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De obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) is een neuropsychiatrisch ziektebeeld welke wordt 

gekarakteriseerd door obsessies  en/of compulsies die niet gewild zijn en het dagelijks leven sterk 

kunnen beperken. Eerder onderzoek naar de structurele hersencorrelaten van OCD laat veel 

inconsistente bevindingen zien. Deze variabiliteit kan gedeeltelijk verklaard worden door het gebruik 

van relatief kleine en heterogene patiëntengroepen en verschillende analyse technieken. 

 

De Enhancing Neuroimaging Genetics through Meta-Analyses (ENIGMA) OCD werkgroep is 

opgericht om robuuste neurale correlaten te identificeren aan de hand van structurele MRI scans van 

grote aantallen proefpersonen van sterk uiteenlopende leeftijd met behulp van gestandaardiseerde en 

geharmoniseerde protocollen. Anno 2019 bestaat de ENIGMA OCD werkgroep uit 47 cohorten van 34 

verschillende onderzoeksinstituten uit 17 verschillende landen wereldwijd.  

 

De onderzoeken van dit proefschrift zijn er op gericht om meer inzicht te verkrijgen in de 

neurobiologische achtergrond van OCD, met name de structurele neurale correlaten. Om dit doel te 

realiseren, hebben we gebruik gemaakt van structurele MRI scans en het programma FreeSurfer. We 

hebben in onze onderzoeken volumes van de subcorticale hersenregio’s en corticale dikte en corticale 

oppervlakte van de corticale hersenregio’s onderzocht. 

 

We hebben subtiele maar betekenisvolle structurele hersenafwijkingen gevonden in patiënten met 

OCD. Deze afwijkingen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan een afwijkende hersenontwikkeling en 

neuroplastische veranderingen ten gevolge van ziektechroniciteit, comorbiditeit en medicatie gebruik. 

De afwijkingen in hersenstructuur verschillen tussen kinderen en volwassenen en lijken te passen bij 

de bestaande hypothese dat OCD een ontwikkelingsstoornis is met afwijkende uitrijping van 

subcorticale en corticale structuren. Verder hebben we opmerkelijke medicatie effecten gevonden. 

Hoewel onze studies niet ideaal waren opgezet om causale verbanden van medicatie te onderzoeken, 

vraag ik wel om meer aandacht naar medicatie effecten op de lange termijn.  

 

Ondanks het analyseren grote aantallen subjecten hebben we nog steeds geen stoornisspecifieke 

biomarker voor OCD geïdentificeerd. De gedachte is dan ook dat onderliggende neurale 

mechanismen die verstoringen in perceptuele, cognitieve, emotionele en gedragsmatige functies 

veroorzaken over het algemeen weinig stoornisspecifiek zijn. Tenslotte, is het van groot belang meer 

longitudinaal onderzoek te doen, zodat we kunnen beoordelen hoe verschillende biologische en 

omgevingsinvloeden, in interactie met de repetitieve gedachten en handelingen zelf, de normale 

ontwikkeling van de hersenen verstoort. We zetten nu ook de eerste stappen om o.b.v. de 

hersenmaten te voorspellen wie wel en wie niet op behandeling reageert. Daarmee hoop ik op langere 

termijn bij te dragen aan een meer gepersonaliseerde behandeling  van mensen met OCD. 


