dat er tienduizenden ion-
kanalen zitten op één gebied aan het begin van 
elk axon, en dat die zich continu verversen. Het is 
eigenlijk ongelofelijk dat je, als je wakker wordt, nog 
steeds dezelfde ideeën hebt als de dag ervoor. Een 
hersencel is nooit af, maar ondanks die plasticiteit 
hebben je hersenen ook een bepaalde stabiliteit.’

In die verbazingwekkende wereld van het brein 
heeft Kole speciale interesse voor myeline, de stof 
– of beter: het gebrek eraan – die een centrale 
rol speelt in de ziekte MS (multipele sclerose). 
Kole: ‘Volgens de huidige opvatting is myeline 
een vettige laag isolatiemateriaal die zich rond 
de zenuwuitlopers wikkelt, en die ervoor zorgt 
dat de spanningsgeleiding en dus de informatie-
uitwisseling tussen de zenuwcellen snel verloopt. 
Maar wij denken dat er binnen de myeline, en ook 
tussen de myeline en de zenuwcel, nog allerlei 
tussenruimtes zijn waar elektrische stroom 
doorheen kan lopen. En dat is nogal een revisie 
van de huidige denkbeelden.’

Kole probeert te meten wat dat betekent voor 
de manier waarop de elektrische geleiding 
plaatsvindt en de wijze waarop de actiepotentialen 
zich precies verplaatsen. Een heel ingewikkelde 
klus: ‘Die myelinelagen en zenuwcelmembranen 
zitten soms nanometers dicht naast elkaar, en 
bedenk dan dat één nanometer honderdduizend-
maal kleiner is dan de diameter van een haar...’ 
Voor dat meetwerk kan Kole gebruikmaken van 
een nieuwe techniek. In de regel wordt elektrische 
spanning gemeten met versterkers, maar in 
Kole’s lab is een techniek ontwikkeld waarbij 
een fluorescerende stof de mate van spanning 
laat zien: ‘Een soort spanningszoeker waarbij 
de mate van lichtintensiteit aangeeft wat het 
potentiaalverschil is over een celmembraan.’ 
Dat beeld ziet er anders uit dan hij had verwacht: 
‘Ik dacht dat er een golf zou zijn die op een 
constante manier doorloopt, maar er blijkt sprake 
van verspringingen in ruimte en tijd; iets wat we 
nooit eerder hebben gezien. Dat patroon vertelt 
ons ook iets over de myeline: hoe goed die isoleert, 
of dat anders in zijn werk gaat dan we nu denken, 
en of die überhaupt wel isoleert.’
 
Tijdens dat meten en turen ontdekte Kole dat 
er in de myeline nog nanoruimtes zijn waarin 
tot zijn verrassing mitochondria zaten, de 
energiecentrales van een cel. De energie die 
deze mitochondria daar produceren, wordt 
gebruikt om myeline mee te maken. Kole: 
‘Onderzoekers hebben al eerder gezien dat een 
slechtere energieproductie van de mitochondria 
in zenuwcellen samenhangt met myelineverlies. 
Mitochondria binnen de myeline zelf, de plek waar 
het zich allemaal afspeelt, zijn voor de reparatie 
van myeline na schade waarschijnlijk van nog 
groter belang. Van dat proces willen we daarom 
graag het fijne weten.’

Nanometer
puzzelen

WIE IS  
MAARTEN KOLE 

Hij leerde in Australië hoe je elektrofysiologische 
metingen kunt doen op allerlei verschillende 
plekken in één cel. In zijn laboratorium worden 
inmiddels hooggespecialiseerde metingen 
op nanometerniveau gedaan met behulp van 
glaspipetten en fluorescerende stoffen. Dat is 
bijzonder, want er zijn maar een paar laboratoria 
in de wereld die elektrische spanning met 
behulp van kleur kunnen laten zien.
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‘Als we ratten grote vette maaltijden voorzetten, 
vinden ze in het begin vet eten heel lekker, maar 
naar verloop van tijd niet meer. Ze gaan minder 
eten – behalve als we er suiker bij geven. Het lijkt 
er dus op dat suiker het vet aantrekkelijker maakt; 
dat het fungeert als een soort smaakversterker.

‘Vanaf de jaren vijftig zijn we een stuk dikker 
geworden, terwijl onze hersenen en onze genen 
echt niet zo veel zijn veranderd. We moeten 
daarom ook goed naar de omgeving kijken, naar 
de manier waarop die het eten van suiker en vet 
stimuleert. Ons lichaam is ingesteld op overleven, 
en slaat om die reden heel efficiënt vet op. Suiker 
zet bepaalde gebieden in de hersenen aan die 
je aansporen om te eten. Die combinatie levert 
obese mensen op. 
‘Mensen die niet dik worden, hebben waarschijnlijk 
een heel goed ontwikkelde inhibitie. Obese 
mensen kunnen hun prefrontale cortex niet 
zo succesvol inzetten. We moeten daarom de 
effecten van de vet-suiker-interactie op de 
hersenen onderzoeken om te kunnen verklaren 
waarom afvallen zo moeilijk is, en waarom het ook 
zo moeilijk is vol te houden.
‘Daarnaast weten we dat het sperma van dikke 
muizen zorgt voor dikke kinderen. Obesitas is dan 
ook een multidimensioneel probleem. Ik denk dat 
ons lijf verandert onder invloed van wat we eten, 
en dat we die verandering doorgeven aan onze 
kinderen.

‘Obesitas verhoogt de kans op diabetes type 2,  
een ziekte die wordt gekenmerkt door een 
verminderde insulinegevoeligheid. Bij toeval 
is ontdekt dat het stimuleren van iemands 
dopaminesysteem – waardoor de afgifte van 

dopamine in de hersenen toeneemt – een grotere 
insulinegevoeligheid veroorzaakt. Dit effect trad 
op nadat het betreffende hersengebied bij een 
obese patiënt met diabetes type 2 elektrisch werd 
gestimuleerd om zijn dwangstoornis te verlichten. 
Na deze deep brain stimulation – een ingrijpende 
behandeling waarbij elektroden in de hersenen 
worden geïmplanteerd – had hij minder insuline 
nodig.

‘Op dit moment zijn ernstig obese mensen het 
beste geholpen met een bariatrische ingreep, 
een maagverkleining. Veertig procent van de 
geopereerde mensen heeft daarna blijvend 
gewichtsverlies. En wat opvallend is: zes weken 
na die ingreep zijn mensen flink afgevallen, 
maar zien we nog geen veranderingen in hun 
dopaminesysteem. Leggen we ze drie jaar later 
onder de scan, dan zien we die veranderingen wél. 
‘Volhouden loont dus, maar hoe werkt dat in de 
hersenen? Momenteel onderzoeken we of het voor 
het dopaminesysteem uitmaakt op welk tijdstip 
mensen hoeveel eten. Bij een restrictiedieet van 
50 procent valt iedereen af, ongeacht het tijdstip 
waarop wordt gegeten, maar we zien wel dat 
het brein verschillend reageert op verschillende 
eetpatronen. Misschien kunnen we op termijn 
een medicijn ontwikkelen dat dit dopaminerge 
gebied kan beïnvloeden, en zo de zin in eten kan 
beteugelen.’

Gevecht  
tegen 
obesitas 

WIE IS  
SUSANNE LA FLEUR 

Wat eten we in welke mate wanneer en 
waarom? Hoe komt het dat steeds meer 
mensen obees worden? Er is altijd en overal 
voedsel beschikbaar, maar waarom willen we 
dat ook voortdurend opeten? Welke hersen-
mechanismen spelen daarbij een rol? Kunnen 
we die op de een of andere manier sturen, 
door medicatie of gedrag? Vragen die La Fleur 
onderzoekt bij proefdieren en bij mensen om 
obesitas te kunnen begrijpen en bestrijden.

HET VERBAND TUSSEN DE HERSENEN EN OVERGEWICHT

28



HET VERBAND TUSSEN DE HERSENEN EN OVERGEWICHT

voor wie & hoe 
Mensen met obesitas (een BMI van 30 of 
meer) krijgen vaak te horen dat ze geen 
wilskracht hebben of lui zijn, maar zo is het 
niet. Afvallen is voor hen lastig omdat hun 
hersenen continu verkeerde signalen afgeven. 
Als duidelijk is op welke manier vet en suiker 
het brein aanzetten tot (over)consumptie, 
wordt het op termijn ook mogelijk om die 
mechanismen te beïnvloeden.
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voor wie & hoe 
Inzicht in de hersenprocessen die een rol spelen bij 
informatieverwerking, helpt ons om te begrijpen op 

welke manieren we in de verschillende fasen van ons 
leven leren. Tot nu toe hebben wetenschappers hiervoor 

vooral de cortex bestudeerd, maar ook de evolutionair 
oude thalamus speelt hierbij een verrassende en 

cruciale rol. Een nieuw inzicht dat gevolgen kan hebben 
voor therapeutische interventies die zijn gericht op het 

behouden of vergroten van de plasticiteit van  
de hersenen.
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Onverwachte 
plasticiteit 
EEN LEVEN LANG LEREN

‘Kinderen leren heel goed tijdens kritische periodes; de ‘nu of nooit’-fasen waarin 
ze, bijvoorbeeld, moeten leren spreken of goed zien omdat dat daarna niet meer 
lukt. Deze periodes zijn bijzonder omdat zogenoemde feedforward-verbindingen, 
die ervoor zorgen dat informatie direct binnenkomt, zich nog sterk kunnen 
aanpassen. Maar als mijn 8-jarige dochter iets moet lezen en ik ook, onthoud ik het 
beter doordat ik het – dankzij zogenoemde feedback-verbindingen – gemakkelijker 
in context kan plaatsen. Dat werkt als volgt.
‘De cortex krijgt informatie vanuit de thalamus, een evolutionair oud hersengebied, 
maar ook vanuit de hogere, modernere hersengebieden. De thalamus geeft 
veel directe informatie (feedforward-informatie) door, terwijl de hogere 
hersengebieden contextuele informatie (feedback-informatie) leveren. Deze twee 
informatiebronnen worden geïntegreerd, waardoor we nieuwe informatie in context 
kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld: een jager die vogels wil schieten, heeft de eerste 
keer moeite om vogels in bomen te spotten. Maar hoe vaker hij in het bos komt, hoe 
beter hij daarin wordt. Dat noemen we perceptueel leren, en in dat proces spelen 
feedback-verbindingen een heel belangrijke rol. Deze vorm van leren blijft het hele 
leven behouden.

‘Als je wilt leren, moet je – net zoals een kind – openstaan voor alle informatie om 
te weten wat relevant voor je is. Andersom, bij het uitvoeren van een routinetaak, 
wil je alleen die informatie hebben die daarvoor noodzakelijk is. De rest mag geblokt 
worden. In je brein zijn er dus voortdurend hersencellen actief om informatie te 
remmen en te ontremmen, afhankelijk van wat je op welk moment wilt leren.
‘Om te kunnen leren, moeten je hersenen plastisch zijn, want alleen een plastisch 
brein is in staat om nieuwe input op te slaan in de juiste context. Maar waar komt 
die plasticiteit vandaan? Welke rol is er weggelegd voor respectievelijk de cortex en 
de thalamus?

‘Nobelprijswinnaars (1981) David Hubel en Torsten Wiesel stelden zo’n veertig jaar 
geleden op basis van hun onderzoek bij katten en apen, dat alle plasticiteit in de 
cortex zit. Maar wij zagen in ons lab in muizen dat remmende cellen in de thalamus 
cruciaal zijn voor de plasticiteit in de cortex. Want als we deze zogenoemde 
thalamische inhibitie (remming) uitschakelden, ontstond er in de cortex een sterk 
verminderde plasticiteit.
‘Onze hypothese is dat de thalamus en de cortex continu met elkaar in gesprek 
zijn; er is sprake van een soort loop die ervoor zorgt dat het circuit steeds wordt 
aangepast. Dat gesprek begint in de thalamus. Als je het daar uitzet, krijg je maar 
een gedeeltelijke plasticiteit in de cortex. De thalamus is dus niet de motor van de 
plasticiteit: we denken dat processen in de thalamus én in de cortex daar allebei 
deels verantwoordelijk voor zijn. Op welke manier die twee processen afhankelijk 
zijn van elkaar en samen zorgen voor plasticiteit, is een vraag die we verder moeten 
onderzoeken. 
‘Een antwoord vinden op die vraag is belangrijk, omdat nu iedereen in de cortex 
kijkt bij het ontwikkelen van therapeutische interventies om de plasticiteit van 
volwassen hersenen te behouden of te vergroten. Maar misschien is het voor het 
succes van een interventie wel heel belangrijk om de thalamus daarin mee te 
nemen.’

WIE IS  
CHRISTIAAN LEVELT 

Het wetenschappelijke leven van Christiaan 
Levelt draait om remmende hersencellen. 
Cellen die een cruciale rol spelen bij het 
beginnen en beëindigen van zogeheten 
kritische periodes, en die van belang zijn 
voor leren überhaupt. Daarbij staat de 
manier waarop onze hersenen informatie 
verwerken centraal, en daarmee de 
plasticiteit van ons brein.

31



32



SAMEN WERKEN 
AAN DE VISUELE 
PROTHESE

Ciham Fennich is 40 jaar en woont in Ermelo. Vanaf haar geboorte heeft 
ze een visuele beperking, maar sinds haar vijfde is ze volledig blind door 
netvliesloslatingen. Via internet las ze over het onderzoek naar een visuele 
prothese van de groep van prof. Pieter Roelfsema. Zij startte een actie om 
geld in te zamelen voor het materiaal dat nodig is voor het onderzoek.

“Onderzoek naar de visuele prothese vind ik geweldig. Het idee is dat de 
prothese blinde mensen weer voor een paar procent het zicht teruggeeft. 
Ook ik zou dit heel graag weer willen, een paar procent zicht zou voor mij 
heel veel uitmaken. Dan zou ik bijvoorbeeld buiten kunnen lopen zonder 
begeleiding, dan heb ik vrijheid en ben ik onafhankelijk. Of dan zou ik de 
beelden van televisie kunnen zien bewegen of globaal mijn omgeving zien.
Om de visuele prothese aan te sluiten op het brein wordt er gebruik 
gemaakt van een kleine computerchip. Om een chip te maken van 
het allerbeste en nieuwste materiaal is geld nodig. Door het nieuwste 
materiaal te gebruiken willen de onderzoekers ervoor zorgen dat de 
hersenchip zo lang mogelijk veilig en optimaal is voor de gebruiker, zodat ik 
of andere blinden in de toekomst weer een vorm van zicht terugkrijgen.”

- Ciham Fennich
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ONTWIKKELING VAN HET BREIN

voor wie & hoe 
Onze hersenen beginnen zich al te trainen 
op een leven buiten de baarmoeder als we 
nog, gespeend van elke ervaring, als foetus 
in moeders’ buik zitten. Hoe kan dat? En 
waarom is het nodig? Christian Lohmann 
probeert dit mysterie te ontrafelen. Hij hoopt al 
doende ook bij te dragen aan het oplossen van 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 
 zoals autisme. 
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ONTWIKKELING VAN HET BREIN

We kunnen gezichten onderscheiden van 
voorwerpen voordat we dat ooit hebben geleerd. 
Hoe kan dat? 
‘Dat is een groot mysterie! Wat is het equivalent 
van een ervaring die hersenen kan vormen die zelf 
nog geen ervaringen hebben kunnen opdoen? 
Die vraag proberen wij op te lossen. Daarvoor 
bestuderen we plakjes hersenweefsel en kijken 
we ook in de hersenen van pasgeboren muisjes. 
Die zijn ideaal om dit probleem te onderzoeken, 
omdat ze pas twee weken na hun geboorte hun 
oogjes openen. In die periode gebeurt hetzelfde 
als bij mensenbaby’s vlak vóór hun geboorte. 
‘Muizen zijn dus na hun geboorte nog blind, maar 
intussen zijn hun visuele hersenen wel actief. 
In muizenhersenen kunnen we zien waar die 
activiteit vandaan komt en welke hersendelen 
daarbij zijn betrokken.’

Wat gebeurt er dan precies?
‘We zien spontane activiteit in het netvlies en in de 
hersenen die niet gebaseerd kan zijn op eerdere 
ervaringen, want er is geen visuele input vanuit 
de buitenwereld. Tegelijk is die activiteit niet 
willekeurig, want we zien er patronen in. Maar hoe 
kan dat?
‘Het lijkt erop dat deze spontane activiteit is 
gebaseerd op evolutionaire kennis die de visuele 
cortex gebruikt om te “trainen” voor het échte 
zien. Als onderzoekers deze spontane activiteit in 
het netvlies tegenhouden of veranderen, tast dat 
de bedrading van het brein aan, en in het bijzonder 
die van het visuele systeem. Verloopt dat proces 
goed, dan kunnen baby’s dankzij dat trainen heel 
snel visuele structuren zoals gezichten herkennen, 
en ook vrij snel specifieke gezichten – zoals die 
van hun moeder – onderscheiden van die van 
anderen.’
 

Muisjes weten ook van begin af aan dat ze bang 
moeten zijn voor roofvogels. Ze labelen zo’n 
visuele structuur met de emotie ‘angst’ zonder 
dat ze ooit angst voelden. Hoe kan dat?
‘Mijn hypothese is dat het andersom werkt: 
dat niet die structuur er als eerste is, maar het 
angstgevoel. Spontane hersenactiviteit wordt 
sterk beïnvloed door zogeheten neuromodulators, 
waaronder acetylcholine. Dat is heel verrassend, 
want acetylcholine – en ook adrenaline – is 
gerelateerd aan arousal. Waarom zou het brein 
zo’n neuromodulator nodig hebben nog vóórdat 
het op iets in de buitenwereld kan reageren?
‘Wat zou kunnen, maar dat is pure speculatie, is 
dat het brein alvast oefent op gedrag dat later van 
pas komt. Het idee daarachter is dat de spontane 
activiteit wordt gerelateerd aan een emotie als 
angst, doordat de neuromodulators circuleren 
door het bloed van zowel de aanstaande moeder 
als de ongeborene. Na de geboorte kunnen de 
hersenen deze “ervaring” linken aan informatie 
die via de stemming van de moeder en via hun 
eigen zintuigen binnenkomt, en bang worden voor 
een bepaalde visuele structuur. Deze gedachte 
sluit goed aan bij het idee dat er een soort 
trainingsperiode plaatsvindt voordat het echte 
zien begint.’

Wat is de invloed van deze prenatale training op 
het leven na de geboorte?
‘Als de bedrading van ons brein inderdaad al zo 
precies wordt uitgevoerd nog vóórdat er sprake 
is van ook maar één echte ervaring, betekent 
dit dat natuurlijke processen heel veel bijdragen 
aan de vorming van je brein. Natuurlijk hebben 
culturele invloeden na de geboorte ook effect. 
Maar die hebben wel te maken met een brein dat 
zijn netwerken al heeft getraind, dat al specifieke 
verbindingen heeft aangelegd, en dat in de grond 
al heeft bepaald wie je bent, hoe je je voelt, denkt 
en gedraagt. Je kunt het allemaal proberen aan 
te passen en te verbeteren, maar je aanleg kun je 
niet ongedaan maken.’

WIE IS  
CHRISTIAN LOHMANN

Bioloog Lohmann doet onderzoek naar 
synapsen, netwerken en neuromodulators. 
Door die met uiterste precisie te bestuderen 
en te manipuleren, doet hij ontdekkingen 
die bestaande denk beelden soms flink 
op hun kop zetten. Want wie zou nou 
verwachten dat de angst er eerder is dan 
dat waarvoor je bang bent?

Het belang 
van prenatale 

training
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Wereldwijd zijn zo’n veertig miljoen mensen blind. Sommigen al vanaf de geboorte, anderen 
pas later in hun leven. Voor die laatste groep ontwikkelt Roelfsema zijn prothese. ‘Daarbij 
maken we gebruik van aangelegde verbindingen in het brein,’ legt hij uit. ‘Bij iemand die zo’n 
tien jaar van zijn leven heeft kunnen zien, zijn zulke verbindingen nog intact.’
De nieuwe zienden zullen de contouren van gebouwen en voorwerpen zien en bewegingen 
kunnen onderscheiden. Daarvoor is wel een fikse operatie nodig die tot nu toe alleen bij 
apen wordt gedaan. Deze apen krijgen duizend elektroden in hun brein geïmplanteerd die 
elektrische signalen sturen naar de hersencellen in de primaire visuele cortex, de V1. Dit 
hersengebied is het eerste schakelstation in de hersenen dat visuele informatie tot beelden 
verwerkt.

De V1 is voor breinbegrippen reusachtig groot: vijfentwintig vierkante centimeter per 
hersenhelft. Dankzij die grootte blijven de spatiële relaties op deze ‘kaart’ intact, zegt 
Roelfsema: ‘De punten in de buitenwereld liggen in de V1 in dezelfde verhouding tot elkaar. 
Dus als je op een bepaalde plek in de V1 één groepje cellen stimuleert, ziet iemand die 
blind is op de corresponderende locatie in de buitenwereld één lichtstip. Omdat we duizend 
elektroden implanteren, wordt het niet alleen mogelijk om duizend lichtstipjes te creëren, 
maar ook om verschillende patronen te maken.’ Vergelijk het met een matrixbord boven de 
snelweg, zegt hij. Daarop kun je ook verschillende lampjes laten branden om patronen of 
symbolen te vormen.

De camera die blinde mensen straks op hun neus zetten, zal een draadloze verbinding 
leggen met de prothese. Via die verbinding kan iemand beelden van de buitenwereld zien 
dankzij algoritmen die ‘begrijpen’ wat relevant is om te zien. Als je het als nieuwe ziende met 
duizend elektroden en dus duizend pixels moet doen – in plaats van de één miljoen die ziende 
mensen hebben – is het belangrijk dat alleen die dingen worden weergegeven die essentieel 
zijn om te zien, en dat irrelevante informatie wordt onderdrukt. 
Zover is het nog niet. Medewerkers van Roelfsema hebben twee apen getraind, die inmiddels 
op een beeldscherm zestien verschillende letters kunnen herkennen. Dat blijkt hen nu ook 
al te lukken als ze die letters via elektronische stimulatie van bepaalde hersencellen in 
hun brein krijgen aangeboden. ‘Dat lijkt de goede kant op te gaan,’ zegt Roelfsema. ‘We 
kunnen nu rechtstreeks letters, bepaalde vormen dus, overbrengen naar het brein zonder 
tussenkomst van de ogen. De volgende stap is de technologie zo ver brengen dat we die 
veilig op mensen kunnen toepassen, en voldoende elektroden op de juiste plekken kunnen 
plaatsen.’ Hij verwacht dat over vier, vijf jaar de eerste experimenten bij mensen mogelijk zijn. 

Uiteindelijk hoopt Roelfsema tien- of zelfs twintigduizend elektroden te kunnen implanteren. 
‘Dan kun je echt zinvolle informatie naar binnen brengen. De techniek moet bovendien veilig 
zijn en volledig draadloos. Dat is bij onze apen nog niet zo, en daar gaan we de komende jaren 
hard aan werken.’ 

Een prothese  
voor blinden

DE VERBLUFFENDE WERELD VAN HET ZIEN
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Wie is
Pieter Roelfsema
Blinden laten zien is Pieter Roelfsema’s grootste droom. 
Hij is gefascineerd door de mogelijk heden die nieuwe 
technologieën bieden om die droom te realiseren. 
Zelflerende algoritmes kunnen nauwkeurig categoriseren 
wat er in een ruimte te zien is, en op basis daarvan relevante 
beelden aanbieden. Precies wat hij nodig heeft om blind 
geworden mensen weer te laten zien.

voor wie & hoe 
Slimme algoritmes, een 

camera op je neus en een 
draadloze verbinding naar een 

in de hersenen geïmplanteerde 
prothese, zullen samen op 
termijn blinde mensen een 

elementair gezichtsvermogen 
geven. De techniek wordt 

ontwikkeld voor mensen bij wie 
de oogzenuw is afgestorven, 

en die daarom geen baat 
hebben bij een netvlies-chip. 
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‘Als een computer crasht, kun je op control-alt-
delete drukken om de hele boel te herstarten. Maar 
als je brein crasht, zoals bij alzheimer en andere 
neurodegeneratieve ziekten, kan dat niet’, zegt 
Evgenia Salta. Bij neurodegeneratieve ziekten 
raken zenuwcellen beschadigd en sterven ze af, 
waardoor de hersenen steeds meer gaan haperen. 
Bekende voorbeelden zijn alzheimer, parkinson en 
huntington. Vaak kunnen medicijnen de symptomen 
verlichten waarmee deze aandoeningen gepaard 
gaan, en soms kunnen ze het verloop vertragen. 
Maar genezen is helaas nog steeds niet mogelijk. 

Salta deed in het verleden onderzoek naar 
verschillende potentiële onderliggende 
mechanismen van alzheimer, en concentreert 
zich nu op een nieuwe, veelbelovende benadering: 
‘Ik onderzoek of de neuronen die bij alzheimer 
verloren gaan, vervangen kunnen worden. Er is 
heel lang gedacht dat een volwassen menselijk 
brein geen nieuwe neuronen kan aanmaken, 
maar sinds kort weten we zeker dat in volwassen 
hersenen wel degelijk neurogenese kan 
plaatsvinden.’ 
Onderzoek in onder meer post-mortem 
hersenweefsel van mensen van verschillende 
leeftijden, heeft aangetoond dat zelfs in de 
hersenen van oude mensen nog steeds nieuwe 
neuronen worden aangemaakt. Salta: ‘Dat dit 
proces levenslang doorgaat, is maar goed ook. 
Want door onze levensstijl worden in de loop van 
de tijd steeds meer gezonde neuronen toxisch, 
en dus schadelijk. Nieuwe neuronen kunnen de 
effecten van toxische neuronen tegengaan.’ 

Deze neurogenese is het sterkst in de jonge jaren, 
en neemt geleidelijk af met het ouder worden. Bij 
mensen met de ziekte van Alzheimer is die afname 
dramatisch; en hoe verder gevorderd de ziekte is, 
hoe kleiner het aantal nieuwe zenuwcellen. 
Om dat proces te kunnen stopzetten of zelfs 

keren, wil Salta weten welke biologische regulators 
– bijvoorbeeld moleculen – een rol spelen in dat 
neurale vernieuwingsproces.  
‘Op het moment dat we die kunnen identificeren, 
kunnen we ze misschien gebruiken om  
het proces van neurogenese een boost te geven.’

Salta focust zich in haar onderzoek op de 
hippocampus, een van de eerste hersengebieden 
die (flink) worden aangetast als iemand alzheimer 
heeft. De hippocampus speelt een cruciale rol 
voor het onthouden van informatie en het vormen 
van nieuwe herinneringen. Ze hoopt dan ook dat 
inzicht in het proces van neurogenese op den duur 
kan leiden tot herstel van het aftakelend geheugen 
van mensen met alzheimer.
Dat betekent niet dat we nu nog helemaal niets 
kunnen doen om neurogenese te bevorderen, 
zegt ze. ‘Bij mensen die last hebben van mild 
cognitive impairment, een mogelijk begin stadium 
van alzheimer, zien we dat een gezonde levensstijl 
en een leven lang hardlopen hun prognose kan 
verbeteren.’ 

Dat geldt niet voor iedereen, waarschuwt ze. ‘Bij 
het ontwikkelen van alzheimer speelt van alles een 
rol: je genetische kwetsbaarheid, of je diabetes 
hebt, obesitas, hart- en vaatziekten. Wat ik vooral 
wil zeggen, is dat we ons brein op een natuurlijke 
manier kunnen helpen om meer neuronen aan te 
maken: door veel te bewegen, en ook door actief 
te blijven leren. Zo weten we dat tweetaligheid het 
begin van alzheimer twee jaar uitstelt.’
Een magic bullet gaan we niet vinden, zegt Salta, 
die zelf familieleden heeft met alzheimer. ‘Daar 
moeten we realistisch over zijn. Het is een vreselijk 
gecompliceerde ziekte. Dat we de hippocampus 
deels kunnen vernieuwen en daardoor versterken, 
is een spannende nieuwe benadering. Die 
motiveert mij om elke dag keihard te werken aan 
mogelijke oplossingen.’

In gevecht 
tegen 
alzheimer

WIE IS  
EVGENIA SALTA 

Alzheimeronderzoeker Evgenia Salta begon haar 
carrière in Griekenland, waar ze farmaceutische 
wetenschappen studeerde en promoveerde. 
Daarna vertrok ze naar het VIB-KU Leuven 
Centrum voor Hersenonderzoek. Daar deed ze bij 
zebravisjes baanbrekend moleculair onderzoek 
naar de verstoorde uitrijping van stamcellen 
naar zenuwcellen. Sinds 2020 is ze verbonden 
aan het Nederlands Herseninstituut. 

STRIJDEN TEGEN GEHEUGENVERLIES
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STRIJDEN TEGEN GEHEUGENVERLIES

voor wie & hoe 
Hoe meer de bevolking vergrijst, hoe hoger 
het aantal mensen met alzheimer wordt. Een 
gezonde levensstijl, veel bewegen en actief 
blijven leren, kunnen beschermen tegen deze 
neurodegeneratieve ziekte; omdat zo de 
aanmaak van nieuwe neuronen kan worden 
gestimuleerd. Als onderzoekers begrijpen hoe 
deze neurogenese precies in elkaar steekt, 
wordt het wellicht mogelijk dat proces een 
boost te geven en alzheimer te bestrijden.
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HERSENEN 
DONEREN

Hans, de broer van mevrouw de Vries (79), kreeg de Ziekte van Alzheimer. 
Na overleg met een arts werd besloten om het brein van Hans na zijn dood 
te doneren aan de Hersenbank.

“Mijn broer is inmiddels overleden. Toen hij leefde kreeg hij de diagnose 
ziekte van Alzheimer. Zijn hersenen zijn naar de Hersenbank gegaan. Met 
een begeleidend schrijven van mij, zodat hij daar ‘niet alleen aankwam’. 
Uit het rapport van de patholoog die naar zijn hersenen heeft gekeken 
bleek hij ook het beginstadium van de ziekte van Parkinson te hebben. Het 
was voor mij de bevestiging dat het goed was zo. Mijn broer was ernstig 
ziek, dit bleek ook uit de gegevens van de Hersenbank. Hij is maar 65 jaar 
geworden. 

Als je vaak in een verpleeghuis komt zoals ik, groeit het besef wat 
hersenaandoeningen aanrichten. Er moet heel veel onderzoek gedaan 
worden en je realiseert je ook dat daar veel geld voor nodig is. Daarom ben 
ik donateur van de Hersenbank.”

- Mevr. De Vries
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voor wie & hoe 
Een op de vijf Nederlanders lijdt aan slapeloos heid, 
en Van Someren onderzoekt wat dat nou precies is. 
Hij heeft inmiddels aanwijzingen dat slapeloosheid 
geen slaapstoornis is, maar een stoornis in het 
emotionele geheugen. Mensen met slapeloosheid, 
angst en depressie hebben een rusteloze REM-
slaap, die voorkomt dat hun spanningsvolle 
ervaringen zich ’s nachts verplaatsen van hun 
emotionele naar hun cognitieve brein. Daardoor 
blijven ze er last van houden.

STOORNIS IN HET EMOTIONELE GEHEUGEN
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‘Genetische aanleg voor laat of vroeg gaan 
slapen, dutjes doen of niet, snurken – het heeft 
allemaal vrijwel niets te maken met aanleg voor 
slapeloosheid. Het probleem ligt ergens anders. 
‘Er wordt wel gezegd dat je iets “een plek moet 
geven” en dat gebeurt letterlijk tijdens de slaap. 
Bij goede slapers, mensen die een rustige 
REM-slaap hebben, verschuiven emotionele 
gebeurtenissen tijdens die REM-slaap van het 
emotionele brein naar het cognitieve brein. De 
ervaring blijft bewaard, maar de spanning die 
ermee gepaard ging niet. 
‘Hebben mensen een rusteloze REM-slaap, dan 
lukt die reorganisatie veel slechter. Sterker nog: 
als hun REM-slaap continu is verstoord, kunnen 
ze zelfs met méér spanning wakker worden dan ze 
hadden voordat ze gingen slapen.

‘Dat het zo werkt, zie je bij het ophalen van 
pijnlijke gebeurtenissen die lang geleden hebben 
plaatsgevonden. Als je goede en slechte slapers 
vraagt om aan een schaamtevolle ervaring van 
dertig jaar terug te denken, floept bij slechte 
slapers het emotionele brein aan alsof het nu 
net is gebeurd. Bij goede slapers zie je juist veel 
activiteit aan de voorkant van de hersenen, waar 
de “cognitieve controller” zit. Zij herinneren 
zich die ervaring ook, maar die activeert hun 
emotionele brein niet.
‘Een rusteloze REM-slaap zien we niet alleen bij 
slapelozen, maar ook bij mensen met aanleg 
voor PTSS (posttraumatische stressstoornis), 
en bij mensen die lijden aan depressie of 
angststoornissen. Allemaal hebben ze problemen 
met het opruimen van emotionele spanning. Maar 
welke onderliggende hersenprocessen kunnen 
daarvan de oorzaak zijn? 

‘Wellicht zit het zo. In de hersenstam ligt de locus 
caeruleus (LC), een hersenkern die betrokken 
is bij alertheid, aandacht en emoties. De LC 
produceert de klok rond noradrenaline – een stofje 
dat ervoor zorgt dat je alert bent –, maar niet 
tijdens de REM-slaap. We denken nu op grond 
van dieronderzoek dat de LC bij mensen met 
een rusteloze REM-slaap wél noradrenaline blijft 
aanmaken. 
‘Tijdens je slaap worden in je hersenen 
zowel verbindingen versterkt als opgeruimd. 
Noradrenaline ondersteunt het versterken. 
Verzwakken kan eigenlijk alleen goed als de LC 
stopt met de productie van noradrenaline: tijdens 
de REM-slaap, dus. Als je nu nachten maakt 
waarbij de LC maar blijft doorpruttelen, worden 
misschien wel verbindingen versterkt die juist 
verzwakt moeten worden. 
‘Dat zou kloppen met wat we zien: dat mensen 
met een rusteloze REM-slaap zelfs beroerder 
wakker kunnen worden dan ze waren bij het 
inslapen. Wellicht consolideren zij tijdens hun 
slaap iets wat ze kwijt hadden gewild. Voor 
mensen met angst zou het dan vooral gaan 
om angstige gevoelens, en voor mensen met 
depressie om sombere gevoelens.

‘Het is mijn droom om deze hypothese te testen. 
Als ze klopt, betekent het dat slapeloosheid 
geen slaapstoornis is, maar een stoornis in 
het emotionele geheugen – net zoals angst en 
depressie. We weten al dat de risicogenen voor 
slapeloosheid, angst en depressie erg dicht bij 
elkaar liggen. Ik heb daarom goede hoop dat ik 
nu eindelijk te weten kom wat slapelozen parten 
speelt.’

WIE IS  
EUS VAN SOMEREN

Hij liet zich als student opsluiten in het 
psychologisch lab van de Universiteit van 
Amsterdam om daar ’s nachts het slaap-
onderzoek te doen dat zijn hoogleraar onzin 
vond. Inmiddels is slaapprofessor Eus van 
Someren onderzoeksleider Slaap en Cognitie, 
heeft hij zijn eigen Slaaplab, en vullen de 
duizenden vrijwilligers van het Nederlands Slaap 
Register periodiek vragenlijsten in die hem 
helpen bij zijn onderzoek. 

STOORNIS IN HET EMOTIONELE GEHEUGEN

Slapeloosheid
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KWETSBAARHEID VOOR HERSENAANDOENINGEN

Neuro
psychiatrische 
aandoeningen

WIE IS

DICK SWAAB
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C _ Voor wie... Body

KWETSBAARHEID VOOR HERSENAANDOENINGEN

Hersenonderzoeker Dick Swaab maakt een onderscheid tussen mensen die ‘alleen 
maar’ depressief zijn, en depressieve mensen die dood willen. Bij beide typen 
mensen is hun stresssysteem van slag, waardoor ze overreageren op negatieve 
gebeurtenissen. Dat ze wel of geen suïciderisico hebben, zie je in hun hersenen, 
zegt Swaab. ‘Onderzoek van post mortem hersenweefsel laat zien dat bij de eerste 
groep vooral de dorsolaterale prefrontale cortex is geactiveerd, een bepaald gebied 
in de hersenschors. Bij de suïcideplegers zien we vooral activatie in het voorste deel 
van de cingulate cortex.’ 
Swaab wil nu onderzoeken of hij in mensen die nog leven de activiteit in deze 
twee hersengebieden zichtbaar kan maken, zodat het in de toekomst mogelijk 
wordt te voorspellen of iemand een suïciderisico loopt. Daarbij maakt hij gebruik 
van een MRS-scanner: een scanner die een afbeelding maakt van de chemische 
samenstelling van de hersenen. 
Swaab: ‘Als we die verschillen in activatie kunnen aantonen, levert dat betere 
informatie op over iemands suïciderisico dan de vragenlijsten die mensen zelf 
invullen. Want daarmee krijg je geen goede voorspelling of iemand zich zal gaan 
suïcideren.’ Iedereen die depressief is antidepressiva geven, helpt ook niet om 
suïcide te voorkomen, zegt hij. ‘Die pillen werken niet bij iedereen, en het is nog niet 
te voorspellen bij wie wel en bij wie niet. Ook dat is een lijn van onderzoek.’ 

Een van Swaabs andere wetenschappelijke stokpaardjes is de ziekte van 
Alzheimer. Hij doet met name onderzoek naar de vroegste fase van deze ziekte. 
Daarvoor gebruikt hij hersenweefsel van ouderen wier breinen bij de Nederlandse 
Hersenbank zijn binnengekomen als gezonde controles. Bij leven functioneerden 
deze mensen prima: ze hadden geen geheugenproblemen en ook geen andere 
alzheimersymptomen. 
Wetenschappers onderscheiden bij de ziekte van Alzheimer zes stadia. Als ze die 
achter elkaar zetten, kunnen ze het ziekteproces van begin tot einde op moleculair 
niveau volgen. Door deze kennis te koppelen aan informatie uit de medische 
dossiers, kunnen ze veranderingen in de hersenen relateren aan het functioneren 
van deze donoren.
Swaab: ‘De eerste drie stadia van alzheimer, waarin een specifieke groep van 900 
genen sterk is geactiveerd, kun je alleen onder de microscoop zien; je ziet geen 
symptomen en je ziet het ook niet in de scanner. Het lijkt erop dat de hersenen 
in de vroegste fase van alzheimer compenseren door harder te gaan werken. Die 
enorme activatie wordt in gang gezet door een paar moleculen. We hopen dat zulke 
stoffen in een latere fase van alzheimer gebruikt kunnen worden om de hersenen 
langer te activeren en de ziekte zo uit te stellen.’

Zijn bestseller ‘Wij zijn ons brein’ 
is inmiddels in zeventien talen 
vertaald en ook ‘Ons creatieve 
brein’ gaat de internationale markt 
op. Intussen verdeelt hoogleraar 
neurobiologie Dick Swaab zijn 
tijd tussen het Nederlands 
Herseninstituut in Amsterdam 
en de Zhejiang Universiteit in 
Hangzhou. Hij begeleidt talloze 
promovendi, werkt plichtsgetrouw 
aan deel 81 van het Handbook of 
Clinical Neurology (nee, nog lang 
niet het laatste) en speurt in het 
brein naar de neurobiologische 
mechanismen van depressie, 
suïcidaliteit en alzheimer. Daarvoor 
maakt hij vooral gebruik van post 
mortem hersenweefsel van de 
Nederlandse Hersenbank (NHB), 
door hemzelf in 1985 opgericht.

voor wie & hoe 
Inzicht in de onderliggende mechanismen van aandoeningen als 
depressie en alzheimer helpt deze ziekten beter te behandelen.  
Zo kunnen biomarkers suïcidale depressieve mensen onderscheiden  
van niet-suïcidale, en op die manier een tijdige behandeling mogelijk 
maken. Inzicht in de ontwikkelingsstadia van alzheimer kan helpen  
de ziekte uit te stellen.

45



Wat is het probleem dat u moet tackelen?
‘We zoeken naar manieren om het herstel van zenuwcellen te bevorderen na 
zenuwletsel. Daarvoor is het nodig dat we de mechanismen die het herstel 
belemmeren begrijpen en een manier vinden om de moleculen die het herstel 
stimuleren, af te leveren bij de beschadigde zenuwcellen’.

Hoe heeft u dat aangepakt?
‘Zenuwcellen in de hersenen en in het ruggenmerg slagen er niet in om de 
juiste stappen te activeren die nodig zijn voor het herstel van de beschadigde 
zenuwvezels. Zenuwcellen die buiten het centrale zenuwstelsel liggen herstellen 
wél, omdat zij beschikken over moleculen die het herstel met kracht aanzwengelen. 
Wij weten welke genen hiervoor verantwoordelijk zijn en kunnen deze ook 
gebruiken. We leveren ze af bij de beschadigde zenuwcellen door middel van 
gentherapie. Dit is een efficiënte en zeer nauwkeurige methode om een neuroactief 
en potentieel therapeutisch gen in te zetten met als doel herstel te bevorderen’.

‘Een andere reden waarom het herstel niet lukt, is omdat remmende eiwitten 
rondom beschadigde zenuwvezels het herstel belemmeren. We zijn erachter 
gekomen dat een eiwit genaamd Semaphorine3A, dat zenuwvezels afremt in hun 
groei, wordt aangemaakt in beschadigd ruggenmergweefsel.’

‘Onlangs hebben we ontdekt dat Semaphorine3A ook onderdeel is van zogenaamde 
perineuronale netten’, legt Verhaagen uit. ‘Dit zijn netachtige-structuren rondom 
de zenuwcellen. Ze stabiliseren de contacten tussen zenuwcellen en vervullen 
een sleutelrol bij herstelprocessen in de hersenen en bij leren en geheugen. 
Veranderingen in deze structuren zijn ook van invloed op het verloop van 
neurologische en psychiatrische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer’.

Hoe ziet u de toekomst?
‘Ik verwacht dat gentherapie met groeibevorderende genen en gentherapie 
met als doel de net-structuren te veranderen een belangrijke aanpak wordt 
om herstel en hersenplasticiteit te bevorderen. In de toekomst kan het zijn dat 
onderzoek naar perineuronale netten tijdens normale processen, zoals bijvoorbeeld 
leren en geheugen, en bij hersenaandoeningen, kan zorgen voor onverwachte 
behandelingen voor hersenziekten.’

Wetenschappers hebben een lange 
adem nodig, bewijst hoogleraar 
neuroregeneratie Joost Verhaagen. 
Hij zocht de afgelopen twintig 
jaar naar manieren om het 
beschadigde zenuwweefsel van 
mensen met een dwarslaesie te 
herstellen. In 2019 lukte het om 
in de verlamde achterpoot van 
een rat zenuwvezels zo ver te 
laten uitgroeien dat ze de spieren 
bereikten, een voorwaarde om die 
spieren weer te kunnen gebruiken.

C _ Voor wie... Body

voor wie & hoe 
Wereldwijd hebben zo’n 4 miljoen mensen een dwarslaesie, en elk 
jaar komen er zo’n 130.000 nieuwe gevallen bij. Een dwarslaesie is 
een verbroken verbinding tussen zenuwcellen in de hersenen en het 
ruggenmerg. Dergelijke beschadigingen herstellen niet vanzelf. Patiënten 
met ruggenmergletsel worden permanent invalide; zij raken verlamd, 
met als gevolg bijvoorbeeld verlies van seksueel functioneren en controle 
over de blaas.

HERSTELLEN VAN ZENUWSCHADE
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Wij gebruiken gentherapie 
om zenuwcellen na  
een beschadiging  
wakker te schudden

HERSTELLEN VAN ZENUWSCHADE

WIE IS

JOOST VERHAAGEN 
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Een drugsverslaafde en een patiënt met OCD (obsessief-
compulsieve stoornis) lijken op elkaar. Hoe zit dat? 
‘Hun dwangmatige gedrag is het eindpunt van een escalatie 
die begint met iets doen omdat je het wilt, vervolgens wordt 
dat een gewoonte – automatisme – en daarna wordt het bij 
sommige mensen pathologisch. Zowel de verslaafde als de 
dwangpatiënt verliest de controle over zijn gedrag. Allebei 
voelen ze zich er slecht over, ze weten dat ze ermee moeten 
stoppen, en toch lukt dat niet. En dan komen de basale 
ganglia (BG) in beeld. 
‘In ons lab bestuderen wij de BG in knaagdieren. De BG is 
een reeks hersenkernen die in alle zoogdieren hetzelfde 
is; daarom zijn onze bevindingen bij ratten en muizen ook 
relevant voor de mens. Ze spelen geen rol bij wat we precies 
doen (bijvoorbeeld hoeveel centimeter we onze arm optillen), 
maar wel bij wat we in het algemeen doen en hoe we dat gaan 
doen: met welke intensiteit of kracht. Ik denk dat mensen 
vastlopen in bepaald gedrag en hun flexibiliteit verliezen om 
dat te veranderen, doordat dit hersengebied disfunctioneert.’ 

Welke processen spelen daarbij een rol? 
‘Daarvoor moeten we naar het striatum kijken, de ingang 
naar de BG. In striatale cellen zitten normaal gesproken heel 
veel D2-receptoren die signalen van de neurotransmitter 
dopamine kunnen doorgeven. Deze signalen werken 
remmend. Maar als er maar weinig D2-receptoren zijn, werkt 
die rem slecht en worden mensen impulsiever. Dat kan ertoe 
leiden dat je drugs gaat uitproberen en daarna je gebruik niet 
meer onder controle krijgt. De hoeveelheid D2-receptoren in 
het striatum is dan ook een van de beste voorspellers voor 
dwangmatig drugsgebruik.’

Als dit een biologisch mechanisme is, kun je dat dan met een 
biologische interventie oplossen?
‘Het helpt niet om met behulp van medicatie de hoeveelheid 
dopamine in de hersenen te manipuleren. Waarschijnlijk komt 

dat omdat medicijnen in het gehele brein terechtkomen,  
en dus ook effecten veroorzaken in gebieden waar je die  
niet wilt hebben. 
‘Deep Brain Stimulation (DBS) werkt wel. Via twee elektroden 
die in de hersenen worden geïmplanteerd, is het mogelijk met 
behulp van elektrische impulsen de activiteit in die gebieden 
te manipuleren.’

Wat is het effect daarvan?
‘In gezonde mensen gaan verschillende delen van het 
brein met elkaar “in discussie” over wat een juist besluit 
is: ze gedragen zich verschillend. Bij OCD-patiënten lijken 
de activiteit van de cortex en van de BG juist heel erg op 
elkaar. Hoe rigider ze samen opereren, hoe ernstiger de 
dwangklachten van OCD-patiënten zijn. 
‘DBS kan de activiteit van die twee gebieden als het ware 
scheiden, zodat ze meer hun eigen gang kunnen gaan. 
Daardoor kunnen de klachten van OCD-patiënten flink 
verminderen. Om te begrijpen hoe dat werkt, doen we 
fundamenteel onderzoek naar de manier waarop deze 
hersengebieden gedrag vormgeven.’ 

Hoe meet je die hersenactiviteit?
‘Meestal gebruiken we daarvoor elektrochemische en 
elektrofysiologische technieken, maar die metingen worden 
beïnvloed door de elektrische ruis die de DBS-elektroden 
afgeven. Sinds kort proberen we een techniek uit die het 
calcium in cellen fluorescerend maakt wanneer ze actief 
worden. Calcium-fluorescentie wordt niet beïnvloed 
door elektrische ruis. We kunnen nu vlak naast een DBS-
elektrode meten, en kijken wat er gebeurt met de neuronen 
daaromheen en in aangrenzende gebieden. Heel spannend!’

WIE IS  
INGO WILLUHN 

Als middelbare scholier raakte 
Willuhn gefascineerd door het 
samenspel van hersen en geest 
dankzij de filosoof Karl Popper 
en neurofysioloog John Eccles, 
auteurs van ‘The Self and Its 
Brain’. Dat een vriend verslaafd 
raakte met alle problemen van 
dien, motiveerde hem om niet 
alleen te willen weten, maar ook 
te willen helpen. Nu ontrafelt hij in 
het lab in muizen en ratten welke 
hersencircuits uit de pas lopen 
bij dwangmatig gedrag, en wat 
daaraan valt te doen. Neuro modulatie 

en gedrag

DE BIOLOGISCHE BASIS VAN GEDRAG
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voor wie & hoe 
Alcohol- en drugsverslaafden en mensen 

met obsessief-compulsieve stoornis (OCD) 
of eetstoornissen kunnen geen van allen hun 

beschadigende dwangmatige gedrag stoppen. 
Waarschijnlijk hebben ze last van een vergelijkbaar 

onderliggend hersenmechanisme dat hun gedrag 
één kant op stuurt. Onderzoek in knaagdieren 

moet uiteindelijk leiden tot therapieën waar deze 
patiënten baat bij hebben. Bij OCD-patiënten zijn 

de eerste successen al geboekt. 

DE BIOLOGISCHE BASIS VAN GEDRAG
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Wereldwijd beroemd om zijn hoge kwaliteit en snelheid

De Nederlandse Hersenbank (NHB) werd in 
1985 opgericht door hersenonderzoeker Dick 
Swaab. “Waarom? Omdat alle scantechnieken 
de kennis over het brein een boost geven, maar 
geen alternatief zijn voor onderzoek op humaan 
hersenweefsel”. 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 waar in de hersenen 
veranderingen plaats vinden, maar niet wat dat  
op moleculair niveau betekent.’ 

De NHB is uniek in de wereld. De NHB heeft 
het hele jaar rond 24 uur per etmaal een team 
klaarstaan om hersenobducties te doen. 
Daarnaast is Nederland een relatief klein land 
met korte afstanden. Hierdoor is de tijd tussen 
het overlijden van de donor en het uitnemen van 
de hersenen gemiddeld maar 6.5 uur. De NHB is 
daardoor de snelste ter wereld en is het weefsel 
van goede kwaliteit en geschikt voor de meest 
moderne onderzoekstechnieken. Het weefsel 
wordt uitgebreid onderzocht door een neuro-
patholoog en er wordt een (geanonimiseerd) 
verslag gemaakt van het medische dossier. 
De onderzoeker beschikt hierdoor over veel 
informatie om zo goed mogelijk onderzoek te 
kunnen doen. De NHB snijdt al tijdens obductie de 
voor het ziektebeeld relevante gebieden uit. Dat 
zijn tot zo’n 200 stukjes en die op verschillende 
wijze worden bewerkt. ‘Dat weefsel houden we dus 
niet voor onszelf, 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 hersenziekten 
kunnen ontrafelen, kan er ook medicatie voor 
worden ontwikkeld. Dat is anders onmogelijk.’ 

Het succes van de NHB staat of valt dan 
ook met voldoende 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 
verzamelen voor onderzoek naar psychiatrische 
aandoeningen. 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 aandoeningen veel subtieler zijn 
dan bij neurologische. 

DE 
NEDERLANDSE 
HERSENBANK
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Uniek fundamenteel onderzoek met geavanceerde technieken

Het Nederlands Herseninstituut herbergt 
het Slaaplab, 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 onderzoek wordt gedaan naar slechte 
slapers. ‘Dat onderzoek richt zich meestal op 
slapers met – mogelijk – slaapziekten zoals apneu 
of narcolepsie,’ legt Van Someren uit. Ja, omdat 
het Slaaplab van het Herseninstituut als enige 
fundamenteel onderzoek doet naar de meest 
voorkomende slaapziekten: ‘gewoon’ slecht 
slapen. 

Iedereen slaapt wel eens slecht, maar bij zo’n  
10 procent van de bevolking is dat chronisch. Maar 
weinig mensen realiseren zicht dat deze vorm van 
slapeloosheid, na angststoornissen, op de tweede 
plaats van de meest voorkomende hersenziekten 
staat. Deze vorm is dan ook opgenomen in de 
DSM-5, het handboek voor de classificatie van 
psychiatrische stoornissen. De Nederlandse 
zorgverzekeraars vergoeden behandelingen 
van slapeloosheid doorgaans niet, ook al is 
slapeloosheid nog zo’n ernstige aandoening, en 
heeft het ook nog eens negatieve effecten op vele 
andere aandoeningen zoals depressiviteit, hart- 
en vaatziekten en overgewicht. Slapeloosheid 
verhoogt het risico, maakt de stoornis erger, 
belemmert herstel en voorspelt terugval.

In het Slaaplab doet het team van Van Someren 
regelmatig een week lang 24 uur per etmaal 
metingen bij acht mensen die er ‘s nachts blijven 

slapen. Van Someren: ‘s Ochtends of aan het einde 
van de middag maken we hersenscans. ’s Nachts 
slapen ze met een ‘elektrodenbadmuts’ op die 
256 elektroden telt. Bij klinisch onderzoek worden 
2 tot 6 elektroden gebruikt, 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 persoonlijkheidskarakteristieken, life 
events en ziektegeschiedenis.’ 

Van Someren: ‘Ons hardwerkende team deed 
flink wat baanbrekende ontdekkingen. Met de 
hulp van de deelnemers van het slaapregister 
vonden we dat er vijf typen slapelozen zijn. En 
dankzij de mensen waarbij we slaap EEG en MRI 
konden meten, ontdekten we dat slapeloosheid 
misschien vooral een stoornis is in de emotionele 
circuits van het brein. Niet in slaap-regelende 
hersenstructuren, zoals we altijd dachten. 
Daarnaast werden er bij een samenwerking met 
genetica-onderzoekster Danielle Posthuma 
risicogenen voor slapeloosheid ontdekt. En die 
geven weer een betere indicatie waar in het brein 
we de speld in de hooiberg kunnen gaan vinden. 
We hopen met dit soort doorbraken zo snel 
mogelijk betere behandelingen voor deze ernstige 
stoornis te kunnen vinden.’

HET 
SLAAPLAB
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Het Nederlands Herseninstituut huisvest zebra-
visjes, goudvissen, muizen, ratten en resus apen. 
Wetenschappers van het Instituut gebruiken 
proefdieren voor hun onderzoek, naast methoden 
die geen dierproeven vergen. Om een dier-
proef te mogen doen, moet de onderzoeker 
eerst een aanvraag indienen bij de CCD (de 
Centrale Commissie Dierproeven) en een DEC 
(Dierexperimentencommissie).

De CCD bepaalt op grond van het advies van een 
DEC of het een vergunning afgeeft. De DEC doet 
de ethische toetsing en beoordeelt of het belang 
van het onderzoek opweegt tegen het lijden dat 
het proefdier wordt aangedaan. Daarbij gaat het 
met name om het voorkómen van pijn of ongemak 
bij het dier; om het aantal proefdieren waarvoor 
een vergunning wordt aangevraagd; en om het 
bestaan van voor het betreffende onderzoek 
mogelijk bruikbare alternatieven. Denk daarbij 
onder meer aan onderzoek in mensen, post 
mortem weefsel, kweekweefsel, digitale modellen, 
organs on a chip, organoïden en menselijke 
embryo’s. 
De CCD bestaat uit onafhankelijke leden, een DEC 
bestaat voor de helft plus 1 uit onafhankelijke 
leden. 
Verder is elke gebruiker van proefdieren verplicht 
een IvD (een Instantie voor Dierenwelzijn) in te 
stellen, die onder meer toeziet op het welzijn 
van de dieren in de betreffende organisatie 
en adviseert over mogelijkheden om het 

proefdiergebruik te verminderen. Een IvD bestaat 
uit eigen medewerkers.

De NIN-wetenschappers maken daar waar 
mogelijk gebruik van alternatieven, zoals 
digitale modellen, metingen bij mensen en 
door gebruik te maken van het weefsel van de 
Nederlandse Hersenbank. Maar voor bepaalde 
wetenschappelijke vragen zijn deze alternatieven 
onbruikbaar. Dat komt door de aard van hun 
onderzoeksobject: ze onderzoeken het meest 
complexe orgaan dat we hebben, dat bovendien 
intensief interacteert met de fysieke, sociale en 
mentale omgeving. 
Wanneer Christian Keysers en Valeria Gazzola 
fundamenteel empathie-onderzoek willen 
doen, doen ze dat in muizen en ratten. Als Joost 
Verhaagen de degeneratie en regeneratie van 
zenuwbanen onderzoekt, heeft hij daarvoor 
ratten nodig. Dat geldt ook voor Ingo Willuhn’s 
onderzoek naar OCD (obsessief-compulsieve 
stoornis) en DBS (Deep Brain Stimulation). 
Maarten Kamermans kan niet zonder vissen voor 
zijn netvliesonderzoek. En Pieter Roelfsema, die 
onderzoek doet naar een hersenprothese voor 
blinden, is voor zijn experimenten aangewezen op 
apen; want hij wil zeker weten dat die prothese 
werkt en veilig is voordat de eerste blinde mens 
een hersenoperatie ondergaat. 
Voor al deze onderzoeken geldt dat op dit moment 
alleen proeven op mensen het alternatief voor 
dierproeven zouden zijn. Afgezien van het feit dat 
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niemand zich daarvoor zou lenen, is dat ethisch 
onaanvaardbaar.

Al ruim zestig jaar geldt voor het proefdier-
onderzoek het zogenaamde 3 V-beleid: 
Vervanging van dierproeven door dierproefvrije 
methoden; Vermindering van het aantal dieren 
per experiment; en Verfijning van dierproeven 
om het lijden van dieren te verminderen. Tegelijk 
worden er, naast alternatieven voor dierproeven, 
voortdurend nieuwe technieken ontwikkeld die nu 
nog alleen op dieren kunnen worden toegepast. 
Recent is dat bijvoorbeeld de optogenetica: 
het activeren en remmen van zenuwcellen met 
behulp van lichtpulsen, iets wat mogelijk is 
dankzij lichtgevoelige ionkanalen die met behulp 
van virussen in hersencellen worden ingebracht. 
Denk ook aan CRISPR-CAS, het gericht ‘knippen 
en plakken’ van genen in proefdieren, zodat 
hersenprocessen en hersenziekten op moleculair 
niveau heel precies bestudeerd kunnen worden. 
Omdat het NHI internationaal een belangrijke 
speler wil blijven, zetten de neurowetenschappers 
nieuwe technieken in voor hun onderzoek. Wel 
proberen ze per proefdier zo veel mogelijk 
kennis op te doen door proefdieren efficiënter 
te gebruiken. Zo kan het aantal onderzochte 
proefdieren zo veel mogelijk worden beperkt.

De KNAW over proefdiergebruik in de neurowetenschappen 
De KNAW beschrijft in haar rapport ‘Inventarisatie. Het belang  
van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in  
het fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek’ (2019) 
allerlei methoden – waarvan er verschillende hierboven worden 
genoemd – die veelbelovend zijn om het proefdiergebruik terug  
te dringen. Stoppen met proefdieronderzoek is volgens de 
Academie niet aan de orde: ‘De fundamentele neurowetenschap 
blijft vragen om een mix van methoden (...). Dierproeven zijn en 
blijven in de voorzienbare toekomst onmisbare basiscomponenten 
van die mix’ (p. 50).

Tegelijk ligt er voor de neurowetenschappers wel een actuele 
opgave. Zo wijst de KNAW onder meer op het belang van (her)
gebruik van (big) data voor het terugdringen van het aantal 
proefdieren. Internationale onderzoeksconsortia kunnen op 
dat vlak beter samenwerken dan ze nu doen, aldus het rapport. 
Daarnaast pleit de KNAW voor grotere inspanningen op het gebied 
van open access publiceren van onderzoek waarvoor proefdieren 
zijn gebruikt; voor het vindbaar en toegankelijk maken van de ruwe 
data van niet-gepubliceerd diergebonden onderzoek; en voor het 
publiceren van negatieve onderzoeksresultaten en van replicatie-
onderzoek. Op deze manieren kan onnodig gebruik van proefdieren 
worden voorkomen.
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