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7. Nederlandse samenvatting 
Het schrijven van een thesis. Wie zichzelf ooit voor een dergelijke taak heeft 
gesteld, weet dat geduld, aandacht en concentratie belangrijke ingrediënten zijn 
om dit tot een goed einde te brengen. Vele jaren onderzoek hebben ons geleerd 
dat deze gedragingen voor een belangrijk gedeelte gebaseerd zijn op de signalen 
die plaatsvinden in de prefrontale cortex.  

De prefrontale cortex is te beschouwen als een knooppunt op de snelweg van 
verschillende neurotransmitter- en neuromodulatorroutes. Die neurotransmitters 
en neuromodulatoren zorgen voor een juiste overdracht van signalen. Belangrijk, 
want zonder de juiste mate aan signalen die op het juiste moment verstuurd 
worden, zouden gedragingen zoals concentratie en geduld niet mogelijk zijn. 
Neurotransmitters zorgen in dat geval voor de signaaloverdracht, en de 
neuromodulatoren verfijnen deze signalen, zodat deze inderdaad op de juiste tijd 
in de juiste mate aankomen bij de ontvangende hersencel. Omdat de prefrontale 
cortex zo’n verzamelpunt is voor neurotransmitter- en neuromodulatorroutes, is 
deze bij uitstek geschikt voor het integreren van informatie om complex cognitief 
gedrag te reguleren. De twee neuromodulatoren die centraal staan in deze thesis, 
adenosine en acetylcholine, worden afgegeven in dit hersengebied en spelen 
hierin een belangrijke rol.  

Hoewel de rol van zowel adenosine als acetylcholine op cognitief gedrag al enige 
tijd bewezen is, zijn de onderliggende mechanismen nog steeds slecht begrepen. 
Het doel van dit proefschrift is daarom om de werking van deze twee 
neuromodulatoren en hun korte- en langetermijneffect op hersencelcommunicatie 
in de cortex beter te begrijpen. 

Een deel van deze interesse werd gewekt doordat velen van ons cafeïne gebruiken 
als dagelijks oppepmiddel. Cafeïne is een antagonist: het blokkeert de werking van 
adenosine en is op die manier in staat om hersencellen te activeren waar 
adenosine deze zou deactiveren. We hadden echter nog geen idee hoe cafeïne de 
communicatie tussen menselijke hersencellen zou beïnvloeden. Om dit proces 
beter te begrijpen, hebben we de signalen tussen hersencellen in de menselijke 
cortex gemeten onder invloed van een hoeveelheid cafeïne die normaal in de 
hersenen zouden voorkomen na het drinken van een sterke kop koffie. We zagen 
dat cafeïne erg goed in staat is om adenosine te blokkeren, vooral aan de kant van 
de ontvangende hersencel. Dat is bijzonder, want eerder werd, aan de hand van 
dieronderzoek, gedacht dat cafeïne vooral effect had op de kant van de 
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verzendende hersencel. Cafeïne had op zichzelf geen effect, het blokkerende 
effect werd pas zichtbaar als ook adenosine werd toegediend. Mogelijk verklaren 
degelijke mechanismen de gematigde werking van cafeïne als oppepmiddel en 
biedt dit aanwijzingen dat cafeïne enkel zou werken als er al een 
vermoeidheidssignaal in de hersenen aanwezig is. 

Afgezien van het beïnvloeden van hersensignalen op de korte termijn, hebben 
cafeïne en adenosine ook lange termijn effecten op de hersenen, namelijk bij het 
opbouwen van contactpunten tussen hersencellen. Hoewel we uit eerder 
onderzoek wisten dat een bepaalde ontvanger van het adenosinesignaal, de A2A 
receptor, betrokken is bij deze processen en daarmee bijvoorbeeld het verloop van 
de ziekte van Alzheimer kan beïnvloeden, wisten we nog weinig over de rol van 
deze receptor in de cortex. Met metingen aan zowel individuele hersencellen als 
aan groepen van hersencellen konden we aantonen dat de A2A receptor heel 
specifiek invloed heeft op de opbouw van contactpunten naar een bepaald type 
hersencel, de snel-vurende interneuronen. Dit zijn neuronen die veel en snel 
actiepotentialen vuren en dus een intensieve communicatie hebben met andere 
hersencellen. Deze interneuronen zijn betrokken bij werkgeheugen, cognitieve 
taken en aandacht. De invloed van de A2A receptor op de opbouw van 
contactpunten naar deze snel-vurende interneuronen wijst er dus op dat 
adenosine aandacht zou kunnen beïnvloeden via deze weg.  

De neuromodulator acetylcholine wordt vrijgegeven in de prefrontale cortex bij 
cognitieve taken, zoals geheugen en aandacht. De vrijgekomen acetylcholine kan 
een bepaald type hersencel, de laagdrempelig vurende interneuronen, activeren 
en actiepotentialen in deze neuronen veroorzaken. Deze interneuronen zijn nauw 
verweven in een netwerk van andere hersencellen. In dit netwerk zorgen zij er 
voor dat activiteit die één hersencel veroorzaakt in een netwerk van andere 
hersencellen, geremd wordt, een noodzakelijk mechanisme om er voor te zorgen 
dat individuele signalen van hersencellen betekenisvol blijven. We 
veronderstelden dat deze interneuronen nog sterker betrokken zullen raken bij dit 
proces wanneer ze onder invloed van acetylcholine staan. Inderdaad zagen we dat 
acetylcholine, door in te werken op deze interneuronen, ervoor kan zorgen dat 
een hersencel naburige hersencellen sneller, langer en sterker kan afremmen. Dit 
mechanisme komt zowel in de menselijke hersenen als in muizenhersenen voor en 
lijkt dus evolutionair bewaard te zijn gebleven.  

Samen bieden deze resultaten inzichten in de werking van de neuromodulatoren 
adenosine en acetylcholine op hersencelcommunicatie.  


