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I Nederlandse samenvatting

Achtergrond

Attention-Deficit/Hyperactivty Disorder, ofwel ADHD, is een veel voorkomende en ook 
bijzonder complexe ontwikkelingsstoornis. een ADHD diagnose wordt gebaseerd op de 
aanwezigheid van een brede selectie van inattentieve en/of hyperactieve gedragskenmerken, 
die daarnaast een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren. 
 Het is bekend dat ADHD een sterk erfelijke afwijking is, en dat er dus een sterke 
genetische component aanwezig moet zijn die de ontwikkeling en het verloop van de 
aandoening bepaald. echter, op het moment zijn er nog maar een zeer beperkt aantal 
genetische varianten bekend die samenhangen met ADHD, en de manier waarop deze 
varianten de ontwikkeling en functie van de hersenen beïnvloed zijn nog vrijwel geheel 
onbekend. 
 er wordt aangenomen dat voortschrijdend inzicht in de biologisch/genetisch 
achtergrond van ADHD ons zal kunnen helpen in het ontwikkelen van betere definities, 
diagnoses en behandelingen voor ADHD.
 een mogelijk aanknooppunt om verder te komen in het onderzoek naar de 
biologische achtergrond van ADHD is het onderzoek naar neurocognitieve afwijkingen 
binnen jongeren met ADHD. We weten dat jongeren met ADHD namelijk minder goed zijn in 
het uitvoeren van bepaalde cognitieve processen, er wordt aangenomen dat deze cognitieve 
afwijkingen samenhangen met de symptomen die we waarnemen op fenotypisch gebied. 
Ook weten we van deze cognitieve processen vaak erg goed hoe deze in de hersenen 
gerealiseerd worden. Daarom is het wellicht mogelijk om deze cognitieve processen te 
gebruiken als intermediair niveau van beschrijving en metingen, tussen het genetische 
en gedragsniveau. Deze cognitieve metingen die tussen de genetische achtergrond en het 
fenotype van een aandoening in liggen worden ‘endophenotypes’ genoemd. 

Dit onderzoek

In deze thesis wordt een potentieel endophenotype voor ADHD, namelijk response 
inhibitie, als uitgangspunt genomen. Response inhibitie verwijst naar het vermogen van 
iemand om een reeds in gang gezette actie op het laatste moment nog af te breken, of te 
inhiberen. Uit de literatuur blijkt dat proefpersonen met ADHD moeite hebben hiermee. In 
dit onderzoek lieten we een grote hoeveelheid jongeren met ADHD een response inhibitie 
taak uitvoeren terwijl we met behulp van fMRI metingen maakte van hun hersenactiviteit. 
Ook werden vele andere demografische factoren en genetisch materiaal verzameld. In de 
onderzoekshoofdstukken van deze thesis beschrijf ik vervolgens of we met behulp van de 
neurale en genetische factoren gerelateerd aan response inhibitie nieuwe inzichten kunnen 
verwerven over de achtergrond van ADHD. 
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Samenvatting per hoofdstuk

In hoofdstuk een beschrijf ik de verschillen in neurale activatie tijdens response inhibitie 
tussen adolescenten met ADHD, hun onaangedane siblings en een controle groep. Uit dit 
onderzoek komt naar voren dat adolescenten met ADHD significant minder hersenactiviteit 
laten zien in behangrijke kernen van het response inhibitie netwerk, en dat deze 
hersenactiviteit voorspellend is voor hun prestatie op de inhibitie taak, alsmede voor de 
hoeveelheid gemeten ADHD symptomen. Hun onaangedane siblings laten daarentegen 
geen verschillen zien in inhibitie prestatie in vergelijking met de controle groep, maar laten 
wel neurale hypoactivatie zien in dezelfde hersenkernen als deelnemers met ADHD, de 
sterke van deze hypoactivatie is intermediair tussen deelnemers met ADHD en gezonde 
controles. Deze resultaten demonstreren dat hersenactiviteit tijdens response inhibitie 
gebruikt kan worden om een deel van het ADHD fenotype te verklaren, en de resultaten 
betreft onaangedane siblings laat zien dat er een familiare component in deze neurale 
activatie zit, zoals voorspeld in het endophenotype model. 
 In hoofdstuk twee wordt gekeken naar de functionele connectiviteit tussen 
verschillende hersengebieden tijdens response inhibitie. Hier zien we dat deelnemers met 
ADHD niet alleen een slechtere integratie laten zien binnen het response inhibitie netwerk, 
maar dat ze daarnaast ook meer connectiviteit laten zien met het taak irrelevante Default 
Mode Netwerk. Voor goede taakprestaties moet dit laatste netwerk juist onderdrukt worden, 
en deze resultaten laten dus zien dat er verschillende processen suboptimaal verlopen in de 
hersenen van adolescenten met ADHD tijdens response inhibitie. De onaangedane siblings 
laten naast intermediaire afwijkingen in connectiviteit in deze netwerken ook nog een eigen 
uniek connectiviteit patroon zien, namelijk directe negatieve connectiviteit met de motor 
gebieden. Dit kan er op duiden dat onaangedane siblings compenseren voor de afwijkende 
connectiviteit patronen door een uitvoerend deel van het response inhibitie netwerk direct 
te onderdrukken. Deze resultaten laten zien dat bij zowel adolescenten met ADHD als hun 
onaangedane siblings inachtneming van de neurale connectiviteit ons nieuw inzicht geeft in 
de onderliggende afwijkende processen tijdens response inhibitie. 
 In hoofdstukken drie en vier wordt vervolgens gekeken naar de invloed van 
verschillende genetische factoren op de neurale correlaten van response inhibitie en 
ADHD. In hoofdstuk drie bekijken we of verschillende bekende genetische varianten uit het 
dopamine netwerk invloed hebben op de hersenactiviteit tijdens response inhibitie, en of 
dit deel van het ADHD fenotype kan verklaren. In hoofdstuk vier doen we hetzelfde, maar in 
dat geval bekijken we een aantal bekende genetische varianten uit het serotonine netwerk. 
In beide studies laten we zien dat de activiteit in een brede hoeveelheid aan hersengebieden 
gerelateerd is aan de variantie in de verschillende genetische factoren. We laten dus zien dat 
zowel het serotonine als dopamine netwerk op een complexe manier de neurale activiteit 
tijdens response inhibitie beinvloedde. echter, we vinden in beide studies geen bewijs dat 
deze genetische factoren ook een invloed hebben op het ADHD fenotype.
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Conclusies

samengevat laat ik in deze dissertatie verschillende nieuwe resultaten zien betreft de 
neurale correlaten van response inhibitie. Ik laat zien dat de neurale netwerken die actief 
zijn tijdens response inhibitie verder gaan dan de klassieke response inhibitie netwerken 
uit de literatuur, en dat er verschillende cognitieve processen zijn die het response inhibitie 
proces beïnvloeden. Ik laat vervolgens zien dat het meenemen van deze neurale informatie 
variantie kan verklaren in het ADHD fenotype bij de adolescenten die we onderzochten. 
Ook laat ik zien dat het meenemen van de onaangedane siblings van de adolescenten met 
ADHD ons nieuwe inzichten kan geven in de familiare achtergrond van de neurale correlaten 
van response inhibitie. Daarnaast demonstreer ik dat verschillende belangrijke genetische 
varianten in het dopamine en serotonine systeem invloed hebben op de neurale activatie 
tijdens response inhibitie, wat de kracht van deze neurale maten in het onderzoeken van 
onderliggende genetische effecten benadrukt.  
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