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Samenvatting en Toekomstperspectief 
In de Inleiding beschrijf ik de ziektelast en -kosten, de epidemiologie, diagnostiek 
en mogelijke oorzaken van psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie en autisme. 
De etiologie van deze stoornissen is complex en wordt slechts deels begrepen. 
Tegelijkertijd dragen psychiatrische stoornissen enorm bij aan het lijden in 
psychologisch, sociaal en economisch opzicht, op een mondiaal en individueel 
niveau. Het hebben van een familielid met een psychiatrische stoornis kan een 
negatieve invloed hebben op het toekomstperspectief van een familie, voornamelijk 
in de derde wereld, omdat de meeste stoornissen zich openbaren in de jeugd of 
adolescentie, chronisch van aard zijn en er een weinig hoop op volledig herstel is. 
De door de Wereldgezondheidsorganisatie voorspelde stijging van het aantal 
personen dat op een bepaald moment lijdt aan een psychiatrische stoornis is 
zorgwekkend. Ondanks de relatief goede beschikbaarheid van psychiatrische zorg 
en psychiaters in de westerse wereld, zijn er nog steeds veel patiënten die niet 
gediagnosticeerd zijn of suboptimaal behandeld worden. De opties die op dit 
moment beschikbaar zijn voor de diagnostiek en behandeling (psycho-
/gedragstherapie en/of medicamenteus) lijken niet optimaal. Zo wordt op de korte 
termijn de gestelde diagnose frequent gewijzigd en daarnaast is medicamenteuze 
therapie maar matig effectief en gaat deze gepaard met vervelende bijwerkingen. 
De metabole bijwerkingen zijn extra belastend voor patiënten met psychiatrische 
stoornissen, omdat deze een haast onvermijdelijk verhoogd risico op het 
ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen met zich meebrengen in groep die 
al een verhoogd risico heeft. Cardiovasculaire risicofactoren zijn moeilijk te 
behandelen in patiënten met schizofrenie, vanwege middelenmisbruik en 
zelfverwaarlozing. Compleet herstel dat leidt tot normaal maatschappelijk 
functioneren is dan ook voor maar weinig patiënten weggelegd. De onbekende 
etiologie en de enkel en alleen op observaties van symptoomclusters gebaseerde 
diagnostiek lijken deels debet aan de slechte prognose van psychiatrische patiënten. 
 Het is verrassend dat de vele epidemiologische studies en studies van 
diermodellen (bijvoorbeeld voor angst, depressie en verslaving) nog niet geleid 
hebben tot de ontdekking van geneesmiddelen anders dan door serendipiteit en 
verbetering van de bestaande middelen. Geneesmiddelen, echter, hebben onze 
kennis over zenuwprikkeloverdracht op een moleculair en cellulair niveau 
vergroot, en het begrip van het werkingsmechanisme van deze geneesmiddelen 
groeit. Tot dusver lijkt het erop dat hypothesegedreven onderzoek er niet in 
geslaagd is om met nieuwe antwoorden te komen voor psychiatrische stoornissen, 
ondanks dat dit soort onderzoek geleid heeft tot de ontdekking van vele 
risicofactoren die psychosociaal of cultureel van aard zijn of verband houden met 
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gebeurtenissen in het vroege leven. Genetisch onderzoek heeft vele genen 
opgeleverd die predisponeren voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen (in 
vervolgstudies, echter, kon van vele genen de betrokkenheid niet gerepliceerd 
worden). Globaal genomen lijkt de bijdrage die ‘foute’ genen leveren aan de kans op 
het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis klein of verwaarloosbaar in 
vergelijking met de bijdrage van andere niet-genetische risicofactoren. Ondanks 
deze inspanningen op het gebied van fundamenteel onderzoek is er geen enkel gen 
gevonden welke de complexe etiologie van psychiatrische stoornissen verklaart en 
die kan dienen als aanknopingspunt voor de ontwikkeling van meer werkzame 
therapieën.  
 Recentelijk is gesuggereerd dat veranderde expressie van genen door 
epigenetische regelmechanismen een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van 
een psychiatrische stoornis. Onze omgeving (vb. voeding) en zelfs enkele 
‘verdachte’ genmutaties (vb. MECP2) en genpolymorfismen (vb. MTHFR) kunnen 
genexpressie beïnvloeden door middel van epigenetische mechanismen. Dit 
verklaart gedeeltelijk waarom bevindingen van genetisch onderzoek moeilijk te 
repliceren zijn en eventueel ook hoe psychosociale en culturele factoren het risico 
vergroten op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Het lijkt dan ook 
verstandiger om gezondheid en ziekte te bestuderen op het ‘uitvoerende’ niveau 
van een cel of organisme, met andere woorden kwalitatieve en kwantitatieve 
veranderingen op eiwitniveau lijken een betere afspiegeling van de dynamische 
processen die kenmerkend zijn voor gezondheid en ziekte dan gedaan wordt door 
ons ‘statische’ genoom. Dezelfde redenering gaat op als we trachten ons inzicht te 
vergroten in het traject dat leidt tot het ontstaan van een psychiatrische stoornis. 
 Moderne technologieën, zoals (epi-)genomics, transcriptomics, proteomics en 
metabolomics die vaak op een niet hypothese gedreven wijze gebruikt worden 
zullen ons begrip van psychiatrische stoornissen verbeteren door het respectievelijk 
in kaart brengen van honderden tot duizenden genen, gen-transcripten (mRNA), 
eiwitten en metabolieten. Het gebruik van geavanceerde bio-informatica is 
essentieel voor integreren van deze resultaten in functionele correlatienetwerken, 
waardoor de mogelijkheid ontstaat om psychiatrische stoornissen vanuit de 
systeembiologie te benaderen. Wanneer de kennis die voortvloeit uit niet-
hypothese gedreven onderzoek gecomplementeerd wordt met resultaten van 
hypothese gedreven onderzoek, dan mag verwacht worden dat in de nabije 
toekomst prognostische, diagnostische en therapeutische biologische markers 
(biomarkers) of combinaties daarvan voor psychiatrische stoornissen ontdekt zullen 
worden. Deze markers dienen wel superieure sensitiviteit en specificiteit te hebben 
en dienen bij voorkeur gerelateerd te kunnen worden aan het orgaan, het weefsel, 
de cel of moleculaire cascade die onderdeel is van het pathofysiologisch proces. Op 
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de lange termijn is het misschien zelfs mogelijk om de ernst van het verloop van 
psychiatrische stoornissen te verminderen, om het ontstaan ervan in individuen die 
verhoogd vatbaar zijn voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis te 
voorkomen of te vertragen, om de aanwezigheid van risicofactoren in de omgeving 
te verminderen of hun impact te reduceren, om vatbare/gevoelige individuen te 
identificeren, en om het ontstaan van psychiatrische stoornissen in latere generaties 
te voorkomen of zelfs te genezen. Dit laatste is een utopie als we psychiatrische 
stoornissen beschouwen als een onlosmakelijk deel van het spectrum van 
menselijkheid. 
 
In Hoofdstuk 1 wordt uitgewijd over de rol van folaat als substraat in het koolstof-1 
metabolisme en epigenetica, en over langeketen meervoudig onverzadigde vetzuren 
(LCPUFA) in schizofrenie, autisme en depressie. Zoals beschreven wordt in de 
Inleiding, worden complexe stoornissen zoals schizofrenie niet overgeërfd volgens 
de wet van Mendel, en het onderzoek naar een genetische basis is niet succesvol 
gebleven. De relatie van een laag geboortegewicht en zwangerschapscomplicaties 
met schizofrenie en autisme veronderstelt aanpassingen van de ontwikkeling van 
de foetus door `programmering'. Epigenetica staat mogelijk aan de basis van dit 
zogenaamde ‘programmeren’ en lijkt nauw verbonden met de folaat-status en het 
koolstof-1 metabolisme in het algemeen. In begripsbepalende proeven in zwangere 
ratten werd gevonden dat de beschikbare hoeveelheid koolstof-1 substraat 
(bijvoorbeeld folaat) in de voeding expressie van genen in het nageslacht kan 
beïnvloeden. Dit leidde tot de gedachte dat de folaat-status van patiënten met 
schizofrenie in hun perinatale leven gecompromitteerd zou kunnen zijn, wat 
ondersteund wordt door (i) samenvallende pieken in de incidentie van schizofrenie 
en neurale buisdefecten (NBD) na de Nederlandse Hongerwinter van 1944-1945, 
(ii) samenvallende seizoensgebonden schommelingen van het aantal geboortes van 
patiënten met schizofrenie en NBD, en een hogere incidentie van schizofrenie in 
(iii) immigranten en (iv) in mensen die homozygoot zijn voor het gen methyleen 
tetrahydrofolaat reductase 677C→T. Recente studies in patiënten met schizofrenie 
en autisme laten zien dat expressie van genen (vb. reeline) of chromosomale loci die 
cruciaal zijn voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hersenen, gedereguleerd 
worden door epigenetische processen. Zo is het product van het reeline-gen 
betrokken bij het tot stand brengen van neurale plasticiteit en de neuro-
ontwikkeling. Het feit dat in volwassen patiënten met schizofrenie een lage status 
van koolstof-1 substraten gevonden wordt, welke als mogelijke consequenties DNA 
hypomethylering en veranderde genexpressie heeft, versterkt het idee van een 
afwijkend koolstof-1 metabolisme in bepaalde psychiatrische stoornissen. Een lage 
folaat-status wordt ook geassocieerd met de ernst van negatieve symptomen in 
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schizofrenie. Een zelfde effect is voorgesteld voor een lage status van de LCPUFA 
arachidonzuur (AA, uit vlees) en docosahexaeenzuur (DHA, uit vis). Deze vetzuren 
maken deel uit van hersenfosfolipiden en modulatoren van signaaltransductie en 
genexpressie. Patiënten met schizofrenie, en mogelijk ook patiënten met autisme, 
vertonen een abnormaal fosfolipidenmetabolisme, wat lokaal uitputting van AA 
kan geven en een verslechterde eicosanoïd-gemedieerde zenuwprikkeloverdracht 
zou kunnen veroorzaken. Verder blijkt dat de inname van vis op nationaal niveau 
omgekeerd evenredig gerelateerd is aan de incidentie van postpartum-depressies en 
depressies in engere zin, wat een relatie suggereert tussen de inname van de ω3-
LCPUFA eicosapentaeenzuur (EPA, uit vis) en de incidentie van depressie. Vijf van 
de 6 gerandomiseerde gecontroleerde studies naar de effecten van suppletie met 
EPA naast het gebruik van antipsychotica in patiënten met schizofrenie lieten 
positieve effecten zien, en 4 van de 6 studies toonden gunstige effecten voor 
patiënten met een depressie en/of bipolaire stoornis. Uit het hiervoor vermelde, kan 
men concluderen dat folaat en LCPUFA een belangrijk rol zouden kunnen spelen in 
zowel de etiologie als ernst van in ieder geval enkele psychiatrische ziekten. Deze 
bevindingen samen met het feit dat een lage status van B-vitaminen en LCPUFA 
geassocieerd wordt met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten, leidde tot 
de uitvoering van de studie die beschreven wordt in Hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift. 
 In Hoofdstuk 2 onderzochten we de status van essentiële vetzuren (EFA) en B-
vitaminen en hun anthropometrische, leefstijl en biochemische determinanten in 
61 patiënten met schizofrenie. We stelden vast of die patiënten met slechte status 
van deze belangrijke voedingsbestanddelen in biochemisch opzicht verbeterden na 
inname van de juiste voedingssupplementen. Daarnaast werd deze studie 
uitgevoerd om de membraanfosfolipiden-hypothese van schizofrenie te testen, 
welke stelt dat de inbouw en verwijdering van EFA-bevattende fosfolipiden uit 
neuronale celmembranen veranderd is in patiënten met schizofrenie. De 
vetzuursamenstelling van erytrocyten (perifeer) zou volgens eerder onderzoek een 
afspiegeling zijn van de vetzuursamenstelling van neuronen (centraal). Wij vonden 
dat in de groep patiënten als geheel hun erytrocyten veel verzadigde vetzuren (FA) 
en mono-onverzadigde FA bevatten en weinig LCPUFA van de ω3 en ω6 reeksen. 
De patiënten die geen vitaminesupplementen-gebruik meldden, hadden lage serum 
vitamine B12 en hoge plasma homocysteine (Hcy) spiegels. Uit een multivariate 
analyse bleek dat de variantie in Hcy het best verklaard werd door serum folaat in 
zowel de gehele groep patiënten als de mannelijke patiënten. De variantie van Hcy 
in vrouwelijke patiënten werd het best verklaard door vitamine B12 en B6. 
Alcoholconsumptie en ziekteduur werden gevonden als risicofactoren voor het 
hebben van een lage status van meervoudig onverzadigde FA (<2.5 percentiel van 
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de referentiewaarden), terwijl “man-zijn” en de afwezigheid van vis in de voeding 
hyperhomocysteïnemie (>97.5 percentiel van de referentiewaarden) voorspelden. 
Tot onze verbazing vonden wij twee patiënten die biochemische EFA-deficiëntie 
(20:3ω9 boven de afkapwaarde) vertoonden en 7 waren biochemisch ω3/DHA 
marginaal, wat gedefinieerd was als een matig verhoogde 22:5ω6/DHA ratio. 
Bovendien vonden we vier patiënten met matig verhoogde Hcy-concentraties (30-
100 μmol/L) met plasmawaarden die zich bevonden tussen 57.5-74.8 μmol/L. Zulke 
bevindingen zijn zeldzaam in de doorsnee bevolking. Dit suggereert dat deze 
bevindingen een metabole oorzaak hebben, en/of dat deze te wijten zijn aan de 
langdurige inname (vele jaren) van voeding die ontoereikende hoeveelheden B-
vitaminen en LCPUFA bevat. Het feit dat geen van deze 5 patiënten met hun matig 
verhoogde Hcy, biochemische EFA-deficiëntie, of beiden, door hun behandelaren 
aangemerkt werd als een patiënt met een slechte voeding, is zorgwekkend, en wijst 
op suboptimaal monitoren van risicofactoren en de behandeling daarvan in 
patiënten met schizofrenie. Dat voeding aan de basis lag van deze afwijkende 
bevindingen werd bevestigd nadat vier van de vijf patiënten werden behandeld met 
B-vitaminen en met sojaboon- en visoliën. Hoewel psychiatrische symptomen niet 
gemeten werden tijdens de suppletie, bemerkte de behandelende psychiater wel 
verbetering op de lange termijn. Concluderend kan gesteld worden dat een 
subgroep van patiënten met schizofrenie lijdt aan biochemische EFA-deficiëntie, 
ω3/DHA marginaliteit, matig verhoogde Hcy, of combinaties daarvan. Behandeling 
van deze biochemische afwijkingen is geïndiceerd vanwege de mogelijke relatie van 
slechte EFA en B-vitamine status met psychiatrische symptomen, maar in het 
bijzonder om hun verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verminderen. 
 In Hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven naar het verband tussen het 
trombocyten (PLT) serotonine (5-HT) en de darmdoorlaatbaarheid in kinderen met 
pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD) op Curaçao. Een verhoogde 
hoeveelheid 5-HT in de PLT wordt gevonden in 30-40% van kinderen met PDD. 
Onze hypothese was dat PLT 5-HT in PDD hoofdzakelijk bepaald wordt door 
darmmotiliteit (zie ook Hoofdstuk 4) en dat een verhoogde darmdoorlaatbaarheid 
hiervoor een proxy kan zijn. In eerdere studies werd gevonden dat ongeveer de 
helft van de patiënten met PDD een verhoogde darmdoorlaatbaarheid heeft, wat 
een argument is voor de aanwezigheid van het `lekke darmsyndroom' in een 
subgroep van kinderen met PDD. Het doel van deze studie was te beoordelen of er 
een verband bestaat tussen een ‘lekke’ darm en een verhoogde hoeveelheid 5-HT in 
PLT. Om dit te onderzoeken, werden de differentiële suikerabsorptie en het PLT 5-
HT bepaald in 23 kinderen met PDD. Trombocyten 5-HT (2.0-7.1 nmol/109 PLT) 
was, afhankelijk van de gebruikte afkapwaarde, verhoogd in 4 of 6 van de 23 
patiënten. Twee afkapwaarden werden gebruikt: 5.4 nmol/109 PLT, wordt gebruikt 
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voor diagnostiek van carcinoïdtumoren; en 4.55 nmol/109 PLT, wordt gebruikt om 
kinderen met PDD te classificeren als normo- of hyperserotonemisch. Het was 
opmerkelijk dat geen van de onderzochte patiënten een verhoogde 
darmdoorlaatbaarheid bleek te hebben (lactulose/mannitol ratio in urine: 0.008-
0.035 mol/mol). Tevens werden er geen correlaties gevonden tussen het PLT 5-HT, 
de darmdoorlaatbaarheid en maag-darmklachten. Dit leidde tot het verwerpen van 
onze eerste hypothese. Trombocyten 5-HT correleerde met 5-
hydroxyindoleazijnzuur (5-HIAA) in 24-uurs urine (p=0.034). 5-HIAA is een 
voornaamste metaboliet van 5-HT. Ook waren 5-HIAA in de urine en 5-HT in de 
urine aan elkaar gerelateerd (p=0.005), wat suggereert dat een verhoogde aanmaak 
van 5-HT verantwoordelijk is voor de verhoging van 5-HT in de PLT in een 
subgroep van kinderen met PDD. Om de (in)consistentie van darmdoorlaatbaarheid 
en PLT 5-HT te bestuderen, stellen we voor om deze maandelijks te meten in een 
goed gedefinieerde groep patiënten en controles, in het bijzonder om de 
aanwezigheid van een ‘lekke’ darm in deze groep te bevestigen of te verwerpen. 
 De bruikbaarheid van PLT 5-HT als parameter voor darmmotiliteit is het 
onderwerp van de studie die beschreven wordt in Hoofdstuk 4. Om de invloed te 
bestuderen van darmmotiliteit op PLT 5-HT op een niet-invasieve, indirecte 
manier, bepaalden wij of PLT 5-HT lager is in een toestand van relatief lage 
darmmotiliteit (d.w.z. in pasgeborenen bij de geboorte) in vergelijking tot een 
toestand van normale darmactiviteit (d.w.z. in hun moeders). Daarnaast bepaalden 
we of het starten of stoppen met enteraal voeden gepaard gaat met respectievelijk 
een stijging of daling van PLT 5-HT. Trombocyten 5-HT werd bepaald in 17 
moeders en in hun 18 gezonde, a-term geboren kinderen bij de geboorte op 
Curaçao. Om de rol van darmmotiliteit als determinant van PLT 5-HT te 
ondersteunen, werd van 20 vroegtijdige geboren zuigelingen longitudinaal 
informatie verzameld over de voedingsroute (enteraal of parenteraal) en het PLT 5-
HT. In 5 van de 20 zuigelingen was longitudinale informatie beschikbaar. Evenals 
eerdere studies vonden we dat pasgeborenen twee maal lagere PLT 5-HT waarden 
hebben in vergelijking tot hun moeders (medianen: 1.5 en 2.9 nmol/109 PLT, 
respectievelijk). Multivariate analyse liet zien dat PLT 5-HT van pasgeboren positief 
gerelateerd is aan het PLT 5-HT van de moeder en het gemiddelde PLT-volume van 
pasgeborenen, en negatief gerelateerd aan de tryptofaan concentratie in bloed van 
pasgeborenen. Wij hebben geen verklaring voor de relatie tussen het PLT 5-HT van 
pasgeborenen en hun moeders. De negatieve correlatie van PLT 5-HT met 
tryptofaan in pasgeborenen suggereert een tryptofaanonafhankelijkheid van PLT 5-
HT in het vroege leven. In de longitudinaal onderzochte prematuur geboren 
zuigelingen vonden wij 7 verhogingen en 1 vermindering van het PLT 5-HT tijdens 
het starten van het enteraal voeden (in 5/5 zuigelingen), en 2 verminderingen en 1 
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verhoging van PLT 5-HT tijdens het stoppen van enteraal voeden (starten van 
parenteraal voeden) in 3/5 zuigelingen. Ondanks het kleine aantal bestudeerde 
pasgeborenen in de longitudinale studie verwachten we dat het lagere PLT 5-HT bij 
de geboorte en de verandering hiervan bij het starten en/of stoppen met enteraal 
voeden verband houdt met respectievelijk de relatief lage darmmotiliteit bij de 
geboorte, en de verhoging/vermindering van de darmmotiliteit als reactie op het 
starten/stoppen met enteraal voeden. Het lijkt erop dat darmmotiliteit een 
belangrijke determinant is van PLT 5-HT in het vroege postnatale leven. Echter, 
om dit idee te ondersteunen dienen in vivo metingen van de darmmotiliteit 
verricht te worden en deze dienen gerelateerd te worden aan veranderingen in PLT 
5-HT in de tijd (bijvoorbeeld enkele maanden). 
 
In Hoofdstuk 5 beschrijven wij de ontwikkeling, de evaluatie en de toepassing van 
een platform voor de ontdekking van biomarkers in urine. Laag-moleculaire stoffen 
in urine werden geanalyseerd door middel van reversed-phase 
vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS) en data 
werden geanalyseerd door middel van multivariate statistische analyse van de van 
ruis ‘gezuiverde’ data. Specifieker, stoffen in urine werden gescheiden door middel 
van gradiënt-elutie met acetonitrile en detectie vond vervolgens plaats met UV-
absorptie bij 214nm en elektrospray ionisatie Ion-Trap MS. Door gebruik te maken 
van deze techniek konden we duizenden stoffen scheiden met een goede 
gevoeligheid en selectiviteit. De methode werd geëvalueerd door middel van 
toevoeging van zeven 3-8 aminozuur lange peptides (0-500 nmol/L). Prestatie-
indicatoren waren: detectielimiet (5.7-21 nmol/L), binnen-dag (2.9-19%) en tussen-
dag (4.8-19%) analytische variatie van piekoppervlakten, lineariteit (R2: 0.918-
0.999) en standaarddeviatie van retentietijd (<0.52 min). Deze prestatie-indicatoren 
bepalen de (on)mogelijkheden van dit platform voor de ontdekking van biomarkers 
in urine. Het aanpassen van het (op de chromatografische kolom geïnjecteerde) 
urine volume aan het oppervlakte onder de curve (AUC) van het UV-
chromatogram bij 214nm, verlaagde de variatiecoëfficiënt (CV) van de AUC van het 
chromatogram van de totale hoeveelheid ionen (CV =10.1%) meer dan wanneer het 
urine volume aangepast werd aan de creatinine concentratie (CV =38.4%). Dit 
suggereert dat voor specifieke studies naar de ontdekking van biomarkers in de 
urine van patiënten met een normale nierfunctie, aanpassing/normalisering van het 
urine volume op basis van meerdere stoffen te verkiezen is boven de 
aanpassing/normalisering op basis van één stof. LC-MS data, bestaande uit 
retentietijden, massa-lading (m/z) ratios en piekintensiteiten, werden vervolgens 
voorbewerkt met algoritmen om de verwerking van de data te verbeteren (data-
reductie), en om ruis te verwijderen (piekselectie) en data vergelijkbaar te maken 
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(piekgroepering/-clustering). De uiteindelijke, gemeenschappelijke piekenmatrix 
die alle pieken van alle urinemonsters bevatte, werd geanalyseerd met principale 
componentenanalyse (PCA) na gesuperviseerde classificatie en piekenselectie door 
het “nearest shrunken centroid” (NSC) algoritme. Principale component analyse 
vermindert de dimensionaliteit van de data zodat visualisatie mogelijk is. Het NSC 
algoritme verwijdert die pieken uit de piekenmatrix die niet significant bijdragen 
aan de scheiding/classificatie van de gedefinieerde groepen monsters (vb. ‘spiked’ 
vs. blanco) en tegelijkertijd corrigeert dit algoritme voor classificatiefouten door een 
laat-er-één-uit kruisvalidatie. De haalbaarheid van de methode om urinemonsters 
van verschillende samenstellingen te onderscheiden werd onderzocht door (i) 
toevoeging van zeven peptiden (nM concentraties) aan blanco urinemonsters van 
verschillende individuen en een urine-‘pool’, en door (ii) een studie naar de urine 
samenstelling van nierpatiënten met en zonder proteïnurie. We vonden dat de 
methode (i) de toegevoegde peptiden rangschikte als sterkst onderscheidende 
pieken ondanks de grote biologische variatie die aanwezig is in de samenstelling 
van urine. (ii) Tweeënnegentig pieken werden geselecteerd met de methode als 
zijnde het meest onderscheidend tussen nierpatiënten met en zonder proteïnurie. 
Het opschonen van de piekenlijst met 92 onderscheidende pieken resulteerde in 
een lijst van 54 pieken waarvan er 6 intenser waren in de meerderheid van de 
urinemonsters die afkomstig waren van nierpatiënten met proteïnurie. Twee van 
deze 6 pieken werden geïdentificeerd met LC-MS/MS als peptiden die afkomstig 
waren van albumine. Dit is in overeenstemming met de verwachte vroege stijging 
van albumine tijdens glomerulaire proteïnurie. Het was opmerkelijk dat andere van 
albumine afkomstige peptiden niet onderscheidend waren, wat kan duiden op 
ziektespecifieke eiwitafbraak. De ontwikkelde methode werd vervolgens toegepast 
op een enigszins complexere vraagstelling waarbij de verschillen in samenstelling 
van de urinemonsters van zwangere en niet-zwangere vrouwen onderwerp van 
studie was (Hoofdstuk 6). 
 In Hoofdstuk 6 beschrijven wij de toepassing en de evaluatie van ons niet- 
hypothesegedreven platform voor de vergelijking van urinemonsters, en de selectie 
van onderscheidende pieken, van zwangere en niet-zwangere vrouwen. Op enkele 
summiere veranderingen van het LC-MS systeem na werden de urinemonsters 
geanalyseerd zoals beschreven in Hoofdstuk 5. De verwerking van de LC-MS data, 
echter, werd geoptimaliseerd en bestond uit piekenschakeling (‘meshing’), 
piekdetectie met een geometrisch algoritme, en 2-dimensionale (retentietijd en 
m/z) piekgroepering/-clustering door correlatiegeoptimaliseerd clusteren. Dit 
resulteerde in beter vergelijkbare, meer precieze en juiste data met minder pieken 
die afkomstig waren van analytische ruis. De onderscheidende pieken werden 
vervolgens geselecteerd met behulp van gesuperviseerde classificatie door het NSC 
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algoritme en laat-er-één-uit kruisvalidatie. De resultaten hiervan werden 
gevisualiseerd door middel van PCA. Urinemonsters van 7.6-15.7 weken zwangere 
vrouwen (n=25) en niet-zwangere vrouwen (n=25) werden geanalyseerd en 
vergeleken. Bij het gebruik van alle pieken in de uiteindelijke piekenmatrix (15876) 
voor de classificatie van de urinemonsters vonden we nauwelijks overlap tussen 
zwangere en niet-zwangere groep (sensitiviteit 96%, specificiteit 100%). Door 
gebruik te maken van het NSC algoritme werd een optimale shrinkage-waarde van 
3.11 gevonden waarbij het aantal pieken in het classificatiemodel teruggebracht 
werd tot 186 (1.2%). Dit model had geen kruisvalidatie-fout, en een sensitiviteit en 
specificiteit van 100%. Het vergroten van de shrinkage-waarde tot 7.52 (10 
onderscheidende pieken in het model) en 12.55 (1 onderscheidende piek in het 
model) leidde slechts tot een afname van de sensitiviteit tot respectievelijk 96% en 
92%, terwijl de specificiteit 100% bleef. De lijst met 186 onderscheidende pieken 
werd geëvalueerd door middel van univariate toetsing en visuele inspectie, en 
opgeschoond voor wat betreft meerdere ladingstoestanden van 1 onderscheidende 
piek en isotopen-verdeling om het aantal mogelijke biomarker kandidaten te 
verminderen. Resultaten van de analyse van correlaties tussen onderscheidende 
pieken suggereren structurele en/of functionele relaties. Het relateren van de 
specificiteit, de sensitiviteit of andere maten voor het onderscheid tussen groepen 
aan de shrinkage-waarde en het aantal onderscheidende pieken, kan helpen bij het 
verbeteren van de kwaliteit (onderscheidend vermogen) van de geselecteerde 
biomarker-kandidaten. Hier wordt aan gewerkt. Het vergelijkende urineanalyse 
platform kon urinemonsters van zwangere en niet-zwangere vrouwen 
onderscheiden met een acceptabele sensitiviteit en specificiteit op basis van slechts 
een klein aantal pieken (10). Momenteel wordt gewerkt aan de identificatie van de 
onderscheidende stoffen en aan het valideren van het classificatiemodel met een 
onafhankelijke test-set. De uiteindelijke methode zal verder geoptimaliseerd 
worden en worden ingezet voor de ontdekking van biomarkers voor ziekten van de 
urogenitale tractus en ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar de methode zou 
ook bruikbaar kunnen zijn voor de bestudering van psychiatrische stoornissen 
waarbij een voedingscomponenten mogelijk een rol spelen. 
 
Samenvattend, het doel van dit proefschrift was om markers van micronutriënten-
status en darmmotiliteit te bestuderen in patiënten met schizofrenie en autisme 
(Hoofdstukken 2 en 3). Meer gedetailleerde studies naar het vetzuur- en koolstof-1 
metabolisme in schizofrenie en autisme (Hoofdstuk 1) zijn gewenst, evenals studies 
naar de rol van de biochemie van de darm in autisme. Deze studies dienen bij 
voorkeur gecomplementeerd te worden met maten/scores van de psychiatrische 
symptomatologie. Het is zorgelijk dat lage statussen van zowel LCPUFA als B-
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vitaminen in patiënten met schizofrenie grotendeels niet onderkend en dus 
onbehandeld worden, omdat deze lage statussen makkelijk corrigeerbaar zijn door 
middel van suppletie. Het monitoren en behandelen van co-morbiditeit in 
psychiatrische patiënten is van wezenlijk belang, omdat co-morbiditeit bovenop de 
reeds bestaande hoge ziektelast komt. 
 Om in autisme de betekenis en bruikbaarheid van bepaalde markers (vb. PLT 
5-HT) te bepalen, en om de rol van factoren die de concentratie van deze markers 
waarschijnlijk beïnvloeden (vb. darmmotiliteit) te bepalen, werden andere groepen 
proefpersonen bestudeerd, zoals pasgeborenen en hun moeders (Hoofdstuk 4). Het 
bestuderen van andere groepen proefpersonen die gekenmerkt worden door een 
grotere homogeniteit, door afwezigheid van storende co-morbiditeit, en door de 
aanwezigheid van de te onderzoeken fysiologische toestand (vb. normale of sub-
normale darmmotiliteit), kan de interpretatie van (epi-)fenomenen die 
waargenomen worden in psychiatrische ziekten vergemakkelijken. 
 Waarschijnlijk is geen van de door ons onderzochte stoffen/markers specifiek 
voor een psychiatrische diagnostische entiteit, en het lijkt er op dat we slechts in 
staat zijn om subgroepen van patiënten (biochemisch) te karakteriseren. De 
hedendaagse psychiatrische nosologie is niet gebaseerd op de etiologie, en tot nu toe 
is geen enkele marker, mechanisme of risicofactor in staat om het ontstaan en de 
ontwikkeling van deze aandoeningen te verklaren. Dit feit, samen met de grote 
socio-economische en psychologische last van psychiatrische stoornissen, de 
voorspelde stijging van de prevalentie, en de beschikbaarheid van suboptimale 
diagnostische en therapeutische modaliteiten, vraagt om een andere blik van 
onderzoekers op hypothesegedreven onderzoek van complexe ziekten zoals 
psychiatrische ziekten (Inleiding). Alternatieve onderzoekstrategieën die niet-
hypothesegedreven zijn en een valide klinische vraagstelling hebben, zijn een 
welkome aanvulling op hypothesegedreven onderzoek, hoewel de mogelijkheden 
van niet-hypothese gedreven onderzoek niet overschat dienen te worden tot het 
tegendeel bewezen is. 
 Moderne ‘-omics’ technologieën die de gelijktijdige en onbevooroordeelde 
bestudering (kwalitatief en kwantitatief) van zeer grote aantallen genen, mRNA 
(gen-transcripten), eiwitten en metabolieten mogelijk maken in een 
systeembiologie georiënteerde aanpak, zullen zeker de manier waarop onderzoek 
naar psychiatrische ziekten gedaan wordt, beïnvloeden. De ontwikkeling, de 
evaluatie en de toepassing van een ‘-omics' techniek voor de ontdekking van 
biomarkers in urine wordt beschreven in Hoofdstuk 5. Vergelijkende analyse van 
urinemonsters met state-of-the-art technieken voor het scheiden 
(vloeistofchromatografie; LC) en detecteren (massaspectrometrie; MS) van laag-
moleculaire stoffen gevolgd door multivariate analyse van LC-MS data die 
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tienduizenden pieken bevat, is een goed voorbeeld van hoe niet-hypothesegedreven 
onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd. Bij de optimalisering en verdere 
evaluatie van deze methode in zwangere en niet-zwangere vrouwen zullen de 
verdere mogelijkheden en problemen van dit soort methodes duidelijk worden 
(Hoofdstuk 6). Nochtans, is de stapsgewijze ontwikkeling, evaluatie, en toepassing 
van deze ‘-omics’ methodologie op complexere klinische onderzoekvragen 
noodzakelijk om de eindgebruiker te overtuigen van de mogelijkheden en 
betrouwbaarheid. Het vergroten van de concentratiegevoeligheid (door vb. 
prefractionering, affiniteitextractie), de toepassing van meer selectieve detectors, en 
het gebruik van geoptimaliseerde algoritmen voor de dataverwerking en –analyse 
zijn manieren om het succes van cross-sectionele en longitudinale studies voor de 
ontdekking van biomarkers te vergroten. Als deze studies gecomplementeerd en 
geïntegreerd worden met resultaten van hypothesegedreven onderzoek, dan 
zouden wij misschien in staat zijn een deel van de mysteries te kunnen ophelderen 
van complexe ziekten waaronder psychiatrische stoornissen zoals autisme en 
schizofrenie.
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