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Nederlandse Samenvatting  
 
Dendrieten: de modulatie en ontwikkeling van dendritische exciteerbaarheid en 
synaptische plasticiteit 
 
Het brein bestaat uit miljoenen hersencellen, die samen in een complexe combinatie van 
connecties met elkaar, er voor zorgen dat we een stem kunnen herkennen, een 
gebeurtenis herinneren, en dat we kunnen filosoferen over het leven. Binnen dit netwerk 
vind de eerste stap in het proces van herkennen plaats in een individuele hersencel. Deze 
heeft op zichzelf al een heel complexe vorm en functie. Dit proefschrift kijkt naar de 
informatie verwerking die plaatsvindt binnen een enkele hersencel.  
Een hersencel heeft vele uitlopers, die dendrieten worden genoemd, waarop de hersencel 
signalen ontvangt van andere hersencellen. De dendrieten zijn vaak erg lang met veel 
vertakkingen, waardoor veel contactpunten met andere cellen mogelijk zijn. De vorm en 
de lengte van deze dendrieten is celtype afhankelijk en hangt af van de functie van de 
hersencel.  
Signalen van andere hersencellen die binnenkomen op een vergelegen tak van de 
dendritische boom hebben een intrinsiek probleem: Het electrisch signaal wat 
binnenkomt op de vergelegen tak, moet een grote afstand overbruggen naar het 
cellichaam en het axon, waar op grond van deze signalen de output van de hersencel 
wordt bepaald. Het signaal wordt echter steeds zwakker naarmate het een langere 
afstand moet afleggen in de dendriet door het lekken van electriciteit onderweg, 
vergelijkbaar met geluid wat zwakker klinkt als je ver weg staat. Om ervoor te zorgen dat 
ook de signalen in verre takken worden gehoord vertonen hersencellen verschillende 
compenstatie mechanismen. Dit is één van de onderwerpen in dit proefschrift.  
Dendrieten ontvangen niet alleen signalen van andere hersencellen, ze krijgen ook 
signalen terug van het cellichaam, waaruit ze kunnen destilleren wat de output van de 
hersencel was geweest. Dit signaal is essentieel voor de geheugen opslag binnen de 
dendrieten. Dit signaal kan op zijn beurt weer worden gemoduleerd door andere 
hersencellen. In het bijzonder remmende hersencellen kunnen het signaal juist stoppen. 
Het is echter niet bekend op welke plaats in de dendritische boom deze remmende 
hersencellen hun effect hebben. Ten slotte, al deze functies van dendrieten zijn 
beschreven voor volwassen hersencellen. Het is echter nog onduidelijk hoe deze functies 
ontstaan gedurende de ontwikkeling.  
De rol van ver weg gelegen signalen, de modulatie van remmende hersencellen op de 
dendriten en de ontwikkeling en de rol van deze factoren op informatie verwerking binnen 
de dendrieten is het onderwerp van dit proefschrift en worden geintroduceerd en 
bediscussieerd in hoofdstuk 1.  
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In hoofdstuk 2 heb ik gekeken naar pyramidaal cellen in de hippocampus, een 
hersengebied dat betrokken is bij de formatie van nieuwe herinnneringen. Deze cellen 
vertonen grotere contact signalen in de verre takken, vergeleken met contact signalen op 
een dichtbij gelegen tak, zodat de afzwakking door afstand wordt gecompenseerd. Dit 
impliceert echter dat wanneer een nieuw contact wordt gemaakt, het locaal ‘bekend’ 
moet zijn of het hier een ver weg gelegen tak betreft. Dit hoofdstuk kijkt hoe dit systeem 
van sterkere ver weg gelegen contacten kan ontstaan, waarbij ik gebruik gemaakt hebt 
van experimenten en computer simulaties. We hebben aangetoond dat de hoeveelheid 
calcium, een electrostatisch molecuul essentieel voor cel functioneren, in het contactpunt, 
aangeeft hoe ver dit contact af ligt van het cellichaam. Deze afstand afhankelijke calcium 
niveaus reguleren vervolgens de sterkte van het contact en daarmee de grootte van het 
signaal. Dit zorgde ervoor dat ook vergelegen contacten gehoord worden.  
Hoe de cel omgaat met vergelegen contacten is celtype specifiek. Pyramidaal cellen in de 
prefrontale cortex, een gebied belangrijk voor attentie en planning, bijvoorbeeld vertonen 
niet de sterkere contact signalen in de vergelegen dendrieten. Deze cellen kunnen echter 
locale supralineare signalen in de dendrieten genereren op basis van de summatie van 
meerdere inkomende signalen. Dit sterke signaal is dan weer in staat zijn om de 
verzwakking te compenseren. Dit worden “dendritische spikes” genoemd. In geisoleerd 
hersenmateriaal is aangetoond dat deze dendritische spikes kunnen worden gegenereerd 
als de cel signalen afvuurt met een hoge frequentie. Het is echter niet duidelijk of deze 
frequentie fysiologisch is. In hoofstuk 3 hebben we gekeken naar de activiteit van 
pyramidaal cellen in de prefrontale cortex in een wakker dier. We hebben aangetoond dat 
alhoewel de gemiddelde activiteit erg laag is in deze cellen, de activiteit zelf 
geconcentreerd was in korte periodes van hoge frequenties. Deze burst van activiteit was 
in staat om dendritische spikes te genereren. Dit was celtype specifiek, want alleen laag 5 
pyramidaal cellen vertoonden deze hoogfrequente activiteit. Dit in tegenstelling tot het 
andere prominente pyramidaal celtype in de prefrontale cortex, laag 2/3 pyramidaal 
cellen, die niet de vereiste frequenties vertoonden.  
Hersencontacten kunnen zowel activerend als remmend zijn. De combinatie van 
remmende en activerende inkomende signalen zorgen ervoor dat de activiteit van 
hersencellen nauwkeurig kan worden geregeld. In hoofdstuk 4 heb ik gekeken naar de 
verhouding remmende en activerende signalen gedurende de ontwikkeling. Daarnaast 
heb ik ook gekeken hoe de vorm van de dendrieten veranderde gedurende dezelfde 
periode. Ik heb aangetoond dat de activerende contacten eerder volwassen 
karakeristieken vertonen dan de remmende contacten, wat resulteerde in een 
veranderende verhouding activatie/remming gedurende de ontwikkeling. De dendritische 
vorm vertoonde een vergelijkbare ontwikkeling als de remmende contacten.  
In hoofstuk 5 heb ik onderzocht wat het effect van deze trage ontwikkeling van 
remmende contacten was op het functioneren van de dendrieten in de hippocampus 
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pyramidaalcellen. Ik heb aangetoond dat een specifieke vorm van remming, tonische 
remming, die een langdurige remming van de activiteit veroorzaakt, de dendritische 
activteit controleerde. Door het gebruik van specifieke farmacologische stoffen konden 
we aantonen dat dit effect gemedieerd was door een specifieke receptor, de α5 GABA-A 
receptor. Deze controle door inhibitie was leeftijdsafhankelijk want alleen de volwassen 
hersencellen waren hier gevoelig voor. Dit verklaarde de eerder gevonden verschillen in 
neuronaal leren tussen jonge en volwassen cellen. Dit effect van remming was specifiek 
voor de ver gelegen dendrieten, wat wijst op verschillende functionele gebieden binnen 
de dendritische boom.  
De implicaties van de resultaten uit mijn proefschrift en de relatie met eerder beschreven 
onderzoeken worden beschreven in hoofdstuk 6. Hier bespreek ik onder andere het nut 
van het hebben van verschillende functionele gebieden binnen de dendritische boom. Ook 
bespreek ik de implicaties van verschillende snelheden van ontwikkeling voor dendritisch 
functioneren. Als laatste bediscusseer ik de rol van tonische inhibitie op dendritische 
activiteit en de consequenties van mijn resultaten voor de recente medicijnontwikkelingen 
die specifiek dit type remming activeert. Ik sluit af met voorstellen voor nieuwe 
experimenten die onze kennis van dendritische activiteit en computatie verder kunnen 
vergroten.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


