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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
Depressie is één van de vaakst voorkomende psychiatrische aandoeningen. In de afgelopen 

decennia is de prevalentie van depressieve symptomen toegenomen tot epidemische proporties. 

Daarnaast, geven verscheidene wetenschappelijke studies aan dat depressies vaker voorkomen bij 

vrouwen. Hoewel de reden voor dit verschil tussen de geslachten niet geheel duidelijk is, is wel 

bekend dat vrouwen anders reageren op geslachtshormonen die uiteindelijk hun invloed hebben 

op het gedrag en de hersenen.  

De kernsymptomen van depressie bestaan uit een sombere stemming, verlies van interesse of 

plezier, prikkelbaarheid, moeite met concentreren, sociale terugtrekking (het terugtrekken van 

sociaal contact dat voorkomt uit onverschilligheid of een gebrek aan verlangen naar sociaal 

contact) en abnormaliteiten in eetlust en slaap, de zogenaamde “neurovegetatieve symptomen”. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat depressie vaak een comorbide stoornis is bij 

verschillende neuropsychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie, bipolaire stoornissen, de 

ziekte van Alzheimer, angststoornissen, autisme spectrum stoornissen en stress-gerelateerde 

aandoeningen. Daarnaast uit depressie zich vaak in de prodromale fase van de ziekte van 

Alzheimer, schizofrenie en bipolaire stoornissen. 

Het dieet, de genen en de levensstijl zijn allen factoren die bijdragen aan het ontstaan en de 

progressie van mentale stoornissen. Gelet op de factoren betreffende het dieet hebben 

meervoudig onverzadigde vetzuren de laatste decennia veel aandacht ontvangen, dit komt vooral 

doordat er in Westerse diëten weinig n-3 vetzuren (ook wel omega-3 vetzuren) worden genuttigd. 

In hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift worden de effecten van diëten met een tekort aan n-3 

vetzuren en rijk aan n-3 vetzuren op het nageslacht van vrouwelijke ratten bestudeerd. Onze 

resultaten geven aan dat chronische blootstelling aan diëten met een tekort aan n-3 vetzuren leidt 

tot zeer negatieve consequenties in zowel gedrags- als neurochemische parameters gerelateerd 

aan symptomen die vergelijkbaar zijn met depressie en angststoornissen. We vonden met name 

een verhoogde immobiliteit en een verlaagde zwem frequentie in de “Forced Swimming” test in n-

3 vetzuur deficiënte vrouwtjes. Daarnaast poetsen deze vrouwtjes zichzelf meer en spendeerden 

ze meer tijd in de periferie in de “Open Field” test. Deze resultaten, met betrekking tot het gedrag, 

laten zien dat een levenslange deficiëntie van n-3 vetzuren kan zorgen voor symptomen 

vergelijkbaar met depressie en angststoornissen in vrouwelijke ratten. Dit heeft ertoe geleid dat 

we de neurochemische veranderingen die ten grondslag liggen aan deze gedragsveranderingen 
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zijn gaan bestuderen. We vonden een significante verlaging van corticale Serotonine en 

zenuwgroeifactor (beter bekend als nerve growth factor of NGF) in n-3 vetzuur deficiënte 

vrouwtjes, wat gepaard ging met een verhoging van de omzetting van Serotonine. Daarnaast 

lieten we in hoofdstuk 3 zien dat het n-3 vetzuur deficiënte dieet leidde tot hyperactivatie van de 

HPA-as, voornamelijk een verhoging van hypothalamisch noradrenaline en “corticotropin-

releasing factor” en ook een verhoging in plasma corticosteron, wat samenging met verhoogd 

amygdaloidale noradrenaline en serotonine en een verhoging van glutamaat en verlaging van 

GABA in zowel de prefrontale cortex als de amygdala. Tenslotte vonden we een verhoging van 

plasma oplosbaar bèta amyloïde (Aβ)1-42 peptide in vrouwtjes die blootgesteld waren aan het dieet 

met een tekort aan n-3 vetzuren. 

Oplosbaar Aβ1-42 peptide krijgt veel aandacht in de literatuur omdat het een rol speelt in de 

ontwikkeling van depressie, maar ook omdat depressie zeer vaak co morbide is met de ziekte van 

Alzheimer en andere neuropsychiatrische aandoeningen. In deze lijn hebben we in het verleden 

laten zien dat centrale Aβ injecties kunnen zorgen voor een depressie-achtig fenotype in 

mannelijke ratten.  

In hoofdstuk 2 hebben we, voor het eerst, het Aβ-geïnduceerde depressie-achtige model in 

vrouwelijke ratten gereproduceerd, waarbij we hebben gelet op gedragsmatige en 

neurochemische uitkomsten. Onze resultaten bevestigen het Aβ-geïnduceerde depressie-achtige 

profiel ook in vrouwelijke ratten. Verder lieten we zien dat het Aβ-geïnduceerde depressie model 

kon worden tenietgedaan door supplementatie van n-3 vetzuren. Dit wijst op een mogelijk 

therapeutische rol voor n-3 vetzuren in de behandeling van depressieve stoornissen. Samen 

suggereert onze data dat mono-amine verminderingen, vergezeld door veranderingen in NGF en 

disfuncties in de HPA-as beschouwd kunnen worden als belangrijke neurobiologische factoren die 

bijdragen aan de pathogenese van depressie-achtige symptomen geïnduceerd door een tekort aan 

n-3 vetzuren en de toediening van oplosbaar Aβ. 

In de afgelopen decennia richtte de diagnose in de psychiatrie zich alleen op subjectieve 

symptomen en observeerbare verschijnselen. Hoewel symptomen een belangrijk beginpunt zijn, is 

het nodig om de onderliggende genetica en neurobiologie grondig te bestuderen. Om dit doel te 

kunnen bereiken kunnen diermodellen van grote dienst zijn om longitudinaal 

gedragsveranderingen te bestuderen die vergelijkbaar zijn met humane symptomen en uiteindelijk 

de onderliggende neurobiologie bloot te leggen die ten grondslag ligt aan het ontstaan en het 

        



137 

 

verloop van het ziektebeeld. Om deze reden concentreren we ons, in dit proefschrift, op 

depressie-achtige symptomen die voorkomen bij verschillende neuropsychiatrische aandoeningen 

en neurodegeneratieve ziektebeelden. Door gebruik te maken van verschillende diermodellen en 

paradigma’s proberen we de neurobiologische  factoren achter deze symptomen te ontrafelen. 

Om de kernsymptomen van depressie te kunnen doorgronden op translationele wijze, is het 

belangrijk om het sociale domein in acht te nemen. Een belangrijk symptoom van depressie 

binnen het sociale domein is sociale terugtrekking. Sociale terugtrekking kan worden gedefinieerd 

als een gebrek aan verlangen naar sociaal contact. Het uit zich al in de vroege fase van 

verscheidene neuropsychiatrische aandoeningen, waaronder schizofrenie, ASS en depressie.  

Hierop gelet bestudeerden we in hoofdstuk 4 en 5 de veranderingen in gedrag die gerelateerd zijn 

aan sociabiliteit en sociale terugtrekking, waarbij we gebruik maken van een paradigma genaamd 

het “Visible Burrow System” (VBS). Het VBS is een semi-natuurlijke omgeving, met een open arena 

en een gangensysteem, dat gebruikt kan worden om de sociale dynamiek te bestuderen die uit 

zichzelf wordt gevormd in kolonies van gemixte geslachten. Dit paradigma werd als eerste gebruikt 

en ontwikkeld door de Blanchard groep. In het bijzonder identificeerden en valideerden wij 

gedragsmatige factoren om sociabiliteit en sociale terugtrekking te bestuderen in C57BL/6J muizen 

kolonies (gebruikt als referentie) en in kolonies van twee mutant lijnen, de BTBR inteelt lijn en een 

lijn waarbij het gen Protocadherin 9 (Pcdh9) mist. De BTBR lijn wordt door velen gebruikt om zijn 

gelijkenissen met de beperkingen die te zien zijn in het humane ASS, zoals repetitief gedrag, 

verslechterde communicatie en verminderde sociale interacties. Daarnaast is recent ontdekt dat 

Pcdh9 is betrokken bij sensorische problemen zoals ook gezien in neuropsychiatrische 

aandoeningen zoals schizofrenie, depressie en ASS. Onze resultaten laten zien dat de BTBR muis 

minder sociaal gedrag laten zien en dat ze een voorkeur hebben voor niet-sociaal gedragingen in 

het VBS vergeleken met de C57BL/6J controle lijn. Hiermee laten onze resultaten een trend 

richting sociale terugtrekking zien in de BTBR lijn, wat de kans biedt om de onderliggende 

neurobiologie te onderzoeken die ten grondslag ligt aan dit centrale symptoom. Ons onderzoek 

bevestigt hiermee de geschiktheid van het VBS als een paradigma om factoren gerelateerd aan 

sociabiliteit en sociale terugtrekking te bestuderen. Daarentegen vonden we geen verschillen in 

sociaal en niet-sociaal gedrag in kolonies die bestonden uit muizen homozygoot en heterozygoot 

deficiënt voor Pcdh9 en wild type muizen (met alle genen intact). Hieruit kunnen we opmaken dat 

Pcdh9 deficiënte muizen geen verstoorde sociabiliteit laten zien in het VBS wanneer deze samen in 
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een kolonie leven met wild type muizen. Hierop gelet is het nodig om verder onderzoek te doen 

om een beter begrip te krijgen van het sociale fenotype van de homozygote Pcdh9-deficiënte muis 

zonder de aanwezigheid van sociale stimuli. Kolonies in het VBS die bestaan uit muizen van 

verschillende genotypes en geslachten kunnen namelijk worden gezien als een sociaal rijke 

omgeving en deze sterk sociale stimuli kunnen helpen bij het herstellen van de vermoedelijk 

sociale problemen. Hieruit kunnen we concluderen dat het VBS kan worden gebruikt als 

hulpmiddel om gedragsmatige problemen te bestuderen en dat het in de toekomst kan worden 

gebruikt als paradigma om farmaceutische interventies te testen gericht op het herstellen van 

sociale dysfuncties die veel voorkomend zijn in verscheidene neuropsychiatrische aandoeningen, 

zoals sociale terugtrekking. 

Om de neurobiologie achter sociabiliteit en sociale terugtrekking te bestuderen hebben we in 

hoofdstuk 4 de aanwezigheid van de neurotransmitters GABA en glutamaat in de prefrontale 

cortex en de amygdala van C57BL/6J en BTBR muizen kolonies. In de BTBR lijn vonden we een 

significante verlaging van GABA en een significante verhoging van glutamaat in zowel de 

prefrontale cortex als de amygdala. De verlaging van GABA en de corresponderende verhoging van 

de aanwezigheid van glutamaat in beiden hersengebieden zouden verantwoordelijk kunnen zijn 

voor de geobserveerde vermindering van sociaal gedrag en de toenamen van factoren gerelateerd 

aan sociale terugtrekking. Dit wekt de suggestie dat een verbetering van de GABA 

neurotransmissie en de daaruit volgende vermindering van de glutamerge concentratie een 

mogelijke strategie zou kunnen zijn om de symptomen sociale terugtrekking te kunnen 

behandelen zoals die voorkomen in vele neuropsychiatrische aandoeningen en 

neurodegeneratieve ziektebeelden. 

Daarnaast hebben we in hoofdstuk 5 GABA en glutamaat niveaus gemeten in de 

somatosensorische cortex van de Pcdh9 kolonies. Hier vonden we dat er geen verschil is in GABA 

tussen de drie genotypes, niet in de VBS kolonies en ook niet in de standaard huisvesting 

condities. Daarentegen was glutamaat significant verhoogd in de homozygote deficiënte muizen 

voor Pcdh9 in de normale omstandigheden. Terwijl geen verschil was gevonden in glutamaat 

concentraties in de VBS kolonies. Dit wekt het vermoeden op dat de sociaal rijke omgeving in de 

VBS kolonies een voordelig effect heeft op de glutamaat concentraties in de muizen die 

homozygoot deficiënt zijn voor Pcdh9. 
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Samenvattend, in dit proefschrift hebben we de heterogene onderliggende neurobiologie van 

depressie-achtige symptomen onderzocht, die voorkomen bij meerdere neuropsychiatrische 

ziektes. Hierdoor is een multifactorieel perspectief gecreëerd. Om vooruit te komen in het 

ontwikkelen van nieuwe effectieve en veilige behandelingen voor deze ziektes, moet de invloed 

van sociale, omgevings- en dieet factoren overwogen worden. Dit is nodig om uiteindelijk de juiste 

neurobiologische substraten te vinden die zorgen voor de depressieve symptomen voorkomend 

bij een variëteit aan neuropsychiatrische ziektebeelden. 
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