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Drugsverslaving is een chronische, recidiverende hersenstoornis die wordt 

gekenmerkt door dwangmatig zoeken naar drugs en nemen ondanks negatieve 

gevolgen. Het levert juridische, economische en gezondheidsproblemen op die zowel 

op de individuele gebruikers als op de samenleving van toepassing zijn. Inzicht in de 

hersenmechanismen waardoor inname van het medicijn leidt tot een stoornis in het 

drugsgebruik, is belangrijk om oplossingen voor dergelijke ziekten te vinden. In het 

huidige proefschrift richten we ons op de neurobiologische mechanismen van 

cocaïneverslaving, meer specifiek op de functionele veranderingen van verschillende 

hersengebieden waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij verslaving, d.w.z. de 

prefrontale cortex (PFC), striatum en laterale habenula. Met behulp van onmiddellijke 

vroege genen als neuronale reactiviteitsmarkers, hebben we veranderingen in de 

neuronale activering in deze hersengebieden geanalyseerd na een zelftoediening van 

cocaïne op korte termijn (10 dagen) en op lange termijn (60 dagen). In ons eerste 

experiment zagen we dat cocaïne zelftoediening de expressie van meerdere IEG's in 

mediale PFC, dorsale en ventrale striatum verhoogde in experimenten van zowel 10 

dagen als 60 dagen. Onder deze IEG's bleken er zes (c-fos, Mkp1, Fosb / ΔFosb, Egr2, 

Arc en Egr4) te reageren op zelftoediening van cocaïne in alle drie de regio's. Rekening 

houdend met de mogelijkheden van heterogene expressiepatronen van IEG's, maten 

we vervolgens het cellulaire expressieniveau van Mkp1 in specifieke subregio's, maar 

analyseerden we ook de distributiepatronen van de Mkp1-gelabelde neuronen in de 

mediale PFC, orbitofrontale cortex en striatum. We toonden aan dat 10 dagen 

zelftoediening van cocaïne sterke neuronale reactiviteit produceerde in het dorsale 

deel van de mediale PFC, de mediale en centrale delen van de orbitofrontale cortex 

en het dorsomediale en ventrolaterale striatum. Daarentegen genereerde 60 dagen 

blootstelling aan cocaïne veel minder toenames van neuronale reactiviteit in cortex, 

die voornamelijk op het achterste niveau werden gevonden. In striatum werden de 

belangrijkste reacties op cocaïne grotendeels waargenomen in de mediale en centrale 

delen van het dorsale striatum. In het laatste experiment onderzochten we de 

veranderingen in neuronale activatie in de mediale (LHbM) en laterale (LHbL) 

subnuclei van de laterale habenula met behulp van de IEG c-fos. We vonden dat 10 



dagen van zelftoediening van cocaïne de dichtheid en intensiteit van c-fos-positieve 

neuronen in de LHbL aanzienlijk verhoogde. Daarentegen nam 60 dagen cocaïne 

zelftoediening toe in de dichtheid van c-fos-positieve neuronen in zowel LHbL als 

LHbM. Bovendien hebben we aangetoond dat zelftoediening van cocaïne de 

GABAergic neuronale activiteit in de rostromediale tegmentale nucleus verhoogde na 

10 dagen, maar niet na 60 dagen blootstelling. Samen hebben we geconcludeerd dat 

cocaïne zelftoediening neuronale activatie veroorzaakte in de prefrontale striatale 

circuits en subnuclei van de laterale habenula, wat op de lonende en aversieve 

effecten van cocaïne op de hersenen kan wijzen. Veranderingen in de neuronale 

activering suggereerden ook de veranderingen van de hersenfunctie tijdens de 

ontwikkeling van drugsgebruik, toen de zelftoediening van cocaïne werd uitgebreid van 

korte naar lange termijn. Het toonde aan dat zelfbestuur van cocaïne de hersenen op 

een complexiteit en dynamische manier beïnvloedde bij de ontwikkeling van 

drugsverslavend gedrag. 


