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Summary in Dutch / 
Nederlandse Samenvattting

De invloed van de cannabinoïd en opioïd neurotransmitter systemen op 
impulsief gedrag en drugsverslaving

Zo nu en dan overkomt (doet) iedereen het wel eens: je spreekt voor je beurt tijdens 
een vergadering of zegt iets waarna je je onmiddelijk realiseert dat je dat niet had 
moeten doen. Of je koopt een paar dure schoenen, hoewel je het geld eigenlijk niet 
kunt missen. Zomaar enkele voorbeelden van impulsief gedrag, en om precies te zijn 
in het eerste geval van impulsieve actie (handelen zonder eerst na te denken) en in het 
tweede geval van impulsieve keuze (handelen zonder de lange termijn consequenties in 
acht te nemen). Wanneer iemand overmatig impulsief is kan deze karaktereigenschap 
iemand’s leven negatief beïnvloeden en bijvoorbeeld leiden tot het verlies van een baan 
of gezondheidsproblemen. Moeite hebben met het onderdrukken van impulsief gedrag 
(falende impulscontrole) is een vaak gezien probleem bij mensen die lijden aan Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) en bij drugsverslaafden, maar ook bijvoorbeeld 
bij mensen met een bipolaire stoornis (tijdens de manie-fase). Bij overmatig vertoon van 
impulsief gedrag functioneren de hersenen niet helemaal goed. Wat er precies misgaat 
blijft echter vooralsnog grotendeels onduidelijk, hetgeen een effectieve behandeling van 
dit probleemgedrag belemmert. Een belangrijk doel van dit proefschrift was dan ook om 
meer te weten te komen over de zogenaamde neurobiologie van impulsiviteit. Daarnaast 
belicht dit proefschrift bepaalde aspecten van de neurobiologie van drugsverslaving, een 
psychiatrische stoornis waarbij patiënten, zoals gezegd, vaak ernstige hinder ondervinden 
van hun impulsiviteit, onder andere in de fase nadat ze gestopt zijn en moeten voorkomen 
dat ze terugvallen in hun oude gewoonten van drugsgebruik. Met behulp van proefdier 
(rat) modellen hebben wij de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de neurobiologie 
van impulsiviteit en terugval in drugsgebruik, met als einddoel het vinden van potentiële 
‘targets’ voor nieuwe medicatie tegen overmatige impulsiviteit en/of verslavingsgedrag. 
De belangrijkste resultaten van ons onderzoek worden in dit proefschrift beschreven.

Maar laten we bij de basis beginnen. Net als alle andere onderdelen van ons lichaam bestaan 
onze hersenen uit miljarden cellen (zenuwcellen) die met elkaar moeten communiceren om 
zodoende processen zoals zintuigelijke waarnemingen, geheugen en het uiten van gedrag 
mogelijk te maken. Een belangrijk gedeelte van deze neuronale communicatie gebeurt 
met behulp van zogenoemde neurotransmitters. Dit zijn stofjes die door een zenuwcel 
kunnen worden afgegeven en vervolgens door naburige zenuwcellen kunnen worden 
opgevangen met behulp van specifieke receptoren. Na ontvangst zorgt de neurotransmitter 
er voor dat de ontvangende zenuwcellen tijdelijk meer of juist minder actief worden, 
hetgeen uiteindelijk effect heeft op bijvoorbeeld onze zintuigelijke waarnemingen, ons 
geheugen en ons gedrag. Bij mensen met een psychische aandoening gaat er iets mis in 
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de communicatie in de hersenen. Er wordt of te veel gecommuniceerd, of te weinig, of de 
verkeerde zenuwcellen communiceren met elkaar. In zo’n geval kan met medicatie getracht 
worden om de neuronale communicatie te herstellen. Het overgrote deel van de daarvoor 
beschikbare medicijnen is werkzaam via directe manipulatie van neurotransmissie, aan de 
afgifte- dan wel de receptor-kant. Er bestaan veel verschillende neurotransmitter systemen, 
ieder met hun eigen functies. Bij ons onderzoek waren wij met name geïnteresseerd in de 
cannabinoïd en opioïd systemen. Deze twee neurotransmitter systemen zijn vernoemd 
naar bekende verslavende middelen die er op aangrijpen, respectievelijk Cannabis sativa 
(‘wiet’) en opiaten (bijvoorbeeld morfine en heroïne). Ons lichaam maakt echter zelf ook 
verschillende soorten cannabis- en opiaat-achtige neurotransmitters aan, de endogene 
cannabinoïden en opioïden. Door hun vermogen om te binden aan de cannabinoïd en opioïd 
receptoren die zich overal in de hersenen bevinden zijn deze lichaamseigen cannabinoïden 
en opioïden betrokken bij het reguleren van een heel spectrum aan processen, zoals het 
waarnemen van pijn, honger en dorst, en het ervaren van emoties zoals angst en stress. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze twee neurotransmitter systemen een rol spelen 
bij impulscontrole en bij terugval in verslavingsgedrag. In de studies die in dit proefschrift 
beschreven staan wilden wij verder onderzoeken wat de rol is van de cannabinoïd en opioïd 
neurotransmitter systemen bij impulsief gedrag (Hoofdstuk 2-4). Daarnaast hebben wij 
de afgifte van endogene cannabinoïden bestudeerd tijdens terugval in verslavingsgedrag 
(Hoofdstuk 5). 

De rol van de cannabinoïd en opioïd neurotransmitter systemen bij impulsief gedrag
Aangezien overmatig impulsief gedrag een vaak gezien probleem is bij veel verschillende 
psychiatrische aandoeningen is het van groot belang om goede medicatie te hebben 
om impulsiviteit te onderdrukken. De huidige beschikbare medicatie zoals amfetamine 
(Adderall®), methylfenidaat (Ritalin®) en atomoxetine (Strattera®), hebben gemeen 
dat ze impulsief gedrag beïnvloeden door de afgifte van zogenaamde monoaminerge 
neurotransmitters, en dan vooral dopamine en noradrenaline, in de hersenen te verhogen. 
Echter, deze middelen werken slechts voor ongeveer 60% van de patiënten en hebben 
ook bijwerkingen (bijvoorbeeld gewichtsverlies, slaapstoornissen en misselijkheid). Er is 
dus behoefte aan betere impulscontrole medicatie. En wellicht dient die aan te grijpen op 
andere neurotransmitter systemen dan de huidige medicatie. Echter, om dergelijke nieuwe 
medicatie te kunnen ontwikkelen is meer onderzoek naar de neurobiologie van impulsief 
gedrag noodzakelijk.

Impulsief gedrag vanuit een wetenschappelijk perspectief
Zoals aan het begin van deze samenvatting reeds met voorbeelden duidelijk gemaakt is 
kent impulsiviteit vele gezichten. Inmiddels is uit onderzoeken bij mens en dier duidelijk 
gebleken dat die verschillende uitingen van impulsiviteit tot stand komen door grotendeels 
verschillende processen in de hersenen. Om meer over de neurobiologie van impulsiviteit te 
weten komen dienen dan ook meerdere experimentele gedragstaken gebruikt te worden 
die ieder een afgekaderd aspect van impulsiviteit meten. In het huidige onderzoek hebben 
wij ons beperkt tot twee veelvuldig onderzochte aspecten van impulsief gedrag, impulsieve 
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actie en impulsieve keuze. Impulsieve actie verwijst hierbij naar een onvermogen tot het 
onderdrukken (inhiberen) van een gedragsrespons, bijvoorbeeld voor je beurt praten. 
Impulsieve keuze verwijst naar een onvermogen om te wachten op een beloning, zelfs als 
die beloning in de toekomst duidelijk groter zal zijn dan hetgeen je nu kunt krijgen. Een 
voorbeeld van impulsieve keuze is om het onmiddelijk krijgen van 50 euro te verkiezen 
boven het krijgen van 100 euro over een maand, een objectief gezien tweemaal grotere 
beloning.

In ons onderzoek zijn deze twee vormen van impulsiviteit bestudeerd in de rat, een dier 
wiens hersenen overeenkomen met die van de mens en dat ook impulsief gedrag vertoont. 
De reden om rat modellen te gebruiken is simpel. De huidige experimentele technieken 
in humaan onderzoek zijn niet toereikend om de rol van specifieke neurotransmitter 
systemen bij het uiten van een gedrag te kunnen onderzoeken. Ratten vertonen net als 
mensen impulsieve acties en impulsieve keuzes, en er zijn experimentele taken ontwikkeld 
om dit gedrag te meten. Deze gedragstaken zijn zo direct mogelijk afgeleid van humane 
gedragstaken, om zo hun betrouwbaarheid en relevantie te vergroten. Zo kan impulsieve 
actie bij ratten gemeten worden in een 5-choice serial reaction time taak (5-CSRTT). In deze 
taak leert de rat in een periode van enkele maanden om steeds wanneer er in één van vijf 
gaatjes in de wand van de experimentele kooi kort (1 seconde) een lichtje gaat branden 
zijn neus in dat gat te steken om zo een beloning (een voedselkorrel) te krijgen. Hierbij 
moet de rat steeds de neiging onderdrukken om te reageren vóórdat er ergens een lichtje 
gaat branden. Lukt dat niet, dan wordt dit beschouwd als een impulsieve actie (respons) 
en wordt de rat gestraft doordat er geen voedselkorrel komt. Ook moet de rat in dat 
geval langer wachten op een nieuwe kans op een voedselkorrel, de zogenaamde time-out 
periode. Impulsieve keuze kan bij een rat gemeten worden in een delayed reward taak 
(DRT), waarbij de rat in enkele maanden leert om keuzes te maken tussen één voedselkorrel 
die onmiddellijk geleverd wordt of vier voedselkorrels die het zal krijgen na een korte 
wachtperiode (oplopend tot 40 seconden). Hoewel het voor de rat altijd voordeliger is te 
kiezen voor de 4-korrel optie zullen de meeste ratten bij langere wachtperioden (20 of 40 
seconden) toch vaak impulsief kiezen voor de onmiddellijke (1-korrel) beloning.

Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet
In ons onderzoek werden de 5-CSRTT en DRT gebruikt om meer te weten te komen 
over de rol die de cannabinoïd en opioïd systemen spelen bij het vertonen van impulsief 
gedrag. De resultaten van enkele eerdere studies bij mensen suggeerden namelijk dat deze 
twee neurotransmitter systemen een rol spelen bij het reguleren van impulsiviteit en dus 
wellicht een interessant ‘target’ kunnen zijn voor nieuwe impulscontrole medicatie. Zo is 
uit enkele onderzoeken gebleken dat mensen die veelvuldig heroïne of cannabis gebruiken 
impulsiever zijn dan mensen die dat niet doen. Zelfs het eenmalig manipuleren van de 
activiteit van cannabinoïd en opioïd receptoren kan de mate van impulsiviteit van een 
individu kortstondig veranderen, hetgeen aangeeft dat beide neurotransmitter systemen 
een rol spelen bij het reguleren van dit gedrag. Dit werd ook bevestigd in twee rat studies 
die wij voorafgaand aan het huidige onderzoek hebben uitgevoerd. Die studies lieten zien 
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dat activatie van het cannabinoïd systeem vooral belangrijk is voor de mate van impulsief 
gedrag in de 5-CSRTT (impulsieve actie), terwijl toediening van het opiaat morfine, en dus 
activatie van het opioïd systeem, ratten impulsiever maakte in zowel de 5-CSRTT als de 
DRT (impulsieve keuze). Er bleven echter enkele vragen onbeantwoord, zoals: Onder welke 
condities kunnen de cannabinoïd en opioïd systemen impulsief gedrag reguleren? En via welke 
neuronale mechanismen gebeurt dat? In dit proefschrift hebben wij getracht een antwoord 
te krijgen op deze vragen via bestudering van de rol van de cannabinoïd en opioïd systemen 
bij de acute effecten van de psychostimulerende middelen amfetamine, nicotine en GBR 
12909 (afgekort GBR, een vaak gebruikt experimenteel farmacon) op impulsief gedrag. 
Toediening van deze drie drugs leidt er toe dat ratten meer impulsieve acties maken in 
de 5-CSRTT, terwijl het maken van impulsieve keuzes in de DRT met deze middelen 
juist onderdrukt wordt. Naar algemeen aangenomen wordt zijn deze gedragseffecten 
een gevolg van het feit dat amfetamine, nicotine en GBR, hoewel ieder op verschillende 
manieren en in verschillende mate, de afgifte van de neurotransmitter dopamine 
in de hersenen sterk verhogen. Wij vermoedden dat experimenten onder dit soort 
farmacologisch-geïnduceerde, abnormale condities de bijdrage van de cannabinoïd en 
opioïd neurotransmitter systemen aan de regulatie van impulsief gedrag beter bloot zouden 
leggen dan experimenten onder ‘normale’, drug-vrije condities (ook wel baseline condities 
genoemd). Daarnaast hebben deze ‘kunstmatige’ experimentele omstandigheden ook 
klinische relevantie gezien het feit dat er verscheidene psychiatrische aandoeningen zijn 
waarbij abnormale dopamine afgifte in de hersenen een van de onderliggende problemen 
vormt (bijvoorbeeld ADHD en drugsverslaving).

Bij ons onderzoek (Hoofdstukken 2-4) lag de focus op het bestuderen van de effecten van 
activatie van cannabinoïd en opioïd receptoren op impulsieve actie en impulsieve keuze. 
Daartoe werden verschillende groepen ratten getraind in de 5-CSRTT, terwijl enkele andere 
groepen ratten werden getraind in de DRT. Vervolgens werd tijdens een serie testdagen 
bij alle ratten de mate van impulsiviteit gemeten terwijl steeds de activiteit van een of 
meerdere subtypen van de cannabinoïd of opioïd receptoren tijdelijk verhoogd (door 
het toedienen van een zogenaamde agonist voor deze receptor(s)) of juist geremd (door 
toedoening van een zogenaamde antagonist voor de receptor(s)) werd. Op sommige van 
de testdagen kregen de dieren daarnaast ook amfetamine, nicotine of GBR toegediend. 
De agonisten en antagonisten voor de cannabinoïd en opioïd receptoren werden in 
eerste instantie net zoals amfetamine, nicotine en GBR ‘systemisch’ toegediend via een 
injectie in de buikholte of onder de huid, waarbij het farmacon zich door het hele lichaam 
zal verspreiden. Daarnaast werden in enkele experimenten opioïd receptor agonisten en 
antagonisten ook lokaal geïnjecteerd in specifieke hersengebieden, om zo informatie te 
verkrijgen over waar in de hersenen opioïd receptoren betrokken zijn bij impulsief gedrag 
(Hoofdstuk 2).

Conclusies omtrent de rol van cannabinoïd en opoïd neurotransmitter systemen bij impulsief 
gedrag
Kort samengevat heeft ons onderzoek duidelijk gemaakt dat de cannabinoïd en opioïd 
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neurotransmitter systemen specifieke, en grotendeels verschillende rollen spelen bij het 
reguleren van impulsieve actie en impulsieve keuze (voor een schematisch overzicht van alle 
resultaten, zie Tabel 6.1, pagina 126). Het bleek dat vooral de activiteit van een bepaald type 
cannabinoïd receptor, de CB1 receptor, en een bepaald type opioïd receptor, de µ-opioïd 
receptor, beide typen van impulsief gedrag kan beïnvloeden. De onderzoeksresultaten die 
besproken zijn in Hoofdstuk 3 en 4 laten zien dat hoewel activatie van cannabinoïd CB1 
receptoren zowel impulsieve actie als impulsieve keuze kan beïnvloeden, dit gebeurt in 
tegengestelde richting en via verschillende mechanismen. Bij het reguleren van impulsieve 
actie lijkt CB1 receptor activatie het gevolg van een continue afgifte van endogene 
cannabinoïden, en leidt dit tot meer impulsieve acties. Aan de andere kant dienen de CB1 
receptoren die het maken van impulsieve keuzes kunnen onderdrukken geactiveerd te 
worden door bijvoorbeeld het toedienen van Δ9-tetrahydrocannabinol (afgekort THC, het 
belangrijkste psychoactieve bestandsdeel van cannabis en een CB1 receptor agonist) of 
amfetamine (er vindt hierbij dus geen afgifte van lichaamseigen cannabinoïden plaats). 
Wat betreft het opioïd neurotransmitter systeem laten zowel de huidige experimenten 
(Hoofdstuk 2 en 4) als enkele eerder gepubliceerde studies eensgezind zien dat µ-opioïd 
receptoren onder ‘normale’ (baseline) omstandigheden geen grote rol spelen bij het 
reguleren van impulsief gedrag. Daarentegen kan overmatige activatie van deze receptoren 
(bijvoorbeeld als gevolg van een injectie met amfetamine, GBR of het opiaat morfine), 
leiden tot verminderde gedragsinhibitie in de 5-CSRTT en meer impulsieve keuzes in de 
DRT. Interessant genoeg zijn er recentelijk in humane studies ook aanwijzingen verkregen 
dat mensen met een hyperactief opioïd neurotransmitter systeem impulsiever zijn.

Toegegeven, alle data tezamen scheppen een complex beeld van hoe de hersenen impulsief 
gedrag reguleren. Onze data sluiten in ieder geval aan bij eerdere humane en rat studies 
die hebben laten zien dat de neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan 
impulsieve actie en impulsieve keuze grotendeels verschillend zijn. Daarnaast hebben onze 
studies duidelijk gemaakt dat de mechanismen die ten grondslag liggen aan impulsiviteit 
onder ‘normale’ (baseline) omstandigheden gedeeltelijk verschillen van de mechanismen 
die een rol spelen bij de effecten van verslavende middelen op dit gedrag. Sterker nog, 
de data suggereren dat de neuronale mechanismen die drug-geïnduceerde impulsiviteit 
reguleren per drug verschillen. Deze conclusies zijn ook weer niet zo verrassend gezien 
het complexe netwerk van hersengebieden dat betrokken is bij het uiten van impulsief 
gedrag, en de hoeveelheid neurotransmitter systemen die daarbij een rol spelen. Iedere 
verstoring van de communicatie binnen dit neuronale netwerk leidt tot veranderingen in 
impulsief gedrag, waarbij de aard en de locatie van de verstoring zullen bepalen wat voor 
gedragsveranderingen er optreden (zoals veranderingen op het gebied van impulsieve 
actie of impulsieve keuze). Een gevolgtrekking uit deze conclusie is echter wel dat een 
effectieve behandeling van impulscontrole problemen bij patiënten waarschijnlijk inzicht 
in de precieze aard van de neurobiologische verstoringen en een veel persoonlijkere 
aanpak vereist. Een van de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift is dan ook dat 
er zich cannabinoïd CB1 en µ-opioïd receptoren bevinden op zenuwcellen in het neuronale 
netwerk dat impulsief gedrag reguleert, en dat beide receptoren dus een potentieel ‘target’ 
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zijn voor nieuwe medicatie tegen overmatige impulsiviteit.

Ons tweede onderzoeksdoel was om inzicht te krijgen in hoe de activiteit van cannabinoïd 
CB1 en µ-opioïd receptoren impulsief gedrag kan beïnvloeden. De bevindingen uit onze 
5-CSRTT experimenten lijken aan te geven dat er bij het totstand komen van impulsieve 
acties interacties plaatsvinden met het dopamine neurotransmitter systeem. Dat er in 
de hersenen wederzijdse interacties plaatsvinden tussen dopamine neurotransmissie en 
cannabinoïde dan wel opioïde neurotransmissie is al eerder in verscheidene chemische 
studies en gedragsexperimenten bij mens en rat aangetoond. Interessant is dat bij 
impulsieve actie het type interactie dat plaatsvindt (dopamine-cannabinoïd dan wel 
dopamine-opioïd) sterk afhankelijk lijkt van de precieze karakteristieken van de dopamine 
neurotransmissie (hoeveelheid afgegeven dopamine, van welke zenuwcellen naar 
welke zenuwcellen, en binnen welk tijdsbestek). Anderzijds zou onze data ook verklaard 
kunnen worden wanneer de interacties slechts plaatsvinden binnen specifieke delen 
van de hersenen: Dopamine-cannabinoïd interacties vooral in oppervlakkige (corticale) 
hersengebieden, dopamine-opioïd interacties met name in dieper gelegen (subcorticale) 
hersengebieden. Hoewel niet uit te sluiten valt dat de µ-opioïd receptoren die betrokken 
zijn bij het reguleren van impulsieve actie zich ook op andere plaatsen in de hersenen 
bevinden laten de huidige resultaten (Hoofdstuk 2) zien dat ze zich in ieder geval in één 
specifiek subcorticaal hersengebied bevinden, de zogenaamde shell van de nucleus 
accumbens. Van dit hersengebied was al bekend dat het een rol speelt bij de regulatie 
van impulsief gedrag. Helaas is het ons nog niet gelukt om informatie te verkrijgen over 
de locatie van de cannabinoïd CB1 receptoren. En behalve dan dat DRT experimenten in 
dit proefschrift en eerdere studies hebben aangetoond dat activatie van cannabinoïd CB1 
en µ-opioïd receptor ook effecten kan hebben op impulsieve keuze, blijft ook de exacte 
rol van beide receptoren bij dit aspect van impulsiviteit grotendeels onbekend. We weten 
slechts dat de situatie voor impulsieve keuze anders is dan voor impulsieve actie, en dat het 
onwaarschijnlijk is dat er bij het maken van impulsieve keuzes een interactie plaatsvindt 
tussen de opioïd en dopamine neurotransmitter systemen. De effecten van cannabinoïd 
CB1 receptor activatie op impulsieve keuze zouden daarentegen wel kunnen voortkomen 
uit een cannabinoïd-dopamine interactie. Vervolgstudies zullen hierover uitsluitsel moeten 
geven. Dergelijke studies zouden wellicht ook naar andere aspecten van impulsief gedrag 
kunnen kijken, zoals bijvoorbeeld respons inhibitie, het vermogen om nog te kunnen 
stoppen met een respons nadat die al in gang gezet is. Hoewel het huidige onderzoek hier 
niet op in kon gaan zijn er aanwijzingen dat de cannabinoïd en opioïd neurotransmitter 
systemen ook bij dat aspect van impulsiviteit een rol spelen.

Tenslotte zou het vanuit klinisch perspectief interessant zijn om in toekomstig onderzoek 
meer onderscheid te maken tussen ratten die van nature hyper-impulsief of juist hypo-
impulsief zijn, in plaats van te werken met groepen ‘normale’, gemiddeld impulsieve ratten 
zoals tot op heden in de meeste onderzoeken gebeurt. Dergelijk onderzoek biedt mogelijk 
ook een antwoord op de al lang bestaande paradox dat acute toediening van amfetamine 
impulsieve acties opwekt in de 5-CSRTT, terwijl het in de kliniek juist wordt voorgeschreven 
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om impulsiviteit te verlagen. Al valt ook niet uit te sluiten dat bij deze paradox ook andere 
factoren een rol spelen, zoals de gebruikte dosering van amfetamine en de leeftijd van 
de onderzoekssubjecten (humane jongeren versus volwassen ratten). Echter, het feit 
dat amfetamine toediening in ieder geval zowel bij mensen als bij ratten impulsieve 
actie beïnvloedt is een aanwijzing dat rat studies zoals in dit proefschrift besproken wel 
degelijk relevant zijn. Zo hebben de huidige experimenten laten zien dat de rol van zowel 
het cannabinoïd systeem als het opioïd systeem bij impulsief gedrag niet geheel overlapt 
met die van de dopamine of noradrenaline neurotransmitter systemen, de twee ‘targets’ 
van alle huidige impulscontrole medicatie. Wellicht dat toekomstige medicatie gericht 
op het normaliseren van cannabinoïde en/of opioïde neurotransmissie dus bepaalde 
patiëntenpopulaties kan helpen die niet gebaat zijn bij de huidige beschikbare medicatie. 
Klinische studies die de laatste jaren gedaan zijn met de opioïd receptor antagonist 
Naltrexone® als medicatie tegen overmatige impulsiviteit lijken deze conclusie in ieder 
geval voor het opioïd systeem te bevestigen.

De rol van het cannabinoïd neurotransmitter systeem bij drugsverslaving
In Hoofdstuk 5 van dit proefschrift werd de focus van het onderzoek verschoven van 
impulsief gedrag naar drugsverslaving. Drugsverslaving is een chronische psychiatrische 
stoornis waarbij het leiden van een ‘normaal’ leven ernstig belemmerd wordt door 
compulsief, veelvuldig en overmatig gebruik van een of meerdere drugs (inclusief nicotine 
en alcohol!). Naast dat het enorme gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, heeft een 
drugsverslaving meestal grote financiële en sociale consequenties voor de verslaafde. 
Maar ook de maatschappelijke kosten van drugsverslaving zijn hoog, vooral op het gebied 
van gezondheidszorg en criminaliteitsbestrijding. Een succesvolle behandeling van deze 
psychiatrische stoornis is dan ook zeer gewenst. Het grootste probleem daarbij is dat als 
het verslaafden al lukt te stoppen met het gebruiken van drugs, ze langdurig en wellicht 
zelfs permanent kwetsbaar blijven om terug te vallen in hun oude gewoonte om drugs 
te gebruiken. Helaas is er nog geen medicatie beschikbaar waarmee terugval bij alle 
verslaafden effectief onderdrukt kan worden. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van 
betere medicatie ernstig belemmerd door ons gebrekkige inzicht in wat er precies misgaat 
in de hersenen wanneer een verslaafde terugvalt in drugsgebruik.

Onderzoek naar de neurobiologie van terugval in drugsgebruik
Om meer te weten te komen over de neurobiologie van terugval in drug zoekgedrag en 
drugsgebruik bestaan er al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zogenaamde drug zelf-
toediening modellen voor ratten. In dergelijke modellen wordt gebruik gemaakt van het 
feit dat middelen die voor mensen verslavend zijn, ook de middelen zijn die ratten zichzelf 
willen toedienen. In het drug zelf-toediening model dat in het huidige onderzoek gebruikt 
is, werden groepen ratten gedurende drie weken in experimentele kooien getraind om een 
pedaaltje in te drukken voor een intraveneuze injectie met heroïne, terwijl andere ratten 
(controles) met dezelfde handeling gedurende de trainingssessies druppels suikerwater (een 
niet-verslavend middel) konden verdienen. Een belangrijk aspect van drug zelf-toediening 
modellen is dat het verkrijgen van de beloning (hier heroïne of suiker) steeds onmiddelijk 
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gevolgd wordt door de presentatie van een aantal stimuli, bijvoorbeeld een klikkend geluid 
en een lampje dat gaat branden. Deze stimuli, die van zichzelf geen emotionele waarde 
hebben, krijgen door de consequente associatie met een beloning voor de rat een sterke 
belonende waarde. Dit is te vergelijken met de associatie die een heroïne verslaafde na 
verloop van tijd legt tussen bijvoorbeeld een spuit en een lepel en het klaar maken en 
zichzelf toedienen van heroïne. Naast hernieuwd drugsgebruik en stress is blootstelling 
aan dit soort drug-geassocieërde stimuli (en omgevingen) de belangrijkste factor die bij 
verslaafden kan leiden tot een terugval. Bij ratten in een drug zelf-toediening model kan 
een vergelijkbaar proces worden waargenomen. Zelfs na weken zonder de gelegenheid 
te hebben gehad zichzelf heroïne (of suikerwater) toe te dienen (drug onthouding), zal 
hernieuwde blootstelling aan de drug-geassocieërde stimuli (het klikkende geluid en het 
lichtje) en de experimentele kooi (de drug-geassocieërde omgeving) ervoor zorgen dat 
ratten weer op zoek gaan naar de heroïne (of suiker). De sterke belonende waarde die de 
drug-geassocieërde stimuli en omgeving hebben gekregen, komt tijdens een hernieuwde 
blootstelling aan deze stimuli (de terugval-test) tot uiting in het feit dat de ratten het 
pedaaltje zullen blijven indrukken, dit ondanks het feit dat het zoekgedrag niet meer 
beloond wordt met intraveneus toegediende heroïne (of druppels suikerwater).  

De rol van het cannabinoïd systeem bij drugzoekgedrag en de onderzoeksvraag
Uit onderzoeken met drug zelf-toediening modellen is al meer dan een decennium geleden 
duidelijk naar voren gekomen dat het cannabinoïd systeem een belangrijke rol speelt tijdens 
terugval in drug zoekgedrag. Dit gedrag wordt bij ratten namelijk aanzienlijk onderdrukt 
wanneer men door het toedienen van een CB1 receptor antagonist tijdelijk voorkomt dat de 
cannabinoïd CB1 receptoren in de hersenen geactiveerd kunnen worden. Daarentegen kan 
het direct activeren van de CB1 receptoren door toediening van een CB1 receptor agonist 
juist een terugval opwekken. Deze effecten lijken onafhankelijk te zijn van welk type drugs 
(of lekker voedsel!) de ratten voorheen gewend waren te krijgen, hetgeen impliceert dat 
activatie van CB1 receptoren een algemeen neuronaal mechanisme is dat betrokken is bij 
terugval in het oude zoekgedrag na blootstelling aan beloning-geassocieërde stimuli.

Helaas bleek een aantal jaar geleden dat CB1 receptor antagonisten (zoals Acomplia®, 
ofwel rimonabant, kortstondig op de markt geweest als medicijn tegen obesitas) niet voor 
alle patiënten geschikt zijn als medicatie vanwege depressie-gerelateerde bijwerkingen. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die aangrijpen op het cannabinoïd systeem, 
maar minder bijwerkingen hebben dan bijvoorbeeld rimonabant, is meer kennis over hoe 
het cannabinoïd systeem drug zoekgedrag reguleert een vereiste. Zoals aan het begin van 
deze samenvatting al vermeld kan neurotransmissie aan twee kanten beïnvloed worden, 
namelijk aan de afgifte-kant en aan de receptor-kant. In het geval van het cannabinoïd 
systeem lijkt de receptor-kant dus klinisch minder interessant. In het huidige onderzoek 
werd de aandacht dan ook verschoven naar de afgifte-kant. De onderzoeksvraag was 
hierbij: Gaat terugval naar heroïne en/of suiker zoekgedrag in de hersenen gepaard met 
afgifte van endogene cannabinoïden? En zo ja, welke subtypes cannabinoïden spelen hierbij 
een rol? Besloten werd te focussen op een specifiek gebied voor in de hersenen, de mediale 
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prefrontale cortex. Het is inmiddels algemeen bekend dat dit deel van de hersenen bij mens 
en rat een belangrijke rol speelt bij het opwekken van drug zoekgedrag, en dan vooral via 
connecties met dieper gelegen (subcorticale) hersengebieden zoals de nucleus accumbens. 
Daarnaast was bij ratten ook reeds aangetoond dat activatie van CB1 receptoren in de 
mediale prefrontale cortex een belangrijke rol speelt bij terugval in drug zoekgedrag. Als 
een direct vervolg op dat voorgaande onderzoek wilden wij in het huidige onderzoek met 
behulp van een zogenaamde in vivo microdialyse techniek (voor uitleg, zie Box 1, pagina 36) 
vaststellen of zenuwcellen in de mediale prefrontale cortex ook daadwerlijk cannabinoïden 
afgeven terwijl de rat terugvalt in drug zoekgedrag.

Heroïne zoekgedrag na een periode van onthouding gaat in de hersenen gepaard met een zeer 
specifieke afgifte van endogene cannabinoïden 
Voordat de afgifte van endogene cannabinoïden gemeten kon worden in de hersenen 
van ratten tijdens een terugval-test moest allereerst het nieuwe drug zelf-toediening 
model gevalideerd worden. In het kort bestaat dit model uit drie weken, tweemaal daagse 
heroïne of suiker zelf-toediening sessies gevolgd door drie weken onthouding en tot slot 
een of meerdere terugval-testen waarbij de terugval opgewekt wordt door hernieuwde 
blootstelling aan de drug-geassocieërde stimuli (klikkend geluid en een lichtje) en 
omgeving (de experimentele kooi). Net als in eerdere drug zelf-toediening modellen bleek 
het remmen van CB1 receptor activatie (via toedienen van een CB1 receptor antagonist) 
ook in ons nieuwe model zowel heroïne als suiker zoekgedrag te onderdrukken. Vervolgens 
werd in nieuwe groepen ratten de afgifte van endogene cannabinoïden in de mediale 
prefrontale cortex gemeten terwijl de ratten een terugval-test ondergingen. Uit de data 
van die experimenten bleek dat er tijdens het vertonen van drug zoekgedrag inderdaad 
afgifte van cannabinoïden plaatsvindt in de mediale prefrontale cortex. Interessant hierbij 
was dat er sprake was van een heel specifiek afgifte patroon, waarbij heroïne zoekgedrag 
ten opzichte van suiker zoekgedrag gepaard ging met een sterk verhoogde afgifte van 
met name het endogene cannabinoïd 2-arachidonyl glycerol (‘2-AG’). Verder werd deze 
verhoogde 2-AG afgifte in heroïne ratten alleen waargenomen in het hoger gelegen, 
dorsale, subdeel van de mediale prefrontale cortex.

De huidige data lijken dus te suggereren dat het remmen van 2-AG afgifte, en dan vooral 
de afgifte in de dorsale mediale prefrontale cortex, een ‘target’ zou kunnen zijn voor 
toekomstige medicatie om terugval bij verslaafden te onderdrukken. Kanttekening hierbij 
is wel dat nog uitgezocht dient te worden of 2-AG ook een belangrijke rol speelt bij terugval 
in zoekgedrag naar andere verslavende middelen zoals cocaïne, nicotine en alcohol. In 
ieder geval wijzen de huidige data erop dat 2-AG in de mediale prefrontale cortex een 
minder belangrijke rol speelt bij het opwekken van zoekgedrag naar niet-verslavende 
beloningen zoals suiker. Dit vergroot de klinische potentie van medicatie gericht op het 
verminderen van 2-AG afgifte. Ook zijn er nog vervolgexperimenten nodig om aan te 
tonen dat de waargenomen afgifte van 2-AG in het dorsale deel van de mediale prefrontale 
cortex daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de terugval in heroïne zoekgedrag, en via 
welk neuronale mechanisme. Desalnietemin lijkt het op basis van de data aannemelijk dat 
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2-AG afgifte in dit hersengebied ten grondslag ligt aan de grote belonende waarde van met 
name heroïne-geassocieerde stimuli, en daarmee een rol kan spelen bij het opwekken van 
hunkering naar drugs en terugval in drugsgebruik. Verder kan er op basis van de beschikbare 
literatuur ook al gespeculeerd worden over een mogelijk neuronaal mechanisme. Eerdere 
studies hebben namelijk aangetoond dat activatie van CB1 receptoren in de mediale 
prefrontale cortex er voor kan zorgen dat de communicatie vanuit de mediale prefrontale 
cortex naar andere hersengebieden, waaronder de nucleus accumbens, tijdelijk toeneemt. 
In dat kader past de in onze studie gevonden regio-specificiteit (voornamelijk 2-AG 
afgifte in het dorsale deel van de mediale prefrontale cortex) heel goed binnen de huidige 
wetenschappelijke opvatting dat een van de belangrijkste neuronale processes voorafgaand 
aan (en tijdens) een terugval een verhoogde communicatie tussen specifiek het dorsale 
deel van de mediale prefrontale cortex en de nucleus accumbens is. 

Eindconclusies
Dit proefschrift heeft bevestigd dat zowel het cannabinoïd als het opioïd neurotransmitter 
systeem een belangrijke rol speelt bij het reguleren van bepaalde aspecten van impulsief 
gedrag. Echter, de uitgevoerde studies hebben ook aangetoond dat er belangrijke 
verschillen bestaan tussen hoe en onder welke omstandigheden activatie van cannabinoïd 
CB1 receptoren versus µ-opioïd receptoren hierbij een rol spelen. Verder komt uit de 
data in Hoofdstukken 2-4 duidelijk naar voren dat de neuronale mechanismen waarmee 
verslavende middelen impulsiviteit beïnvloeden veel diverser en complexer zijn dan eerder 
gedacht werd. Tot slot hebben we in Hoofdstuk 5 ontdekt dat een terugval naar heroïne 
zoekgedrag bij ratten gepaard gaat met specifieke patronen van endogene cannabinoïd 
afgifte in de hersenen. Daarmee heeft ons werk een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de huidige kennis omtrent de neurobiologie van impulsief gedrag en drugsverslaving. 
Er zal nog veel meer onderzoek nodig zijn naar de rol van de cannabinoïd en opioïd 
neurotransmitter systemen in impulsief gedrag en drugsverslaving voordat we kunnen 
komen tot de ontwikkeling van mogelijke nieuwe medicatie tegen problematisch impulsief 
gedrag en/of drugsverslaving. De continue vooruitgang op het gebied van non-invasieve 
beeldvormende technieken voor de hersenen (bijvoorbeeld PET- en fMRI-scans) en de 
steeds snellere ontwikkeling van nieuwe farmacologische middelen om beter en meer 
selectief neurotransmissie te kunnen beïnvloeden zullen zeker gaan bijdragen aan het 
succes van die toekomstige studies. De data in dit proefschrift kunnen daarbij een leidraad 
vormen door de identificatie van relevante experimentele condities en hersengebieden.
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