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Background

During pregnancy, about 1 in 5 women experience depressive symptoms, while 
approximately 4–7.5% of pregnant women suffer from a severe depression. Selective 
serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are the most frequently prescribed class of 
antidepressants as they have been considered relatively safe for both mother and child. 
However, SSRIs cross the placental barrier and reach the developing child in utero. 
As a result, SSRIs affect the serotonergic system during development and have the 
potential to alter neurobehavioral development of the child. Indeed, both a maternal 
depression as well as SSRI treatment during pregnancy have been associated with altered 
neurodevelopmental outcomes in the offspring. Unfortunately, clinical studies so far 
have been unable to completely separate the effects of the SSRIs from the effects of 
the underlying maternal depression. However, by using an animal model of maternal 
depression it is possible to dissociate these effects. Therefore, in this thesis, we aimed to 
answer the following question:

What are the effects of a maternal depression and perinatal treatment with the SSRI 
fluoxetine, both separately and combined, on neurodevelopmental outcomes in rat 
offspring?

We expected both the maternal depression and SSRI exposure to exert suppressing 
effects on behavior of the offspring, independent of each other. When combined, we 
anticipated SSRI treatment in depressed mothers to either restore behavioral effects in 
the offspring back to normal (for better) or to have an even bigger (suppressing) effect 
on offspring behavior (for worse).
In order to provide an answer to the stated research question, we developed an animal 
model for maternal depression. This animal model is based on the assumption that 
humans with lower gene expression levels of the serotonin transporter (SERT) are more 
susceptible to stress and have an increased risk to develop mental disorders after repeated 
exposure to stressful (early) life events. Therefore, we tried to mimic this situation in rats 
by exposing females with reduced SERT gene expression levels to early life stress (ELS) in 
order to induce a depressive-like phenotype. Subsequently, we designed and performed 
various experiments where we treated healthy and depressive-like female rats with the 
SSRI fluoxetine (FLX) or vehicle (VEH) throughout pregnancy and lactation (also known 
as the perinatal period). The offspring were assessed for neurodevelopmental outcomes. 
As lifelong reductions in SERT expression are known to alter behavioral outcome and 
as it has the potential to interact with stressful life events, offspring with both normal 
(SERT+/+) and a lifelong reduction in SERT expression levels (SERT+/-) were assessed.

&
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Chapter 2

To first assess the effects of perinatal FLX exposure in healthy dams on offspring 
neurodevelopment, a wide variety of experiments were performed. In chapter 2, we 
investigated the effects of perinatal FLX treatment on anxiety-like behavior and stress 
coping in the offspring. Because serotonergic signaling is involved in the regulation of 
circadian rhythms, we also investigated whether perinatal SSRI treatment alters circadian 
behavior in the offspring, as this has scarcely been studied. Previously performed studies 
looking into the effects of perinatal FLX treatment on offspring circadian behavior have 
been studied in male mice only, we therefore decided to investigate the effects of perinatal 
SSRI treatment in female offspring. Rat dams were daily treated with FLX (10 mg/kg) 
from gestational day 1 until the pups were weaned at postnatal day (PND) 21, and female 
offspring were studied. We observed a significant decrease in open arm entries of the 
elevated plus maze (EPM), which suggests increased anxiety, but we did not observe 
any other differences in anxiety-like behavior or stress coping in FLX-exposed female 
offspring. However, we did find an effect of perinatal FLX exposure on circadian behavior 
after injecting the offspring with a high dose of the 5-HT1A/7 receptor agonist 8-OH-
DPAT, a challenge which resets the circadian rhythm of the animals. The 8-OH-DPAT 
injection resulted in a shorter free-running period for activity in constant darkness (which 
normally lasts approximately a bit less than 24h in nocturnal animals) in females that 
were exposed to FLX in the perinatal period compared to VEH exposed animals. Since 
the suprachiasmatic nucleus (SCN) is innervated by serotonergic neurons, expresses 
5-HT1A receptors, and because SCN serotonin modulates the circadian effects of light 
-with agonists inhibiting response to light and antagonists enhancing responses to 
light-, we expected some alterations in the serotonergic system, especially at the 5-HT1A 
receptor expression level. The latter because 8-OH-DPAT exerted the phase-shifting effect 
and this drug is mainly acting on the 5-HT1A receptor. However, 5-HT1A receptor gene 
expression levels were not altered in the SCN due to perinatal FLX exposure. Besides 
the 5-HT1A receptor, we also investigated the expression of key clock genes (Per1, Per2, 
Cry1 and Cry2) in the SCN, as SSRIs are known to increase the expression of these genes. 
However, no difference in the expression of clock genes were found in the SCN of female 
rats exposed to perinatal FLX when compared to VEH exposed rats. Future research 
investigating expression levels at different time points, immediately after an 8-OH-DPAT 
challenge, or in other brain regions, is warranted to determine whether these genes do 
play a role in the disruption of the circadian response to a non-photic cue. Finally, we 
investigated whether the sensitivity of the 5-HT1A receptor was altered due to perinatal 
FLX exposure. To do so, we applied a specific and highly efficacious 5-HT1A receptor 
agonist (F13714) in a dose-response manner and consequently measured the hypothermic 
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effect of this agonist. F13714 showed a clear hypothermic effect with no differences in 
this hypothermic responsivity between FLX and VEH-exposed offspring, indicating that 
the functionality of the 5-HT1A receptor is not altered in female rats after perinatal FLX 
exposure. Summarizing, perinatal FLX exposure disrupts circadian behavior after a non-
photic challenge in female rats, but underlying mechanisms remain to be investigated.

Chapter 3

When assessing rodent behavior, simplified rodent test set-ups can only investigate 
a small fraction of the full behavioral repertoire of the animal. However, using a 
seminatural environment rodents can express their full behavioral repertoire, which 
allowed us to study the effects of perinatal FLX treatment on behavioral outcomes in 
male and female offspring in a more natural setting in chapter 3. Also, by using this 
more translational test set-up we could investigate the consequences of an environmental 
stressor. Rat dams were treated daily with FLX (10 mg/kg) from gestational day 1 until 
the pups were weaned at postnatal day (PND) 21. To assess the effect of FLX exposure 
during early development, female and male offspring were behaviorally tested in the 
seminatural environment at adulthood. Baseline behavior was measured in addition 
to responses during and after stressful white-noise events. Behavior was observed on 
two days, day 4 on which females were sexually non-receptive, and day 7, on which 
females were sexual receptive. We discovered that both male and female offspring from 
FLX-treated dams spent more time in passive social behavior, (e.g. resting together), 
when housed in a semi-natural environment. Females compensated for this behavior 
by spending less time in active social behavior, such as social sniffing. To assess their 
behavioral response to a stressful stimulus, we exposed them to loud white noise (80dB) 
for 10 minutes. FLX-exposed males increased the amount of self-grooming in response 
to this stressor compared to VEH-exposed males. VEH-exposed males did not show 
this grooming response, indicating differences in stress coping behavior. We concluded 
that perinatal FLX treatment of healthy dams leads to alterations in social behavior 
and changes the response to a stressor in the offspring when observed in a seminatural 
environment.

Chapter 4

Whereas animal studies, including the studies in chapter 2 and 3, often treat healthy 
pregnant dams with antidepressants, perinatal antidepressant treatment in humans 

&
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typically co-occurs with a depression. Therefore, a more translational approach would be 
to study the neurodevelopmental outcomes in offspring due to perinatal FLX treatment 
in an animal model of depression, which we developed in chapter 4. The serotonin 
transporter (SERT) gene has been linked to depression, especially the short allele of 
the serotonin transporter linked polymorphic region (5-HTTLPR). When short allele 
carriers are exposed to stressful life events, their risk to develop depression is increased. 
The neurochemical properties of the short allele of the 5-HTTLPR in humans can 
be mimicked in heterozygous serotonin transporter knockout (SERT+/-) rats. These 
animals have a similar reduction in SERT expression as humans with a 5-HTTLPR 
short allele. Since early postnatal adversity can contribute to the psychopathology of 
depression, especially in vulnerable individuals, we investigated the effects of early-life 
stress in female SERT+/- rats and determined whether female SERT+/- rats could model 
the human short allele 5HTTLPR carriers. To this end, SERT+/- rats were maternally 
separated for six hours a day from postnatal day 2-15. Control rats were handled for 
15 minutes from PND2-15 to control for litter disturbances. In adulthood, female rats 
were assessed for affective, social and coping behaviour. In addition, nerve growth factor 
(NGF) gene expression in the basolateral amygdala (BLA) and paraventricular nucleus 
of the hypothalamus (PVN) and basal plasma corticosterone levels were measured. 
Results show that maternal separation lowered sucrose preference in female SERT+/- 
rats compared to control SERT+/- rats, reflecting anhedonic behaviour. In addition, 
compared to control SERT+/- rats, maternal separation significantly lowered NGF gene 
expression in SERT+/- rats in both BLA and PVN, but did not affect plasma corticosterone 
levels. Together, these results show that early-life stress in female SERT+/- rats leads to 
depression-like behaviour and related plasticity impairments in the BLA and PVN. 
Consequently, these SERT+/- females were used as an animal model of depression in this 
thesis.

Chapter 5

Using SERT+/- females that have been exposed to ELS (ELS in dams, ELSD) as our animal 
model of maternal depression, we investigated the effects of perinatal FLX treatment (10 
mg/kg) in both healthy and depressive-like dams, on offspring social behavior in chapter 
5. Rat dams were treated daily with FLX (10 mg/kg) from gestational day 1 until the 
pups were weaned at postnatal day (PND) 21. Both male and female wildtype SERT+/+ 
and heterozygous SERT+/- rat offspring were tested for pup ultrasonic vocalizations 
(USVs), juvenile social play behavior and adult social interaction. FLX treatment of the 
dams resulted in a reduced total USV duration in pups at postnatal day 6, especially in 
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SERT+/+ males. Perinatal FLX exposure lowered social play behavior in male offspring 
from both control and depressive dams. However, in females a FLX-induced reduction 
in juvenile play behavior was only present in offspring from healthy dams. Offspring 
genotype did not affect juvenile play behavior. Despite FLX-induced behavioral effects 
at juvenile age, FLX reduced male adult social behavior in offspring from healthy dams 
only. Effects of FLX on female adult social behavior were virtually absent. Interestingly, 
ELSD increased adult social exploration in vehicle exposed SERT+/+ female offspring and 
total social behavior in FLX exposed adult SERT+/- male offspring. Furthermore, SERT+/- 
males appeared less social during adulthood compared to SERT+/+ males. Overall, the 
present study shows that chronic blockade of the serotonin transporter by FLX during 
early development has a considerable impact on pup USVs, juvenile social play behavior 
in both male and female offspring, and to a lesser extent on male social interaction in 
adulthood, while the maternal depression has minor compensating effects

Chapter 6

Next to USVs, juvenile social play behavior and adult social interaction in chapter 5, male 
offspring were also tested for aggressive and sexual behavior in chapter 6. Again, SERT+/- 
females that have been exposed to ELS (ELSD) were used as depressive dams. Healthy 
and depressive-like dams were treated daily with FLX (10 mg/kg) from gestational day 
1 until the pups were weaned at postnatal day (PND) 21. Both SERT+/+ and SERT+/- 

male offspring were assessed, as lifelong reductions in SERT expression are known to 
alter behavioral outcome. Our results showed that FLX treatment of the dams reduced 
offensive behavior, the number of animals attacking, and increased the latency to attack, 
especially in SERT+/+ offspring. Furthermore, perinatal FLX treatment reduced the 
mounting frequency in SERT+/+ offspring, but had little effect on other sexual parameters. 
Opposite to the effects of FLX, ELSD increased offensive behavior, without affecting 
sexual behavior, but only in SERT+/- offspring. Overall, our research demonstrates that 
perinatal FLX treatment and ELSD have opposite effects on aggressive behavior, with 
little impact on sexual behavior of male offspring.

Chapter 7

In chapter 7, we investigated the effects of a maternal depression and perinatal FLX 
treatment on affective behavior in male and female rat offspring. Like in chapter 5 and 
6, SERT+/- females that have been exposed to ELS (ELSD) were used as depressive dams. 

&
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Healthy and depressive dams were treated daily with FLX (10 mg/kg) from gestational 
day 1 until the pups were weaned at postnatal day (PND) 21. Male and female offspring 
were assessed for affective behavior, including anxiety- and depressive-like behavior, 
and for stress coping. As reduced serotonin transporter (SERT) availability has been 
associated with altered behavioral outcome, both offspring with normal (SERT+/+) and 
reduced (SERT+/-) SERT expression were included. Perinatal FLX treatment and ELSD 
had sex- and genotype-specific effects on affective behavior in the offspring. In female 
offspring, perinatal FLX exposure interacted with SERT genotype to increase anxiety 
and depressive-like behavior in SERT+/+, but not SERT+/-, females. In male offspring, 
ELSD reduced anxiety and interacted with SERT genotype to decrease depressive-like 
behavior in SERT+/-, but not SERT+/+, males. Altogether, SERT+/+ female offspring appear 
to be more sensitive than SERT+/- females to the effects of perinatal FLX exposure, while 
SERT+/- male offspring appear more sensitive than SERT+/+ males to the effects of ELSD 
on affective behavior. Our results suggested a role for offspring SERT genotype and sex 
in FLX and ELSD-induced effects on affective behavior.

Chapter 8

In this chapter, we briefly summarized and discussed our main findings from chapter 2-7 
and put them in a broader perspective. To summarize, both perinatal FLX treatment and 
a maternal depression altered offspring behavior. However, the most pronounced effects 
are due to the perinatal FLX exposure. Treating dams with FLX during pregnancy and 
lactation resulted in a reduction of certain offspring behavior, especially social behaviors 
such as juvenile social play and adult aggression, and to a lesser extend increased anxiety 
and depressive-like behavior. Effects appeared sex specific as our results suggest that 
male offspring are more sensitive than female offspring to the effects of perinatal FLX 
exposure on social behavior, while female offspring appear to be more sensitive than male 
offspring to the effects of perinatal FLX exposure on affective behavior. To investigate 
the effects of perinatal FLX treatment in depressive-like dams, we developed an animal 
model of depression. When pups, female SERT+/- rats were exposed to early life stress, and 
we showed that this resulted in depressive-like behavior and altered neuronal plasticity in 
adulthood compared to non-stressed (control) SERT+/- females. Control and depressive-
like females were then used as dams for FLX treatment during pregnancy and lactation. 
Having a depressive-like mother, or a mother exposed to ELS (ELSD), also had some 
effects on offspring behavior. As opposed to the more suppressed behavior in offspring 
after FLX exposure, the depressive-like phenotype of the dam resulted in activation of 
certain behaviors. More specifically, offspring from these dams showed less anxiety- and 
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depressive-like behavior, or more non-anxious behavior, depending on sex and SERT 
genotype. Moreover, ELSD rarely compensated FLX-induced reductions in offspring 
behavior. Furthermore, offspring SERT genotype affected behavioral outcome as well. 
SERT+/- male offspring showed less social, aggressive and depressive-like behavior, while 
having higher sexual motivation, compared to SERT+/+ male offspring. On the other 
hand, SERT+/- female offspring showed increased depressive-like behavior compared 
to SERT+/+ female offspring. Also, offspring SERT genotype influenced the response to 
perinatal FLX exposure and ELSD. Our results show that SERT+/- offspring appear to be 
less sensitive than SERT+/+ offspring for the effects of FLX exposure, while at the same 
time, our results suggest that SERT+/- offspring are more sensitive than SERT+/+ offspring 
to the effects of ELSD.
In addition, we discussed whether exposing SERT+/- females to ELS - our current animal 
model of maternal depression - demonstrated to be a valid animal model of depression. 
We presented and discussed a study that we designed to investigate whether females with 
lower (SERT+/-) or no SERT expression (SERT-/-) are indeed more vulnerable to ELS (in 
this case maternal separation), and if perhaps other forms of maternal separation are 
more effective to induce depressive-like behavior. More specific, SERT+/+, SERT+/- and 
SERT-/- pups were separated as a whole litter from the dam on PND 2-15 for either 6 hours 
a day on a predictive time point (MS360, our current animal model for depression), 3 
hours a day on a predictable time point (MS180), 3 hours a day on unpredictable time 
points (MSU180), or 3 hours a day on unpredictable time points including additional 
unpredictable stressing of the mother while the pups are away (MSUS180). As a control 
(CTR), pups were separated from their mother for 15 minutes and handled briefly. To 
assess whether lower SERT expression interacted with ELS, we assessed female pups for 
anxiety- and depressive-like behavior, stress coping, and cognition during adulthood. 
Our results indicated that SERT genotype and ELS interact to alter anxiety-like 
behavior, without impairing object recognition. However, we also concluded that SERT 
genotype and ELS do not interact to alter depressive-like behavior in female rats. When 
we specifically investigated SERT+/- females that were exposed to 6 hours of maternal 
separation (MS360), our current animal model of depression, we did not find increased 
depressive-like behavior when compared to CTR handled animals, as we did in chapter 
4. Therefore, we suggested that some changes should be made to our current animal 
model of depression in order to consistently show a depressive-like phenotype in our 
dams. We suggested that either we increase severity of the early life stressor applied, 
or that a selection is made of dams that show an anxious and depressive phenotype 
consistently over behavioral tests, as opposed to including all dams (which also include 
stress resilient dams), who only show a depressive-like phenotype on average. This would 

&
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be a more translational approach, as antidepressant treatment usually only occurs in 
depressed patients.
Furthermore, we discussed some limitations of the studies in this thesis. Most important 
limitations included the lack of objective maternal care scoring, especially since high 
dam and pup mortality were found in FLX-treated groups. Subjective observations of 
maternal care indicated poor maternal to be responsible for pup mortality, while SERT 
genotype of the dams might play a role in dam mortality. Even so, to minimize stress 
further during drug delivery, other administration methods than oral gavage could be 
utilized, such as via drinking water, a wafer biscuit or dissolved in a sucrose solution.
In the end, we concluded that antidepressant treatment during pregnancy is definitely not 
for worse, as the found suppressing effects of perinatal FLX exposure are small, but not 
detrimental to offspring behavior and mostly occur in offspring from healthy dams. In 
the end, benefits and risks of antidepressant treatment during pregnancy should always 
be weighed against the risks of the untreated maternal depression per individual case. 
All taken together, we concluded that the findings in this thesis provide new information 
on the effects of perinatal SSRI exposure on offspring neurodevelopmental outcome, 
which can help pregnant women that are suffering from antenatal depression, as well as 
their physicians, to make more informed decisions about the initiation or continuation 
of antidepressant treatment.
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Achtergrond
 
Tijdens de zwangerschap krijgen veel vrouwen te maken met neerslachtige gevoelens. 
Ongeveer 1 op de 5 zwangere vrouwen heeft symptomen van een depressie, terwijl 
ongeveer 1 op de 20 zwangere vrouwen een zware depressie ontwikkelt. Het 
voorschrijven van antidepressiva bij een milde tot zware depressie is vaak noodzakelijk, 
met name als andere vormen van behandeling niet effectief zijn. Selectieve serotonine 
heropname remmers (SSRI’s) zijn de meest voorgeschreven antidepressiva tijdens de 
zwangerschap, omdat er relatief weinig bijwerkingen lijken te zijn voor zowel moeder 
als kind. Desondanks passeren SSRI’s de placenta en bereiken zo het ongeboren 
kind in de baarmoeder. Daarnaast zijn SSRI’s aanwezig in de moedermelk wanneer 
borstvoeding wordt gegeven. SSRI’s grijpen aan op het serotonerge systeem, welke tijdens 
de ontwikkeling van het kind betrokken is bij essentiële processen in de cel waaronder 
de celdeling, cel differentiatie en migratie, neurogenese, neuroapoptose en synaptische 
plasticiteit. Op latere leeftijd is de neurotransmitter serotonine vooral betrokken is bij 
onder andere het reguleren van stemming, slaap, eetlust en cognitieve vaardigheden. 
Het is bekend dat verstoringen in het serotonerge systeem een rol kunnen spelen bij 
de ontwikkeling van neuropsychiatrische aandoeningen. Omdat het gebruik van 
SSRI’s tijdens de zwangerschap het serotonerge systeem verstoord, brengt dit mogelijk 
risico’s met zich mee voor de gezondheid van het (ongeboren) kind. Zowel de maternale 
depressie als het gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap zijn geassocieerd met 
veranderingen in het gedrag en de hersenen van nakomelingen. Ondanks de gevonden 
associaties is het erg lastig om de effecten van SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap 
los te koppelen van de onderliggende depressie. In de mens kan dit niet los van elkaar 
bestudeerd worden; gezonde zwangere vrouwen gebruiken immers geen antidepressiva. 
Het gebruik van proefdieren, in het bijzonder ratten, biedt hierbij uitkomst. Door een 
ratmodel voor depressie te gebruiken kunnen we zowel de losstaande effecten van 
een maternale depressie en SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap bestuderen, als in 
combinatie met elkaar. Het doel van dit proefschrift was antwoord te krijgen op de 
volgende onderzoeksvraag:

Wat zijn de effecten van een depressie, SSRI-gebruik, en de combinatie hiervan tijdens 
de zwangerschap, op de ontwikkeling van het gedrag en de hersenen in de nakomelingen 
van ratten?

We verwachtten dat zowel de maternale depressie als het SSRI-gebruik tijdens de 
zwangerschap los van elkaar een onderdrukkend effect hebben op het gedrag van de 
nakomelingen. Wanneer er sprake is van een combinatie van een maternale depressie 
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en SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap, verwachtten we a) dat het SSRI-gebruik de 
onderdrukkende effecten op het gedrag als gevolg van de depressie van de moeder 
weer herstelt naar het niveau van nakomelingen van gezonde moeders, of b) dat deze 
combinatie nog grotere onderdrukkende effecten op het gedrag van de nakomelingen 
laat zien.

Om een antwoord te kunnen geven op onze onderzoeksvraag ontwikkelden we een 
diermodel voor maternale depressie. Dit diermodel is gebaseerd op de aanname dat 
mensen met een lagere expressie van het serotonine transporter (SERT) gen gevoeliger 
zijn voor stress, waardoor ze een verhoogd risico hebben om een mentale stoornis te 
ontwikkelen als ze meerdere malen aan (vroege) stressvolle gebeurtenissen worden 
blootgesteld. Deze situatie in de mens hebben we nagebootst door vrouwelijke ratten 
met verminderde SERT-expressie vroeg in hun leven bloot te stellen aan stress om zo op 
latere leeftijd een depressie-achtig fenotype te creëren. Vervolgens hebben we verschillende 
experimenten uitgevoerd waarbij gezonde rattenvrouwtjes en rattenvrouwtjes met een 
depressie-achtig fenotype behandeld werden met de SSRI fluoxetine (FLX) of met een 
placebo gedurende de gehele zwangerschap en aansluitende lactatieperiode (ook wel 
bekend als de perinatale periode). De nakomelingen van deze vrouwtjes werden getest op 
veranderingen in de fysiologie, in het gedrag en in de hersenen. Aangezien bekend is dat 
levenslange vermindering van SERT-expressie gedragsveranderingen kan veroorzaken, 
en omdat verminderde SERT-expressie de potentie heeft om een interactie aan te gaan 
met stressvolle gebeurtenissen, werden zowel nakomelingen met normale SERT-expressie 
(SERT+/+) als nakomelingen met een levenslange vermindering in SERT-expressie (SERT+/-) 
onderzocht.

Hoofdstuk 2 
 
Eerst onderzochten we de effecten van perinatale FLX-behandeling van gezonde moeders 
op de nakomelingen. In hoofdstuk 2 bestudeerden we de effecten van deze maternale 
behandeling op de angstrespons van nakomelingen en keken we hoe de nakomelingen 
omgaan met een stressvolle situatie. Omdat het serotonerge systeem betrokken is bij 
de regulatie van circadiaanse ritmes hebben we daarnaast in deze dieren gekeken of 
perinatale FLX-behandeling van de moeder leidt tot veranderingen in circadiaans gedrag 
van de nakomelingen. Dit is in eerdere studies zelden bestudeerd en alleen in mannelijke 
muizen. Daarom besloten we onze studie uit te voeren met vrouwelijke nakomelingen. 
Vrouwtjesratten werden dagelijks behandeld met FLX (10 mg/kg) vanaf de bevruchting tot 
aan het verspenen van de pups op postnatale dag (PND) 21. Vervolgens werden alleen de 
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vrouwelijke nakomelingen bestudeerd. We zagen dat nakomelingen van FLX-behandelde 
moeders significant minder vaak de open arm van de elevated plus maze (EPM) betraden, 
wat verhoogde angst suggereert. Desondanks vonden we verder geen andere verschillen 
in angst of in de respons op een stressvolle situatie vergeleken met nakomelingen van 
onbehandelde moeders. Echter, er werd wel een effect van de perinatale FLX-behandeling 
op circadiaans gedrag in de nakomelingen gevonden, nadat deze geïnjecteerd werden met 
een hoge dosis van de serotonine (5-HT)1A/7 receptoragonist 8-OH-DPAT. Deze injectie 
zorgt ervoor dat het circadiaans ritme van de dieren gereset wordt. Wanneer vervolgens 
het ritme van activiteit in constante duisternis werd bekeken, zagen we dat deze dieren 
gemiddeld een korter activiteitsritme hadden dan nakomelingen van moeders behandeld 
met een placebo tijdens de perinatale periode. Vervolgens hebben we geprobeerd de 
onderliggende mechanismen te ontrafelen. We waren met name geïnteresseerd in de 
nucleus suprachiasmaticus (NSC), een kleine groep neuronen in de periventriculaire 
zone van de hypothalamus, omdat deze geïnnerveerd wordt door serotonerge neuronen 
en omdat 5-HT1A receptoren aanwezig zijn in dit gebied. Daarnaast is de aanwezigheid 
van serotonine in de NSC betrokken bij de modulatie van de effecten van licht op het 
circadiaans ritme, waarbij 5-HT1A receptoragonisten een inhiberende respons op de 
effecten van licht hebben, waar de 5-HT1A receptorantagonisten een versterkend effect 
hebben. Hierdoor verwachtten we veranderingen te vinden in het serotonerge systeem 
van de nakomelingen, voornamelijk op het niveau van 5-HT1A receptor expressie, als 
gevolg van perinatale FLX-behandeling van de moeders. Dit verwachtten we vooral 
omdat 8-OH-DPAT verantwoordelijk was voor de verschuiving van het activiteitsritme 
en omdat 8-OH-DPAT aangrijpt op de 5-HT1A receptor. Ondanks de verschuivingen die 
8-OH-DPAT teweegbracht, vonden we geen verschillen in genexpressie van de 5-HT1A 
receptor in de NSC als gevolg van de perinatale FLX-behandeling. Daarnaast hebben 
we ook de genexpressie van belangrijke klokgenen (Per1, Per2, Cry1 en Cry2) bestudeerd 
omdat er bekend is dat SSRI’s de expressie van deze genen kan verhogen. Echter, ook 
hier werden geen verschillen gevonden in genexpressie van deze klokgenen in de NSC 
tussen vrouwelijke nakomelingen van placebo behandelde moeders en nakomelingen 
van moeders behandeld met FLX tijdens de perinatale periode. Vervolgonderzoek naar 
genexpressie op bijvoorbeeld verschillende tijdspunten, onmiddellijk na een 8-OH-
DPAT-injectie, of in andere hersengebieden is nog nodig om te bepalen of deze genen 
een rol kunnen spelen in de gevonden veranderingen in het circadiaans ritme.
Als laatste onderzochten we of de gevoeligheid van de 5-HT1A receptor in de 
nakomelingen was veranderd als gevolg van de perinatale FLX-behandeling van de 
moeder. We onderzochten dit door een zeer specifieke en doeltreffende 5-HT1A receptor 
agonist (F13714) toe te dienen aan de nakomelingen en vervolgens een dosis-respons 
analyse uit te voeren aan de hand van het hypothermische effect dat deze agonist heeft. 
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F13714 liet een duidelijk hypothermisch effect zien, maar het effect was niet verschillend 
tussen nakomelingen van gezonde en FLX-behandelde moeders. Dit geeft aan dat de 
functionaliteit van de 5-HT1A receptor onveranderd is in vrouwelijke nakomelingen van 
moeders die met FLX behandeld zijn. Samengevat, perinatale FLX-behandeling verstoord 
circadiaans gedrag na een farmacologische uitdaging in vrouwelijke nakomelingen, maar 
de onderliggende mechanismen van dit effect moeten nog verder bestudeerd worden.

Hoofdstuk 3
 
In het gedragsonderzoek van knaagdieren wordt vaak gebruik gemaakt van 
gesimplificeerde experimentele opstellingen, welke slechts een fractie van het volledige 
gedragsrepertoire van het dier kunnen meten. Door knaagdieren te bestuderen in een 
semi-natuurlijke omgeving kunnen zij hun volledige gedragsrepertoire laten zien. Door 
deze meer translationele experimentele opstelling te gebruiken konden we in hoofdstuk 
3 de effecten van perinatale FLX-behandeling op het gedrag van de nakomelingen in een 
meer natuurlijke setting onderzoeken. Daarnaast onderzochten we ook wat de gevolgen 
zijn van een stressvolle gebeurtenis op het gedrag. Vrouwtjesratten werden dagelijks 
behandeld met FLX (10 mg/kg) vanaf dag 1 van de bevruchting tot aan verspening 
van de pups op PND 21. Om het effect van de blootstelling aan FLX tijdens de vroege 
ontwikkeling te onderzoeken werd het gedrag van volwassen mannelijke en vrouwelijke 
nakomelingen bestudeerd in een semi-natuurlijke omgeving. Het basisgedrag in de semi-
natuurlijke omgeving werd gemeten en daarnaast werd ook de gedragsrespons tijdens 
en na een luid, stressvol geluid van witte ruis bestudeerd. Gedrag werd geobserveerd 
op twee verschillende tijdspunten van het experiment. Op dag 4 na de introductie 
in de semi-natuurlijke omgeving, wanneer vrouwtjes niet seksueel receptief zijn, 
en op dag 7 wanneer vrouwtjes wel seksueel receptief zijn. We ontdekten dat zowel 
mannelijke als vrouwelijke nakomelingen van gezonde moeders die behandeld waren 
met FLX meer tijd spendeerden aan passief sociaal gedrag (bijvoorbeeld samen rusten) 
dan nakomelingen van de controlegroep, wanneer zij gehuisvest waren in een semi-
natuurlijke omgeving. Vrouwelijke ratten compenseerden voor dit gedrag door minder 
tijd te spenderen aan actief sociaal gedrag, zoals het besnuffelen van een ander. Het 
gedrag van de nakomelingen in respons op een stressvolle gebeurtenis werd onderzocht 
door de nakomelingen 10 minuten lang bloot te stellen aan het luide geluid van witte 
ruis (80 dB). Mannelijke nakomelingen van FLX-behandelde moeders reageerden op dit 
stressvolle geluid door zichzelf meer te gaan poetsen in vergelijking met nakomelingen 
van placebo-behandelde moeders. Mannelijke nakomelingen van placebo-behandelde 
moeders lieten deze reactie niet zien, wat suggereert dat mannelijke nakomelingen van 
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FLX-behandelde moeders anders omgaan met een stressvolle gebeurtenis dan mannelijke 
nakomelingen van placebo-behandelde moeders. We concludeerden dat perinatale FLX-
behandeling van gezonde vrouwelijke ratten leidt tot veranderingen in sociaal gedrag 
en een aangepaste reactie op een stressvolle gebeurtenis in nakomelingen gehuisvest in 
een semi-natuurlijke omgeving. 

Hoofdstuk 4
 
Verreweg de meeste dierstudies, inclusief onze studies in hoofdstuk 2 en 3, behandelen 
gezonde zwangere vrouwtjes met antidepressiva, terwijl in de mens antidepressiva 
tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden bij een depressie (of andere mentale 
aandoening). Om onze dierstudies beter te vertalen naar de humane situatie is het 
beter om de effecten van FLX-behandeling tijdens de perinatale periode te bestuderen 
door, naast het gebruik van de gezonde moederratten, een diermodel voor maternale 
depressie te gebruiken. Dit diermodel voor depressie ontwikkelden we in hoofdstuk 4. In 
de mens wordt het gen voor de serotonine transporter geassocieerd met de ontwikkeling 
van een depressie, met name het korte allel dat het gevolg is van een polymorfisme in 
de promotorregio van het SERT-gen (HTTLPR), wat zorgt voor minder expressie van 
SERT in vergelijking met het lange allel. Wanneer dragers van het korte allel worden 
blootgesteld aan meerdere stressvolle levensgebeurtenissen lopen zij een groter risico 
om een depressie te ontwikkelen dan dragers met een lang allel. De neurochemische 
eigenschappen van het korte allel 5-HTTLPR-polymorfisme in de mens kunnen worden 
nagebootst in heterozygote SERT knockout (SERT+/-) ratten. Deze dieren hebben een 
vergelijkbare afname in SERT-expressie met de humane dragers van een korte allel. 
Omdat negatieve gebeurtenissen in de vroege postnatale periode kunnen bijdragen aan 
de psychopathologie van depressie, vooral in gevoelige individuen, onderzochten we de 
effecten van stress vroeg in het leven van vrouwelijke SERT+/- ratten. Vervolgens bekeken 
we of vrouwelijke SERT+/- ratten een goed diermodel kunnen zijn voor de humane dragers 
van het korte allel 5-HTTLPR-polymorfisme. SERT+/- vrouwtjes ratten werden als pups 6 
uur per dag gescheiden van hun moeder van PND 2 tot en met 15. Controlepups werden 
op dezelfde dagen slechts 15 min per dag gescheiden van hun moeder en kort gehanteerd 
door de onderzoeker. Op volwassen leeftijd werden de SERT+/- vrouwtjes getest voor 
affectief en sociaal gedrag en hoe ze om konden gaan met een stressor. Daarnaast werd de 
genexpressie van zenuwgroeifactor NGF bestudeerd in verschillende hersengebieden: de 
basolaterale amygdala (BLA) en de nucleus paraventricularis hypothalami (PVN). Ook 
werden basale waarden van corticosteron gemeten in het bloedplasma. Onze resultaten 
lieten zien dat de dagelijkse separatie van 6 uur van de moeders ervoor zorgde dat de 
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vrouwelijke pups op volwassen leeftijd minder voorkeur voor een sucrose oplossing 
hebben dan de controle vrouwtjes, wat duidt op anhedonie, of depressie-achtig gedrag, 
in deze dieren. Daarnaast zorgde de separatie van 6 uur van de moeder ervoor dat 
SERT+/- vrouwtjes een lagere NGF genexpressie hadden in zowel de BLA als de PVN 
in vergelijking met de controle SERT+/- vrouwelijke ratten. Corticosteron waarden in 
het bloedplasma waren vergelijkbaar tussen beide groepen. Samenvattend laten onze 
resultaten zien dat stress vroeg in het leven van SERT+/- vrouwelijke ratten leidt tot 
depressie-achtig gedrag en bijbehorende veranderingen in plasticiteit van de BLA en 
PVN. Als gevolg van deze resultaten werden de SERT+/- vrouwtjes gebruikt als een 
diermodel voor maternale depressie voor de rest van de studies in dit proefschrift.

Hoofdstuk 5 
 
Met behulp van SERT+/- vrouwelijke ratten welke blootgesteld zijn aan stress vroeg in 
het leven, ook wel ons diermodel voor depressie, onderzochten we in hoofdstuk 5 de 
effecten van perinatale FLX-behandeling in gezonde en depressie-achtige vrouwtjes op 
het sociale gedrag van de nakomelingen. Deze vrouwtjes werden dagelijks behandeld met 
FLX (10 mg/kg) of een placebo vanaf de bevruchting tot aan verspening van de pups op 
PND 21. Zowel mannelijke als vrouwelijke, en zowel wildtype (SERT+/+) als heterozygote 
SERT (SERT+/-) knockout nakomelingen werden getest als pup op ultrasone vocalisaties 
(USV’s), op jong spelgedrag en op volwassen sociale interacties. De FLX-behandeling 
van de gezonde moeders resulteerde in een kortere duur van USV’s in pups op PND 6, 
vooral in SERT+/+ mannelijke nakomelingen. FLX-behandeling van zowel de gezonde 
als depressie-achtige moeders zorgde er ook voor dat sociaal spel in jonge mannelijke 
nakomelingen verminderd was. Echter, bij vrouwelijke nakomelingen was dit alleen 
het geval als de gezonde moeder, en niet de depressie-achtige moeder, werd behandeld 
met FLX tijdens de perinatale periode. Het SERT-genotype van de nakomelingen had 
geen invloed op het spelgedrag van de jonge nakomelingen. Op volwassen leeftijd 
werd alleen een onderdrukkend effect op sociale interacties gevonden in mannelijke 
nakomelingen van FLX-behandelde gezonde moeders. In vrouwelijke nakomelingen 
werden op volwassen leeftijd geen verschillen gevonden in sociale interacties tussen 
nakomelingen van FLX- en placebo-behandelde moeders. Het depressie-achtige 
fenotype van de moeders leidde echter wel tot een toename van sociale exploratie op 
volwassen leeftijd in SERT+/+ vrouwelijke nakomelingen, terwijl een combinatie van een 
depressie-achtige moeder en FLX-behandeling tijdens de perinatale periode het totale 
sociale gedrag verhoogde in volwassen SERT+/- mannelijke nakomelingen vergeleken 
met nakomelingen van gezonde moeders behandeld met FLX. Daarnaast had het SERT-
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genotype van de nakomelingen een effect op sociaal gedrag op volwassen leeftijd, waarbij 
SERT+/- mannelijke nakomelingen minder sociaal bleken te zijn op volwassen leeftijd 
dan SERT+/+ mannetjes. Al met al laat de studie in hoofdstuk 5 zien dat chronische 
blokkering van de SERT door blootstelling aan FLX tijdens de vroege ontwikkeling 
een noemenswaardig effect heeft op pup USVs, jong spelgedrag in zowel mannelijke als 
vrouwelijke ratten en in wat mindere mate op volwassen sociale interacties in mannelijke 
ratten. De depressie van de moeder lijkt daarentegen kleine, compenserende effecten te 
hebben op het sociaal gedrag van de nakomelingen.

Hoofdstuk 6
  
Naast pup USV’s, jong spelgedrag en volwassen sociale interacties in hoofdstuk 5 hebben 
we in hoofdstuk 6 ook ander sociaal gedrag bestudeerd, namelijk agressief en seksueel 
gedrag van mannelijke nakomelingen. Ook in deze studie werden SERT+/- vrouwtjes die 
blootgesteld waren aan stress vroeg in het leven gebruikt als depressie-achtige moeders. 
Zowel gezonde als depressie-achtige vrouwtjes werden dagelijks behandeld met FLX (10 
mg/kg) vanaf de bevruchting tot verspening van de pups op PND 21. Zowel SERT+/+ als 
SERT+/- mannelijke nakomelingen werden getest, omdat een levenslange vermindering 
in SERT-expressie geassocieerd is met veranderingen in gedrag, met name in combinatie 
met aversieve gebeurtenissen. Onze resultaten lieten zien dat FLX-behandeling van de 
moeders leidde tot verminderd offensief gedrag in de mannelijke nakomelingen in 
vergelijking met nakomelingen van placebo-behandelde moeders. Daarnaast waren er 
minder dieren die een aanval deden, en een eventuele aanval duurde langer, vooral in 
SERT+/+ mannetjes. Daarnaast zorgde de FLX-behandeling van de moeder ervoor dat 
SERT+/+ mannetjes minder vaak een receptief vrouwtje wilden bestijgen, terwijl weinig 
effecten op andere parameters voor seksueel gedrag werden gevonden. Tegenovergesteld 
aan de effecten van de FLX-behandeling leidde het depressie-achtig gedrag van de 
moeder tot verhoogd offensief gedrag, maar alleen in SERT+/- nakomelingen. Seksueel 
gedrag werd niet beïnvloed door de depressie-achtige staat van de moeder. In conclusie, 
deze studie laat zien dat perinatale FLX-behandeling en de depressie van de moeder 
tegenovergestelde effecten hebben op agressief gedrag, en weinig impact hebben op het 
seksueel gedrag in mannelijke nakomelingen.

&
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Hoofdstuk 7  

In hoofdstuk 7 onderzochten we de effecten van een maternale depressie en perinatale 
FLX-behandeling op het affectief gedrag van mannelijke en vrouwelijke nakomelingen. 
Net als in hoofdstuk 5 en 6, gebruikten we in deze studie de SERT+/- vrouwtjes die 
blootgesteld zijn aan stress vroeg in het leven als model voor depressie-achtige moeders. 
Gezonde en depressie-achtige vrouwtjes werden dagelijks behandeld met FLX (10 
mg/kg) vanaf de bevruchting tot verspening van de pups op PND 21. Mannelijke 
en vrouwelijke nakomelingen werden getest op affectief gedrag, inclusief angstig 
en depressie-achtig gedrag, en hoe zij omgaan met een stressvolle situatie. In deze 
studie werden zowel SERT+/+ als SERT+/- nakomelingen getest. Onze resultaten lieten 
zien dat de perinatale FLX-behandeling en de depressie van de moeder geslachts- en 
genotype specifieke effecten hadden op het affectief gedrag in de nakomelingen. In de 
vrouwelijke nakomelingen vond er een interactie plaats tussen de FLX-behandeling van 
de moeder en het SERT-genotype van de nakomelingen met als resultaat dat alleen 
SERT+/+ vrouwelijke nakomelingen, maar niet SERT+/- vrouwelijke nakomelingen, meer 
angst en depressie-achtig gedrag lieten zien dan vrouwelijke nakomelingen van placebo 
behandelde moeders. In de mannelijke nakomelingen interacteerde het depressie-achtige 
fenotype van de moeders met het genotype van de nakomelingen en zorgde ervoor dat 
er minder angst en depressie-achtig gedrag was, echter alleen in SERT+/- mannelijke 
ratten. We concludeerden dat SERT+/+ vrouwelijke nakomelingen gevoeliger lijken te 
zijn dan SERT+/- vrouwtjes voor de effecten van perinatale FLX-behandeling van de 
moeders. Daarentegen lijken SERT+/- mannelijke nakomelingen gevoeliger te zijn dan 
SERT+/+ mannetjes voor de effecten van het depressie-achtige fenotype van de moeders 
met betrekking tot affectieve gedrag. Onze resultaten suggereren dat SERT-genotype 
en het geslacht van de nakomelingen een rol spelen bij de effecten van perinatale FLX-
behandeling en de depressie van de moeder op affectief gedrag.

 
Hoofdstuk 8

 
In hoofdstuk 8 hebben we een korte samenvatting weergegeven van de resultaten 
beschreven in hoofdstukken 2-7, tevens hebben we onze bevindingen bediscussieerd en 
geplaatst in een breder perspectief. Samengevat, zowel de perinatale FLX-behandeling 
als de maternale depressie zorgden voor veranderingen in gedrag van de nakomelingen, 
waarbij de FLX-behandeling van de moeders voor de meest uitgesproken resultaten 
zorgde. De behandeling van vrouwelijke ratten met FLX tijdens de zwangerschap tot aan 
verspening van de pups zorgde ervoor dat sommige gedragingen werden onderdrukt, 
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met name sociaal gedrag zoals jong sociaal spel en volwassen agressie, maar ook in 
mindere mate angst en depressie-achtig gedrag. De gevonden effecten bleken afhankelijk 
van het geslacht van de nakomelingen. Mannelijke nakomelingen bleken gevoeliger 
dan vrouwtjes voor de effecten van de FLX-behandeling op sociaal gedrag, terwijl 
vrouwelijke nakomelingen gevoeliger bleken dan mannelijke nakomelingen voor de 
effecten van FLX-behandeling op affectief gedrag. Om de effecten van de perinatale FLX-
behandeling te onderzoeken in combinatie met een maternale depressie ontwikkelden 
we een diermodel voor depressie. Vrouwelijke SERT+/- ratten werden als pups blootgesteld 
aan stress, wat resulteerde in depressie-achtig gedrag en veranderingen in neuronale 
plasticiteit op volwassen leeftijd in vergelijking met controle SERT+/- vrouwtjes. 
Vervolgens werden deze vrouwelijke controle ratten en vrouwelijke ratten met depressie-
achtige gedrag gebruikt voor behandeling met FLX tijdens de zwangerschap en lactatie. 
Resultaten lieten zien dat de depressie van de moeder effecten had op de nakomelingen. 
In tegenstelling tot meer passief gedrag na FLX-blootstelling, zorgde de depressie 
van de moeder voor een activatie van sommige gedragingen in de nakomelingen. 
Om precies te zijn, nakomelingen van depressie-achtige ratten moeders zorgde voor 
een vermindering van angstig en depressie-gerelateerd gedrag, afhankelijk van het 
geslacht en SERT-genotype van de dieren. Daarnaast compenseerde de depressie van 
de moeder in sommige gevallen de effecten van de FLX-behandeling, waardoor er geen 
verschillen waren met de nakomelingen van gezonde, met placebo behandelde, moeders. 
Verder lieten onze resultaten een gedragsmatig effect van het SERT-genotype van de 
nakomelingen zien. SERT+/- mannelijke nakomelingen lieten minder sociale interacties, 
agressie en depressie-achtig gedrag zien terwijl ze een hogere seksuele motivatie hadden, 
vergeleken met SERT+/+ mannetjes. SERT+/- vrouwtjes daarentegen lieten een verhoging 
zien in depressie-achtig gedrag vergeleken met SERT+/+ vrouwtjes. Ook vonden we een 
interactie tussen het SERT-genotype van de nakomelingen en de FLX-behandeling, en 
een interactie met de depressie van de moeder. Onze resultaten suggereren dat SERT+/- 

nakomelingen minder gevoelig zijn dan SERT+/+ nakomelingen voor de FLX-behandeling 
van de moeder, terwijl SERT+/- nakomelingen meer gevoelig lijken voor de depressie van de 
moeder. Verder bediscussieerden we of de blootstelling van SERT+/- vrouwtjes aan stress 
vroeg in het leven – ons huidige model voor maternale depressie – daadwerkelijk een 
goed diermodel voor depressie is. We presenteerden in dit hoofdstuk een nieuwe studie 
waarin we onderzochten of vrouwelijke ratten met verminderde SERT-expressie (SERT+/-) 
of met helemaal geen SERT-expressie (SERT-/-) gevoeliger zijn voor stress vroeg in het 
leven en of dit inderdaad depressie-achtig gedrag op latere leeftijd kan veroorzaken. 
Hiervoor keken we naar verschillende vormen van maternale separatie, waarbij SERT+/+, 
SERT+/- en SERT-/- pups dagelijks (PND 1-15) gescheiden werden van hun moeder voor 
6 uur per dag telkens op hetzelfde tijdstip (MS360, ons huidige model voor depressie), 3 
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uur per dag telkens op hetzelfde tijdstip (MS180), 3 uur per dag op een onvoorspelbaar 
tijdstip (MSU180) of 3 uur per dag op een onvoorspelbaar tijdstip waarbij ook de moeder 
aan een stressor werd blootgesteld terwijl de pups weg waren (MSUS180). Ter controle 
(CTR) werden pups 15 minuten per dag gescheiden van de moeder en kort gehanteerd 
door de onderzoeker. Vervolgens onderzochten we of het SERT-genotype interacteerde 
met deze stressor vroeg in het leven. Dat wil zeggen, zorgt het hebben van een ander 
SERT-genotype ervoor dat je anders reageert op de gebruikte stressoren? Om dit te 
onderzoeken testten we vrouwelijke ratten uit deze nesten op volwassen leeftijd op angst 
en depressie-achtig gedrag, het omgaan met een stressor, en cognitie. Onze resultaten 
lieten zien dat er inderdaad een interactie tussen SERT-genotype en de stressoren werd 
gevonden op angst en de cognitie van vrouwelijke ratten. Desondanks vonden we geen 
interactie tussen het SERT-genotype en de stressoren op depressie-achtig gedrag in deze 
vrouwelijke ratten. Verassend genoeg vonden we wanneer we specifiek keken naar de 
SERT+/- vrouwtjes die blootgesteld waren MS360, ons huidige diermodel voor depressie, 
geen depressie-achtig gedrag wanneer we ze vergeleken met CTR SERT+/- vrouwtjes, 
terwijl we dit wel vonden in hoofdstuk 4. Hierdoor kwamen we tot de conclusie dat 
er aanpassingen moeten komen in ons huidige diermodel voor depressie zodat we 
herhaaldelijk kunnen aantonen dat er sprake is van depressie-achtig gedrag in deze 
dieren. Zo kunnen we de hevigheid van de gebruikte stressor verhogen, en/of moeten 
we een selectie maken van alleen die vrouwtjes die een angstig en depressie-achtige 
gedrag laten zien (in tegenstelling tot meenemen van alle vrouwtjes, inclusief vrouwtjes 
die geen depressie-achtig fenotype hebben, waardoor er alleen gemiddeld genomen een 
depressie-achtig fenotype aanwezig is bij de vrouwtjes in de studies van dit proefschrift). 
Deze aanpak zou meer relevant en translationeel zijn naar de humane situatie, waar 
alleen depressieve (en niet gezonde) moeders met antidepressiva tijdens de zwangerschap 
behandeld worden. Verder bediscussieerden we belangrijke beperkingen van de studies 
uitgevoerd in dit proefschrift. Een van de meest belangrijke beperkingen is het feit dat 
we de maternale zorg van de behandelde moeders naar de nakomelingen niet onderzocht 
hebben, vooral omdat we te maken kregen met hoge sterftecijfers onder zowel de FLX-
behandelde moeders als hun nakomelingen. Persoonlijke observaties suggereerden dat 
slechte verzorging van de FLX-moeders ten opzichte van hun pups verantwoordelijk is 
voor de sterfte onder de pups. Het SERT+/- genotype van de moeders speelt hier mogelijk 
een rol in. Verder kan het onderzoek in de toekomst verbeterd worden door stress tijdens 
de toediening van de antidepressiva aan de moeders verder te minimaliseren door 
toepassing van andere toedieningsmethoden. SSRI’s kunnen ook bijvoorbeeld toegediend 
worden via het drinkwater, een wafeltje of opgelost worden in een sucrose oplossing. 
Ten slotte concludeerden we dat antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap zeker 
geen slecht idee is, aangezien de gevonden effecten van perinatale FLX-behandeling in 
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de nakomelingen (ratten) klein zijn, en de behandeling geen vernietigend effect geeft op 
het gedrag (dat wil zeggen, het normale gedrag is nog steeds aanwezig, maar in mindere 
mate) en de negatieve effecten van de behandeling zijn vooral in nakomelingen van 
gezonde, niet-depressieve, moeders gevonden. Uiteindelijk moeten de voor- en nadelen 
van antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap altijd per individueel geval tegen 
elkaar afgewogen worden. Samenvattend concluderen we dat de bevindingen in dit 
proefschrift nieuwe informatie opleveren over de effecten van SSRI-antidepressivagebruik 
tijdens de zwangerschap in gezonde en depressieve vrouwelijke ratten op veranderingen 
in het gedrag en de hersenen van de nakomelingen. Door dergelijk onderzoek hopen we 
dat zowel de zwangere vrouwen die getroffen worden door een depressie, als hun artsen, 
een beter geïnformeerde en overwogen beslissing maken over de start of voortzetting 
van antidepressivagebruik.

&
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Appendix III

Dankwoord

I was just guessing at numbers and figures

Pulling the puzzles apart

Questions of science, science and progress

Do not speak as loud as my heart

Nobody said it was easy

It’s such a shame for us to part

Nobody said it was easy

No one ever said it would be this hard

Oh, take me back to the start

The Scientist - Coldplay
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Daar is hij dan, mijn proefschrift! De totstandkoming hiervan kan wel een beetje worden 
vergeleken met de geboorte van een kind. Bij beiden moet je hard werken, slaat de paniek 
je om de oren, vervolgens komt de vermoeidheid om de hoek kijken en lijkt er geen 
einde aan te komen. Toch wordt dit gevolgd door een overweldigend gevoel van geluk 
na de geboorte. Mede dankzij de steun van familie, vrienden en collega’s heb ik mijn 
proefschrift kunnen afronden. Hieronder wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken 
om iedereen, en een aantal mensen in het bijzonder, te bedanken.

Allereerst natuurlijk Jocelien. Ontzettend bedankt voor alles wat je voor mij gedaan 
hebt. Jouw enthousiasme en interesse voor het project zijn aanstekelijk en motiveerde 
mij om het beste uit mijzelf te halen. Bedankt voor al je advies en steun op werkgebied, 
maar ook op persoonlijk gebied. Je deur stond altijd voor mij open als ik een vraag had, 
ergens mee zat, of gewoon weer even een grafiek wilde laten zien. Het was altijd gezellig 
met jou, van (eerste) hulp met experimenten, wijn drinken werkoverleg bij jou thuis 
tot diep in de nacht, borrels op of na het werk, tot samen met Anouschka en mij ‘even 
een rondje fietsen’ van 40km in Ierland. Ik kan je niet vaak genoeg bedanken, ik ben 
ontzettend blij dat jij mijn promotor was!

Ook wil ik mijn (co)-promotoren Martien en Sietse bedanken voor het meedenken met 
het project, maar ook voor het geven van feedback op manuscripten/hoofdstukken en 
presentaties.

Lieve collega’s van Room 0258: Betty, Anouschka, Laura, Kevin, Steffen, Warner, 
Giorgio, Niels, Deepika, Diana, Nur, Simone en Bente. Bedankt voor de leuke tijd die 
ik met jullie heb gehad tijdens mijn PhD. Ik heb genoten van de BBQs, labuitjes, borrels, 
karaoke sessies, congressen en koffiepauzes die ik met jullie heb mogen delen. Laura, 
bedankt dat toen ik net begon aan mijn PhD jij ervoor zorgde dat ik me op mijn plek 
voelde, maar ook voor de leuke stapavonden/promotiefeestjes met bijbehorende drankjes 
(het is allemaal goedgekomen ;-)). Kevin, erg leuk dat wij een gedeelde interesse in DBZ 
hadden, samen de film op werk kijken en een Vegeta rompertje voor Finn, bedankt, het 
was over 9000! Bedankt allemaal dat jullie mij soms zo hard hebben laten lachen dat ik 
ervan moest huilen! Ook bijzonder dat de meesten ook naar mijn bruiloft zijn gekomen 
en er een ongelofelijk feestje van hebben gemaakt. De afterparty schijnt ook leuk te zijn 
geweest. Ook niet geheel onbelangrijk is dat ik altijd feedback kreeg op zeer belangrijke 
data, soms meerdere malen per dag, van Mr, Boombastic, Yala, Nonno en KevinGO, 
bedankt daarvoor! Aan iedereen van room 0258 die nog bezig is met zijn PhD: heel veel 
succes nog met het afronden van jullie PhD, jullie kunnen het!

&
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In het bijzonder wil ik mijn paranimfen Betty en Anouschka bedanken.
Betty, bedankt dat je altijd voor mij klaar stond voor advies, hulp of om mijn geklaag 
aan te horen. We waren roomies op meerder congressen zoals op het ECNP (Parijs), de 
FENS (Berlijn) en de DNM en het was altijd gezellig! En bedankt dat jouw bed, of de 
bank, altijd voor mij klaar stond na een feestje in Groningen.
Anouschka, samen zaten wij op het antidepressiva tijdens de zwangerschap project; ik 
vooral het gedragsmatige werk, jij het moleculaire werk. Bedankt voor alle gezelligheid 
en hulp bij experimenten, maar ook dat je de tijd nam om mij verschillende technieken 
te leren welke nodig waren voor mijn project. Ook bedankt dat je op mijn katten wilde 
passen als wij op vakantie waren, en dat je Finn een paar uurtjes wilde vermaken 
terwijl ik weg moest voor een afspraak. En leuk dat je ook kwam wonen in het hippe 
Zwollywood!
En uiteraard beiden bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn! Ook al wonen we 
allemaal ergens anders, ik hoop dat we elkaar af en toe nog zullen zien in de toekomst.

En dan een speciaal plekje in mijn hart: Team Friet vs. Patat: Frank (Fantasy), Marelle 
(Mel) en Betty (Bet). Ook al was ik wat minder aanwezig na de geboorte van Finn, ik 
heb altijd genoten van de etentjes, samen series kijken, badmintonnen, friet en ijsjes 
eten, pokémon vangen en natuurlijke onze tripjes maar Mayrhofen, Athene en Lissabon. 
Hopelijk gaan we nog vaker zulke uitstapjes maken!

Ook wil ik alle (voormalige) master studenten bedanken die meegeholpen hebben aan 
het project. Judith, Chantal, Jenny, Marrit, Kirsten, Eline, en Jolien ontzettend bedankt 
voor jullie inzet en gezelligheid! Maar ook bedankt aan alle studenten die meegeholpen 
hebben tijdens hun bachelor project.

Alle dierverzorgers waaronder Saskia, Diane en Linda ontzettend bedankt voor de 
goede zorgen voor onze ratjes en alle hulp wanneer ik deze nodig had.

Ook bedankt aan alle andere neurobiologie collega’s, om er een paar uit te lichten: Bauke, 
Christa, Wanda, Pleunie, Kunja en Jan voor jullie interesse en onmisbare hulp bij mijn 
project. Maar natuurlijk ook alle PhD studenten van de 3e en 4e verdieping, teveel om op 
te noemen, ook jullie bedankt voor de leuke tijd.

Ook heb ik 5 maanden een geweldige tijd gehad in Tromsø, Noorwegen. Bedankt 
Eelke dat jij met mij de samenwerking aanging en mij wegwijs hebt gemaakt in het 
hoge noorden. Ik zal nooit vergeten dat jij en Roy mij kwamen ophalen nadat ik aan 
de verkeerde kant de berg afgelopen was, oeps. Ook Roy bedankt voor alle hulp bij de 
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experimenten en de gezelligheid. Patty en Olivia, ook dankzij jullie heb ik een leuke tijd 
in Tromsø gehad. Etentjes, samen tripjes maken (Husky lodge) en een cursus naaktmodel 
tekenen volgen. Bedankt allemaal voor de gezellige tijd, ik zal het nooit vergeten en kom 
graag nog een keer terug!

Familie, vrienden en vriendinnetjes, overbuurtjes. Bedankt voor jullie steun en 
vriendschap en natuurlijk alle afleiding buiten mijn werk om. Maar ook voor de interesse 
in mijn project, ook al snapten jullie niet altijd waar ik nou helemaal mee bezig ben, 
misschien na het lezen van dit proefschrift wel ;-)
In het bijzonder mijn Lingewaard vriendinnetjes: Annemiek, Sharon, Vera, Kim en 
Daphne. Samen hebben we al zoveel meegemaakt zoals stapavonden, carnaval, festivals, 
BBQs, etentjes en de vele tripjes zoals naar Edinborough, Tromsø (met noorderlicht!), 
Dublin, Valencia en wintersport in Mayrhofen. Hopelijk dit jaar weer een leuk avontuur! 
Onze vriendschap beschouw ik als een hele bijzondere, hopelijk blijven we altijd 
vriendinnen!

Maar ook de Bio chickies, bedankt voor de leuke tijd als sinds onze biologie studie. Ook 
al zijn wel allemaal druk in binnen en buitenland, hopelijk zien we elkaar af en toe nog.

Dan de schoonfamilie. Hella, ontzettend bedankt voor alles wat je voor ons doet. Het 
helpen klussen bij (alweer) een verhuizing, en het altijd bereid zijn om op Finn te passen. 
Je deur staat altijd voor ons open en dat waarderen wij enorm, bedankt! Maar natuurlijk 
ook Hans, Guus & Jessie & Hanne & Jens (Fred), Julia en Niels, en Chiem ontzettend 
bedankt voor jullie steun en afleiding buiten het werk om.

Dan natuurlijk mijn broers en zussen: Manon, Robin, Marjolijn, Sofie en Tim (en alle 
aanhang). Ook al woonden we altijd aan de andere kant van het land, jullie kwamen wel 
langs voor een verjaardag, om te helpen verhuizen of natuurlijk om Finn (en de katten) te 
bewonderen. Erg fijn om zo’n grote en leuke familie te hebben, ik zou niet zonder willen.

Mams, bedankt dat je altijd voor ons klaar staat! Heb ik een oppas nodig, mam staat 
binnen een half uur voor de deur. Maar ook wanneer wij een slaapplek nodig hadden of 
een hapje mee wilden eten stond de deur altijd open. Maar ook samen lunchen of even 
de stad in lopen doen we graag. Annette, bedankt dat mam altijd de hort op mag ;-)

Pap en Mieke, ook jullie staan altijd voor ons klaar. Geen werk? Kom maar in het lab 
werken. Geen vervoer? Ik breng je wel. Grote dingen vervoeren? Neem de bus maar mee. 
Carnaval vieren? Wij passen wel op. ’s Avonds nog laat naar Zwolle? Blijf maar slapen. 

&
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Hier ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar voor! En Mieke, ik had geen andere bonus 
moeder willen hebben!

Lieve Pap en Mam, bedankt dat jullie mij de vrijheid hebben gegeven om mijn eigen 
keuzes te maken, voor al jullie steun en vertrouwen. Jullie hebben mij gemaakt tot wie 
ik ben. Ik hou van jullie!

Bas, mijn man, tegenwoordig ook wel dr. Pilzecker (trots op jou!), maar ook mijn steun 
en toeverlaat. Bedankt voor jouw liefde, geduld en vertrouwen in mij. Hopelijk kunnen 
we na alle drukte nu lekker settelen in ons nieuwe huisje in Lent.

En mijn lieve kleine Finn, zo ongelofelijk waardevol, daar kan geen proefschrift tegenop.

Danielle
Desje
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Danielle Houwing was born on January 10th 1990 in 
Arnhem, the Netherlands. The majority of her childhood 
she lived in a small town called Huissen (pronounce as 
Huussen). After finishing high school (VWO+) at OBC 
Bemmel in 2009, she started the bachelor Biology at 
Utrecht University. After successful graduation this was 
followed by a master in Environmental Biology, study 
track Behavioral Ecology, in 2012. As she was actually 
not that into ecology, but more into animal behavior 
and neurobiology, she followed her major (9-month) 
internship in the first year of her masters at the spin-off company Delta Phenomics 
founded by Prof. Berry Spruijt and dr. Lucas Noldus. Here she looked into rat social 
behavior, using an animal model for social deficits, by performing pharmacological 
studies under supervision of dr. Suzanne Peters. More pharmacological studies followed 
in her minor (6-month) internship at Brain center Rudolf Magnus in Utrecht, where 
she looked into the role of monoamine re-uptake inhibition and opioid agonism on 
the motivational aspects of social play behavior in rats under supervision of Prof. Louk 
Vanderschuren and dr. Marijke Achterberg. After graduating her masters in 2014, she 
worked a few months as research assistant at Delta Phenomics and Utrecht University 
to analyze ultrasonic volaizations of rats. In 2015, she started her PhD at the University 
of Groningen under the supervision of Prof. Jocelien Olivier and started working on the 
project: antidepressant treatment during pregnancy: for better or worse? During her PhD 
she spent part of her project at the University of Tromsø, Norway, to collaborate with 
dr. Eelke Snoeren and work on the effects of antidepressant treatment during pregnancy 
on offspring behavior housed in a seminatural environment (funded by a travel award 
granted by the KNAW). The results of the projects both at the university of Groningen 
and University of Tromsø are presented in this thesis.
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