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Controle over je verlangens. Diepe hersenstimulatie in impulscontrole en 
heroïne verslaving: een translationele benadering 

 

Verslaving wordt beschouwd als een chronische aandoening van de hersenen. 
Kenmerkend voor verslaving is dwangmatig en herhaaldelijk middelengebruik, zelfs 
wanneer zeer ernstige gevolgen van het middelengebruik optreden. Heroïne verslaving is 
één van de meest schadelijke verslavingen, door de hoge mortaliteit als gevolg van 
heroïne gebruik en daaraan gerelateerde problemen. De huidige behandelingen voor 
heroïne verslaving zijn met name gefocust op het verminderen en voorkomen van de 
schade van heroïne gebruik, maar niet op herstel van de verslaving. Dit heeft als gevolg 
dat weinig mensen volledig afkicken, wat leidt tot een grote last voor de gezondheidszorg, 
economie en maatschappij. Ondanks de huidig beschikbare behandelingen vallen veel 
mensen terug in hun verslaving. Diepe hersenstimulatie (DHS) is een mogelijke nieuwe 
methode voor behandelresistente patiënten. Voor deze neurochirurgische behandeling 
worden elektrodes in de hersenen geïmplanteerd, waar ze continue korte elektrische 
pulsen afgeven. DHS wordt al toegepast bij de ziekte van Parkinson. Op dit moment 
worden de mogelijkheden onderzocht om DHS toe te passen bij psychiatrische 
aandoeningen, zoals dwangstoornissen en middelen verslaving. In dit proefschrift heb ik 
met behulp van een diermodel onderzocht wat de effecten zijn van DHS op verschillende 
aspecten van heroïne verslaving. Omdat verminderde impulscontrole een belangrijk 
aspect is van psychiatrische aandoeningen waarvoor de toepassing van DHS op dit 
moment wordt onderzocht, inclusief middelen verslaving, heb ik ook het effect van DHS 
op verschillende vormen van impulsief gedrag onderzocht.  

Verslaving 
Er zijn verschillende diermodellen ontwikkeld om de onderliggende mechanismen van 
middelen verslaving te bestuderen. In hoofdstuk 2 is een uitgebreid overzicht gegeven van 
de diermodellen en hun translationele waarde. Voor dit proefschrift is het drug zelf-
toedienings model gebruikt. In dit model worden ratten getraind om op een pedaal te 
duwen, dan wel met hun snuit een lichtstraal in responsegat te doorbreken, wat leidt tot 
een intraveneuze injectie met heroïne. De injectie met heroïne wordt direct gekoppeld 
aan een stimulus; een brandend lampje of een geluid. Deze stimuli hebben op zichzelf 
geen motivationele waarde, maar worden na herhaaldelijke presentatie geassocieerd met 
het verkrijgen van heroïne en het gedragseffect van heroïne. Dit is te vergelijken met het 
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verband dat een heroïne verslaafde patiënt gaat leggen tussen de hulpmiddelen die nodig 
zijn om heroïne te gebruiken en het effect van heroïne. Ook kan in dit model de motivatie 
om heroïne te krijgen worden nagebootst door een oplopend aantal keer de ratten een 
respons te laten maken om één heroïne injectie te krijgen. Hoe vaker ze responderen, des 
te gemotiveerder ze zijn om één heroïne injectie te krijgen. Ten derde wordt dit model 
gebruikt om terugval in drugsgebruik na een periode van abstinentie na te bootsen. Dit 
wordt gedaan door de ratten bloot te stellen aan de stimuli die met heroïne zijn 
geassocieerd, zonder dat heroïne wordt verkregen. Naast deze geconditioneerde stimuli 
kan stress of een injectie met heroïne ook worden gebruikt om terugval te induceren. 
Deze factoren zorgen ook in verslaafde patiënten voor hunkering naar de drugs en 
terugval in drugsgebruik.  

Naast een beschrijving van diermodellen voor middelen verslaving wordt in 
hoofdstuk 2 ook een uitgebreid overzicht gegeven van de hersengebieden die een rol 
spelen bij middelen verslaving. Drugs zorgen voor een toename in dopamine in de nucleus 
accumbens (NA), een hersengebied dat belangrijk is voor directe beloning. De NA bestaat 
uit twee subgebieden, namelijk de NAcore en NAshell, die een rol spelen bij verschillende 
aspecten van verslaving. De NAcore is voornamelijk betrokken bij geconditioneerd gedrag 
als gevolg van stimuli die een beloning voorspellen. De NAshell daarentegen is belangrijk 
voor het belonende aspect en plezierige gevoel van drugs. De prefrontale cortex (PFC) is 
van belang voor planning en keuze en staat via glutamaterge projecties in verbinding met 
de NA. Er wordt gedacht dat veranderingen in de PFC-NA verbinding als gevolg van 
langdurig drugsgebruik zorgen voor de instandhouding van verslaving, bijvoorbeeld door 
verminderde cognitieve controle over het gedrag. Een derde hersengebied, de amygdala, 
speelt een belangrijke rol bij het aanleren van geconditioneerd gedrag door de koppeling 
tussen emotioneel neutrale stimuli en belonende stimuli te maken. De amygdala is 
daarom sterk betrokken bij terugval veroorzaakt door geconditioneerde stimuli. Recent is 
ontdekt dat een ander hersengebied, de insula, mogelijk ook een rol speelt bij verslaving, 
in het bijzonder bij de herinnering aan de lichamelijke effecten van drugsgebruik. De insula 
heeft verbindingen met de NA, PFC en amygdala. 

Verschillende hersengebieden komen daarom in aanmerking als potentieel 
doelgebied voor behandeling van verslaving door middel van DHS. Het meeste onderzoek 
is gedaan naar de NA in verschillende diermodellen en met verschillende soorten drugs. 
De meeste studies wijzen uit dat DHS van de NA zorgt voor vermindering van terugval 
gedrag, al lijkt er verschil te zijn tussen soorten drugs (psychostimulantia versus opiaten 
en alcohol) en subgebied van de NA (NAcore versus NAshell).  

Impulsiviteit 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen verslavingsgedrag 
en impulsief gedrag. Veel criteria voor problematisch middelengebruik in de DSM-5, een 
handboek voor de psychiatrie, zijn gerelateerd aan verminderde impulscontrole. In 
hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de onderliggende neurobiologische 
mechanismen van impulsiviteit. Er is veel overlap in hersengebieden die een rol spelen bij 
verslaving en impulsief gedrag, zoals de NA, PFC en amygdala. Net als bij verslaving wordt 
gedacht dat impulsief gedrag voortkomt uit een veranderde verbinding tussen NA-PFC. 
Doordat er een grote overlap is tussen impulsief gedrag en verslaving, is het verminderen 
van impulsief gedrag een mogelijk aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen van 
verslaving.  

Voor impulsief gedrag bestaan verschillende diermodellen om verschillende 
vormen van impulsiviteit te bestuderen, welke uitgebreid worden toegelicht in hoofdstuk 
1. De diermodellen zijn gebaseerd op impulsiviteitstaken voor mensen, waardoor het 
makkelijk is een vertaalslag te maken naar de klinische situatie. In dit proefschrift is 
gebruik gemaakt van de five-choice serial reaction time task (5-CSRTT), de stop-signal task 
(SST) en de delayed reward task (DRT). In de 5-CSRTT leren ratten te responderen voor 
een lichtstimulus in één van in totaal vijf response opties. Wanneer ratten reageren 
voordat een lichtstimulus wordt aangeboden, wordt dat gedefinieerd als impulsief gedrag; 
een geplande beweging die niet onderdrukt kan worden. Een andere vorm van 
zogenaamde impulsieve actie wordt gemeten met de SST. Ratten leren zo snel mogelijk te 
reageren op een lichtstimulus, maar in 25% van de gevallen wordt een auditief stopsignaal 
aangeboden, dat aangeeft dat het automatische gedrag moet worden onderdrukt. De DRT 
meet impulsieve keuze, waarbij de voorkeur tussen onmiddellijke kleine beloningen en 
grotere, maar uitgestelde beloningen wordt bepaald. Een grote voorkeur voor de 
onmiddellijke beloning wordt als impulsieve keuze beschouwd. In het diermodel moeten 
de ratten kiezen tussen een kleine voedselbeloning en een grotere voedselbeloning die na 
een oplopende wachtperiode wordt gegeven.  

Verband tussen verslaving en impulsief gedrag 
Ondanks dat er een verband tussen impulsief gedrag en verslaving is gevonden, is het nog 
niet volledig bekend wat de precieze relatie is. Voor psychostimulantia zoals cocaïne en 
nicotine is bijvoorbeeld aangetoond dat verschillende aspecten van impulsief gedrag een 
voorspellende waarde hebben voor verslavingsgedrag. Verhoogd impulsief gedrag is 
gerelateerd aan verhoogde motivatie voor het nemen van de middelen en meer kans op 
terugval in verslavingsgedrag. Voor alcohol en heroïne is deze relatie minder goed 
onderzocht. Daarom is in hoofdstuk 3 de relatie tussen heroïne zelf-toediening en 
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verband dat een heroïne verslaafde patiënt gaat leggen tussen de hulpmiddelen die nodig 
zijn om heroïne te gebruiken en het effect van heroïne. Ook kan in dit model de motivatie 
om heroïne te krijgen worden nagebootst door een oplopend aantal keer de ratten een 
respons te laten maken om één heroïne injectie te krijgen. Hoe vaker ze responderen, des 
te gemotiveerder ze zijn om één heroïne injectie te krijgen. Ten derde wordt dit model 
gebruikt om terugval in drugsgebruik na een periode van abstinentie na te bootsen. Dit 
wordt gedaan door de ratten bloot te stellen aan de stimuli die met heroïne zijn 
geassocieerd, zonder dat heroïne wordt verkregen. Naast deze geconditioneerde stimuli 
kan stress of een injectie met heroïne ook worden gebruikt om terugval te induceren. 
Deze factoren zorgen ook in verslaafde patiënten voor hunkering naar de drugs en 
terugval in drugsgebruik.  

Naast een beschrijving van diermodellen voor middelen verslaving wordt in 
hoofdstuk 2 ook een uitgebreid overzicht gegeven van de hersengebieden die een rol 
spelen bij middelen verslaving. Drugs zorgen voor een toename in dopamine in de nucleus 
accumbens (NA), een hersengebied dat belangrijk is voor directe beloning. De NA bestaat 
uit twee subgebieden, namelijk de NAcore en NAshell, die een rol spelen bij verschillende 
aspecten van verslaving. De NAcore is voornamelijk betrokken bij geconditioneerd gedrag 
als gevolg van stimuli die een beloning voorspellen. De NAshell daarentegen is belangrijk 
voor het belonende aspect en plezierige gevoel van drugs. De prefrontale cortex (PFC) is 
van belang voor planning en keuze en staat via glutamaterge projecties in verbinding met 
de NA. Er wordt gedacht dat veranderingen in de PFC-NA verbinding als gevolg van 
langdurig drugsgebruik zorgen voor de instandhouding van verslaving, bijvoorbeeld door 
verminderde cognitieve controle over het gedrag. Een derde hersengebied, de amygdala, 
speelt een belangrijke rol bij het aanleren van geconditioneerd gedrag door de koppeling 
tussen emotioneel neutrale stimuli en belonende stimuli te maken. De amygdala is 
daarom sterk betrokken bij terugval veroorzaakt door geconditioneerde stimuli. Recent is 
ontdekt dat een ander hersengebied, de insula, mogelijk ook een rol speelt bij verslaving, 
in het bijzonder bij de herinnering aan de lichamelijke effecten van drugsgebruik. De insula 
heeft verbindingen met de NA, PFC en amygdala. 

Verschillende hersengebieden komen daarom in aanmerking als potentieel 
doelgebied voor behandeling van verslaving door middel van DHS. Het meeste onderzoek 
is gedaan naar de NA in verschillende diermodellen en met verschillende soorten drugs. 
De meeste studies wijzen uit dat DHS van de NA zorgt voor vermindering van terugval 
gedrag, al lijkt er verschil te zijn tussen soorten drugs (psychostimulantia versus opiaten 
en alcohol) en subgebied van de NA (NAcore versus NAshell).  

Impulsiviteit 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen verslavingsgedrag 
en impulsief gedrag. Veel criteria voor problematisch middelengebruik in de DSM-5, een 
handboek voor de psychiatrie, zijn gerelateerd aan verminderde impulscontrole. In 
hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de onderliggende neurobiologische 
mechanismen van impulsiviteit. Er is veel overlap in hersengebieden die een rol spelen bij 
verslaving en impulsief gedrag, zoals de NA, PFC en amygdala. Net als bij verslaving wordt 
gedacht dat impulsief gedrag voortkomt uit een veranderde verbinding tussen NA-PFC. 
Doordat er een grote overlap is tussen impulsief gedrag en verslaving, is het verminderen 
van impulsief gedrag een mogelijk aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen van 
verslaving.  

Voor impulsief gedrag bestaan verschillende diermodellen om verschillende 
vormen van impulsiviteit te bestuderen, welke uitgebreid worden toegelicht in hoofdstuk 
1. De diermodellen zijn gebaseerd op impulsiviteitstaken voor mensen, waardoor het 
makkelijk is een vertaalslag te maken naar de klinische situatie. In dit proefschrift is 
gebruik gemaakt van de five-choice serial reaction time task (5-CSRTT), de stop-signal task 
(SST) en de delayed reward task (DRT). In de 5-CSRTT leren ratten te responderen voor 
een lichtstimulus in één van in totaal vijf response opties. Wanneer ratten reageren 
voordat een lichtstimulus wordt aangeboden, wordt dat gedefinieerd als impulsief gedrag; 
een geplande beweging die niet onderdrukt kan worden. Een andere vorm van 
zogenaamde impulsieve actie wordt gemeten met de SST. Ratten leren zo snel mogelijk te 
reageren op een lichtstimulus, maar in 25% van de gevallen wordt een auditief stopsignaal 
aangeboden, dat aangeeft dat het automatische gedrag moet worden onderdrukt. De DRT 
meet impulsieve keuze, waarbij de voorkeur tussen onmiddellijke kleine beloningen en 
grotere, maar uitgestelde beloningen wordt bepaald. Een grote voorkeur voor de 
onmiddellijke beloning wordt als impulsieve keuze beschouwd. In het diermodel moeten 
de ratten kiezen tussen een kleine voedselbeloning en een grotere voedselbeloning die na 
een oplopende wachtperiode wordt gegeven.  

Verband tussen verslaving en impulsief gedrag 
Ondanks dat er een verband tussen impulsief gedrag en verslaving is gevonden, is het nog 
niet volledig bekend wat de precieze relatie is. Voor psychostimulantia zoals cocaïne en 
nicotine is bijvoorbeeld aangetoond dat verschillende aspecten van impulsief gedrag een 
voorspellende waarde hebben voor verslavingsgedrag. Verhoogd impulsief gedrag is 
gerelateerd aan verhoogde motivatie voor het nemen van de middelen en meer kans op 
terugval in verslavingsgedrag. Voor alcohol en heroïne is deze relatie minder goed 
onderzocht. Daarom is in hoofdstuk 3 de relatie tussen heroïne zelf-toediening en 
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impulsieve keuze bestudeerd. Hiervoor werd een groep ratten eerst in de DRT getraind en 
geselecteerd op de mate van impulsieve keuze op basis van hun prestaties in de DRT. 
Vervolgens werden ze getraind in het heroïne zelf-toedieningsmodel. In tegenstelling tot 
wat er voor psychostimulantia was gevonden, was de heroïne inname, de motivatie om 
heroïne te nemen en de gevoeligheid voor terugval na presentatie van heroïne 
geassocieerde stimuli of een injectie met heroïne niet afhankelijk van de mate van 
impulsiviteit. Het bleek echter dat het impulsief gedrag toenam tijdens de periode dat ze 
heroïne kregen. Deze vorm van impulsief gedrag wordt ook bij heroïne patiënten 
waargenomen en lijkt dus verklaard te kunnen worden door de inname van heroïne.  

Stress en impulsiviteit 
Veel farmacologische interventies die gericht zijn op de vermindering van terugval in 
drugsgebruik zijn ook effectief in het verlagen van impulsiviteit, hetgeen nog een reden is 
om aan te nemen dat er een sterk verband tussen impulsiviteit en drugsgebruik bestaat. 
Naast drugs-gerelateerde stimuli of drugs zelf, kan acute stress ook terugval in 
drugsgebruik veroorzaken. Vanwege de sterke relatie tussen impulsiviteit en drugsgebruik, 
is het mogelijk dat acute stress ook een effect heeft op impulsief gedrag. Daarom is in 
hoofdstuk 4 het effect van acute stress op impulsieve keuze en response inhibitie 
bestudeerd. Acute stress werd opgewekt door middel van een injectie met yohimbine, 
een competitieve α2 adrenoceptor antagonist. Yohimbine bootst de lichamelijke 
stressresponse na en wordt veel gebruikt om de effecten van acute stress te bestuderen. 
In onze studie verlaagde yohimbine de impulsieve keuze, gemeten in de DRT. In de SST 
werd een baseline-afhankelijk effect gevonden; namelijk de laag impulsieve dieren 
werden impulsiever door yohimbine en de hoog impulsieve dieren werden minder 
impulsief. Deze studie laat zien dat de effecten van acute stress op impulsief gedrag 
afhangen van de mate van impulsiviteit. De gevonden effecten komen sterk overeen met 
de effecten van cocaïne, amfetamine, methylfenidaat en nicotine op verschillende typen 
van impulsiviteit. Deze overeenkomst is mogelijk te verklaren door de werking van zowel 
psychostimulantia als yohimbine op dopaminerge en noradrenerge neurotransmitter-
systemen. Ondanks dat we dat niet verder onderzocht hebben, lijkt dit een waarschijnlijke 
verklaring voor cross sensitization van stress en psychostimulantia. Door de effecten van 
stress op dopaminerge hersengebieden die een rol spelen bij motivatie, en daarmee 
belangrijk zijn voor impulsiviteit en verslaving, kan dit leiden tot een verhoogde kans op 
verslaving en terugval. 

Diepe hersenstimulatie bij heroïne verslaving 
In het tweede deel van dit proefschrift zijn de effecten van DHS op aspecten van 
verslaving en impulsiviteit onderzocht. Voor DHS worden twee elektrodes in het brein 
geïmplanteerd. Dit maakt continue stimulatie van diep liggende hersengebieden mogelijk. 
De stimulatieparameters zijn individueel in te stellen en de effecten van stimulatie zijn 
omkeerbaar, wat grote voordelen zijn van deze techniek. Het precieze 
werkingsmechanisme van DHS is nog niet bekend. Tegenwoordig wordt gedacht dat zowel 
neuronen in de buurt van de elektrode als passerende neuronen worden beïnvloed, met 
als gevolg dat een groot hersencircuit wordt gestimuleerd. Omdat psychiatrische 
aandoeningen waarschijnlijk veroorzaakt worden door een verstoord neuronaal netwerk, 
is de hypothese dat behandeling met DHS gunstige effecten op dit verstoorde netwerk zal 
hebben. 

De NA lijkt een geschikt hersengebied voor DHS voor behandeling voor verslaving, 
vanwege zijn belangrijke rol in beloning en motivatie. In hoofdstuk 5 is onderzocht wat de 
effecten DHS in de subgebieden NAcore en de NAshell zijn op verschillende aspecten van 
heroïne verslaving. Deze studie is uitgevoerd met ratten in het heroïne zelf-
toedieningsmodel. Op basis van deze studie kan geconcludeerd worden dat NAcore DHS 
de motivatie om heroïne te nemen vermindert, extinctiegedrag faciliteert en specifiek 
terugval geïnduceerd door geconditioneerde stimuli verlaagt. NAcore DHS had geen effect 
op de algemene heroïne inname en terugval door heroïne injectie. NAshell DHS 
daarentegen had geen effect op al deze aspecten van het zelf-toedieningsmodel. Het 
NAcore subgebied blijkt een grote rol te spelen in geconditioneerd gedrag in 
motivationeel belangrijke situaties, wat mogelijk een verklaring is voor de specifieke 
effecten van NAcore DHS die in deze studie gevonden zijn.  

Diepe hersenstimulatie en impulsiviteit 
Vervolgens heb ik ook de effecten van DHS van de NAcore op impulsief gedrag 
bestudeerd. Impulsiviteit komt voor bij verschillende psychiatrische aandoeningen 
waarvoor de effectiviteit van een NA DHS behandeling momenteel wordt onderzocht. In 
hoofdstuk 6 is de studie beschreven, waarin NAcore DHS werd toegepast tijdens de DRT 
en de 5-CSRTT. Op deze manier werd onderzocht of het effect van NAcore DHS afhankelijk 
is van het type impulsief gedrag. Uit de resultaten blijkt dat de effecten van NAcore DHS in 
beide taken negatief correleert met het impulsief gedrag tijdens de baseline metingen 
(zonder DHS interventie). Dit betekent dat ratten die van nature impulsief zijn minder 
impulsief werden door NAcore DHS behandeling en vice versa. Deze resultaten geven 
verder inzicht in het klinische effect van DHS in psychiatrische aandoeningen waarbij 
verhoogde impulsiviteit een belangrijk kenmerk is, zoals verslaving en dwangstoornissen. 



181 

Nederlandse samenvatting | Appendices 

 

impulsieve keuze bestudeerd. Hiervoor werd een groep ratten eerst in de DRT getraind en 
geselecteerd op de mate van impulsieve keuze op basis van hun prestaties in de DRT. 
Vervolgens werden ze getraind in het heroïne zelf-toedieningsmodel. In tegenstelling tot 
wat er voor psychostimulantia was gevonden, was de heroïne inname, de motivatie om 
heroïne te nemen en de gevoeligheid voor terugval na presentatie van heroïne 
geassocieerde stimuli of een injectie met heroïne niet afhankelijk van de mate van 
impulsiviteit. Het bleek echter dat het impulsief gedrag toenam tijdens de periode dat ze 
heroïne kregen. Deze vorm van impulsief gedrag wordt ook bij heroïne patiënten 
waargenomen en lijkt dus verklaard te kunnen worden door de inname van heroïne.  

Stress en impulsiviteit 
Veel farmacologische interventies die gericht zijn op de vermindering van terugval in 
drugsgebruik zijn ook effectief in het verlagen van impulsiviteit, hetgeen nog een reden is 
om aan te nemen dat er een sterk verband tussen impulsiviteit en drugsgebruik bestaat. 
Naast drugs-gerelateerde stimuli of drugs zelf, kan acute stress ook terugval in 
drugsgebruik veroorzaken. Vanwege de sterke relatie tussen impulsiviteit en drugsgebruik, 
is het mogelijk dat acute stress ook een effect heeft op impulsief gedrag. Daarom is in 
hoofdstuk 4 het effect van acute stress op impulsieve keuze en response inhibitie 
bestudeerd. Acute stress werd opgewekt door middel van een injectie met yohimbine, 
een competitieve α2 adrenoceptor antagonist. Yohimbine bootst de lichamelijke 
stressresponse na en wordt veel gebruikt om de effecten van acute stress te bestuderen. 
In onze studie verlaagde yohimbine de impulsieve keuze, gemeten in de DRT. In de SST 
werd een baseline-afhankelijk effect gevonden; namelijk de laag impulsieve dieren 
werden impulsiever door yohimbine en de hoog impulsieve dieren werden minder 
impulsief. Deze studie laat zien dat de effecten van acute stress op impulsief gedrag 
afhangen van de mate van impulsiviteit. De gevonden effecten komen sterk overeen met 
de effecten van cocaïne, amfetamine, methylfenidaat en nicotine op verschillende typen 
van impulsiviteit. Deze overeenkomst is mogelijk te verklaren door de werking van zowel 
psychostimulantia als yohimbine op dopaminerge en noradrenerge neurotransmitter-
systemen. Ondanks dat we dat niet verder onderzocht hebben, lijkt dit een waarschijnlijke 
verklaring voor cross sensitization van stress en psychostimulantia. Door de effecten van 
stress op dopaminerge hersengebieden die een rol spelen bij motivatie, en daarmee 
belangrijk zijn voor impulsiviteit en verslaving, kan dit leiden tot een verhoogde kans op 
verslaving en terugval. 

Diepe hersenstimulatie bij heroïne verslaving 
In het tweede deel van dit proefschrift zijn de effecten van DHS op aspecten van 
verslaving en impulsiviteit onderzocht. Voor DHS worden twee elektrodes in het brein 
geïmplanteerd. Dit maakt continue stimulatie van diep liggende hersengebieden mogelijk. 
De stimulatieparameters zijn individueel in te stellen en de effecten van stimulatie zijn 
omkeerbaar, wat grote voordelen zijn van deze techniek. Het precieze 
werkingsmechanisme van DHS is nog niet bekend. Tegenwoordig wordt gedacht dat zowel 
neuronen in de buurt van de elektrode als passerende neuronen worden beïnvloed, met 
als gevolg dat een groot hersencircuit wordt gestimuleerd. Omdat psychiatrische 
aandoeningen waarschijnlijk veroorzaakt worden door een verstoord neuronaal netwerk, 
is de hypothese dat behandeling met DHS gunstige effecten op dit verstoorde netwerk zal 
hebben. 

De NA lijkt een geschikt hersengebied voor DHS voor behandeling voor verslaving, 
vanwege zijn belangrijke rol in beloning en motivatie. In hoofdstuk 5 is onderzocht wat de 
effecten DHS in de subgebieden NAcore en de NAshell zijn op verschillende aspecten van 
heroïne verslaving. Deze studie is uitgevoerd met ratten in het heroïne zelf-
toedieningsmodel. Op basis van deze studie kan geconcludeerd worden dat NAcore DHS 
de motivatie om heroïne te nemen vermindert, extinctiegedrag faciliteert en specifiek 
terugval geïnduceerd door geconditioneerde stimuli verlaagt. NAcore DHS had geen effect 
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effecten van NAcore DHS die in deze studie gevonden zijn.  

Diepe hersenstimulatie en impulsiviteit 
Vervolgens heb ik ook de effecten van DHS van de NAcore op impulsief gedrag 
bestudeerd. Impulsiviteit komt voor bij verschillende psychiatrische aandoeningen 
waarvoor de effectiviteit van een NA DHS behandeling momenteel wordt onderzocht. In 
hoofdstuk 6 is de studie beschreven, waarin NAcore DHS werd toegepast tijdens de DRT 
en de 5-CSRTT. Op deze manier werd onderzocht of het effect van NAcore DHS afhankelijk 
is van het type impulsief gedrag. Uit de resultaten blijkt dat de effecten van NAcore DHS in 
beide taken negatief correleert met het impulsief gedrag tijdens de baseline metingen 
(zonder DHS interventie). Dit betekent dat ratten die van nature impulsief zijn minder 
impulsief werden door NAcore DHS behandeling en vice versa. Deze resultaten geven 
verder inzicht in het klinische effect van DHS in psychiatrische aandoeningen waarbij 
verhoogde impulsiviteit een belangrijk kenmerk is, zoals verslaving en dwangstoornissen. 
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Diepe hersenstimulatie bij impulsieve keuze veroorzaakt door heroïne 
inname 
In het laatste experimentele hoofdstuk (hoofdstuk 7) heb ik getracht om de bevindingen 
van de hoofdstukken 3, 5 en 6 samen te brengen. In een pilot studie is onderzocht of 
NAcore DHS een effect heeft op de impulsieve keuze die verhoogd wordt door heroïne 
inname. Net zoals in hoofdstuk 3 werden de ratten eerst getraind in de DRT en vervolgens 
in het heroïne zelf-toedieningsmodel. Tijdens de heroïne zelf-toediening werd ook de 
mate van impulsieve keuze in de DRT gemeten en werd NAcore DHS toegepast in de DRT. 
NAcore DHS verlaagde impulsieve keuze tijdens de periode dat de ratten heroïne 
innamen, maar niet tijdens de periode daarna. De resultaten uit deze pilot studie 
suggereren dat NAcore DHS in staat is om impulsief gedrag dat verhoogd is door heroïne 
inname te veranderen.  

Diepe hersenstimulatie van de insula 
Een tweede pilot studie is beschreven in de algemene discussie, hoofdstuk 8. Naast de NA 
zijn ook andere gebieden interessant om te bestuderen voor DHS interventie voor 
verslaving. Recentelijk is ontdekt dat de insula een rol speelt bij verslaving, met name bij 
de herinnering aan de lichamelijke effecten van drugsgebruik. De meeste aanwijzingen 
hiervoor komen van studies naar nicotineverslaving. In een pilot studie hebben we 
daarom onderzocht of insula DHS effectief is in het verlagen van nicotine inname en 
terugval. Helaas gaf dit experiment geen gunstige resultaten, insula DHS had geen effect 
op de nicotine inname en terugval. Andere studies hebben echter wel effecten van 
manipulaties van de insula op nicotine inname en terugval gevonden. Een mogelijke 
verklaring voor de tegenstrijdige uitkomsten is een verschil in stimulatie parameters en de 
locatie van de DHS elektrodes. De insula is een grote en heterogene hersenstructuur, 
waardoor de exacte locatie van stimulatie van grote invloed is op de gevolgen van DHS.  

Klinische toepassing 
Concluderend lijkt op basis van de resultaten uit dit proefschrift en studies van anderen 
dat NA DHS een veelbelovende behandeling lijkt voor heroïne verslaving. Het is echter 
belangrijk om te vermelden dat implementatie van NA DHS voor verslaving bemoeilijkt 
wordt door verschillende factoren. Drugsverslaafde patiënten verkeren vaak in een 
minder stabiele sociale omgeving in vergelijking met bijvoorbeeld patiënten met 
dwangstoornissen en hebben een wisselend en minder goed beeld van de ziektelast. 
Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken of DHS ook een goede behandeling kan 
bieden voor patiënten die verschillende soorten drugs gebruiken.  

Ondanks deze factoren is DHS een krachtig instrument om enerzijds de 
onderliggende pathologische mechanismen van psychiatrische aandoeningen en 
anderzijds de therapeutische mechanismen van DHS te kunnen bestuderen. Het is daarom 
zeer relevant om onderzoek naar DHS voort te zetten om DHS als interventie voor 
behandelresistente psychiatrische patiënten te optimaliseren. 
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