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The (written) exam consists of a limited number of open-ended questions (between 6 and 8 in total) that directly test your 
understanding and knowledge of the different topics outlined here above. These questions do not ask to recall specific numbers 
or details. Instead, they seek to evaluate how well you have understood, integrated and can report general principles that 
guide the neurobiology of affective disorders, and as explained in this course. 

Question? Feel free to drop me an email: gilles.pourtois@ugent.be 

 

 

 

08/06 om 13u vindt het examen plaats. Hij zal algemene vragen stellen (geen details). Hij claimt dat het examen niet moeilijk 
zal zijn. Bijv. “Wat is NAc?” Verdere voorbeeldexamenvragen komen nog. Slaagkansen zijn hoog.  

  

Nienke Hermans
Opmerking: bij voettekst staat AJ 20-21, maar dit is een SV v/h AJ 19-20!
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1. Foundations 
We will start off with a detailed introduction where basic information will be provided about the emotional brain (Lecture 1), 
the taxonomies of affective disorders (Lecture 2) and neuroanatomy (Lecture 3). 

At the end of session 1, you will be able to define, using neurobiology, what an emotional state actually is; have a deep 
knowledge of the nosology and epidemiology of affective disorders; and know the key brain regions, brain systems as well as 
neurotransmission involved in emotional processing. 

Lecture 1: Basic information about the 
emotional brain 

Bijv. “Benoem alle criteria”  

0. Intro 

Today’s question: Do insects have emotional states? 

Deze vraag leidt ons door de les. Elke les krijgen we een vraag. De meeste mensen geloven dat insecten geen emoties 
hebben.  

1. Justification for the content of the course (transdiagnostic approach) 

1.1 NAD 

719 publications in Web of Science. 

 

Als je gwn door boeken en 
publicaties zoekt naar NAD, krijg je 
zulke resultaten.  

We zien dat er een massieve stijging 
is v zoekopdrachten en publicaties.  

> 30.000 publicaties zijn 
beschikbaar.  

Prof maakt justificatie v de 
belangrijkste kennis. Hij gebruikt een 
transdiagnostische benadering (ó 
DSM). 

1.1.1 The classical approach 
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Dit is de klassieke benadering v NAD. Elk hoofdstuk w toegeschreven aan bep. aandoeningen (bijv. eetstoornis, depressie). 
Echter, hierbij ga je er vanuit dat je discrete categorieën hebt. Hier gaat men er vanuit dat een ‘eetstoornisbrein’ en ‘depressief 
brein’ bestaat.  

Chapters in DSM-5: 

 

Dit is gelijkaardig ad DSM-5 benadering. Het is een taxonomie om emotionele stoornissen te categoriseren. Elk hoofdstuk w 
toegewijd aan een stoornis. Je wil patiënten in hokjes schuiven: als een max. criteria matcht, heb je een bep. aandoening.  

1.1.2 The alternative approach 

Binnen NAD hanteren we de alternatieve benadering: transdiagnostisch.  

 

We kijken niet meer naar dissociatie maar associatie: wat is common tss depressive 
en schizofrenie, etc.  

We geloven niet meer in syndromen op zich, maar eerder een transdiagnostische 
aandoening.  

Als je mapping doet (zie volgende figuur) kan je een spectrum creëren en mensen 
hierop plaatsen.  

Deze benadering krijgt veel interesse en aandacht omdat het een stap vooruit is. 
Mensen faalden nl. in het vinden v specifieke kenmerken vr elke stoornis; er zijn 
heel veel overlappende kenmerken. They share common ground, maar kennen wel 
hun eigen specificaties.  

 

 

Als je kijkt op het spectrum zien we veel overlap in versch. aandoeningen, bij de ene al wat meer dan bij de andere. Voor 
elke stoornis gaan we er vanuit dat er iets gemeenschappelijk ah gebeuren is id hersenen/neurobiologische achtergrond en 
de omgeving. We zien een interactie tss deze factoren. 

Some examples (Husain & Roiser, 2019, Nat Rev Neurosci) 

 

Tijdens de les v anhedonia heft 3e bach examen. 
Prof zal lesnota’s voorzien (14/05). 

In nevenstaande afbeelding zien we apathie en 
anhedonie apart evenals overlap. Veel patiënten 
hebben apathie (lage motivatie, geen moeite doen 
vr taken,…) maar ook anhedonie (is niet hetzelfde!) 
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(men ervaart niet meer plezier aan diengen die 
vroeger wel leuk waren. 

Ih observeren v gedrag moeten we beide aspecten 
in rekening brengen. Veel patiënten kunnen 
simpele taken niet volbrengen tgv deze klachten.  

 

Als je dan kijkt naar data omtrent emotionele 
stoornissen, zien we dat zowel apathie als 
anhedonie aanwezig is. Apathie is dus geen criteria 
enkel nodig vr depressie. 

Tegelijkertijd zien we vr anhedonie (≠ apathie) 
hetzelfde.  

 

Dit is interessant om specifiek gedrag/taken te observeren, zien we 
dat deze fenomen mappen in versch. systemen. 

In vele stoornissen (bijv. Alzheimer) zien we subcorticaal basale 
ganglia en nuccleus accumbens waar dopamine geproduceerd w en 
gekoppeld w aan amygdala. Deze w gekoppeld aan frontale cortex 
(keuze, aandacht,…).  

Het is gwn een illustratie v transdiagnose: niet elke stoornis heeft 
specifieke regio in hersenen, maar kennen onderliggende 
gemeenschappelijke factoren.  

Other examples: error, regulation and reward (see section 3). Monitoring is ook een gemeenschappelijk gedrag; jouw gedrag 
aanpassen.  

2. What is an emotional state in neurobiology? 

We koppelen terug aan de vraag: “hebben insecten emoties?”. We gaan eerst onderzoeken wat een emotie is en emotionele 
state in neurobiologie?  

We schetsen een framework omtrent emotionele status. We gebruiken hersenevidentie om een kader te bieden om te 
beslissen of iets al dan niet een emotie is. Emotionele biologie gaan we adhv dit framework kunnen assessen.  

2.1 Premises 

We moeten begrijpen wat een emotionele status is om een emotionele stoornissen later te kunnen begrijpen. We gaan er 
vanuit dat alles in de hersenen gebeurt. Dit is belangrijk: niet het hele brein w betrokken, maar enkel beperkte circuits zijn 
verantw. vr emotionele states. We gaan niet naar individuele neuronen, hele brein, of brein en lichaam tezamen kijken, neen, 
we kijken naar hersencircuits. Volgens dit model zijn emoties en gevoelens niet hetzelfde: zodra we aan introspectie doen 
spreken we v gevoelens (deze zijn ‘secundair’, een output vd emoties).  

We gaan uit v het volgende:  

1. To study affective disorders (pathology), we first need to understand normal emotional states. 

2. Focus on emotion to understand disorders of emotion. 

3. Materialistic/neuroscientific view of emotion: “They are conceptualized as feelings, cognitions and/or behaviors that 
result from activation in specific brain circuits” (Starkstein & Tranel, 2012). 
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Adolphe & Anderson, 2018 

Bij psychologie kijken we vaak naar systemen en het hele brein op 
zich.  

Bij microbiologie kijken we naar synapsen en proteïne.  

Wij bij NAD bevinden zich op het niveau v circuits. Hier zijn wel 
versch. schalen: (1) macroschaal cm, (2) mesoschaal mm en (3) 
microschaal µm. De resoluties verschillen. Bijv. Wat is connectie tss 
NAc en amygdala vs. fMRI gebruiken om waarde ve bep. circuit 
bekijken.  

 

Dit is ong. hetzelfde. Afh. vd resolutie vd schaal, onderzoek je iets 
anders.  

2.2 Emotional state (Adolphe & Anderson, 2018) 

 

Met deze figuur kunnen we een emotionele status onderscheiden v alles wat anders is (= belangrijke figuur!). We gaan er 
vanuit dat iets het circuit trigger/activeert dr een specifieke stimulus. Deze S kan multipel zijn (= belangrijk!). Multipele stimuli 
zijn dus mog. om een emotionele status te activeren.  

 ⇒ ‘Fan-in/fan-out architecture’ 
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Deze S kan dezelfde emotionele status activeren (bijv. een slang of een enge man lokken beide angst uit). Van hieruit kunnen 
we gedrag, rapporten, psychofysiologie, etc. onderzoeken. Allen zijn ze verschillend, ondanks de centrale emotionele status 
hetzelfde is. Je kan zeggen dat de rode kaders het product zijn ve emotionele state.  

Insecten kunnen niet spreken, maar volgens sommige mensen kunnen ze wel bep. gedrag vertonen als product vd emotionele 
state.  

Property #1 – Trigger 

Het eerste stadium (property) is de trigger/stimulus. Bijv. Een spin die angstrespons initieert met bijbehorende gedragingen 
bijv. zweten (somatisch), wegrennen (gedrag), aandacht wegrichten (cognitie) 

Er bestaan versch. categorieën stimuli.  

Property #2 – Can be accessed by different routes, but separated from consciousness 

We kunnen bewustzijn wel gebruiken om emoties te rapporteren maar we kunnen ook andere manieren gebruiken.  

 

Id psychologie gebruiken we vaak gedragsobservatie 
omdat dit informatief is.  

We kunnen ook aan conscious experience doen: 
rapportage bijv., maar dit is niet causaal gelinkt ad 
emotionele state.  

Ook kunnen we psychofysiologie/endocriene metingen 
hanteren, of neurowetenschappelijke metingen (fMRI).  

Het bewustzijn is niet altijd noodzakelijk; gevoelens 
(feelings) bevindt zich op het bewust conscious niveau. 
Dit is het niveau dat vaak afwezig bij dieren en insecten, 
maar dat maakt niet dat ze geen emoties kunnen 
ervaren.  

 

Darwin sprak ve emotie met versch. responsen.  

LeDoux was erg geïnteresseerd in neurobiologie v fear 
maar maakte ook een onderscheid met motivatie en 
emotie.  

Het subjectieve gevoelen is specifiek aan mensen (want 
dieren kunnen niet rapporteren).  

Veel mensen denken dat het subjectieve gevoel emotie 
is, terwijl anderen dit zien (zoals Darwin) als een deel 
vd emotionele staat.  

Vaak ben je je niet bewust v jouw emotie en gebeurt 
het automatisch. V taal en geheugen ben je je ook niet 
altijd bewust.  
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Property #3 – Specific spatio-temporal properties 

 

Een emotoinele status is gelimiteerd in tijd (meestal seconden en minuten), maar 
is niet héél kort.  

We hebben een soort heat-map geconstrueerd. We zien waar de emotionele 
status zich bevindt. Hoe meer rood, hoe meer informatiever omtrent emotionele 
status.  

Meestal sec of minuten en bevindt zich op systeemniveau. Hoe langer deze rood 
blijft, w het eerder een emotionele stoornis.  

2.3 Difference between emotion vs. mood 

Criteria Emotions Moods 

Antecedents Significant life-events Ill-defined 

Action-specificity Specific Influence cognition 

Time course Short-lived Long-lived 

Intensity High Medium 

Veel mensen zien mood als een extensie v emotie, echter, moods kennen geen trigger zoals een emotie (dit is een groot 
verschil!).  

2.4 Are emotion and motivation the same? 

Als je bang ben kan je fight, flight or freeze. Motivatie is ook vaak gelinkt aan gedragsverandering, maar emotie en motivatie 
zijn niet helemaal hetzelfde! Emotion and motivation both promote goal-oriented behavior, but there are subtle differences 
between them: 

1. Emotion is more flexible (in the range of behaviors they can promote) than motivation 

Dwz dat multipele stimuli naar eenzelfde emotionele state kan leiden. Echter bij motivatie is het inputniveau minder 
uitgebreid. Zie figuur met gele kader.  

2. Emotion typically triggered by exteroceptive (external) cues; motivation by interoceptive (internal) ones (cf. re-establish 
a stable set- point). 

Motivatie hangt meestal af v homeostase met een drive omdat er iets te veel of te weinig is. Het evenwicht moet behouden 
w en dit doen we adhv motivatie. Zie puntje 6.  

3. Motivation state stops after goal attainment. Emotion can persist. 

Zodra het doel bereikt w zal motivatie stoppen, echter, emotie kan langer duren ondanks dat de trigger weg is. Bij 
motivatie zal dit verdwijnen.  

4. Motivation does not serve a social communicative function. 

Emotie heeft een functie om het lichaam te beschermen (bijv. wegrennen v/e giftige spin). Motivatie heeft dit niet.  

5. Less direct participation in learning for motivation than emotion  

Een trigger kan een emotionele state activeren die kan blijven duren. Hiermee kan je leren waarbij associaties optreden. 
Bij motivatie is dit niet het geval.  

6. (Motivation = drive; emotion = value) 

Example: 

• Is hunger an emotion? No, it is a motivational/homeostatic state. Hunger _ foreaging 
• Is anger an emotion? Yes, it is a specific emotional state.  Anger _ approach, fighting 

In labostudies is het moeilijk om deze twee te onderscheiden. Ze overlappen vaak. Bijv. hangry zijn.  
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2.5 New premises 

1. To study affective disorders (pathology), we first need to understand normal emotional states. 

2. Focus on emotion to understand disorders of emotion. 

3. Materialistic/neuroscientific view of emotion: “They are conceptualized as feelings, cognitions and/or behaviors that 
result from activation in specific brain circuits” (Starkstein & Tranel, 2012)  

4. Functional approach: they are defined by what they do, and not only by how they are implemented 

Een emotie is niet zomaar random; het heeft een functie (fight/flight/freeze) waaraan een doel gekoppeld is.  

 

= The paramount example of fear. 

We kennen veel omtrent neurobiologie bij fear. Er is een typische 
volgorde v boven nr beneden.  

De functie v een emotie kan dus ontleden w in versch. onderdelen.  

Bijv. Als je een antilope bent in de Savannah moet je bewust zijn vd 
leeuwen. Je hebt een aantal pro-actieve strategieën voor handen 
(prediction strategies).  

Wnnr de stimulus optreedt zal gedrag veranderen, want de 
emotionele staat is aanwezig. We focussen op de stimulus en 
passen ons gedrag aan (freeze, flight,…). Dit kost tijd en wij zien 
duidelijke gedragsveranderingen die doorsijpelen op het schema.  

Versch. studies kunnen op versch. momenten focussen in dit 
schema. 

Wnnr we kijken naar de amygdala of prefrontale cortex binnen NAD zien we zulke dingen ook optreden.  

3. Seven criteria to define it 

We beschrijven criteria om emotionele states te begrijpen. Het is een soort ‘checklist’ om te bepalen of een bep. organisme 
een emotionele state heeft of niet. Ze moeten er wel allemaal aan voldoen. Zo kan je ook de verschillen tss verschillende 
emoties onderscheiden.  

3.1 Is emotion just like a reflex, or rather like volition? 

 

Een emotionele state is iets complex. Als we kijken naar alle mog. gedragingen bevindt het zich ongeveer ih midden v reflexen 
en doordachte toewijding. Reflex = spinal-courd-loop. 
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Criterion #1: Scalability 

Often related to intensity or arousal (in psychology & neuroscience). Dit is uniek aan emoties. Bijv. Spin: afhankelijk v welke 
situatie en de grootte vd spin, zal de emotionele reactie variëren.  

ð An emotion state can scale in intensity. Er is een limiet, maar het kan wel variëren.  

Example with orienting reflex (looming) 

 

We kunnen psychofysiologie gebruiken om zulke reflexen te observeren. We bieden geluiden aan die anders zijn. (1) Looming: 
v laag nr hoge, (2) v hoog nr laag of (3) stabiel. Het looming sound betekent dat een object dichterbij komt wat belangrijk is vr 
veiligheid bv. Looming-sound is beangstigend, een dalend geluid werkt omgekeerd.  

In beide gevallen is de intensiteit hetzelfde. Als een emotie een reflex zou zijn, zouden we geen versch. in psychofysiologische 
reactie moeten zien. Dit is echter niet het geval.  

 

Er is slechts één conditie id amygdala die opvalt. Alle geluiden zijn hetzelfde, maar in de stijgende conditie w fear uitgelokt. Het 
lichaam zou zich voorbereiden op iets.  

De link met scalability is omdat we dezelfde stimuli aanbieden, de emotionele responsen variëren.  

Criterion #2: Valence 

Stimuli w verwerkt met een waarde: positief of negatief. Psychological dimension of pleasantness/unpleasantness, 
appetitive/aversive. 

Als het positief of negatief is, zien we versch. hersenactiviteiten.  
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We zetten scalability en valence (waarde) op twee assen. Woede bijv. is negatief 
en wekt weinig arousal.  

Dit is alles wat je hersenen doen met stimuli.  

Criterion #3: Persistence 

• Emotional state outlasts the eliciting stimulus, this way can integrate information over time and can influence 
behavior and cognition. 

Een emotionele reactie kan een tijdje blijven duren (ó reflex). 

• Notion of “accumulation of evidence” 

Dit bovenstaande is belangrijk voor leren. Bijv. In elke stap vh fear-schema (zie the paramount example of fear) is het 
organisme niet passief maar verzamelt het continu informatie.  

Not all the same though: bijv. fear -> fleeting; sadness -> persists longer (if hours or days _ moods). 

Het verzamelen v sadness duurt langer dan bij fear. Maar… Als het té lang duurt kan het overgaan in een mood.  

Criterion #4: Generalization 

Emotion can generalize over stimuli and behavior, much of which depends on learning (context). 

 

Fan-in/fan-out architecture. Multipele stimuli leiden tot 
eenzelfde status. Bij generalisatie gaat het over twee singuliere 
stimuli die volledig anders zijn maar toch een gelijkaardige 
emotionele state uitlokken. 

Maar een een neutrale stimulus kan ook een fearreactie 
uitlokken  dankzij bijv. Pavlovian Fear conditioning. 

Criteria 3 + 4 afford flexibility id emotional response.  

 

Maar… de context kan variëren wat ook invloed heft op een 
emotionele status. Context kan duur en generalisatie 
beïnvloeden.   

Caveat: flexibility is limited by domain specificity (cf. differentiation of emotional states). Het is niet 
omdat elke stimulus fear uitlokt. Dit noemen we psychology domain specificity. Specifieke stimuli 
behoren tot specifieke contexten.  

Versch. stimuli mappen voor versch. emoties. Bijv:  

• Bitter (taste) => disgust but not fear;  
• Looming sound => fear but not disgust 

ð Toont aan dat emoties gelimiteerd zijn in hun flexibiliteit.  
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Criterion #5: Global coordination 

Deze is belangrijk in die zin dat eenzelfde emotie allerlei versc. effecten teweeg kan brengen ⇒ orchestrates a very dense 
causal web of effects in the body and in the brain (whole organism engaged). 

Bijv.: fear -> EEG arousal, pupil dilation, increased (gamma) motor activity, increased respiration. Dit zijn niet allemaal letterlijke 
output v fear, maar het zijn effecten die jou helpen copen met het angstige event. 

Is that coordinated? Yes, amygdala (vooral belangrijk bij fearreacties, gelokaliseerd in limbisch systeem)! 

 
De amygdale bevat versch. nuclea. Zodra stimulus connecteert met de amygdala en de centrale nucleus, ontstaan er versch. 
effecten id hypothalamus, VTA,… Dit geldt voor elke emotie.  

We koppelen terug aan vorige voorbeelden: 

• Disgust is een globale coördinatie omdat je je ogen verkleint om sensoriële input af te blokken. Je beschermt je lichaam 
tegen verdere beschadiging. 

• Fear toont het tegenovergestelde: je screent je omgeving en verwijdt je blik omdat je waakzaam moet zijn.  

Voor elke bep. structuur die geactiveerd w (zie figuur) zien we andere reactie vh lichaam.  

Criterion #6: “Automacity” 

Een trigger kan jouw normale handelingen verstoren; je verliest normale functioneren dr een bep. emotie.  

Emotions have greater priority over behavioral control than does volitional deliberation (mental resources highjacked, 
interruption, break-up effect). 

Moreover, requires effort to regulate them (which might be unique to humans). Dwz dat mensen in enige zin toch iets kunnen 
reguleren.  

 

Kahneman ging er vanuit dat we 2 systemen hebben. We behandelen eentje. 

Jouw gedrag is meestal gecontroleerd, maar zodra er een trigger komt zal 
jouw functioneren overschakelen op automatisme.  

Het is complex en kan begrijpen w adhv versch. andere componenten vd 2 
tegengestelde systemen.    
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Criterion #7: Social communication 

We zien niet alleen zaken gebeuren omtrent gedrag, maar deze gedragsveranderingen kennen ook een communicatieve 
waarde. Emotoins and their behaviours serve as social communicative signals (that can predict other behavior). 

Bijv. De ene antilope die begint te rennen toont dat er ergens een gevaarlijk dier zit, dus kan de rest vd groep ook beginnen 
rennen (= informatief vr de rest).  

 

1) Blijdschap 

2) Angst 

3) Verrassing 

4) Afschuw 

5) Woede 

6) Verdriet 

 
 

Bij mensen zijn de communicatieve waarden erg gecompliceerd (> dieren). Er 
zijn dus 6 manieren om te communiceren (zie vorige), maar deze kennen 
allemaal subcategorieën.  

Bijv.: Smile can mean different things 

• Rewarding behavior: je bent blij omdat er iets fijn gebeurt 

• Bonding socially: je lacht niet omdat er iets jou fijn gebeurt, maar 
omdat je vriendelijk wil zijn 

• Negotiating hierarchy: je lacht in een sociale setting om te tonen dat 
je je dominant wil opstellen in een discussie bijv.  

Als we spreken over ‘lachen’ bedoelen we meestal de eerste soort.  

 

Nevenstaande figuur toont specifieke emotionele gedragingen bij dieren. Ook 
bij hen zien we versch. manieren v sociale communicatie over een emotionele 
state.  

1. Dog cowering        => fear, submission  
2. Cat hissing             => fear, agression 
3. Freezing mouse    => fear 
4. Chimp hooting      => affiliative 
5. Fleeing octopus    => fear 
6. Wing threat of fly  => aggression 

Need context to infer which emotion it is! 

 

3.2 Terugkoppeling naar de vraag 

Do insects have emotional states? 

Dieren – meer specifiek zoogdieren – voldoen wel aan veel criteria v emotionele states. 
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4. Causality 

4.1 From levels to mechanisms 

 

From levels…  

We gingen er vanuit date r iets gebeurt id circuits (en we 
hebben e rook een aantal criteria voor), maar hetgeen gebeurt 
specifiek staat op volgende figuur. Het is duidelijk dat er 
causaliteit is (naast correlaties).  

 

 

To mechanisms… 

Causal chains of events involving interactions between units 
of explanation (currents, molecules, atoms) and the 
consequence of these events (i.e. the logic of neuroscience). 

Causality implied! 

Dit is waar problemen beginnen. Om causaliteit te claimen 
hebben we enorm veel bewijs nodig (en niet enkel 
correlaties).  

4.3 Causality: necessity & sufficiency needed 

 

Als we nevenstaande figuur kunnen aantonen, kunnen we 
spreken v causaliteit. Emotionele state zal tot specifiek gedrag 
leiden. 

2 effecten zijn belangrijk om conclusies te trekken omtrent 
causaliteit: 

1) Necessity: 
2) Sufficiency:  

 

4.4 Methods of investigation (in neurobiology) 

 
 

Linkerfiguur: We kijken naar gedrag 
maar ook naar hersenactiviteit. Hier 
hebben we veel technieken voor.  

Spatiale resolutie is ofwel beperkt, 
ofwel is het de temporele resolutie.  

We kunnen dus zélden zowel effect 1 
als effect 2 aantonen omtrent 
causaliteit.  

Rechterfiguur: Als we onderverdelen 
obv celspecificiteit kunnen we beter 
onderzoek doen.  

Vaak hebben we te snel de neiging om 
causaliteit te concluderen.  



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 15 

 

In human neuroimaging (fMRI) or neurophysiology 
(M/EEG), often correlational, seldom causal. Vaak 
hebben we te snel de neiging om causaliteit te 
concluderen. Vandaar dat we zulke vocabulaire 
gebruiken (zie nevenstaande figuur).  

4.5 Optogenetics as notable exception 

Dit is een techniek die we niet bij mensen doen, enkel bij dieren. We willen celspecificiteit onderzoek. Het is een samenwerking 
tss engineering (licht) en genetica (weefsel).  

 
Bijv. Cellen in weefsels activeren we dankzij licht. In de centrale nucleus bijv. kunnen we activatie initiëren. We kunnen de 
amygdala dus moduleren. Hoe werkt dit? Volgende figuur legt het uit.  

 

Proteïnen brengen we in id neuronen die gevoelig zijn vr een bep. virussen. De proteïnen zullen specifiek zijn vr bepaalde cellen 
activeren. Als je dan je licht aanzet kan je NAc activeren. Met de switch-on-switch-off-action kunnen we kijken of het sufficient 
(1) en necessity (2) is. Dopamine is bijv. 1 én 2 bij angst in een organisme.  
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5. Conclusions 

Dit is de kern! 

1. An emotional state is related to the (neural) activity in a (or multiple) brain circuit(s) 

2. Fan-in/fan-out architecture assumed 

3. An emotional state can be defined using a set of fixed criteria (n=7) 

4. These criteria allow to separate emotional states from other phenomena (or behaviors, including reflexes), as well 
as differentiate emotional states 5. In neurobiology, the brain-behavior evidence is mostly correlational, not causal 
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Lecture 2: Taxonomies of affective 
disorders 

Vorige les: What is an emotional state (in the normal brain)? 

Deze les: What is an emotional disorder and how can we organize them? Dit laat toe om disorders te classificeren (bijv. DSM, 
ICD), maar deze kennen geen connectie met NAD. RDoC is een alternatievere, die toelaat gedrag naar neurobiologie te 
overbruggen.  

0. Inleiding 

Remember lecture #1? We keken naar emoties en hoe we deze kunnen definiëren binnen neurobiologie: 

1. An emotional state is related to the (neural) activity in a (or multiple) brain circuit(s). 

We bevinden ons tss kleine neuronen en algemene hersenstructuren: het gaat over hersencircuits.  

2. An emotional state can be defined using a set of fixed criteria (n=7): scalability, valence, persistence, generalization, 
global coordination, automaticity & social communication. 

Hoe meer criteria je verzamelt, hoe meer correct de definitie v ‘emotie’ is.  

Today’s question: Aren’t anxiety and depression the same? Deze twee komen vaak voor, maar er zijn wel enkele kenmerkende 
verschillen. Is het nuttig om ze als apart te beschouwen of samen?  

Id klassieke taxonomie (DSM, ICD) gaan mensen er vaak vanuit dat deze aparte fenomenen zijn, met mog. 
comorbiditeit. 

 In RDoC vergeet men het voorgaande; men bekijkt de overlap en hoe men deze best behandelt.  

Opmerking: De figuren en getallen moeten we niet kennen, de algemene principes wél (bijv. verschil tss prevalence en burden, 
de prevalentie en de ‘kost/last’).  

 

Tripartite model of anxiety and depression. 

Mensen definiëren angst als te veel arousal, terwijl men depressie vooral als te 
weinig positief affect definieert (~anhedonie).  

We kunnen angstsymptomen dus onderscheiden v depressiesymptomen. Maar… 
Er zijn ook gedeelde aspecten, nl. negatief affect.  

Afhankelijk v welk symptoom je meet, je een andere diagnose krijgt.  

 

Het is moeilijk om één vragenlijst te ontwikkelen die versch. onderliggende 
dimensies kan onderscheiden. Maar negatief affect kan veranderen afh. vd angst- 
of depressiesymptomen.  

 

b) Costa & McCrae, 1995 

Men claimt om neuroticism te meten als overkoepelende factor v angst en 
depressie.  

 

c) Clark & Watson, 1991 

Er bestaat specifieke factoren, maar er is ook een gedeelde component 
(neuroticisme) 

 

Er zijn versch. gevolgen/implicaties (omtrent diagnose bijv.), afh. v welk model je 
hanteert.  
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Overzicht van deze les (‘taxonomy’): 

1. Epidemiology (prevalence, focus on MDD) 
2. Burden (3 indicators) 
3. Taxonomies (DSM, ICD, RDoC) 
4. Endophenotype 

1. Epidemiology 

We bekijken ‘waarom’ het belangrijk is om iets in kaart te brengen. Als we kijken naar (macro-)cijfers zien we dat het moeilijk 
is om 6 categorieën te onderscheiden (zie later bij MDD).  

Verder kijken we hoe vaak iets voorkomt, en wat de kost is voor de SL (bijv. sociale zekerheid) of het individu zelf (bijv. verloren 
jaren).  

1.1 Prevalence 

1.1.1 België (Vlaanderen) 

Belgium: Health Interview Survey (2013) naar affectieve condities (sample: 10.000 participants).  

Men vond 3 main conclusions (1 pos., 2 negatief): 

1. Compared to 2008 (trend in kaart brengen), substantial increase (+6%) of people confronted with problems to deal with 
stress, depression, misfortune/hardship... ] 32% of population! 18% psychopathology, 30% sleep disorder, 15% 
depression, 10% anxiety disorder. 

We zien een stijging v mensen die psychologische distress rapporteren (stress, depressie,…).  

2. Increase of chronic diseases (diabetes, hypertension, Thyroid Problems, arthritis). 

Stijging v chronische aandoeningen.  

3. Increase of life expectancy (82.8 years old for women, 77.6 for men), but functional limitations increase as well (16% 
above 65 declare they have to stay home or in bed/chair) 

Levensverwachting stijgt in vgl met 2008.  

We focussen op regio Vlaanderen. Als we kijken naar de cijfers, zien we geen positieve cijfers.  

 

Psychological Distress 

Evolutionair gezien (1997) gaat men v 28% naar 
30%. 

 

Anxiety Disorder (SCL90) 

Oorspronkelijk was dit vrij stabiel, maar sinds kort 
zien we een sterke stijging (10%).  
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Depressive Disorder (SCL90) 

Hetzelfde; was eerst vrij stabiel, maar stijgt dan op 
korte termijn problematisch.  

Het gaat steeds slechter met de populatie.  

 

Depression in the past 12 months 

6% vd mensen werden depressief afgelopen 12 
maand.  

 

Antidepressant in last 2 weeks 

Het cijfer is meer dan verdubbeld.  

1.1.2 Europa 

Is this Belgium’s specific? " No, we see the same in Europe.  

 

Dit is een grotere sample uit versch. landen. 
Het zijn echt dramatische resultaten.  

Bijv. Middelenmisbruikstoornis zijn er 15 
miljoen mensen. 

30 miljoen mensen met depressie in Europa. 

60 miljoen mensen hebben angststoornis.  

“Best estimate”: angststoornis is het meest 
prevalent in vgl met middelenmisbruik en 
depressie. Fobiën zijn ongeveer even 
prevalent als depressie.  
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30 miljoen mensen lijden aan insomnia.  

Als we terugkijken naar Vlaanderen zien we 
dat de prevalentie v anxiety niet hoger is dan 
depressie, wat tegengesteld is aan de cijfers 
v Europa.  

 

Opnieuw is angststoornis de ‘winnaar’ in 
Europa; het is zelfs een outlier.  

Wat als we dit vergelijken met 
neurologische stoornissen (zoals bijv. 
epilepsie)? We zien dat deze in prevalentie 
miniem zijn.  

Probleem: heel veel geld gaat naar 
neurologische stoornissen ipv affectieve 
stoornissen om te onderzoeken etc.  

1.1.3 USA 

Deze zijn compatible met Europa en Vlaanderen. General: 

• Prevalence rate: 26.4% 
• Lifetime prevalence: 47.4% (1/2) 
• Ethnic group differences 
• Anxiety disorders are the most common disorders (second most: mood disorders bijv. depressie) 
• Treatment prevalence: 15.3% 

Anxiety disorders: 

• 29% lifetime prevalence (12-month prevalence: 15%) 
• Specific phobia: 12.5% 
• Social phobia: 12% 
• OCD: 2.3% 
• GAD: 4% (average: 3.4 episodes; duration: 11 months); mean age of intial treatment: 34.7 years 
• PTSD: 10% females; 5% males (25% of individuals exposed to traumatic event will develop PTSD) 

Depression: 

• Prevalence: 16.2% (life-time) 
• Depression: 60% reported being treated and 10% hospitalized 
• Mean number of episodes: 5 (recurrence) 
• Mean duration: 24 weeks 
• 3/4 of responders carry an additional syndromal psychiatric diagnosis; 1/3 anxiety disorder (comorbidity) 
• Median age of onset: 32 years (het zijn jongvolwassenen) met veel meer vrouwen dan mannen: ratio: 2/1 
• Socioeconomic status (< 20.000 $/year) 
• Level of education and urbanicity less clear: het zit zowat ‘overal’.  

Groot verschil met anxiety:  
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1) Recurrence: depressie treedt vaker opnieuw op (gemeten via vragenlijsten bijv.), over het algemeen 5 episodes die 
24 weken duren.  

2) Comorbiditeit: vele depressieve mensen dragen een additionele psychiatrische stoornis. 

1.1.4 Epidemiology compatible with endophenotype 

 

Als je kijkt naar de cijfers is het unlikely dat je depressie ‘opschaart’ zoals een verkoudheid of griepje. Het gaat over een 
interactie tss (1) genen en erfelijkheid (biological make-up), (2) omgeving en stress die inwerken op jouw (3) ontwikkeling. 

Dit noemen we een bep. endofenotype ⇒ het is niet alleen genen en niet alleen omgeving, het is een combinatie! RDoC 
hanteert deze benadering ook. Je kan depressie-gevoelige genen hebben met stresserende gebeurtenissen id omgeving die 
jou kwetsbaarder maken vr het ontwikkelen ve depressie. 

 ⇒ Het is een intermitted level-benadering: interactie tss genen en omgeving.  

1.2 Focus on Major Depressive Disorder (MDD) 

Net als ’30 (collapse vd economie) is 2014 is dé periode vr depressie. Er moet recent iets gebeurd zijn waardoor depressiecijfers 
stijgen. We brengen de omgeving zeker en vast in kaart. We stellen ons 2 vragen:  

Is the problem not simply a treatment offer issue?  

We hebben veel patiënten, maar zij krijgen geen toegang tot behandeling (al dan niet medisch). Dit is echter een naïeve 
benadering.  

Als we kijken naar de cijfers w twee variabelen geëxtraheerd: prevalentie en beschikbare psychiaters. Er valt iets op.  

• Het is niet omdat er veel psychiaters beschikbaar zijn, dat dit een impact heeft op de prevalentie.  
• (Het is ook niet omdat er veel aanwezig zijn, dat patiënten deze kunnen betalen.) 

Opvallend is dat Afghanistan een outlier is omtrent prevalentie v depressie: deze bevolking krijgt vaak te maken met 
traumatische gebeurtenissen, en er zijn absoluut geen psychiaters beschikbaar. 

De landen met minst prevalentie zijn Aziatisch (oostelijk gelegen). Dit komt omdat de klassieke taxonomieën niet gelden in 
oosterse culturen owv vertalingen bijv. Bovendien heerst er stigma omtrent mentale aandoeningen.  

Conclusie: het is niet een probleem v treatment offer.  

Is the problem not simply money?  

Id US w er heel veel geld gepompt in kanker in vergelijking met depressie. Heel veel mensen sterven effectief aan kanker, maar 
ook aan depressie. En hier w geen geld in geïnvesteerd.  
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In China zien we zowel lage prevalentie als lage investering. Dit komt wss omdat mensen zowel depressie onderrapporteren 
als te weinig diagnostische tools beschikbaar zijn.  

1.3 Interim conclusions 

• Prevalence of psychological distress is high (30%) and increases lately (cf. Flanders) 
• Anxiety (14%) more prevalent than depression (8%) on average 

 
• The great depression (mental health) 
• Cultural differences 
• Effect of the envrionment 
• Dissociation between treatment offer and prevalence *Effect of diagnostic tool 
• Towards endophenoytpes? 

[ Dit is te kennen.  

2. Burden 

2.1 Criterion #1 - Money 

The cost of mental disorders in Europe in 2010: €523.3 billion! Dit is een waanzinnig bedrag. Het is ongeveer hetzelfde wat 
België krijgt v GDP.  

[in comparison, the Gross Domestic Product (GDP) in Belgium was worth 508.12 billion US dollars in 2013] 

Antidepressant drugs in Belgium: 

• 1,14 million patients in 2010 (van de 11 miljoen = 10%).  
• Daily doses per patient: 270,8 Million 
• Long-term use (cutoff: 180 doses per patient per year): 83,5% 
• Social security bill (RIZIV): 134,2 Million Euro (ook dit bedrag is enorm).  

2.2 Criterion #2 - WHO-DALY 

Mensen gebruiken liever dit criterium ipv geld. The disability-adjusted life year (DALY) is a measure of overall disease burden, 
expressed as the number of years lost due to ill-health, disability or early death. 

Het is een maatstaf die gebruikt kan w voor élke aandoening (en niet enkel mentale). Het is wereldwijd toepasbaar.  

 
 
Voor druggebruik zal het vooral om YLL gaan. Voor mensen met internaliserende 
stoornis zal het vooral om YLD gaan.  

Het kan gemakkelijk berekend w: de oranje 
strepen corresponderen met 
risicogedragingen (bijv. alcoholgebruik) die 
ervoor zorgen dat jouw leven ingekort w. ⇒ 
YLL 

Als je niet kon genieten van jouw leven door 
bijv. een aandoening (depressie) zijn dit ook 
disabled momenten. ⇒ YLD 

DALY is de som van YLL en YLD. Men kan dit 
gebruiken als richtlijn vr hoeveel geld er 
gespendeerd moet w aan bep. 
aandoeningen.  
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In vergelijking met prevalentie is DALY 
anders. We kijken naar de burden (tijd die 
verloren is gegaan).  

Nevenstaande grafiek is weergave v mentale 
stoornissen wereldwijd. Relatiev weergave 
tov andere stoornissen.  

Figuur A: De majority burden gaat naar 
depressie, maar prevalentie v depressie is 
kleiner dan die v angst = opmerkelijk! De 
impact is 3x zo groot dan bij angst, over 
algemeen enorm (in vgl met andere 
aandoeningen).  

DALY: als je kijkt naar de som v A en B, zien 
we nog steeds dat depressie domineert.  

 

Age 

Als we kijken naar leeftijd en geslacht (en 
niet meer specifiek per stoornis) zien we niet 
dat hoe ouder je w, hoe moeilijker het leven 
w, neen.  

Vaak stijgt de burden enorm op leeftijd v 
jongvolwassenen, dan stijgt het stapsgewijs. 
Het is dus niet iets progressief! 

Gender 

Bovendien is DALY hoger vr vrouwen in vgl 
met mannen.  
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Age & specific disorder 

Als we leeftijd en stoornis samen in kaart 
brengen, zien we een combinatie v 
voorgaande cijfers.  

Het valt op dat depressie (blauwe lijn) reeds 
vroeg ih leven piekt: je verliest reeds aantal 
jaren omtrent quality of life.  

Wat volgt zijn angststoornis en 
middelenmisbruik. Het kan dus niet 
uitgelegd w adhv de prevalentie (want angst 
> depressie op dat gebied!).  

 

Regions and disorders comparison 

Nu gaan we regio’s onderscheiden. In élke 
regio valt het op dat depressie domineert 
(zie blauw). Het is stabiel over versch. 
regio’s. Anxiety volgt.  

Merk op: de prevalentie v depressie was 
NIET stabiel over versch. regio’s (ó DALY).  

Het valt op dat alcoholmisbruik domineert in 
Oost-Europa. Voor de rest is het ± stabiel 
met dominerende depressie.  

ð Conclusie: burden of depression computized by DALY is major. 

Top 10 causes of disability (zie slides met zwarte achtergrond) for all disorders. Where is depression? At the top.  

• Als je àlle stoornissen in kaart brengt obv YLD, wint depressie. Er w 76,4 miljoen jaren wereldwijd verloren (YLD) aan 
depressie, wat 10,3% is v àlle aandoeningen.  

• Rug- en nekpijn staat op de tweede plaats, maar is massa’s minder YLD dan depressie.  

• Zie slides voor verdere aandoeningen. Opvallend is dat anxiety zich ih midden bevindt.  

Het is duidelijk dat er een probleem is bij depressie: mensen verliezen enorm veel tijd in hun leven aan deze stoornis. Als 
therapeut moet je je hier enorm bewust v zijn. Vandaar men een analogie maakt met de beurscrash en 2014.  

2.3 Criterion #3 – Life Satisfaction 

We kunnen ook gwn mensen vragen naar hun levenstevredenheid. Wat opvalt is dat de volgende hoog scoren, wat een lage 
tevredenheid betekent:  

• Reuma 
• Migraines en hoofdpijn 
• Concentratieproblemen 

• Insomnia 
• Stress/anxiety 
• Depressie 

We zien een hoge correlatie met lage levenskwaliteit en bovenstaande stoornissen.  
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2.4 Interim conclusions (burden) 

• Three different indicators of burden 
• DALY clearly shows that burden is much larger for depression than anxiety 
• Global burden of depression is the highest (DALY) 
• Unlike prevalence, little variability across regions and culture worldwide for burden 
• Dissociation between substance abuse (cf. YLL) and internalizing disorders (cf. YLD) 

3. Taxonomies 

3 main taxonomies: 

1) DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (APA; version V) 
2) ICD = International Classification of Diseases (WHO – UN; version 10-11) [ meer algemene benadering dan DSM 
3) RDoC = Research Domain Criteria (NIMH) ([ deze is minst bekend, maar ook nog jongst (work in progress).  

Opmerking:  

• DSM/ICD used by psychiatric drug regulation agencies, health insurance companies, pharmaceutical companies, the 
legal system, and policy makers. Copyrighted.  

• APA $100 Million (richer): society becomes richer and richer by the use of DSM/ICD. 

[ Hele business! 

3.1 DSM & ICD 

Beide focussen op symptomen (symptom’s severity can be assessed by scales); het is een soort ‘checklist’ waarbij hoe meer 
checks je hebt, hoe ernstiger de aandoening.  

De meest gekende gebruikte schalen zijn de volgende: 

• Hamilton Rating Scale for Depression and Hamilton Rating Scale for Anxiety (Hamilton, 1959) 
• Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck et al., 1961) 
• Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (Overall and Gorham, 1962) 
• Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (Kay et al., 1987) 
• Mini-Mental Status Exam (MMSE) (Folstein et al., 1975) 
• Testotheek (FPPW – UGENT) 
• Standard practice today in the field: interview (psychiatrist or certified clinical psychologist) + use of 

questionnaires/scales/inventories 

Bijv. BDI: zie slides. Als je jouw resultaten krijgt, kan je in DSM zien aan welke stoornis de jouwe gerelateerd is.  

3.1.1 DSM 

Voor depressie: zie slides. Het doel is om een diagnose te stellen; depressief of niet? Het probleem is comorbiditeit met andere 
stoornissen, waarbij je niet weet welke stoornis nu helemaal bij de patiënt past. 

Voor GAD: zie slides. Je hebt sowieso overlap met depressie. Ook hier geldt het probleem v comorbiteit.  

Prof gaat er vanuit dat we dit ± reeds kennen.  

3.1.2 ICD 

Het is een algemene benadering, waarbij mental and behavioural disorders slechts een onderdeeltje is. Voor depressie en GAD 
is het ongeveer hetzelfde als bij de DSM.  

Ook hier zijn er een aantal moeilijkheden: 

1) Comorbiditeit. 
2) Verschillende fenotypes kunnen binnen dezelfde categorie vallen (bijv. versch. uitingsvormen v depressie).  
3) Geen link met neurobiologie. 

3.2 RDoC (Research Domaine Criteria) 

Brug tss symptomen (zoals bij DSM en ICD) en neurobiology (wat gebeurt er it v verandering in je hersenen?). Het is een “grid”: 
het is geen taxonomie v syndromen, maar we gebruiken analyse-unit en hoofddomeinen om het tabelletje in te vullen. Zie 
later. 



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 26 

 

• Dankzij NIMH is RDoC ook id US geconstrueerd, maar is new compared to DSM & ICD. 
• “Translational” approach: view disorders in terms of dysregulation in basic mechanisms. Depressie an sich bestaat niet 

meer.  
• Philosophy = classify mental disorders based on dimensions of observable behavior and neurobiological measures. 

Mensen v RDoC geloven niet in ‘hokjes’, maar wel domeinen (bijv. positief affect).  
• Framework for endophenotype-oriented translational neuroscience. 

3.2.1 Main domains 

Gebaseerd op accumulating knowledge, we find different axes: 

1) Negative valence 
2) Positive valence 
3) Cognitive functions/processes 
4) Social processes 
5) Arousal & regulation 

Ze zijn niet afkomstig v symptomen maar vh brein. We vinden versch. hersenregio’s die betrokken zijn bij bovenstaande 
domeinen.  

Als je meer specifiek wil zijn (zie slides) kan je inzoomen op de versch. domeinen. Deze focus moeten we niet kennen, maar de 
versch. domeinen wel! 

Op de verticale as heb je versch. soorten domeinen. Op horizontale 
as zien we analyse-units: proteïnen, synapsen, neuronen en 
systemen. Binnen neurobiologie focussen we ons op de circuits.  

Voor elke lege cel kunnen we een specifieke feature identificeren 
afh. v jouw technologie en kennis. Bijv. voor acute bedreiging en 
self-reports kunnen we ‘freezing-behavior’ invullen. Dit gedrag w 
abnormaal als het te veel aanwezig is, dus kan je ‘diagnose’ stellen. 
Voor psychologen zijn de laatste 3 kolommen het belangrijkst.  

Het is transdiagonaal over versch. disciplines heen (ó DSM gaat 
enkel over self-reports).  

3.2.2 “Depression”, “anxiety” 

 

Nu kunnen we stoornissen mappen; de versch. 
domeinen zijn niet uniek maar overlappen. Het doel is 
om te kijken wat er gebeurt itv interactie tss de versch. 
domeinen. Deze interactie zal de disorder verklaren. 

De stoornissen zijn niet meer het centrum (ó 
ICD/DSM), maar de mechanismen. 

Zo kunnen bep. stoornissen samenclusteren zoals een 
continuüm, om te begrijpen wat de interactie is en hoe 
deze verschilt v versch. stoornissen. 

Dit is interessant richting behandeling toe. 
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Binnen het circuits-niveau kunnen we neurale systemen 
linken aan gedragsdimensies.  

De kern binnen RDoC is dat alle circuits (alsook andere 
units) kunnen veranderen afhankelijk v jouw 
ontwikkeling in interactie met de omgeving.  

3.2.3 Link behavior to neurobiology 

 
De versch. domeinen (bijv. pos. valence) komen niet out of the blue maar zijn afkomstig v neurobiologische kennis. Hersenen 
zijn een machine die veel informatie geven over de gedragsdomeinen.  

Panksepp (1998) en zelfs MacLean (1970) vonden reeds gelijkaardige informatie. RDoC incorporeert deze kennis.  

Vooral psychologen is de rechtse kolom belangrijk: gedragsmatige endophenotypes. Bij deze endophenotypes kunnen we 
versch. taken identificeren vr versch. soorten gedragingen etc, om zo een verband te leggen naar de 
hersengebieden/mechanismen/circuits. Dit kan DSM/ICD niet! 

3.3 Interim conclusions 

• DSM & ICD: symptom-oriented. 
• Depression and anxiety are different in these diagnostic tools. 
• No link to neurobiology with them. 
• RDoC: 5 domains and 7 units of analysis. Als je deze kruist bekom je een “grid”.  
• Anxiety and depression share common ground. 
• Link to neurobiology possible. 

4. Endophenotype 

Het gaat niet zomaar over genen (genotype) OF gedragingen (phenotype). Een oplossing is een endophenotype waarbij we een 
combinatie zien v geno- en pheno-types mede adhv hersenactivatie (bijv. fMRI).  
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• Measurable component. 
• Based on animal model. 
• Can provide target for treatment 
• Strict criteria have to be met (= gelimiteerd): niet àlles is endophenotype. Zie verder vr criteria waaraan we ons moeten 

houden.  
• Quantitative trait hypothesized to represent genetic risk for polygenic disorder at more biologically tractable levels than 

distal behavioural and clinical phenotypes. 
• Can be neurophysiological, biochemical, endocrinological, neuroanatomical, cognitive or neuropsychological. 

4.1 Criteria 

Ze zijn qua belangrijkheid gerangschikt (1 ➝ 6). Dit zijn criteria belangrijk vr endophenotypes.  

(1) Specificity (i.e., the endophenotype is more strongly linked to a given condition than other psychiatric conditions). 

(2) Heritability (~genetic make-up).  

(3) State independence (i.e., the endophenotype is stable over time and independent from illness status and treatment). Als 
je patient ziet kan jouw patient over tijd zijn symptomen verliezen, maar het endophenotype is stabiel! Zelfs gezonde 
mensen kunnen we waarschuwen vr het zijn v/e at-risk depressiepatiënt. 

(4) Cosegregation (i.e., the endophenotype occurs more frequently in affected, compared to unaffected, relatives of an ill 
individual). 

(5) Familial association (i.e., the endophenotype is more frequent in relatives of ill individuals than the general population).  

(6) Biological and clinical plausibility (zie vorige; based on animal model).  

4.2 Candidate endophenotypes 

Error, regulation and reward (zie les 9, 10 en 11). Want deze zijn effectief endophenotypes.  

5. Conclusions 

Aren’t anxiety and depression the same?  

Het antw op deze vraag is afh. v jouw diagnostische tool . 
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Wegens COVID-19-crisis, een nieuwe planning: 10 lessen ipv 12. 

Sessie 1: 
Foundations 

Lecture 1 (21/02) Foundations about emotional brain 

Intro Lecture 2 (28/02) Taxonomies of affective disorders 

Lecture 3 (19/03) Neuroanatomy 

Sessie 2: 
Neurobiological 

fingerprints 

Lecture 4 (26/03) Structural imaging (diagnostic structural brain anomalies) 

Core 

Lecture 5 (02/04) Functional imaging (functional changes) 

Lecture 6 (23/04) 

Neurostimulation (modern tools in neurophysiology, 
including TMS and DBS) 

Oorspronkelijk: lecture 6 (neurostimulation: ECT & tDCS) 
and lecture 7 (genetics) w verwijderd. 

Sessie 3: 
Endophenotypes 

Lecture 7 (30/04) Error and feedback monitoring 

Applications 
Lecture 8 (07/05) Emotion regulation 

Lecture 9 (14/05) 
Reward processing 

We krijgen hier nota’s v/d prof want examen IKPAV 

Sessie 4: Treatment Lecture 10 (18/05) Closing lecture Conclusions 

 

Lecture 3: Neuroanatomy 
What are the main brain regions, neural networks and neurotransmission systems involved in emotional processing? 

Overzicht: 

1. Main brain regions involved in affective processing 
• Dual process model (= dominant gebruikt model) 

o (Im)balance in ventraal-limbisch systeem, verantw vr emotie en waardeoordeel 
o Met dorsaal systeem, verantw vr cognitieve systemen 

• Amygdala, insula, ACC, basal ganglia (belangrijk vr dopamine) 
o Als we inzoomen krijgen we specifieke regio’s 
o ACC = anterior cingular cortex 

• (3) networks 
o Over het hele brein zien we dynamische netwerken 
o Het is belangrijk om te kunnen switchen tss versch. netwerken, met één belangrijke: default mode network 

(‘rest’network; wnnr mensen niets doen).  

2. Neurotransmission (dit is de ‘lijm’ tss neuronen, verandert synaptische transmissie en communicatie) 
• Glutamate-GABA 

o Glumatamaat: excitatorisch 
o GABA: inhibitoir 

• Dopamine (DA), Noradrenaline, & Serotonin: Dit zijn belangrijke neurotransmitters 
3. Negative affect 

• Aversive conditioning (amygdala) (Pavlovian) bijv. anxiety, fear 
• Motivation/Effort (insula & ACC): we krijgen een shift vd amygdala naar insula en ACC (behorende tot één 

vd 3 netwerken, zie verder).  
4. Positive affect 

• Reward (prediction error) & DA (deze zijn vaak gelinkt; indirect vormt reward positief affect) 
• Nucleus accumbens & vmPFC (hedonic hot spots); in je hersenen activeert reward twee hedonic hotspots.  

o VmPFC: Ventraal-prefrontale cortex 

5. Conclusions (little quiz) 
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0. Inleiding 

Today’s question: Can affective processing be localized in the human brain? 

Als een psycholoog of neuroloog willen we een set regio’s identificeren, om zo de functies ervan te kunnen 
identificeren. Het antw op deze vraag is niet wel of niet, maar eerder gradueel.  

We willen altijd bij een Neurobiological perspective blijven! Dit moet je altijd in je achterhoofd houden. Wat betekent het ook 
al weer?  

1. Main brain regions involved: Mapping key brain regions 

2. Connectivity pattern (structural & functional): zowel structurele (bijv. vezels) als functioneel (versch. hersenregio’s 
participeren aan een bep. taak) 

3. Language (how do they exchange information?): hoe spreken de versch. regio’s met elkaar? Neurotransmissie is hier 
een proxy, een manier om info snel te kunnen uitwisselen, uitspreken, etc.  

1. Main brain regions involved in affective processing 

Als we kijken naar emotion processing ih brein … 

 

Meta-analyse v 99 studies. We kijken naar alle regio’s waar we 
een significante verandering/stijging zien bij emotionele stimuli 
vergelijken met neutrale stimuli.  

Men vinden een hele waaier aan netwerken en regio’s die 
actief w. Zowel corticaal als sub-corticaal (dieper ih brein).  

Amygdala, insula, anterior temp. lobe, occipital cortex, 
prefrontale cortex,…  

De domain-general regio’s (en dus ook non-emotional) zijn dus 
ook betrokken bij emoties! 

1.1 Dual process model 

 

Nevenstaand model (dual process model) gaat er vanuit dat er een algemene 
verandering is ih brein bij emotionele stimuli in twee systemen: 

1) VAS: amygdala, occipitale cortex,… dit system bevindt zich dieper ih brein.  
2) DES: dlPFC (dorsaal-lateraal prefrontale cortex), LPC (lateraal parietale 

cortex).  

Beiden interageren met elkaar! We zien een systematische verandering in 
deze systemen. Bijv. Wnnr je overwhelmed bent is het vooral het rode netwerk 
dat domineert (en het blauwe daalt), als je je emoties goed kan controleren, is 
het omgekeerd.  

 

Het DPM levert belangrijke informatie.  

Links: regio’s zoals amygdala, occipitale cortex,… staan 
onder cognitieve controle. Emotionele reactiviteit duurt 
niet forever, als mens kan je dit reguleren via het DES.  

Rechts: recent heeft men dit model verder uitgebreid 
(complexified); niet enkel VAS en DES, maar ook een 
subjectief waardesysteem op een emotionele stimuli. Dit 
overlapt noch met VAS en DES maar incluseert nieuwe 
systemen (vmPFC en predorsale regio’s zoals IPS 
(intraparietale succulus) en IPL).  
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Example: Stress (zie bovenstaande figuren) 

Als we dit model willen testen, doen we dit bijv. op stress. We zien in veel gevallen dat er een DP-architectuur gevonden w 
bij emotionele effecten.  

Vooraleer stress opduikt is er een normale hersenactiviteit (dorsaal-laterale cortex is actief). Zodra er stress opduikt, w deze 
inactief en domineert de amygdala. Zie verschil tss a- en b-figuur. Het lijkt alsof elke hersenregio gekaapt w dr de amygdala.  

Neurotransmissie verandert ook: NA (noradrenaline) en DA vuren; synaptische transmissie w geactiveerd en zorgt ervoor 
dat ventraal systeem inactief w (dankzij amygdala). 

 

Example: Addiction 

Na een tijdje v gebruik w het brein op 
macroscopisch niveau gewijzigd.  

Dopaminerge transmissie is verantwoordelijk 
vr veel regio’s (bijv. VTA); voor hedonie; 
gestuurd dr prefrontale cortex. Bij mensen met 
verslavingsmisbruik is er een imbalance: PFC is 
verlaagd, dus hedonic-activity stijgt en neemt 
het over (Nac, VTA), maar de normale PFC w 
uitgeschakeld. Ze zijn dus allemaal deel v/e 
netwerk.  

1.2 Amygdala, insula, ACC, basal ganglia 

Het DPM is interessant, maar we moeten ook de key-elementen analyseren v dit model en het netwerk dat het DPM betrekt.  

1.2.1 Amygdala 

 

De amygdala w ih verleden sterk onderzocht in 
emotieprocessing. Het is conserved over soorten 
(species) heen (dus ook bij dieren).  

Het bevindt zich diep ih brein is deel vh limbisch 
systeem (⇒ subcorticaal systeem).  

Amygdala kent specifieke anatomie wat het 
onderscheidend kenmerk is, en dus vindt men 
ook vaak de hippocampus (ondanks dat ze niet 
aan elkaar gekoppeld zijn). Het is 
amandelvormig.  
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Twee properties zijn typisch ad amygdala: 

1) De typische structuur (filogenie) is hetzelfde over 
versch. soorten heen. Dit laat onderzoek naar 
emotieprocessing toe bij dieren, en dit te vertalen 
naar mensen.  

2) De interne organisatie vd amygdala kenmerkt 13 
versch. nuclei. Ze is dus onderverdeeld in versch. 
nuclei die elk hun eigen functie bijdragen (dit 
moeten we dus in rekenschap brengen op 
nucleusniveau).  

 

Belangrijk om te weten is volgende 3 nuclei vd amygdala 
die elk hun eigen functie bijdragen: 

1) LAT ⇒ laterale nucleus 
2) C ⇒ centrale nucleus 
3) BR ⇒ basal-laterale nucleis 

We kunnen ze makkelijk identificeren onder hoge 
resolutie; elke nucleis kent specifieke cyto-organisatie 
qua celorganisatie.  

Volges de versch. nuclei en hun onderlingen connectie 
kan info verwerkt w met als focus emotionele info. 

Amygdala biedt een ideale structuur vr associatie tss 
inputsignalen en outputfunctie.  

- Input via LAT: sensoriële info komt hier binnen 
(visueel, auditief, …). Dit w doorgestuurd nr BR. 

- BR ⇒ top-down effecten duiken hier op. Controle 
en context gedreven dr PFC en RFC komen hier aan 
de orde en hebben hier invloed op amygdala (en 
niet laterale of centrale cortex). 

- C ⇒ hier w outputfunctie uitgevoerd. Alle info w 
vanuit hier verder doorgestuurd naar cortex en 
subcortex. De amygdala is een soort doorgeefluik.  
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Een ander kenmerk is het feit dat de amygdala versch. hersenregio’s kan beïnvloeden (zie bovenstaande figuren); ze is 
geconnecteerd aan versch. hersenregio’s met inbegrip visuele en occipitale cortexen (sensoriële processen).  

Dit weten als we kijken naar de anatomie: witte stof connecteert met amygdala en hippocampus als deel v posterior brain.  

Echter (zie linkerfiguur) mens kent topografische projectie aan visuele cortex. Amygdala heeft versch. nuclei en als we deze 
stimuleren zien we versch. plastische effecten; dit impliceert sterke connectie met visuele, occipitale cortex. Dit is belangrijk! 

 

Ook bestaat er een connectie tss amygdala en motorcortex; 
amygdala kan dus informatie broadcasten naar grote set v 
regio’s.  

Dit w ondersteund dr literatuur; witte stof connecteert met 
motorcortex.  

1.2.2 (Anterior) insula 

Naast de amygdala is de anterior insula een belangrijke structuur bij emotion 
processing, maar ze overlappen niet helemaal! 

Om het te lokaliseren is het moeilijk; ligt tss intersectie tss temporale en 
frontale lobe, diep ih brein.  

Het anterieur gedeelte is het belangrijkst.  

AIC (fMRI studies) is associated with (versch. fenomenen): 
• Pain 
• Interoception 
• Risk 
• Uncertainty 
• Reward 
• Error detection/awareness  
• Volatility 

• Insight/feeling of knowing  
• Pleasantness 
• Multisensory integration  
• Wine tasting 
• Maternal affiliation 
• Happy voices 

Er zijn er nog meer! 

Al de processen en functies baseren zich op interoceptie ⇒ de mogelijkheid om interne signalen (komend v jouw lichaam, bijv. 
organen) te herkennen. Alle organen sturen info naar hersenen over zijn huidige status; dit is bottom-up (ó top-down zoals 
bij mentale states).  

In dit deel is het hart een heel belangrijk orgaan. 

 

Vooraleer we verder gaan met interoceptie, 
moeten we weten dat het belangrijk is voor het 
anterieur deel, maar niet voor het posterieur deel 
vd insula.  

In de insula (posterieur) w ook primaire 
interoceptieve processen waargenomen, bijv. 
gustatoir, olfactorisch,… Hoe meer anterieur je 
gaat, hoe abstracter de info w (bijv. hedonisch 
afkomstig vd accumbens) 

Wat we moeten weten: anterieur deel vd insula is 
het belangrijkst vr emotieprocessing.  
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De link tss anterieur insula en interoceptie w mooi 
geïllustreerd id literatuur.  

Er w oude taak gebruikt: heart-beat-detection-
task; deze bestaat erin dat je jouw hartslag moet 
rapporteren (je moet deze tellen) in bep. 
tijdsinterval.  

Hoe kunnen we de interoceptive ability nu 
vaststellen? We vergelijken de objectieve 
metingen (bijv. ECG, MRI) met de zelfrapportage. 

We vinden doorheen mensen variabiliteit in de 
mogelijkheid hiertoe (sommige mensen kunnen 
dit, anderen niet) = interindividuele verschillen in 
interoceptie. Mensen met hoge interoceptive 
ability zijn goed in deze taak, mensen met slechte 
interoceptive ability zijn hier slecht in.  

Verder ging men kijken wat er gebeurt id hersenen 
tijdens het uitvoeren v deze taak. Men vond een 
systematische relatie (correlatie) tss volume vd 
grijze massa vd insula en de prestatie op de taak. 
De mate v neuronen in jouw anterieure insula stijgt 
als je beter bent id taak.  

Dit effect werd nagekeken met de fMRI. Opnieuw 
vond men dezelfde correlatie.  

Onderaan zien we een correlatie tss de prestatie vd 
taak en anxiety (was subklinisch kenmerk): mensen 
scoren hoger op anxiety als ze beter scoren op de 
taak. Er is dus een link tss (abnormale) interoceptie 
en anxiety. 

 

In de pathologie zien we vaak dat de anterieure 
insula overactief is bij stoornissen, bijv. specifieke 
fobieën, PTSD,… Dit is interessant want het zijn 
allen internaliserende stoornissen. 

Interoceptie is wss overactief/abnormaal in deze 
stoornissen.  
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De link tss anterieure insula en interoceptie kan gedemonstreerd w – naast heartbeatdetectiontask – met bovenstaande 
studie. Men keek naar patiënten met lesies in hun brein (op versch. plaatsen) door traumatische hersenschade of door 
herseninfarct.  

Per ongeluk keek men ook naar hun rookgedrag. Er is een verandering gevonden in het rookgedrag vd helft vd patiënten; 
de helft hiervan stopte met roken zonder problemen, de anderen stopten ook maar ervoeren toch nog problemen met hun 
verslaving.  

De ene helft die geen problemen ervoeren, vertoonden ook lesies in de anterieure insula.  

Anterieure insula kan stoppen of verminderen met werken (door lesies), waardoor interoceptie ook daalt, wat belangrijk is 
vr rookverslaving (maakt het gemakkelijker). 

 

Bovenstaand is allemaal 
evidentie vr het belang v 
anterieure insula en 
interoceptie (als link). In 
nevenstaande studie 
onderzocht men 5 versch. 
hypothesen omtrent deze 
link (want er is nog discussie 
over). 

H1: Interoceptive awareness is only mediated by the insula pathway: Insula is verantwoordelijk vr interoceptie. Als je hem 
zou verwijderen, verdwijnt interoceptie ook. Ondanks je verdooft, kunnen mensen nog steeds interoceptie doen (zie groene 
pijl: er moet dus iets gebeuren naast de insula). 

H2: Interoceptive awareness is only mediated by the somatosensory pathway: Voor interoceptie gebruiken we niet alleen 
signalen afkomstig vd insula, maar ook viscerale signalen zoals bijv. huidschade. Bijv. Als je lichaam reageert detecteer je 
mogelijks viscero-sensorische input (zie blauwe pijl), maar nog steeds geen directe link tss bijv. hartslag en insula. 

Anesthetic (verdoving): je verdooft de huid of afferente input, waardoor interoceptie sterk daalt.  

H3: Interoceptive awareness is independently mediated by each pathway: Dit is een combinatie vd twee. We gebruiken 
hartslagsignalen (dr interoceptie) en afferente input. 

H4: Interoceptive awareness is dependent on the simultaneous action of both pathways: We zien een interactie tss de twee 
paden.  

H5: Interoceptive awareness could be dependent on other pathways: Geen enkel v beide is verantwoordelijk vr interoceptie; 
dwz dat er mogelijks een ander systeem verantwoordelijk is.  

De meeste studies tonen echter aan dat H1 de correcte is.  
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Interoceptie is slechts één deel vd puzzel. 
Vaak is er ook sprake v allostatistis ⇒ wnnr 
een interoceptie gedetecteerd w, zal de 
allostastis zorgen vr de complexe regulatie v 
lichaamssignalen (up- or down-regulation v 
signalen). Zie figuur.  

Papez (1937: Circuit theory 

 

Tot nu toe hebben we amygdala en insula 
besproken. De cingulate cortex (het 
anterieure deel) is ook belangrijk. De circuit-
theory claimt dat er naast de normale 
processing-pathways (thalamus ➝ cortex) 
er nog een aparte pathway is, bestaande de 
hypothalamus, cingulate cortex, etc. (zie 
pijl). 

Bepaalde gevoelens w gegenereerd in de 
cingulate cortex. Id hypothalamus w 
lichaamssymptomen opgehelderd.  

Er is dus een parallelle pathway aan 

emotieprocessing (naast thalamus ➝ 
cortex) die verantwoordelijk is vr gevoelens 
en lichaamsreacties. .  

 

Unitary model of the limbic system 

Meer recent werd het circuit v Papez aangevuld 
met additionele regio’s die gelinkt w ah circuit.  

Men ging er dus eerder vanuit dat er een 
interactie-effect was tss cortex, hippocampus, 
thalamus en hypothalamus.  

Amygdala en OFC (orbitrale frontale cortex) w 
toegevoegd. Vooral anterior cingulate cortex (zie 
verder) is belangrijk. NAc is belangrijk vr 
hedonische info (reward processing).  

1.2.3 ACC 
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De cingulate cortex bevindt zich id anterieure deel 
vd hersenen (centraal) boven de corpus callosum. 
We hebben dus een linker en rechter ACC.  

Als we inzoomen op de ACC (middendeel vd 
hersenen, dichtbij prefrontale cortex), zien we dat 
deze bestaat uit subregio’s bestaande uit 
posterior anterior cortex en sub-general ACC.  

Op afbeelding C zien we 4 regio’s: (1) posterior 
mid-CC, anterior mid-CC, pgACC en sgACC (deel vd 
subgeneral ACC, onder corpus callosum).  

Op afbeelding D: vroeger dacht men dat ACC 
onderverdeeld kon w in 2 delen: emotioneel (sub-
general ACC) en dorsaal (MCC). 

 

Als we naar dorsal gedeelte vd ACC kijken, lijkt het domeinspecifiek te 
zijn; het kan activeren/bijdragen aan versch. functies.  

In nevenstaande studie (meta-analyse) vond men dat negatief affect 
samengaat met breedverspreide activatie v ACC, hetzelfde vond men 
bij pijn. 

Als je puur cognitieve controle taken doet (bijv. stroop) zien we 
hetzelfde.  

Dus id dorsale ACC zien we activatie voor:   

- Negatief affect 
- Pijn 
- Cognitieve controle 

Dwz dat deze gebieden meer concentratie vereisen (want het zijn 
“challenging” situaties). De regio is dus verantwoordelijk vr/actief in 
conflict, challenge of worse than expected situaties. 

 

ACC wisselt info uit met andere gebieden die verder 
liggen ih brein, meer specifiek op subcorticale niveaus; 
het kan broadcasten naar bijv. RCZ.  

Dus… DACC kan info uitwisselen naar … gebieden 

- Reward (NAc, VTA, substantia nigra) 
- Amygdala (vr aversieve conditionering) 
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Het verschil tss blauw en rood gedeelte zien we op nevenstaande figuur. 

• Blauw: emotioneel, ventraal-affectief. Dit speelt een belangrijke rol bij 
depressie; link met anhedonia (Broadman Area 55) 

• Rood: dorsal gedeelte (cognitief) 

Er is dus een specifiek gedeelte ‘verantwoordelijk’ vr depressie; nl. 
Broadman Area 55.  

Men doelt dan ook op dit gedeelte bij de behandeling v depressie.  

 

In de Broadman Area 55 subgeneral ACC is het mogelijk 
om te stimuleren ifv depressie (herorganiseren, restore 
bijv).  

Men plant een stimulator in deze regio (zoals bijv. bij 
Parkinson in subthalamus nucleus) die elektriciteit geeft. 
Dit zorgt ervoor dat we depressie en negatief affect 
kunnen verlichten.  

1.2.4 Basal ganglia 

Deze cluster nuclei is ook belangrijk vr emotional processing. Deze noemen we basale ganglia. 

a. Striatum 

 

Ze liggen subcortical (diep in brein) en bestaan uit 
verschillende non-overlapping nuclei. Caudate 
nucleus en putamen zijn vooral belangrijk vr ons 
(naast subthalamic nucleis en substantia nigra).  

Caudate nucleus en putamen noemen we striatum. 
Dorsaal striatum is dan de caudate, ventraal 
striatum noemen we putamen.  

Voor dopaminerge aandoeningen (bijv. parkinson) 
zien we abnormale activatie v neurotransmissie id 
basale ganglia.   

Dopamine is niet alleen belangrijk vr motorcontrole, 
maar ook belangrijk bij motivatie en actietendens. 
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b. Nucleus accumbens 

 

NAc is een deel vh striatum en bevindt zich dichtbij amygdala 
(maar amygdala is geen deel vd basale ganglia), en onder 
putamen.  

NAc is belangrijk; het is een hedonic hotspot id hersenen (naast 
ventraal-mediale cortex).  

c. Cortico-basal ganglia-thalamocortical circuits 

 

De betrokkenheid v basale ganglia in cognitive en emotie is niet nieuw, dit vonden we eerder terug bij Papez e nook bij cortcio-
basal ganglia-thalamocortical circuits.  

De ganglia zijn gekoppeld aan de thalamus en de cortex; het is een soort “station” waar alle inkomende sensorische info 
toekomt en doorgaat naar processing id cortex.  

Basale ganglia w onderverdeeld in 3 categorieën (zie figuur): 

1) Associatief circuit 
2) Limbisch circuit (~Papez): het betrekt versch. gebieden nl. ventraal striatum. We zien interactie met cortex, dorsaal 

acc en subcorticaal niveau zoals ventraaal striatum bijv.  
3) Motor circuit (vooral gelinkt aan P arkinson met abnormale dopamine).  

1.3 (3) networks  

Dit is breed macroscopische analyse vh menselijk brein.  
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(1) Default Mode Network (DMN) 

 

Een vd netwerken die belangrijk is, is de DMN; het is een 
netwerk dat actief is als mensen niets doen. Men vergeleek 
de rustconditie met taakconditie. Men vond dat er een 
specifiek netwerk is dat actief is wnnr men inactief is (zie 
groen en blauw op bovenste figuur). 

Frontaal (FIF) en pariëtaal (IPF) zijn delen belangrijk en actief 
vr aandacht, executieve controle, geheugen, etc.  

DMN toont het omgekeerde en is bestaande uit twee delen; 
PCC (posterior cingulate cortex; zie blauw) en MPF (medial 
prefrontal cortex; zie groen). 

Als we vorige delen analyseren (zie onderste foto) zijn ze 
anti-gecorreleerd, het zijn antagonisten: als de ene stijgt, 
daalt het andere. Als je rust activeer je DMN en w 
taakgerelateerd netwerk gedeactiveerd, en omgekeerd.  

 

Maw; interactie tss taakgerelateerd network en DMN moet 
gemedieerd w door een 3e netwerk dat verantw is voor het 
switchen tss deze netwerken.  

Dit 3e netwerk is the salience network. Een specifiek event 
zorgt ervoor dat één vd voorgaande twee activeert. Dit 
voorgaand event is salient.  

Het salience network bestaat uit (1) anterior insula en (2) 
ACC. 

(2) Dynamic Switching between Networks 

 

Er is dus sprake v 3 netwerken (figuur is SV) 
actief op macroscopisch level: 

1) Centraal-executief taakgerelateerd 
netwerk: dlpfc, ppc (bijv. Intarparietaal 
succulens). 

2) Default mode netwerk: prefrontale cortex 
en posterior prefrontaal cortex. 

3) Salience netwerk: anterior insula, anterior 
cingulate cortex; deze is verantwoordelijk 
vr interactie en switch tss blauwe en rode 
netwerk. 
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(3) Domain-General Network 

 

De key-notion is dat binnen 
deze netwerken het default-
mode-network w gezien als 
domain-general network. Het 
DMN is actief bij 
nevenstaande condities (zie 
figuur).  

We moeten ze niet allemaal 
kennen, maar wel weten dat 
het DMN geactiveerd kan w in 
versch. condities, taken en 
contexten (en niet alleen in 
specifieke situaties).  

 

Hetzelfde gaat op voor de 
salience network (AI en ACC): 
ook dit w beschouwd als 
domeingeneral; het is niet 
beperkt tot specifieke stimuli 
of contexten maar in veel 
condities kan het actief zijn of 
getriggerd w. Zie figuur.  

Het is dus – net zoals DMN – 
algemeen (en niet specifiek).  

2. Neurotransmission 

Definitie: Neurotransmission => the process by which signaling molecules called neurotransmitters are released by the axon 
terminal of a neuron (the presynaptic neuron), and bind to and react with the receptors on the dendrites of another neuron 
(the postsynaptic neuron) a short distance away. 

 

De molecule die vh pre- naar postsynaptisch 
neuron gaan kunnen noradrenaline zijn, 
serotonine, gaba, glutamaat,…  

De meeste neurotransmitters w beïnvloed dr 
GABA of dopamine.  

Bij farmacologie probeert men direct de 
neurotransmissie te beïnvloeden.  

 

2.1 Glutamate-GABA 

GABA en glutamaat zijn twee belangrijke neurotransmitters. Gaba geassocieerd met inhibitie, glutamaat vaak met excitatie. 
Op de figuur zien we wat er beïnvloed w door deze twee.  

Enkele belangrijke verschillen… 
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• 40% synaptic connection 
• Drugs: Alcohol (increase GABA), barbiturate, 

Benzodiazepine =anxiolytics, sedative, hypnotic 
• Alcohol is een gaba-agonist.  
• Most commonly prescribed drugs: Valium, Temesta, 

Xanax 

• 20% synaptic connection 
• Glutamate receptor => NMDA => ketamine (NMDA 

antagonist => Schizo like symptoms, dissociation) 
• Glutamate => addiction, alcolism (decreases Gluta end 

us glutamaat-antagonist).  
• Vaak is glutamaat geassocieerd met schizofrenie.  
• Glutamaat heeft vaak belangrijke invloed op het 

striatum.  

2.2 Dopamine (DA), Noradrenaline, & Serotonin  

Naast GABA en glutamaat identificeren we 3 main families of neurotransmitter: 

1. Dopamine: cf. Parkinson Disease (bij Parkinson zien we abnormale dopamine-activiteit wat zorgt vr defiiciëntie); it is 
synthesized in cell groups in the midbrain's substantia nigrae and ventral tegmental areas (VTA); multiple pathways 
(nigrostriatal , mesolimbic, mesocortical). 

2. Norepinephrine: cf. vigilance; relays messages in the sympathetic nervous system (fight-or-flight response); 
synthesized in loci coerulei (pons), widespread connection to brain/cortex 

3. Serotonin: influences other neurotransmitters (norepinephrine, dopamine); it innervates the entire brain (excites 
axons terminating in amygdala, ACC, cortex...), bottom to top. 

Het is vooral belangrijk bij emotional processing en kent interactie-effecten met dopamine.  

Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze diep ih brein ontstaan maar dat ze brede invloed hebben over de gehele cortex 
(corticale activiteit). Norepinephrine en serotonine hebben zelfs bredere invloed dan dopamine.  
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(1) Dopamine (DA) 

 

In VTA en SN projecteert DA naar NAc, 
voordat het verdergaat naar het 
striatum. Vanaf hier gaat het verder naar 
prefrontale en cingulate cortex.  

Onthoud: DA vertrekt vanuit VTA en SN, 
naar NAc en zo verder naar prefrontale 
cortex met inbegrip v ACC.  

 

DA kent 3 netwerken (is gecompliceerder dan 
enkelvoudig pad).  

1) Mesocorticaal: belangrijk vr emotie 
(~verslaving) 

2) Mesolimbisch: effecten in NAcc 
3) Mesostriataal (~Parkinson) 

Deze drie handelen niet geïsoleerd maar w 
beïnvloed dr glutamaat en GABA (geïnhibeerd of 
geëxciteerd). 

(2) Norepinephrine (NE) 

 

NE vertrekt in Locus Coeruleus 
(nucleus diep ih brein). Het 
projecteert verder en wijd naar alle 
corticale regio’s, maar ook naar 
amygdala, nacc,… Vooraal naar de 
gehele cortex.  
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Wat ook belangrijk is om in rekening te brengen is het feit dat het niet zomaar dose-response-function zoals “hoe meer, hoe 
beter/sterker”.  

Vooral bij NE zorgt het voor U-shaped-function. Yerkes-Dodson-law zegt het volgende: we zien complexe relatie tss prestatie 
en locus-cellular-acitivy.  

- Als activiteit te laag is zien we suboptimale functionering. 
- Als een ‘matige’ activiteit aanwezig is, hebben we optimale functionering.  
- Extreem pushen vd activiteit zorgt voor overwhelming, en distractability (en dus ook suboptimale functionering). 

Tijdens emotional processing proberen we matige activatie te hebben vr efficiënte informatieverwerking. 

(3) Serotonin (5-HT) 

 

Serotonine vertrekt ook diep in het brein, meer bepaald 
Raphe Nuclei, verspreid en projecteert wijd over brein meer 
bepaald hypothalamus en thalamus.  

(4) Oxytocin 

De volgende twee (oxytocine en opioide) zijn ook belangrijk in emotional processing. Oxytocine kennen we vooral v hechting, 
affiliation,… Bijv. Een moeder die borstvoeding geeft heeft verhoogde oxytocine in haar lijf wat zorgt voor affiliation.  

Dit w veroorzaakt dr dopamine; we zien een sterke samenhang/interactie met DA en oxytocine.  
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DA is synthesized in ventral tegmental area (VTA) and 
projects to nucleus accumbens (NAcc) and amygdala 
(Amyg) as well as prefrontal cortex (PFC). OT, which is 
synthesized in paraventricular nucleus (PVN), projects to 
key limbic sites on the DA pathway (VTA, NAcc, and 
Amyg), thus potentially allowing it to modulate DA 
activity.  

We note that while only neurotransmitter effects of OT 
are illustrated here, neuromodulatory effects via OT 
diffusion through extracellular space may also play a role 
in these processes. Via PFC, which is densely 
interconnected with many other regions of the brain 
(dark red solid lines), motivational factors may be able to 
influence attention and perception. 

(5) Opioid 

Dit kennen we vaak v morfine; is een opioide-agonist. Opioide w vaak betrokken bij reward-processing. Opioide is vooral actief 
in cingulate cortex, thalamus en basale ganglia. 

 

Density of mu-opioid receptor expression as revealed by 
[11C]-carfentanil PET (mean nondisplaceable binding 
potential (BPND) image of 89 PET scans from healthy 
volunteers; courtesy of Dr. Lauri Nummenmaa). The circuits 
involved in decision making and cognitive control show 
particular high density of mu-opioid receptors in the limbic 
system (including thalamus, basal ganglia, and cingulate 
cortex) and a moderate density of mu-opioid receptors in 
cortical regions, such as insular and lateral-prefrontal cortex. 

(6) Mood 

Mood => interactions between neurotransmitters. 

Wat belangrijk is om n ate gaan binnen affect- en emotieprocessing is het feit 
dat het vaak niet altijd gaat over één neurotransmitter, neen, versch. 
combinaties maken complexe emoties.  
Abnormale interacties tss neurotransmittersystemen zorgen voor affectieve 
abnormaliteiten (bijv. angststoornis). Het is voor farmacologie dus vaak niet 
gemakkelijk om bep. medicatie te ontwikkelen, want je moet 
onderscheidingsvermogen hebben en juiste doses! 
Maw: het is vaak het geval dat een affectief proces en abnormale 
emotieprocessen opduiken dankzij complexe wisselwerking tss versch. 
neurotransmittersystemen. Wnnr relatieve bijdrage asymmetrisch gemaakt 
w, of gebiased w, zien we mogelijk affectieve stoornissen (including depressie 
en anxiety).  
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3. Negative affect 

3.1 Aversive conditioning (amygdala) 

 

Historisch gezien w negatief affect vaak 
bestudeerd via fear conditioning.  

Het dier zal CS leren combineren met US wat uit 
in een UR, zodat het een CR zal leren.  

 

No amygdala = no fear conditioning 

Een belangrijke structuur binnen deze 
conditioning is de amygdala (meer specifiek 
basale nuclei).  

Lesies v basale-laterale nuclei vd amygdala bij 
ratten zorgde ervoor dat CS niet gekoppeld kan 
w aan US (zoals bijv. systematisch freezing bij 
gevaar) dus freezden deze ratten gwn niet.  

 

Fear conditioning in human neuroimaging: Bij 
menselijk neuroimaging w deze data 
gerepliceerd: aversieve conditioning zorgde vr 
systematische stijging vd amygdala bij CS+ 
conditioning.  

 

Abnormal fear/anxiety in human neuroimaging 

Bij affectieve stoornissen vond men amygdala 
in reactie op fear overactief/excessief reageerd 
bij internaliserende stoornissen (bijv. PTSD, 
fobieën).  

Zowel insula als amygdala zullen stijgen in 
activiteit bij aversieve stimuli (in vgl neutrale 
stimuli).  

Deze overactiviteit (vgl’n met gecontroleerde 
amygdala en insula) w bijgestaan dr 
systematische daling v prefrontale activiteit.  

Er is een imbalance tss ventraal-affectief 
netwerk en executief controlenetwerk. Onder 
bedreiging/anxiety w ventraal deel overactief 
waarbij dorsaal gedeelte onderactief w.  
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Abnormal fear/anxiety regulation 

Bovenstaand bewijs valt ook toe te passen op globalere visie: er is een 
abnormale fear/anxiety verhouding.  

Fearful stimuli activeren de amygdala via specifieke processen id 
basale nuclei vd amygdala.  

Maar… Het is ook mogelijk om invloed hierop uit te oefenen via 
prefrontale, ventraal-prefrontale cortex of laterale frontale cortex 
activiteit. Bij pathologie lukt dit niet meer; amygdala kan niet meer 
getemperd w zoals het hoort.  

Er is dus niet hyperactieve amygdala door hun stoornis, maar omdat 
het gwn niet meer top-down gereguleerd w.  

 

There are different classes of neurons 
(amygdala). 

Vroeger ging men er vooral vanuit dat dit effect 
enkel optrad bij aversieve pavlovian 
conditioning. Echter, het w ook gevonden bij 
appetitieve conditioning (positieve emoties 
kunnen dus ook amygdala triggeren).  

Bij dieren (muizen) is dit duidelijk: als je basale 
laterale nuclei bekijkt zijn er versch. 
verdelingen: sommige neuronen (bedreiging) 
koppelen zich terug aan centrale basale nuclei, 
anderen neuronen aan NAcc (reward).  

Amygdala is dus niet enkel gekoppeld aan fear! 

3.2 Motivation/Effort (insula & ACC)  

 

From fear to motivation/effort: neuroimaging technieken 
vonden dat amygdala niet enkel specifiek is voor negatief affect, 
maar ook het netwerk (zie blauw) vd anterior insula en ACC; 
salience network overlapt met effort of defensieve motivatie 
geactiveerd moet w (bijv. bij stroop-taak zien we conflicten 
opduiken die we moeten aanvechten).  

Het omgekeerde effect (bijv. reward, zie rode arcering) vinden 
we bij Nacc (ventraal striatum en ventraal mediale cortex).  

Ze bestaan naast elkaar (co-exist). Het ene moet dus niet 
uitgeschakeld w zodat het ander geactiveerd w (ó DMN en 
task-related).  
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4. Positive affect 

4.1 Reward (prediction error) & DA 

 

Reward/beloning w vaak bestudeerd in DA en mid-brain 
activity bij dieren. DA-neuronen kennen specifiek fenomeen 
tov reward. Dit was baanbrekend onderzoek! 

Men nam single-cellopnames vd VTA bij apen en onderzocht 
hoe de neuronen zich gedragen in specifieke contexten 
(gebruik makend v operante conditioning). In conditionering 
is de stimulus predictief vr bep. gevolg.  

3 situaties:  

1) Als de stimulus w aangeboden met een beloning zullen 
neuronen geactiveerd w (zie linksboven) bij het krijgen 
v/e beloning.  

2) Als de stimuli aangeleerd w zullen de apen niet reageren 
op de beloning, maar op de stimuli zelf. De stimulus 
triggeren reward-activiteit in de versch. neuronen.  

3) Als je dan de beloning uitlaat achteraf, zal er een dip zijn 
id dopamine-activiteit. Dit noemen we reward-
prediction-error.  

 

Bij reward processing via human neuroimaging vond men 
opnieuw een systematisch network: ventral striatum (NAcc), 
midbrain (VTA, substantia nigra) en ventral-mediale 
prefrontale cortex. 

Reward-processing betreft dus een verdeeld network v 
prefrontale structuren met basale ganglia en midbrain.   

4.2 Nucleus accumbens & vmPFC (hedonic hot spots)  

 

 

Bij mensen en neuro-imaging gebruikt men vaak de 
Monetary Incentive Dealy (MID) task om reward te 
onderzoeken (zowel in normale condities als bij 
psychopathologie).  

Men onderzoekt in de ALE-based meta-analysis (12 studies) 
twee zaken: (1) anticipatie v reward en (2) de uitkomst v 
reward.  

Mensen krijgen specifieke cue die participant waarschuwt 
om al dan niet geld te winnen (als ze de taak goed uitvoeren) 
of te verliezen. Vervolgens wacht men een klein momentje 
vooraleer de prikkel komt. Tenslotte krijgt men feedback of 
man al dan niet geld wint of verliest. Men gebruikt imaging 
en kijkt specifiek wat er gebeurt bij anticipatie in vgl met  
outcome.  

Wat zien we nu? Anticipatie: ppt hebben nog niets gedaan 
noch feedback gekregen. Id hersenen zien we massieve 
stijging v ventraal striatum (NAcc). Dit is gerelateerd (± 
hetzelfde bij) aan dopamine-productie bij het maken ve 
predictie. 
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Nevenstaande figuur is een overzicht vd saamhorigheid v 
systemin (dissociable brain networks for valence and 
arousal).  

Er bestaan dus 2 systemen: 

- Approach-related system: gedreven dr dopamine en 
NAcc-activiteit.  

- Avoidance-related system: AI en dorsale ACC.  

Er w nog steeds gediscussieerd of anterior insula 
gerelateerd is aan arousal of niet. We zien dat de AI ih 
midden gesitueerd w op de figuur. Het is niet gekoppeld met 
waardeoordelen en w norepinephrine gedreven.  

5. Conclusions (little quiz) 

Today’s question: “Can affective processing be localized in the human brain?” 

Gebaseerd op deze les is deze vraag soms juist, maar vaak is het het geval dat we verdeelde activiteit zien wat het 
moeilijk maakt om echt locaties te pin-point’en.  

Anatomy: Quiz 

 

We zien 4 hersenactivaties die niet overlappen (A, B, C, D). Onderaan zien we 4 labels/condities. De vraag is om een link te 
maken met de hersenactivatie en een label onderaan. Want elk v deze vier corresponderen met één vd labels.  

• A: “I mind wander” 
• B: “I receive money” 
• C: “I regulate my emotions” 
• D: “I am torn” 

Conclusions:  

1. (Normal) emotion processing relies on multiple brain regions (against simple modularity, even though there is functional 
segregation and specialization) – dual process model. 

2. Main regions (e.g. amygdala, insula or dACC) can be further decomposed into subregions; they broadcast (emotional) 
information. 

3. Three main domain-general brain networks: DMN, salience, central executive. 

4. Multiple neurotransmitter systems (synaptic connections), and complex interactions among them: GABA & Glutamate; 
DA, NE & 5-HT. 

5. Dissociable brain systems for positive and negative emotions: ventral striatum+vmPFC (approach) vs. anterior 
insula+dACC (avoidance). 
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2. Neurobiological fingerprints 
This is the bulk of the course, including five lectures meant to dig into the neurobiology of abnormal emotional processing in 
the pathology. Some affective disorders are associated with diagnostic structural brain anomalies (Lecture 4) and/or some 
functional changes (Lecture 5). For each of them, we will review and discuss the most common ones available in the literature, 
their strengths and pitfalls. Moreover, modern tools in neurophysiology, including TMS and DBS (Lecture 6), as well as ECT and 
tDCS (Lecture 7) can be harnessed nowadays to stimulate the brain, create some neuroplasticity and in turn restore affective 
disorders. We will review them, one by one, carefully. Last, we will also go over some genetic variations that are typically 
associated with specific affective disorders (Lecture 8). 

At the end of session 2, you will have a deep understanding of some of the most common brain alterations seen in the most 
prevalent affective disorders. Moreover, you will understand the logic of neurostimulation, and know what are the different 
tools available for it. 

Lecture 4: Structural Imaging 
Affective disorders associated with diagnostic structural brain anomalies 

Overzichtje: 

1. Recap anatomy (vorige les) and level of analysis 
2. What comes out of an MRI scanner and what we can 

do with it  
3. Voxel based morphometry (VBM) (to assess 

structural changes in the brain, based on gray 
matter)  

4. Grey matter quantification (cortical thickness) 
5. White matter (diffusion tensor imaging DTI) 
6. Molecular level (MR Spectroscopy) 
7. Conclusions 

Today’s question: Can brain scans reveal affective disorders? 

We gebruiken scans om diagnoses te stellen of bep. affectieve stoornissen te behandelen.  

1. Recap anatomy and level of analysis 

 

Default mode network. We zien mediale prefrontale cortex samen met posterior cingulate cortex 
actief. Wnnr mensen rusten is het DMN actief, hetzelfde bij zelfreflectie.  

 

Basale ganglia met NAcc bilaterale activiteit; verantw vr reward.  

 

Frontale, bilaterale activiteit. Dit is vooral betrokken bij taakgerelateerde activiteiten zoals bijv. 
emoties reguleren (is cognitieve taak). DLPFC is hier belangrijk.  

 

Dorsale anterior cingulate cortex (ACC) is actief vooral in situaties zoals ruziën, conflictmanagement, 
pijn, angst, challenges.  

 

We gaan vandaag niet kijken naar activaties maar naar structuren zelf. 
Imaging zorgt voor hoge resolutie vd hersenen (statisch). Zo kunnen we 
mensen met depressive, schizofrenie, … vaststellen. We kijken dus naar 
anatomie en structurele veranderingen in bep. regio’s vh brein.  
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We bevinden ons nog steeds op het niveau v circuits! Dit kan op versch. schalen gedaan w,; macro- > meso- > en > microschaal. 
Alles wat gebeurt op affectief niveau gebeurt in deze circuits (volgens prof).  

2. What comes out of an MRI scanner and what we can do with it  

In neurologie en psychiatrie gebruikt men MRI (grote magnet) waarbij men versch. images krijgt die men offline kan analyseren. 
Via anatomische afbeeldingen die men offline bekijkt, kan men versch. normale en abnormale afbeeldingen onderscheiden.  

2.1 Historical perspective 

 

Volgens MRI is het belangrijk om te onthouden dat het nog nieuw en recent is, in vgl met de andere (human neurofysiologie 
zoals EEG en MEG). PET en MRI zijn recenter. PET w voor MRI gebruikt. Vanaf de ’80, vooral ’90 nam MRI het over voor 
menselijke hersenimaging. In de toekomst zullen er vd MRI nieuwere en betere ontwikkelingen komen.  

2.2 MRI  

a. Basic 

 

MRI-scanner is op zich vrij gemakkelijk. Het bestaat uit 3 componenten. 
(1) grote magneet, (2) gradient coils en (3) radio frequency coils.  

Mensen w in de magneet op de tafel gelegd, en de moleculen ih lichaam 
beginnen te spinnen door de magneet.  

b. Water 

 

De property die gebruikt w door MRI is gebaseerd op ons lichaam dat voor 70% gebaseerd is op 
water, en ons brein voor 75% water(-moleculen).  

De watermoleculen (protonen) gaan zich anders gedragen dan anders zodra ze in de scanner 
terechtkomen.  

c. Magnetisation 

In de MRI gebeurt het volgende: magnetisatie. Alle watermoleculen/hydrogen nuclei (protons) (ih brein) gaan ronddraaien en 
zich uitlijnen (zie gele pijl) met het magnetisch veld vd MRI.  
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Dit is interessant in die zin dat we distortion vd uitlijning 
kunnen insturen. Dit zijn radiofrequentie-pulses om hem te 
doen draaien in bep. richting.  

Zodra je deze frequentie doet stoppen, belanden ze in hun 
rustpositie. 

Er gebeuren dus 2 dingen; 

1) Moleculen lijnen zich uit volgens het magnetisch veld 
2) Je creëert distoritie door radiofrequentiepulsen. 

Met MRI ga je deze distortie meten en in welke mate ze 
capabel zijn om terug in hun rustpositie te belanden. 

d. Voxel 

 

Wat doet de MRI nu eigenlijk? De scanner gaat het spinning-effect lezen. Het meet de energie vd frequentie waarin de 
watermoleculen terug naar hun ruststatus gaan.  

Id hersenen bestaan 3 versch. weefsels: (1) Witte stof, (2) Grijze stof: cortex, (3) CSV: cerebrospinale vloeistof, bevindt zich 
vaak id ventrikels. Afhankelijk vh weefsel creëert de magnetisatie versch. reacties: CSV heeft veel water, wit weinig, grijs 
tussenin.  

Het effect kan omgezet w naar computationele resultaten: zwart is voor CSV, wit is voor witte stof, grijs is voor grijze stof 
(logisch).  

De MRI berekent dus precies gezien voxel ⇒ een kubiek volume waarin het gehele brein uitgelijnd w volgens de activiteit die 
we berekend hebben. Voor elke voxel kan men de intensiteit toegeschreven w adhv het spinning-effect. Afhankelijk vh 
weefseltype kent men een versch. intensiteitswaarde vd activiteit.  
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e. MRI-scanner generates different images 

 

Als we dan deze resultaten gebruiken, geeft de scanner 
nevenstaande beelden. Er bestaan T1-afbeeldingen, 
T2-afbeeldingen (omgekeerde  T1) of PD-afbeeldingen 
(Proton-Density).  

Adhv deze afbeeldingen kunnen we abnormaliteiten 
identificeren (zie onderste scan). Echter, dit is niet 
gemakkelijk! Objectieve onderscheidingscriteria zijn 
nodig.  

Multifocal demyelinating lesions are apparent within 
the cerebral white matter. 

3. Voxel based morphometry (VBM) 

Een objectieve techniek is VBM. Dit w vaak toegepast op T1-images (zie vorige figuur). Het idee is dat we voxals gebruiken vr 
de grijze stof en vergelijken met andere mensen om abnormaliteiten te identificeren.  

3.1 Basic procedure (werking VBM) 

 

® We moeten structural images verzamelen (anatomisch) v gezonde en zieke 
mensen (bijv. met depressie).  

® We moeten alle afbeeldingen in dezelfde ruimte plaatsen. Dit noemen we het 
AC-point: anterior-commisure point. Dit is een punt ih brein dat vaak gebruikt 
w voor andere scans, soort ‘algemeen gebruikt’ referentiepunt.  

® Vervolgens moeten we de image normaliseren. Elk brein heeft specifieke 
grootte en kenmerken. We brengen alle kenmerken in dezelfde space, nl. 
MNI-template (Montreal Neurologic Institute) om elke hersenscan te kunnen 
vergelijken met een ‘normale’. 

® Segmentatie is een belangrijke stap, aangezien T1 een hoge resolutie kent. 
We gaan de elementen waarin we niet geïnteresseerd zijn verwijderen (White 
Matter, CSV) want we willen enkel Gray Matter zien.  

® Vervolgens smoothing en statistieken creëeren omtrent de images vd grijze 
stof.  

Segmentation: focus 

 

De segmentatie gebeurt zo goed als automatisch. Dit is puur omdat 
de scanner de capaciteit heeft om versch. weefsels te onderscheiden 
adhv de versch. intensiteit/waarden vh spinning-effect in de 
weefsels. De cortex/grijze stof kan structurele verschillen onthullen 
bij mensen. In wat volgt geven we hier enkele voorbeelden v.  
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3.2 Examples 

3.3.1 Spatial navigation - hippocampus 

 

Dit vb is informatief omtrent wat we kunnen doen 
met VBM, later wijden we uit naar pathologieën.  

We kijken naar de hippocampus bij gezonde 
controlegroep (taxichauffeur in Londen). Mensen die 
chauffeur willen w in Londen moeten eerst examen 
doen. Diegene met expertise ontwikkelen een 
mentale ‘kaart’ in hun hersenen. Het gevolg is dat we 
id hippocampus signifcante structurele 
veranderingen zien na een T1-image.  

Onderaan zien we de effecten: significante 
verandering id structuur vd hippocampus. Het 
posterior gedeelte stijgt (meer activatie) in vgl met 
negatief effect vd anterior hippocampus (minder 
activatie).  

 

Dit effect w verduidelijkt op de grafieken. Elk puntje is 
een chauffeur. Het is belangrijk dat expertise en 
ervaring een variabele is in het stijgen en dalen vd 
structuur vd hippocampus.  

Dit toont aan dat we niet kijken naar de specifieke 
taak tijdens de MRI, maar naar de structuur. Die vd 
hippocampus varieert afh. vd expertise vd chauffeur. 
Er gebeurt een reorganisatie id hippocampus omtrent 
densiteit.  

Maw: het is mogelijk om adhv VBM bij de cortex de plasticiteit vd cortex te onthullen, meer specifiek in de hippocampus.  

3.3.2 MDD vs. BD: Meta-analytical evidence 

Eenzelfde logica w gebruikt vr patiënten toegepast op MDD (major depression) en BD (bipolar) vergeleken met 
controlegroepen 

 

In nevenstaande studie hebben ze 4000 MDD patiënten en 
2000 patiënten met BD kunnen includeren. Alle data w id 
grote database gestopt en past men VBM toe.  

Bovenaan zien we alle significante structurele 
veranderingen in MDD vergeleken met controlegroepen: 
we zien een verminderde densiteit v grijze stof (zie geel) in 
twee regio’s, nl. dorsale ACC-cluster alsook in ventrale 
mediale prefrontale cluster. We zien ook dat de insula 
vermindert. 

Gelijkaardige resultaten ih patroon vinden we bij BD: 
ventrale mediale prefrontale cortex daalt in densiteit, 
evenals de insula. 

 

VBM gebruikend en groot aantal patiënten gebruikend, 
vinden we systematische daling in densiteit vd grijze massa 
(linkerfiguur) in vgl vd controlegroep. Deze regio’s zijn deel 
vd ACC en anterior insula.  

Hippocampus en mediale frontale gyrus tonen een 
verminderde densiteit bij MDD in vgl met BD.  

Wij focussen ons op de gelijkenissen en niet de verschillen.  
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More explanation: As you can see on these slides (20 & 21), anterior insula and ventral medial PFC (or rostral ACC) are common 
to both disorders (MDD & BD). In both regions, there is volume reduction (grey matter). In comparison, dorsal ACC appears to 
be specific (reduction too there) to MDD. Remember also that ACC is a large limbic region, encompassing many subregions. So 
if you say ACC alone, without specification, it is hard to know which part you have in mind or refer to. On slides 20 & 21, dorsal 
ACC is specific to MDD; the more rostral part (= ventral medial PFC) is common to both BD & MDD. 

3.3.3 PTSD: Meta-analytical evidence  

 

Het voorgaande geldt ook voor PTSD! Een significante daling v grijze massa in dorsale ACC en 
ventrale mediale prefrontale cluster en insula.  

 

Using support vector machine (SVM) to identify imaging 
biomarkers. 

Om structurele veranderingen gerelateerd aan specifieke 
pathologieën te identificeren kan men SVM gebruiken, en 
de patiënten toewijzen aan specifieke problemen. Men 
gebruikt SVM om patiënten te classificeren in MDD, BD of 
‘normale’ subjectgroep.  

3.3.4 Bipolar vs. unipolar depression (UD) 

 

Onderzoekers hebben onderzocht of VBM 
gebruikt kan w voor het identificeren v 
verschillen in BD in vgl met UD.  

Men heeft gebruikgemaakt v groot aantal ppt 
uit verschillende regio’s.  

 

Men vond dat het mogelijk is om te classificeren en UD te onderscheiden 
v BD. Men vond voor BD dat er een systematische verlaging is id densiteit 
vd grijze stof (meer specifiek id amygdala). Als je kijkt bij UD zien we eerder 
een daling id rostrale ACC-regio.  

Het is dus mogelijk om een verschillen waar te nemen. Ondanks dat ze 
beide dezelfde kenmerken delen, zijn er ook verschillen.   
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4. Grey matter quantification (cortical thickness) 

Naast VBM bestaan er nog meer gefijnmaazde technieken om structurele veranderingen te ontdekken. De cortical thickness is 
hier een maatstaf voor. Sommige stoornissen kunnen nl. zorgen vr een corticale verdikking of verdunning.  

4.1 Algemeen 

 

Gebaseerd op de T1-image kunnen we een maat vd 
corticale thickness inschatten.  

Op versch. locaties kunnen er versch. diktes zijn vd 
cortex. We gebruiken versch. algoritmes om een 
inschatting te krijgen vd dikheid.  

De verkregen waarde kunnen we dan voorleggen aan 
statistische analyse of algoritmes om een statistisch 
gemiddelde te genereren tss 2 groepen 
(controlegroep en patiënten met stoornis).  

 

De uitdaging vd corticale thickness is het feit dat het geen plat oppervlak is, 
maar kent een specifieke 3D-geometrie.  

Gelukkig zijn er versch. tools om de cortex te flatten naar 2D oppervlak. Zo 
kunnen we de thickness vd cortex inschatten.  

4.2 Cortical thinning in MDD 

Als we kijken naar corticale thickness in een grote sample bij een controle- en MDD-groep zien we een systematische reductie 
(thinning) vd cortex in een wijdverspreid systeem v regio’s bij mensen met MDD, nl.: 

 

• Orbitofrontal cortex (Ofc) 
• Anterior and posterior cingulate cortex 
• Insula 
• Temporal lobes 

Het is niet overal, maar is beperkt tot 
specifieke regio’s.  

2148 MDD patients and 7957 healthy controls, 
over 20 sites around the world. 

Dit onderzoek werd gegenereerd door ENIGMA (Enhancing Neuro Imaging Genetics through Meta-Analysis). Het doel is om 
data v versch. sites bij elkaar te brengen om statistische power te verhogen. Dit om robuuste, statistische analyses ah licht 
te brengen, gebaseerd op grote samples.  

ENIGMA w 10j geleden gelanceerd. Men vroeg om data in common database in te leveren. Het bestaat nu wereldwijd uit 
70 instituten met meer dan 25,000 subjects, met inbegrip v schizofrenie, MDD,… Het doel is dan om specifieke data-analyses 
te veralgemenen.  
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FREESURFER (see surfer.nmr.mgh.harvard.edu) 

Om corticale thickness te determineren gebruiken we 
specifieke algortimes, zoals bijv. FREESURFER (software). Deze 
software is gelijkaardig aan het T1 en T2 image mechanisme; je 
kan versch. delen onderscheiden en filteren. Het kan ook de 
cortex flatten om de thickness in specifieke regio’s te meten.  

 

Figuur: Anatomy of the anterior 
hippocampus. 

Dankzij voorgaande technieken 
begonnen mensen te kijken naar 
specifieke regio’s die 
veranderen bij pathologieën. 
Een daar van is de hippocampus; 
onderverdeeld in zijn subregio’s.  

De hippocampus kent een 
karakteristieke vorm, bestaande 
uit kop en staart. De kop is 
gekoppeld aan de amygdala, de 
staart aan andere regio’s zoals 
bijv. parahippocampale gyrus. 

Structurele imaging technieken kunnen veranderingen nuanceren in de hippocampus obv zijn subregio’s. Bijv. bij BD-
patiënten verandert de kop vooral, het staartje volgt zodra de aandoening vordert. 

Ih Engels: Hippo Sea Horse. a| A schematic showing a dorsal view of the hippocampus with the dentate gyrus (DG) visible 
inside. The main hippocampus body as well as the uncus are indicated. b-e| Coronal slices showing the hippocampal 
subfields in the anterior hippocampus. Red lines indicate subfields that are found within the uncus and which have distinct 
cytoarchitectural properties relative to the main body of the hippocampus. The slices in parts b and c are at the level of the 
uncinate gyrus, whereas slice d is at the level of the intralimbic gyrus. The arrows in part e indicate the flow of information 
in the canonical hippocampal circuit in the body of the hippocampus. Pro, prosubiculum; PrS/PaS, presubiculum and 
parasubiculum; EC, entorhinal cortex; HATA=hippocampal-amygdaloid transition area. Part a adapted from: REF94. Parts b-
e adapted from REF10. 

 

In deze studie keek men naar de subfields vd 
hippocampus. Men maakte een hogeresolutie image en 
adhv bijv. freesurfer kan men de subfields blootleggen. 
We zien duidelijk zowel kop als staart vd hippocampus.  
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Als we MDD vergelijken met controlegroep zien we 
systematische reductie vh volume vd subfields vd 
hippocampus bij MDD,  dit vooral voor de anterieure 
gedeeltes in de hippocampus.  

Opgelet: bij gedeeltes die peri- of extended zijn, zien 
we géén reductie (zie bovenste figuur).  

 

 

Als we kijken naar de subfields vd hippocampus in 
MDD zien we een opvallend patroon afhankelijk vd 
severity (ernst) vd aandoening. Hoe meer de 
aandoening severe is, hoe meer het anterieure 
gedeelte aangetast w (dentate gyrus, CA1 etc). Hoe 
meer naar de staart, hoe minder impact MDD heeft. 
De verandering vd hippocampus is dus niet uniform! 

 

 

 

Wat ook mogelijk is bij een grote database kunnen 
we de ernst vd depressie onderscheiden vh 
recurrence (heroptreden) v depressie. Dan kunnen 
we het effect op de hippocampus zien: als je slechts 
één MD-episode hebt gehad, zien we enkel een 
volumeafname ih anterieure gedeelte. Echter, als je 
al meerdere episodes achter de rug hebt, zal de 
volumereductie zich spreiden naar posterieure 
gedeeltes vd hippocampus.  

 

MDD subcortex meta-analyses: MDD heft een 
specifieke impact op de hippocampus (in vgl met bijv. 
pallidum, putamen,…). We zien ook een daling vd 
volume vd amygdala, maar nog steeds minder dan 
hippocampus.   

Als we laterale ventrikels bekijken (zoals bijv. CSF) 
zien we een omgekeerd effect; een toename dus. 
Het patroon v MDD is dus opmerkelijk specifiek.  

ENIGMA: 1728 MDD patients and 7199 controls from 
15 research samples worldwide.  
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4.3 What causes the reduction?  

 

Wat is nu de oorzaak vd reductie? Wat zorgt vr het shrinken of zelfs 
sterven vd neuronen? 

Het lijkt erop dat stress hiervoor kan zorgen, dit via versch. mechanismen.  

1) Dendritisch niveau 
2) Celniveau 
3) Apoptose 
4) Verminderd aantal glia 
5) Verminderd extracellulaire vloeistof 
6) Verminderde gilogenese 
7) Verminderde neurogenese (⇒ hercreëren v neuronen).  

Volgens de literatuur is (4) de meest ‘vertrouwde’ hypothese.  

4.3.1 Apoptose 

 

Voordat we (4) behandelen, bekijken we eerst even (3) apoptose. Het 
is een fenomeen waardoor de neuronen uitsterven tgv stress (de cellen 
degenereren heel snel) op zowel chromatine- als organel-niveau. 

4.3.2 Decreased glial numbers (verminderd aantal glia) 

 

Stress verandert neuronen zelf niet, maar affecteert vooral de 
‘compagnong-cells’; nl. glial cells. Dus glia surround neurons, 
providing them with oxygen, nutrients, and even remove dead 
neurons (“cleaning neurons”).  

They also help promote the successful transmission of 
neurotransmitters. There are four types of glial cells.  

Astrocyten en oligodendrocyten zijn degene die het meest lijden 
onder een aandoening zoals depressie; zij zijn verantwoordelijk 
voor de reductie (en niet de gele dus). ⇒ Het is niet het neuron 
zelf die sterft/decreases! 

They are also known as the neuroglia. It should be noted that 
they do not conduct nerve impulses as neurons do. 
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In onderzoek omtrent depressie werd bovenstaande bevinding 
bevestigd.  

We kunnen de versch. glia (post-mortem) 
vergelijken v patiënten die MDD hadden 
met de controlegroep (dit is 
histopathologie). 

De neuronen zelf zijn niet echt anders, 
maar het verschil ligt hem id 
oligodendrocyten die singnificant 
descreasen dankzij stress.  

Samengevat: stress heeft dus vooral invloed op de oligodendrocyten 
(zij sterven), wat verantwoordelijk is voor de thinning vd grijze stof; 
corticale verdunning. Dit kunnen we zien dankzij o.a. VBM. 

4.4 MPFC-effect 

De locale verandering id hippocampus kan verklaard w door het distal (MPFC)-effect.  

 

Vaak w de lokale reductie vd hippocampus dus veroorzaakt door stress, maar 
een andere verklaring is een verandering in remote (“afgelegen”) gebieden ih 
brein, meer bepaald id Mediale Prefrontale Cortex (MPFC).  

Hier kan men een ruminatie-effect vinden wat slechte gevolgen heeft voor de 
MTL (mediale temporale lob, met inbegrip vd hippocampus). 

De volumeverandering is dus niet alleen v toepassing op de hippocampus maar 
ook voor gebieden die naderbij liggen, nl. de MPC.  

5. White matter (diffusion tensor imaging) 

We hebben tot nu toe 2 technieken gezien om grijze massa in kaart te brengen. Nu kijken we naar andere soort imaging, 
speciaal voor de witte massa. Deze bevindt zich midden id hersenen bestaande uit vezels die de hersendelen verbinden. Een 
imaging techniek voor de witte massa is DTI waarin we veranderingen id witte massa in kaart kunnen brengen.  

5.1 Werking DTI 

 

De images die we verkrijgen via DTI noemen we 
diffusion-weighted images. Deze geven de fractional 
anisotropy (zie verder) weer.  
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In DTI extraheert men FA. Het is een vector die we voor elke voxel 
kunnen gebruiken die iets zegt over de waterdiffusie id witte stof.  

De cirkels onderaan de figuur corresponderen als axonen. Bij A 
kunnen ze nog vrij bewegen en is FA laag. Als we ons verplaatsen 
naar E zijn de axonen samengeklit en vormen ze zich in een 
specifieke richting.  

Meer uitleg bij de figuur: DTI measures extracellular water diffusion. When water can freely diffuse it does so in a spherically 
symmetric manner which is termed isotropic diffusion (top left). Anisotropy is a term given to diffusion which is not spherically 
symmetric (anisotropy increases from left to right at the top row), the extent of which can be measured by fractional 
anisotropy. In the second row the circles illustrate the cross section of axons. When the axons are far apart (A) diffusion tensor 
imaging indicates isotropic diffusion. That is due to the short times involved in MRI imaging during which the water molecules 
do not travel far enough to collide with axons and hence can diffuse equally well in all directions. As the axons become more 
numerous (B), acquire myelin (C), become more tightly packed (D) and increase in diameter (E) the diffusion of extracellular 
water becomes highly anisotropic (diffusion would be easier perpendicular to the page – i.e., along the axons). These histologic 
changes would be measured by an increase in fractional anisotropy (indicated by the thick arrow at the bottom). Evidently FA 
is zero for isotropic diffusion (i.e., the fraction of anisotropic diffusion is zero) and approaches the value of one as the diffusion 
becomes more and more ellipsoid in shape. 

 

In elke voxel vd witte stof berekenen we een specifieke 
vector, deze kan in elke richting wijzen (bijv. links-rechts, 
anterior-positerior, boven-onder).  

We geven elke richting een kleurcode. Zodra de FA 
gedefinieerd is, kan men meten in welke richting de FA wijst.  

Zo kunnen we alle voxels samenbrengen zoals in figuur E. 
Hier zien we de witte stof geëxtraheerd en de kleur toont 
ons in welke richting/welke vector er is in die specifieke 
voxel.  

Het is voldoende om alleen de logica v deze figuur te 
begrijpen. 

Meer uitleg bij de figuur: From diffusion measurements along multiple axes (A), the shape and the orientation of a “diffusion 
ellipsoid” is estimated (B). This ellipsoid represents what an ink stain would be if ink were dropped within the pixel. An 
anisotropy map (D) can be created from the shape, in which dark regions are isotropic (spherical) and bright regions are 
anisotropic (elongated). From the estimated ellipsoid (B), the orientation of the longest axis can be found (C), which is assumed 
to represent the local fiber orientation. This orientation information is converted to a color (F) at each pixel. By combining the 
intensity of the anisotropy map (D) and color (F), a color-coded orientation map is created (E). 

 

De DTI is geen routine, het is een additionele scan met 
informatie. Je moet toestemming vragen ad patiënt om 
langer id scan te blijven om dit te kunnen uitvoeren.  

Verhoogde resolutie creëert meer voxels en meer info over 
de FA. Dit kan echter alleen bij dieren, aangezien het tot 
24h kan duren.  



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 62 

5.2 DTI – Probabilistic tractography (PT)  

 

Eens de FA gedefinieerd is kan je verschuiven naar PT; zo 
kunnen we de boundaries of fibers vd witte stof 
bewerkstelligen, die bijvoorbeeld de twee hemisferen 
verbinden over het corpus callosum. Ze verbinden ook 
corticale met subcorticale regio’s. Bijv. Limbische 
structuur aan motorcortex, amygdala was ook verbonden 
ad motorcortex, etc.  

Dus kort: bij PT probeer je de richting v specifieke tracts die met elkaar verbonden zijn in kaart te brengen. 

5.3 MDD DTI meta-analysis (reduction of FA) 

 

Gebruikmakend v deze technologie bij kijken naar 
patiënten ziet men dat ‘witte-stofstoornissen’ gevonden 
kunnen w, zoals bijv. depressie (MDD).  

De FA is verminderd ih anterior gedeelte vh corpus 
callosum bij MDD. Dit is het gedeelte dat de 2 hemisferen 
verbindt waarbij info vd prefrontale cortex ook 
uitgewisseld w.  

De witte stof biedt een soort v ‘steiger’ (stelling/scaffold) 
vr corticale activiteit id prefrontale cortex.  

5.4 Schizofrenia 

 

Bij schizofrenie ziet men een ander beeld dan bij MDD. De 
witte stof rond de superior longitudinal fasciculus kent een 
daling v FA, evenals rond corpus callosum en UF.   

De SLF verbindt frontale lob met pariëtale lob, corpus 
callosum en uncinate fasciclus (UF).   

Figuur: Fractional anisotropy (FA) differences in DS patients (upper panel) and NDS patients (bottom panel). The regions 
showing lower FA in patients compared with healthy controls are shown in red-yellow. Note: SLF, Superior Longitudinal 
Fasciculus; CC, corpus callosum. UF, uncinate fasciculus. 

5.3 Structural connections supporting the DMN 

 

Eens je specifieke witte stof anomalies hebt geïdentificeerd 
en verminderde FA, kan je deze relateren aan bestaande 
witte stof bundels/tracts.  

In nevenstaande studie keek men naar normale tracts id 
hersenen. Ih geval v schizofrenie is het de bruine.  

De gele gaat v subcortex nr cortex. Deze verbindt ook de 
versch. netwerken (zie les anatomie: default mode 
network, task-related network en salience network). De 
witte stof is eigenlijk zoals ‘lijm’, of een ‘fundering’ voor het 
georganiseerde materiaal vd grijze stof.  

Maw: De structurele veranderingen die we zien adhv VBM en DTI kunnen we functionele veranderingen zien id DMN of SN-
activiteit.  

6. Molecular level (MR Spectroscopy) 

Een analoge techniek om structurele verandering te verkrijgen is Molecular Spectroscopy (MRS); geeft info over moleculair 
niveau (ó circuitniveau). Bijv. Info over neurotransmissie.  
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6.1 Principe 

 

Als je MRS gebruikt kan je in specifieke voxel (bijv. anterior deel vd hippocampus) de informatie extraheren. Dan krijg je een 
spectrum waarin je de densiteit/hoeveelheid specifieke moleculen en proteïnen ziet (zie grafiek hierboven).  

Er zijn 5 moleculen belangrijk: 

1) Myo-inositol:  glial marker 
2) Choline:    membrane marker 
3) Creatine:   energy marker 
4) N-acetyl aspartate:  gerelateerd aan neuronale activiteit/neuronale marker 
5) Glutamaat:   neurotransmitter (zie vorige) 

Zo kunnen we dus info verkrijgen adhv MRS over de densiteit/hoeveelheid v specifieke moleculen die belangrijk zijn ih menselijk 
brein.  

Extra info:  

The basic principle that enables MRS is the electron cloud of an atom that shields the nucleus of the magnetic field to a greater 
lesser degree. This naturally results in slightly resonant frequencies, which in turn return a slightly different signal. 

MRS is conducted on the same machine as conventional MRI. The MRI scan uses a powerful magnet, radio waves, and a 
computer to create a detailed images. Spectroscopy is a series of test that are added to the MRI scan of your brain or spine to 
measure the chemical metabolism of a suspected tumor. 

MRS analyzes molecules such as hydrogen ions and protons. Proton spectroscopy is more commonly used. There are several 
metabolites, or products of metabolism, that can be measured to differentiate between tumor types such as: 

– Amino acids 
– Lipid 
– Lactate 
– Alanine 

– N-acetyl aspartate 
– Choline 
– Creatine 
– Myoinositol 

The frequency of these metabolites is measured in units called parts per million (ppm) and plotted on a graph as peak of varying 
height. By measuring each metabolites ppm and comparing it to normal brain tissues, the neuroradiologist can determine the 
type of tissue present. The example peaks of tumor types are: 

– Lactate peaks: resonates with 1.3 ppm 
– Lipid peaks: resonates with 1.3 ppm 
– Alanine peaks: resonates with 1.48 ppm 
– N-acetyl aspartates: resonates with 2.0 ppm 

– Choline peaks: resonates with 3.2 ppm 
– Creatine peaks: resonates with 3.0 ppm 
– Myoinositol peaks: resonates with 3.5 ppm 

What does a MRS show? 

MRS spectroscopy can be used to determine tumor type and Aggressiveness, and distinguish between tumor reccurrence and 
Radiation necrosis. Different metabolites can indicate: 

– Cr (creatine) 
– Cho (choline) 
– Clx (glutamate and glutamine 
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6.2 Major Metabolites 

 

Meestal ziet het spectrum eruit zoals op de figuur. De major 
metabolites zijn diegene die we bij de anatomie ook al hebben 
besproken.  

Gebruikmakend v deze techniek kunnen we de hoeveelheid GABA (I) 
of glutamaat (E) bekijken. Maar ook voor andere metabolites! 

We zien dat GABA ook door andere pieken computed w: Cr en NAA. 
Het is dus mogelijk om derivaten af te leiden v/d 5 main molecule.  

6.3 Whole brain MRS-analysis 

 

 Als je de analyse op de gehele hersenen doet, kan je een kleurcode 
gebruiken. Dit kan je dan projecteren op elke voxel. Bijv. Grijze 
massa v witte massa scheiden, en dan enkel projecteren op grijze 
massa (vr neurotransmissie). Zo kan je bijv. kijken naar concentratie 
v GABA, glutamate,… 

Deze waarden kan je onderwerpen aan statistische analyse (als je 
grote sample hebt) en kan je systematische veranderingen 
detecteren.  

 

Bij MRS focust men vooral op GABA en glutamate. Zie vorige les voor uitleg bij 
deze figuur.  

6.4 Drive and reinforcement circuitry in the (animal) brain 

 

 Als we focussen op GABA en 
glutamate, kijkend naar 
emoties v dieren meer bepaald 
een rat (reinforcement en 
drive, motivatie), zien we 
complexe veranderingen v 
GABA en glut in interactie met 
andere NT’s (dopamine en 
cholinerge transmissie).  

Wat we moeten weten is het volgende: Id basale ganglia, amygdala, hippocampus en mediale prefrontale cortex zien we 
complexe interactie tss de 4 NT’s: GABA, glut, dopamine en cholinerge neurotransmissie.  

Het is dus niet het geval dat een specifieke emotie vastgepind w door singuliere NT. Het gaat om een complexe interactie als 
we kijken naar ventraal striatum (m.b. NAcc en amygdala).  

Meer uitleg: Reinforcing and drive-like input pathways to the ventral tegmental area (a) and striatum (b), confirmed by 
optogenetic studies. Amyg: amygdala; BST: bed nucleus of the stria terminalis; DR: dorsal raphe; DS: dorsal striatum; LDTg: 
latero-dorsal tegmental nucleus; LHA: lateral hypothalamic area; mPFC: medial prefrontal cortex; mPOA: medial preoptic area; 
PPTg: pedunculopontine tegmental area; SNc: substantia nigra, zona compacta; vHippo: ventral hippocampus; VS: ventral 
striatum; VTA: ventral tegmental area. 

Als we teruggaan naar MRS bij mensen kunnen we onze bevindingen samenvatten als volgt…  
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6.4.1 Glutamate (E) 

• Reductions in MDD, maar is niet regiospecifiek! 
• Elevations in BD; G zal hier stijgen in vgl met controlegroep.  
• Depressive and manic episodes may be characterized by modulation of the glutamine/glutamate ratio in opposite 

directions, possibly suggesting reduced versus elevated glutamate conversion to glutamine by glial cells, respectively 

Deze tegengestelde bevindingen zijn bewijs dat de affectieve stoornissen corresponderen met anomalies in specifiek 
neurotransmittersystemen, meer bepaald G. Het is mogelijk dat er een soort selectieve invloed is v glutamine bij MDD of BD.  

6.4.2 GABA (I)  

 

 Als we focussen 
op GABA zien we 
opvallende 
bevindingen. Het 
toont eerder een 
algemene 
dalende trend v 
GABA-erge 
neurotransmissie 
over versch. 
stoornissen heen. 
Echter, er zijn 
enkele 
uitzonderingen.   

7. Conclusions 

We komen terug bij onze vraag “Can brain scans reveal affective disorders?” Een parsimonious (spaarzaam) antwoord is JA. 
Wnnr we kijken naar hersenscans, anatomie en structuren vh menselijk brein kunnen we affectieve stoornissen waarnemen.  

1. MRI scanner generates different images (T1, T2, PD, diffusion, MRS) 
2. Structural but plastic changes possible (cf. hippocampus) 
3. Using VBM, grey-matter reduction in anterior insula and (caudal) ACC for MDD (as well as BD) – salience network 
4. Widespread cortical thinning in MDD 
5. Hippocampal volume reduction (not uniform, subfield specific) 
6. Stress causes it, and influences glial cells (but not the neurons themselves) 
7. FA reduction in corpus callosum in MDD, different pattern in Schizophrenia (disconnection? Impact on DMN?) 
8. Different brain metabolites (Cr, Cho, Glx, NAA & GABA) 
9. Glutamate and GABAergic changes/reductions (not diagnostic of MDD) 

Al deze bevindingen samen bieden ons een beeld over affectieve stoornissen in het brein. Nog even een quiz (juist of fout?):  

1. Using VBM, we observe substantial reductions i/t white matter in the depressed brain, f.e. in the ACC.   

2. The dentate gyrus is smaller in depression than a non-depressive/normal state.  

3. Stress causes a degeneration of the astrocytes (in the hippocampus or amygdala).      

4. DTI shows that schizophrenia is associated with a reduction of FA in the superior longitudinal fasciculus.  

5.  Using MR spectroscopy, we can estimate levels of GABA and Glutamate in the ACC  
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Antwoorden van de vorige quiz: 

1. Using VBM, we observe substantial reductions i/t white matter in the depressed brain, f.e. in the ACC. 

Fout want VBM w niet zo vaak gebruikt om naar witte stof te kijken. Ze w eerder gebruikt om structurele 
veranderingen id grijze stof te beoordelen en in te schatten. 

 FALSE 

2. The dentate gyrus is smaller in depression than a non-depressive/normal state. 

Wnnr we keken naar corticale thickness laat dit ons toe om te kijken naar subfields id hippocampus, dewelke 
kleiner is bij depressie ipv non-depressie.  

TRUE 

3. Stress causes a degeneration of the astrocytes (in the hippocampus or amygdala).     

Stress kan zorgen voor veranderingen bij glial cellen, maar het beïnvloedt vooral oligodendrocyten. Stress is wel 
verantwoordelijk vr shrinking id hippocampus, maar meer specifiek de oligodendrocyten.  

FALSE 

4. DTI shows that schizophrenia is associated with a reduction of FA in the superior longitudinal fasciculus. TRUE 

5.  Using MR spectroscopy, we can estimate levels of GABA and Glutamate in the ACC 

Bij MRS is het mogelijk om een spectrum te extraheren. De piek ih spectrum kan versch. moleculen onderscheiden.  
TRUE 

Lecture 5: Affective disorders associated 
with functional changes 

Functional Imaging 

Vandaag kijken we niet meer naar structuur (vorige les) maar naar functies en funtionele veranderingen ih brein.  

Overzichtje: 

1. From MRI to fMRI 
2. Ventral affective system (fear & amygdala) 
3. Ventral affective system (reward & NACc) 

4. Dorsal executive system (DLPFC)   
5. Networks and resting state 
6. Conclusions 

Today’s question: “Are affective disorders associated with local functional impairments in the brain, or rather network 
dysfunctions?” 

We gaan na of het mogelijk is om locale specifieke anomalies te zien in functie v affectieve stoornis, of moeten we 
een meer globaal netwerkdysfunctie bekijken?  

Herinner de onderzoeksmethoden (in neurobiology): 

 

We kunnen grote variëteit aan technieken hanteren (zie 1ste les). Het gaat vooral over spatiële en temporele resolutie. MRI en 
PET kennen grote spatiële resolutie (mm – cm), maar de temporele resolutie is niet goed. EEG en MEG kennen een hoge 
temporele resolutie (affectieve en cognitieve processen kunnen getraceerd w tot op de sec), maar hun spatiële resolutie is 
zwak.  

Op de linkerfiguur kennen allemaal dezelfde beperking: geen v allen kunnen celspecifieke activiteit traceren (wat belangrijk is 
vr causale inferenties/statements), zoals fMRI.  
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1. From MRI to fMRI 

1.1 MRI basic 

 

MRI-scanner is op zich vrij gemakkelijk. Het bestaat uit 3 componenten. 
(1) grote magneet, (2) gradient coils en (3) radio frequency coils.  

Mensen w in de magneet op de tafel gelegd, en de watermoleculen ih 
lichaam beginnen te spinnen door de magneet. We meten in welke mate 
ze terug in hun ruststatus terechtkomen.  

De sterkte vd magneet w in unit tesla (meestal 1.5) uitgedrukt.  

Radio frequency coils zijn een soort ‘antenne’ gebruikt om distortions vd 
watermoleculen te meten de gecreëerd w door de gradient coils op de 
magneet.  

1.2 MRI vs. fMRI 

 

MRI w gebruikt om hogeresolutiebeelden vd anatomie vh brein te krijgen. Hierop gebaseerd kunnen we ze onderwerpen aan 
statistische analyse en vervolgens bijv. VBM. Obv elke voxel kunnen we een specifieke intensiteitswaarde vergelijken bij 
controlegroepen met patiënten om te zien wat er id grijze massa ad hand is (groter of kleiner). Dit duurt ong. 10 min op 1.5 
tesla gebruikmakend v/e normale sequentie. 

Rechts zien we fMRI met als extra tijdsinformatie. We willen hersenvolume meten op een sneller niveau. We wachten geen 10 
min op een statische afbeelding, maar we gaan sneller en lijnen dit uit doorheen de tijd waarbij we versch. stimuli aanbieden. 
We gebruiken versch. sequenties en nemen tijd mee in onze rekening. We genereren dus veel grotere data.  

 

 MRI: anatomy, protons in hydrogen nuclei, high resolution. 

fMRI: Het grootste verschil is het feit dat fMRI een andere 
property vh signaal gebruikt: metabolic function, 
veranderingen in oxygen levels. 

Men krijgt veel (tijds)informatie, dit ten koste vd spatiële 
resolutie. Wat men dan doet is zowel MRI als fMRI 
combineren.  

Verder volgt data-analyse.  

1.3 BOLD signal 

 

 HbO2: blood cells that are fully oxygenated, Hb: fully deoxygenated 

Bij fMRI gebruikt men BOLD-fMRI-signaal: blood-oxygen-level-
depending-signal.  

Zuurstof w naar neuronen gebracht dankzij bloed (arteriën naar 
neuronen en axonen, venen brengt de-oxygenated bloed weg vd 
axonen). Dit proces gebeurt tijdens rust.  
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Bij de gestimuleerde status (onderaan figuur) zien we disbalans tss Hb02 en Hb-cellen. Als neuronen gaan vuren zien we een 
stijging vh zuurstofbloed en daling vh deoxygenated bloed. Dit zien we ook op de achtergrond: licht is geactiveerd, rechts is 
gedeactiveerd. 

Bij fMRI doen we dit; het bold-signal verwijst naar plotse verandering v zuurstof ih bloed. Men gebruikt dus een gecorreleerd 
signaal (hemodynamic) v hersenactiviteit ipv directe activatie vd neuronen.  

Meer uitleg bij bovenstaande figuur: Sketch of brain tissue containing a capillary during rest (top) and activation (bottom). Red 
and blue circles represent red blood cells that are fully oxygenated (HbO2) and fully deoxygenated (Hb), respectively. The MRI 
signal is depressed in the venous side of the capillary due to the paramagnetic susceptibility of the HB acting as an endogenous 
contrast agent (shown darker). In the stimulated condition, increased blood flow causes the Hb to be swept out and replaced 
by HbO2, causing a BOLD signal increase. 

1.4 Statistical Parametric Mapping (SPM) 

Eens we data verzameld hebben (bijv T1-
images) moeten we ze niet gewoon visueel 
bekijken maar ook toewijzen aan specifieke 
voxels volgens objectieve en specifieke 
waarden. Dit kan door de data door te 
wijzen volgens VBM richting statistische 
inferentie. Bij fMRI is dit ongeveer 
hetzelfde principe. 

De zwakke spatiële resolutie-images v fMRI 
– die we EPI noemen (echo planar imaging) 
– w toegewezen aan de dataprocessing 
pipeline (zoals VBM bij MRI). We moeten 
de data normaliseren, smoothing,… wat 
gevolgd w door de belangrijkste stap: 
General Linear Model (GLM). Hier w data 
geprocessed zodat we de versch. images kunnen ordenen volgens specifieke input-functie (afh. v specifieke taken en stimuli 
die patiënten toegewezen krijgen volgens tijdsperiodes).  

Vervolgens gaan we een parameter inschatten (to estimate) vd fMRI-veranderingen in functie vd specifieke events die 
plaatsvonden tijdens de stimulusaanbieding.  

Tenslotte voeren we statistische analyse (condities vergelijken) bij versch. subjecten of groepen v subjecten.  

1.5 Block-design fMRI experiment 

 

 Bij het begin v fMRI gebruikte men vaak het Block-design 
waarbij we 2 condities vgl’en volgens blokken.  

Assumptie: als je een blokdesign gebruikt zullen jouw 
signalen beter, gemakkelijker te onderscheiden zijn.  

We willen een contrast-map computen zodat we fMRI 
verschillen kunnen zien (in versch. hersenregio’s bijv.). We 
kunnen meer of minder activaties zien id hersenen. Dit is 
belangrijk om mee te nemen richting een ruststaat bijv. 
(verminderde activatie ve bep. netwerk in ruststaat).  

Event-related designs w ook vaak gebruikt in psychologie 
waarbij je stimulustypes vergelijkt over versch. trials heen. 
Wij focussen ons op het blokdesign.  
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2. Ventral affective system (fear & amygdala) 

2.1 Dual Process Model 

 

We koppelen even terug naar het dual process model. Tijdens emotional 
processing zijn er interactie-effecten tss ventraal affectief systeem (waarde, 
arousal,… in NAcc en amygdala) die later ook gebruikt w dr dorsaal executive 
controlesystem die gebruikt w om het affectief systeem te up- of downregulaten. 
Ook kan men versch. trucjes of strategieën gebruiken hiervoor. 

Het DPM gaat er vanuit dat er interactie is tss de 2 systemen. VAS is “hot emotion” 
en onder invloed vh DES.  

2.2 Amygdala 

 

 De amygdala kent een typische structuur diep ih brein, 
behorende tot limbisch systeem en dichtbij hippocampus. We 
weten dat het verantw is vr emoties en conditioning (bijv. Pavlov 
aversieve stimulus). Het leerproces bij dieren is erg afhankelijk 
vd amygdala (als deze weg is w connectie tss CS en US beperkt). 

 

 De amygdala is ook specifiek omdat het info kan broadcasten 
naar regio’s (occipitale cortex bijv.) die verder liggen ih brein 
omtrent affectieve processen etc.   

Bij dieren met lesies zien we veranderingen id occipitale en 
temporale cortex vh dier, want impliceert dat er connecties zijn. 
Dit heeft men gezien door een stof in een bep. nucleus id 
amygdala te plaatsen.  

Zo zien we ook veranderingen id visuele en temporele cortex.  

 

Er bestaan dus tracts (verbindingen) die de amygdala structureel 
verbindt met met de occipitale kwab, een hiervan is de inferior 
longitudinal fasciculus (voor witte stof ih brein).  
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2.3 Amygdala and emotions 

2.3.1 Amygdala and emotional faces 

 

 Id literatuur v fMRI gebruikte men vaak een block-design om 
amygdala te bestuderen. Men vergeleek emotionele stimuli (A 
en B) vs. neutrale stimuli (C). Voor A zien we een significante 
stijging id amygdala in vgl met B (waar we met voorwerpen ipv 
gezichten werkte). 

 

Het design zag er uit zoals op nevenstaande figuur. fMRI-
timeseries w gemeten waarin mensen een angstig gezicht 
processen, later een blij gezicht, later niets,… Dan vergelijkt 
men de versch. stimuli.  

Er zijn verschillen tussen angstige gezichten vs. angstige 
objecten vs. neutrale stimuli.  

 

De uitkomst vd analyse: we zien systematische veranderingen 
in amygdala én visuele cortex.  

Als mensen een taak uitvoeren obv gezichten ipv objecten of 
neutrale stimuli zien we een massieve stijging v activatie id 
visuele cortex en de amygdala. De stijging id amygdala is 
bovendien ook groter. ⇒ preferentiële amygdalarespons voor 
gezichten in vgl met objecten.  

Hoe komt dit? Hier bestaat nog discussie rond. 

Onthoud: het is mogelijk om een simpel blokdesign te 
gebruiken om verhoogde activatie id amygdala en visuele 
cortex waar te nemen voor eerder gezichten dan objecten en 
neutrale stimuli.  

2.3.2 Amygdala and reentrant processing 

 

 Activatie vd amygdala en visuele cortex (occipitale-temporale cortex) is interessant owv het 
feit dat deze effecten wss non-overlappende effecten tonen als we de variabele tijd in 
rekening brengen.  

Het signaal is traag, dus het is niet mogelijk om snelle millisecondeveranderingen waar te 
nemen v cognitieve of emotionele processen.  

Het is wel mogelijk om een delay (vertraging) waar te nemen bij de amygdala in vgl met de 
visuele cortex.  

 

Op de grafieken w neutrale objecten (groen), negatieve stimuli 
(rood) en positieve stimuli (blauw) weergegeven. 

Conditie A: In visuele cortex (achterkant vd hersenen) zien we 
geen tijdsverschil tss de versch. stimuli. 

Conditie C: Voor emotionele stimuli (zowel positief als negatief) 
zien we een hogere respons vd amygdala in vgl met groene. De 
start vd amygdala is ook vroeger in vgl met IT.  
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Dit is consistent met reentrant processing: de amygdala capabel om waarde aan de stimuli toe te kennen (positief of negatief). 
Dankzij de anatomische verbinding tss amygdala en visuele cortex, zal de visuele cortex ook geactiveerd w. Er is sprake v/e 
feedbackeffect tss amygdala en visuele cortex waarbij amygdala eerst geactiveerd w en later de visuele cortex die ook een 
systematische verhoogde activatie vertoont vr emotionele stimuli in vgl met neutrale stimuli.  

2.3.3 Distributed processing 

 

 Bovenstaande data is consistent met een model wat 
we ‘distributed processing’ noemen.  

In het midden zien we de amygdala met 3 belangrijke 
nuclei: (1) info komt binnen in de laterale nucleus, (2) 
w getransporteert naar basolaterale nucleus voordat 
het (3) de centrale nucelus bereikt die dient als output 
vd amygdala. Van hieruit kan het naar de nucleus 
basalus gaan (cholinerge nucleus ih brein).  

Via de stippellijn kan het pad zich verderzetten naar 
sensorische cortexen (bijv. visueel) of naar posterior 
parietale cortexen (bijv. IPS). 

Er zijn dus 2 systemen die parallel opereren en die synergistisch/dynamisch zijn v aard (en dus niet-lineair): 

1) Dus ten eerste een ventraal-affectief systeem (zoals voorgaand amygdala) samen met OFC/FMPFC (waarden, 
emotional processing,…).  

2) Daarnaast is er een co-existing dorsaal systeem (prefrontaal, posterior parietaal systeem). Dit is eerder een central 
executive system. Dit systeem bovenaan is mogelijk om interne activiteit vh ventraal systeem te veranderen. 

Vaak hebben mensen zich gefocust op het ventraal-affectief systeem (amygdala) gekoppeld aan de sensorische cortex (visueel). 
Echter, er zijn veel andere connecties binnen regio’s. Echter, dit systeem staat onder invloed vh dorsaal systeem bestaande uit 
de posterior cortex en parietale cortex. 

2.3.4 Abnormal fear/anxiety in human neuroimaging 

Als we hetzelfde blokdesign gebruikt bij fMRI-studies zien 
we dus een stijging v amygdala-activiteit (zie vorige) bij 
gezonde patiënten.  

Bij mensen met een internaliserende stoornis zoals angst 
(PTSD, social anxiety, fobia, fear, GAD), zien we een 
algemene verhoogde overactiviteit vd amygdala. 

We zien verhoogde bilaterale amygdala-activiteit wat een 
verhoogde reactie toont op emotionele stimuli in vgl met 
controlegroepen zonder pathologie (zie figuur bovenaan). 
⇒ hyperactiviteit (zie rood). Focus op social anxiety: ook 
hier zien we bilaterale activiteit wat ons doet terugdenken 
aan activiteit id insula. 

Bovendien is er ook sprake v hypoactiviteit (zie blauw) bij 
het processen v emotionele stimuli (zie onderaan). Vooral 
bij PTSD (maar ook bij andere stoornissen) zie we 
significante daling in activiteit bij de laterale prefrontale als 
mediale prefrontale cortex. 

Maw: dit is consistent met het voorgaande model; er is een imbalans tss VAS (overactief bij internaliserende stoornissen) en 
DES (significant minder actief).  



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 72 

2.3.5 Aberrant emotional face processing in MDD patients 

 

 Dit model is goed established en we vinden specifieke effecten: 
overactivatie bij emotionele stimuli bij internaliserende stoornissen.  

Dit effect gaat niet over enkel amygdala maar kent een netwerk-effect (zie 
figuur). Bij MDD zien we complexe interactie tss limbisch systeem en 
prefrontale cortex. DLPFC en ACC wisselen info uit die abnormaal is en 
reguleren de amygdala niet meer naar behoren.  

De overactieve amygdala-activiteit is niet zomaar omdat amygdala in 
isolatie malfunctioneert; het reflecteert een lack v proper (degelijke) 
regulatie door de DLPFC en OFC behorende bij de amygdala.  

De normale connectie in het netwerk functioneert niet meer degelijk 
waardoor men een overactivatie ziet bij de amygdala. 

 

Maw: de fMRI-data is compatibel met een model waarin er eerst een 
stimuluswaarde w toegekend ad stimulus die aangeboden w. Hier speelt 
de amygdala een early processing rol.  

Verder is er een top-down-regulation-loop. We laten het emotioneel 
effect evolve, we reguleren het en zeker als het negatief is, dan doen we 
downregulation. De amygdala w dus gecontroleerd door prefrontale 
cortex.  

Bij mensen met een stoornis (MDD, anxiety) is het regulatiedeel niet meer 
capabel om vroege emotionele effecten te downregulaten, waardoor 
amygdala overactief w.  

2.3.6 Abnormal fear/anxiety regulation 

 

Nevenstaande studie illustreert voorgaande logica: we vgl gezonde 
controlegroep met klinisch depressieve mensen.  

Er is een netwerk betrokken bij het verwerken v emotionele stimuli. De 
amygdala w functioneel (niet structureel!) verbonden met prefrontale 
cortex (meer specifiek: ventraal mediale prefrontale cortex (VAS) en 
lateraal prefrontaal cortex (DES); lateral inferior frontal gyrus).  

Groene pijl: we zien een effect vd LIFG (DES) die signale stuurt naar VMPFC 
en de amygdala kan inhiberen (= negatieve relatie tss VMPFC en amygdala).  

Oranje pijl: er is een storing in de connectiviteit en dus kan de amygdala 
niet meer geïnhibeerd w. Dit is problematisch want je kan negativiteit die 
ontstaat vanuit de amygdala niet meer controleren, downreguleren, die 
negatieve symptomen bij depressieve mensen kunnen verklaren.  

Ondanks we versch. stimulusgerelateerde effecten kunnen waarnemen in specifieke gebieden, deze zijn vaak ook vergezeld v 
regulatie-effecten in andere gebieden (abnormale regulatie bij PP).  

Bovenstaand model is erg krachtig om een grote set v anomalies te beschrijven en verklaren in psychopathologie. Dit zien we 
verder nog.  

3. Ventral affective system (reward & Nacc) 

Het VAS is niet enkel verantw vr fear, anxiety en negatief affect. In de les v anatomie zagen we dat we bep. regio’s (in de basal 
ganglia) verantw. zijn voor reward.  
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De NACc is belangrijk; is domanine-gerelateerd (veel dopamine w expressed  id NACc) en ontstaat/w uitgelokt dieper ih brein, 
meer bep. substantia niagra. Het hele systeem is afhankelijk v dopamine en reward. 

3.1 Monetary Incentive Delay (MID) task 

 

 In fMRI gebruikt men vaak de MID-taak. Dit hebben we 
eerder gezien. Doorheen de trial verander je de likelihood 
vr het krijgen v/e reward.  

Anticipatie en executional outcome zijn 2 zijden v/d taak. 
Id taak willen we hersenactiviteit bekijken vr de 2 
condities. We verkrijgen sws een lage temporale resolutie.  

We gebruiken fMRI om de 2 condities v elkaar af te 
zonderen (zie verder).  

 

We vinden een consistent resultaat (zie figuur) nog vooraleer we de 2 condities 
onderscheiden. Men keek gwn naar groot aantal studies (meta-analyse v fMRI met n = 
671) waarin reward leidde tot stijging in hersenactiviteit.  

We zien een massieve bilaterale stijging ih ventraal striatum, dit is consistent met hetgeen 
er gebeurt bij reward.  

Het is mogelijks dat we hetzelfde vinden bij pijn, angst of fear.  

 

En nevenstaande figuur voerde men een meta-analyse (n = 420) waarin men het contrast 
maakte met pijn ipv reward. We zien een significante stijging vr pijn (in vgl met andere 
aspecten) in de dorsale anterior cingulate activity (vlak voor corpus callosum) en meer 
bilateraal ook stijging id insula. Deze zijn dus meer verantw. vr pijn en negatief affect.  

 

In pathologie keek men dan vervolgens of er specifieke 
veranderingen waren tijdens reward anticipation en reward 
outcome, waarbij men verslaving mee in rekening bracht (= 
externaliserende stoornis waarbij dopamine belangrijke rol speelt). 
De striatum-regio treedt in functie met dopamine, dus zouden we 
een significante fMRI-verandering moeten zien.  

In nevenstaande meta-analyse zien we dat anticipatoir gedeelte vd 
MID-taak veel verschilt bij verslaafden in vgl met controlegroep: we 
zien een significante (functionele) daling vd normale striatum-
activiteit tijdens reward-anticipation (zie blauwe gedeelten in alle 
figuren).  

Gezonde controlegroepen daarentegen kennen een stijging ih 
striatum.  
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Het is opmerkelijk dat wnnr we kijken naar reward outcome zien we 
normaal gezien een stijging bij gezonde controlegroep.  

Dit effect is véél groter bij verslaving (ó anticipatie). Reward-
processing zorgt voor sterke activiteit in striatum dan bij 
controlegroep. Dit is mogelijks dankzij dopamine-activiteit (maar dat 
behandelen we niet).  

Blum united this hypodopaminergic trait under the rubric of a reward 
deficiency syndrome. 

3.2 Learning deficit? 

 

 Hoe kunnen we de voorgaande effecten nu verklaren? Dit kan verklaard w danzij een 
leerstoornis (learning deficit). Het normale leersysteem w gestuurd dr dopamine, maar dit is 
verstoord.  

Dopaminerge activiteit ih brein vuren ih striatum (en dieper ih brein) wnnr reward ontvangen 
w. Zodra deze ontvangen w, w het signaal heel snel transferred naar de cue (zie figuur).  

Bovenste figuur: Dopaminerge neuronen reageren sterk op het ontvangen v/e reward. Er vindt 
geen predictie of dergelijke plaats. 

Middelste figuur: Appetitieve stimuli w gebruikt bij conditionering waarbij de specifieke CS 
predictief zijn voor reward. We zien een shift v R en bevindt zich achter de CS (dus nog geen 
reward ontvangen). Zodra de CS w aangeboden; er vindt een anticipatorisch effect plaats.  

Onderste figuur: Nu kunnen we spelen met de effecten; we ontnemen het geven vd reward 
waardoor we een dip krijgen in dopaminerge activiteit. De dopamine ondervindt dus een error 
en toont dit ook. 

 

We maken een link naar mensen met verslavingsproblematiek (zie 
vorige). Bij patiënten zien we een distortie ih leerproces adhv fMRI. 
Dopamine vuurt niet meer voor voorspellende stimuli (CS) voor 
reward (middelste fase). Op de reward zelf zien we een excessieve 
stijging v dopamine, alsof er een verstoring zit ih leereffect.  
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3.3 Dual Process Model 

Analoog aan hetgeen we reeds weten (bijv. fear en amygdala in VAS) zien we dat dit effect ook bij verslaving optreedt. Een 
heel netwerk w betrokken in de abnormale 
VS activiteit.  

Figuur A: In een normale hersenstatus zien 
we dat VTA en NACc en dus dopamine 
gereguleerd w door PFC.  

Figuur B: De balans verandert; groen deel w 
veel groter en rood gedeelte w veel kleiner. 
Dwz dat NACc en VTA veel actiever w (en 
belangrijker), terwijl hetgeen dit normaal zou 
controleren (PFC) dalen in belangrijkheid en 
dus ook activiteit.  

Deze verandering correleert met klinische als 
gedragsmatige veranderingen (zie verder). 

4. Dorsal executive system (DLPFC)   

Dit systeem is betrokken bij cognitieve en executieve taken. Dit systeem is in staat om VAS te controleren. Dorsaal lateraal 
prefrontale cortex is hier v belang.  

4.1 Dorsal and Ventral Attention Systems 

Binnen het dorsaal executive system (DES) zijn er twee systemen (verwar dit niet met DES vs. VAS!): 

 

(a) In functional imaging hebben veel studies het DES gebruikt om aandacht te bestuderen. Het systeem bestaat uit 2 delen:  

1) Prefrontale cortex (PFC), bijv. frontal eye field 
2) Intrapariëtale sulcus (IPS) 

Deze regio’s – die distant zijn v elkaar – zijn belangrijk voor aandacht in die zin dat het gebruikt w om aandacht te richten op 
bep. stimuli en het beter verwerken vd info eens de aandacht erop gevestigd is.  

(b) Dit systeem bestaat naast het meer ventraal systeem, bestaande uit 

1) Ventraal frontale cortex (VFC), bijv. inferior frontal gyrus, middle frontal gyrus 
2) Temporal parietal junction (TPJ) 

Deze systemen (a en b) dragen beide bij tot aandacht. Wnnr aandachtsprocessen gebruikt w, w dit network actief. Dit netwerk 
is ook mogelijk om sensorische processen te reguleren in bijv. visuele cortex, maar ook in affectief ventraal systeem.  

4.2 Posner Cueing Task 

Hoe weten we nu dat het DES betrokken is bij aandacht? Dit adhv imaging waarbij men een klassieke taak vanuit psychologie 
uitvoert: Posner Cueing Task. Hierbij kijken we naar de manier waarop aandacht gericht w adhv specifieke cues en hoe 
informatieverwerking vergemakkelijkt w of hoe inferentie optreedt als er mismatch is tss cue en target.  
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Figuur a: Eerst krijgt ppn een cue te zien (als ‘voorbereiding’) waarna een kleine 
tijdsperiode volgt. Dan krijgt men een target waarbij men een actie moet uitvoeren, 
bijv. op een knopje drukken om de taak te volbrengen (links of rechts, in het geval v 
figuur a links). Dan volgt er een interval vooraleer de volgende trial begint (lage 
temporele resolutie). Men scant fMRI-veranderingen in de cue in vgl met de target. 
Want dankzij de cue kan je je voorbereiden op een specifieke target.  

 

Figuur b: We zien fMRI effectief veranderen. De 0 correspondeert met cue-onset en 
gaat verder op x-as. Op de y-as krijgen we een schatting vd responsen vd versch. 
hersenregio’s. We zien bij alle regio’s (behalve TPJ) een massieve stijging die cue-
related is. Maw: wnnr participanten zich voorbereiden vr bep. targets/acties zien we 
dat de systemen reageren en hun firing-rate stijgt. 

4.3 Emotion regulation 

 

Deze regio’s die verantw zijn voor aandacht zijn ook betrokken bij 
emotieregulatie. Als je mensen vraagt om hun emoties te reguleren na het 
zien v emotionele stimuli, zien we overlapping v activatie met voorgaande 
regio’s met regio’s id prefrontale en pariëtale cortex.  

Als mensen aan reappraisal doen in de scanner (herbeoordelen, reguleren, 
downregulate negatieve stimuli), zien we activatie in  

- TPJ (bovenaan links en rechts). 
- Prefrontale cortex; zowel dorsaal (~IFE) als ventraal (~IFJ). 

Maw: we zien op de figuur een emotieregulatienetwerk wat ook betrokken 
w bij aandachtscontrole. Bovendien zien we ook meer ventrale activatie, 
zoals de ACC (vooral dorsaal gedeelte actief), wnnr ze emoties reguleren. 

 

Dit netwerk w betrokken bij de regulatie v dingen die gebeuren ih VAS 
(affectief). Laterale prefrontale cortex en ventraal gedeeltje bijv. zijn dus 
ook betrokken bij zaken die geburen id linker- of rechteramygdala, maar ook 
in NACc.   

⇒ Opnieuw dat Dual Process Model 

4.4 Klinische voorbeelden 

4.4.1 GAD 

Een voorbeeld om dit te illustreren: GAD (gegeneraliseerde angststoornis). Er is verandering id connectie tss de 2 systemen 
(DES en VAS): 
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Links zien we de normale emotieregulatie (zonder stoornis).De PFC/prefrontale cortex (bijv. DLPFC) controleert samen met de 
ACC de amygdala en reguleert zo het fear-circuit.  

Bij GAD (rechts) is de emotionele activiteit id amygdala als respons op emotioneel beladen (negatief) stimuli, wat verklaard kan 
w dankzij hypoactivatie in PFC en ACC. De balans is dus niet meer optimaal. Het fear-circuit fires excessief, wat we zien bij 
klinische symptomen/manifestaties vd stoornis GAD.  

 

Abnormal fear/anxiety in human neuroimaging 

Deze netwerkinteractie is ook zichtbaar bij meta-analyse v internaliserende stoornissen 
(bijv. PTSD). Deze slide hebben we al meermaals behandeld: we zien overactieve effecten 
vh VAS, en dorsaal centrale executieve (ACC en DLPFC) toont hypoactivatie. 

4.4.2 Verslaving 

Bij verslaving zien we de interactie ook optreden. Opvallend is dat de 
veranderingen in DES en VAS ook gerelateerd kunnen w aan de 
bredere fenomenologie.  

Als we kijken naar klinische symptomen en gedragsmatige 
manifestatie v verslaving zien we meestal de vicieuze cirkel zoals op 
de figuur. Deze cirkel w in stand gehouden dankzij de iRISA: impaired 
response inhibition and salience attribution.  

Als we verslaving willen verklaren volgens cognitief functioneren, 
weten we dat het probleem afstamt v abnormale responsinhibitie en 
misattributie v sailience (opvallendheid, belangrijkheid). Bijv. 
Reward-delivery zien we excessieve reactiviteit op reward in vgl met 
controlegroep.  

This figure shows the core clinical symptoms of drug addiction — intoxication, bingeing, withdrawal and craving — as 
behavioural manifestations of the impaired response inhibition and salience attribution (iRISA) syndrome. 

 

De veranderingen kunnen begrepen w door 
netwerkinteracties in dorsale PFC (aandachtscontrole 
en regulatiefuncties) en ventral PFC (vooral affectieve 
processen in basale ganglia bijv.). In gezonde staat 
zien we een normale netwerkinteractie. Normale 
inhibitie kan gebruikt w.  

In geval v craving and withdrawal is de balans 
verstoord en kunnen ze zichzelf niet meer inhiberen. 
Hetzelfde bij intoxificatie en bingeing. 



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 78 

Meer uitleg bij vorige figuur: The blue ovals represent dorsal PFC subregions (including the dorsolateral PFC (DLPFC), the dorsal 
anterior cingulate cortex (dACC) and the inferior frontal gyrus; see TABLE 1) that are involved in higher-order control (‘cold’ 
processes). The red ovals represent ventral PFC subregions (the medial orbitofrontal cortex (mOFC), the ventromedial PFC and 
rostroventral ACC) that are involved in more automatic, emotion-related processes (‘hot’ processes). Drug-related 
neuropsychological functions (for example, incentive salience, drug wanting, attention bias and drug seeking) that are regulated 
by these subregions are represented by darker shades and non-drug related functions (for example, sustained effort) are 
represented by lighter shades. 

5. Networks and resting state 

Globale netwerkinteractie is onderliggend aan informatieprocessing en abnormale infoverwerking bij pathologieën. We 
gebruiken gesofisticeerde meta-analyses om de netwerken te bestuderen.  

5.1 Paradigmashift (laatste 30j) 

 

In het begin vd fMRI vd ’80 en ’90 waren mensen vooral geïnteresseerd in mapping v versch. hersenregio’s. Zo vond men 
bevindingen omtrent de amygdala of NACc bijv. Het doel was vooral om specifieke effecten te lokaliseren (⇒ mapping).  

Recent werd het doel veranderd: men bekijkt het brein als een geheel en naar versch. netwerk-effecten doorheen het hele 
brein. We kijken naar specifieke interactie-effecten ih netwerk. Zo probeert men de kernelementen id netwerken te 
identificeren en later mogelijks info te winnen over plasticiteit.  

5.2 Methoden 

 

Bovenstaande methode is een nieuwe soort data-analyse (naast MRI en fMRI) die nodig is om connecitiviteit tss 
hersengebieden te identificeren.  

Het doel is niet meer om 2 condities te vergelijken (contrasteren), maar om de amount/hoeveelheid connectiviteit te 
meten/assess in de ene en id andere regio. Bijv. Amygdala is verbonden met visuele cortex; we proberen deze connectiviteit te 
meten.  

Zo moeten we verder dan ook specifieke connectivity-analysis toepassen op deze data en verder ook Graft-Theory om de 
connectiviteit volledig te onthullen ih brein. 

5.3 Default Mode Network (DMN) 

Ih menselijk brein is er een specifiek netwerk betrokken 
in ruststaat (dit zagen we eerder!) en zelfreflectie, nl. 
Default Mode Netwerk (DMN). Dit betreft 2 belangrijke 
regio’s, nl. PCC (posterior cingulate cortex) en MPF 
(medial prefrontale cortex).  

De regio’s w weergegeven ih blauw om 2 redenen:  
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1) De regio’s zijn gedeactiveerd tijdens het uitvoeren v/e taak (want zijn verantw. vr rust)  

2) Connectivity-analysis: we pikken er een voxel uit die zich anders gedraagt dan andere voxels. Als de ene voxel stijgt 
in activatie, daalt een andere. 

 

Het DMN is niet specifiek voor mensen; 
we kunnen het ook bij ratten en apen 
zien. Het DMN bij mensen (zie onderste) 
zien we een stijging v MFC met PCC, wat 
identiek is bij ratten. 

5.4 Network interactions 

 

Men vond via netwerk-analyse dat er 3 
netwerken samenwerken, nl. DMN, SN en 
CEN (zie figuur). Het salience network 
(anterior insula en ACC) zorgt voor de 
interactie tss DMN en CEN. 

Bijv. We zijn aan het chillen (DMN) maar 
plots roept jouw mama om jouw kamer 
op te ruimen. Deze stimuli w geïndiceerd 
via het SN, waardoor activatie vh DMN 
daalt en die vd CEN stijgt.  

Bovenstaande is interessant omdat we de interactie tss de 3 netwerken kennen. Deze info kunnen we op onderstaande figuur 
toepassen: Triple network model of major psychopathology.  
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Veel pathologische stoornissen kunnen verklaard w adhv de interactie tss netwerken. Bijv. Salient gebeurtenissen veranderen 
geen interactie tss DMN en CEN. En dus niet alleen adhv één gebied of netwerk zelf.  

5.4.1 Bijvoorbeeld: MDD 

 

DMN-activiteit bij MDD is abnormaal. Het is normaal gezien actief (mediaal 
prefrontale cortex en posterior cingulate cortex) in rust. Bij mensen met depressie 
zijn er voxels uit de grijze stof actief: thalamus (behoort niet tot DMN) en 
subgeneral ACC zijn méér actief dan behoren. Achteraan id hersenen (dichtbij 
PCC) zien we anomalie. 

 

Het lijkt erop dat we ook abnormale interactie zien tss 
de 3 netwerken ih brein (en dus niet enkel DMN dat 
anders is bij MDD).  

(1) Er is een abnormale connectiviteit tss 2 hoofddelen 
vd DMN: anterior deel (MPFC) en posterior deel (PCC) 
zijn niet meer degelijk verbonden met elkaar. Bovendien 
is de sgACC (subgeneral ACC) overactief.  

(3) De sgACC is ook verantwoordelijk vr overactieve 
functionele connectie tss DMN en SN.  

(2) Er is een daling in connectiviteit tss DMN en CEN. 
Herinner: ze zijn negatief gecorreleerd (als DMN stijgt, 
daalt CEN en omgekeerd).  

We zien dus dat DMN zwak gecorreleerd is met CEN en 
te veel verbonden met SN.  

5.4.2 Bijvoorbeeld: Schizofrenie 

 

Bij schizofrenie is het DMN (PCC en MPFC) verhoogd in 
activiteit (zwart balkje op grafiek). Relatives vd 
patiënten tonen dit ook!  

Dit kunnen we linken aan taxonomieën en 
endofenotypes (⇒ biomarker die we gebruiken om 
patiënten te diagnosticeren). Een vd criteria v/e 
endofenotype is familale associatie: mensen kunnen 
risico hebben op stoornis omdat ze dezelfde 
biologische make-up hebben. In hun brein is hier dan 
ook al bewijs v.  

Deze data zijn ook interessant omdat we kunnen linken aan strucutrele imaging; id witte stof (superior longitudinal fasciculus) 
is deze abnormaal. Dit is mogelijks verantw. vr de functionele anomalie (DMN). 
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5.4.3 Meta-analyse o.b.v. RDoC 

 

Connectivity-informed dimensions of psychopathology cross 
clinical diagnostic categories. N = 663 youths, mean: 15 yo. 

Netwerkinteractie bij patiënten werd in nevenstaande meta-
analyse bestudeerd, obv RDoC (dimensionele benadering). Alle 
patiënten w gescoord op een psychologische dimensies.  

Er duiken 4 clusters op: (1) mood, (2) psychosis, (3) fear en (4) 
externaliserend gedrag op fenomenologisch-klinisch niveau. 

 

Vervolgens keek men naar brede data obv fMRI-scan waarbij men keek naar de connectiviteit tss DMN, DEN (dorsal executive), 
SN én aandachtsnetwerk (ventraal en dorsaal). 

De 4 dimensies correleren met de specifieke interactie tss DMN en CEN die abnormaal is. 

Voor elk netwerk zien we een stijging of daling v activatie id netwerken. Doorheen de netwerken zien we specifieke anomalies 
(maar behandelen we niet).  

Echter, dit is vooral een illustratie vd manier waarop we data kunnen behandelen. Het is handig omdat we deze data kunnen 
gebruiken om predicties te doen over de klinische clusters. 

6. Conclusions 

We koppelen terug naar onze vraag: Are affective disorders associated with local functional impairments in the brain, or rather 
network dysfunctions? 

Beide: als we inzoomen in specifieke structuren (bijv. NACc voor reward, amygdala voor fear) zien we functionele 
veranderingen bij bep. pathologieën.  

Bepaalde regio’s w ook gecontroleerd/gereguleerd dr andere regio’s en die moeten we mee in rekening nemen: ° 
netwerkdisfunctie. Als we deze in rekening brengen zien we er 3. Obv de interactie kunnen versch. stoornissen opduiken.  
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Om te besluiten: 

1. fMRI is based on the BOLD signal (=> blood-oxygen-level-dependant), and can be used to reveal task-related 
(de)activations, after statistical processing (e.g. SPM). 

2. The amygdala is activated by emotional (face) stimuli. It is overactive in internalizing psychopathology. This overactivation 
stems from a hypoactive control exerted by the PFC (prefrontal cortex, including DLPFC & VMPFC). 

3. Externalizing psychopatology yields a lower striatal activation during reward anticipation, but larger striatal activation 
during reward outcome (cf. MID task). Here too, this effect arises from abnormal top-down control effects in the PFC. 

4. Hence, abnormal (hyper) activations in the ventral affective system is related to deficient attention or regulation effects 
in the dorsal executive system. 

5. Three main functional networks co-exist (i.e. DMN, salience & central executive), and psychopathology disrupts both 
within (cf. DMN) and between (cf. DMN x central executive) connectivity.        

Quiz: 

1. fMRI is a direct measure of neural activity. 

Geen directe meting. fMRI is gebaseerd op BOLD wat een hemodynamisch correlaat is v neurale activatiteit. Dit in 
tegenstelling tot EEG of MEG bijv.  

FALSE 

2. In anxiety disorders, we observe BOLD-fMRI increases in the amygdala during emotional face processing.  TRUE 

3. In addiction, an increased activation of the ventral striatum is seen during reward anticipation when the MID task 
is used.  

We zien stijging in ventraal striatum vooral bij reward-consumptie, wnnr outcome geleverd w (en niet de 
anticipatie ervan). Bij verslaving is er dus een verminderde activatie.  

FALSE 

4. The ventral attention system includes the inferior/middle frontal gyrus and the temporo-parietal junction. TRUE 

5. In depression, the DMN is abnormal, and its connectivity with the central executive network is reduced.  

We zien 2 effecten: één toegeweten aan DMN, maar ook DMN is verbonden in suboptimale werking v andere 
netwerken ih central executive.  

TRUE 
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Lecture 6: Neurostimulation 
Modern tools in neurophysiology (TMS and DBS) 

Today’s question: “Through neurostimulation, can we restore/correct a normal balance between the dorsal (cold) and ventral 
(hot) brain system?” 

We kunnen mogelijks tools gebruiken uit de neurofysiologie om de balans tss het ‘cold en ‘hot’ systeem te herstellen.  

Inhoud: 

1. Introduction:  

1.1. Dual-process 

1.1.1. Negative emotion 

1.1.2. Positive emotion 

1.2. Current treatments (pharma, CBT) 

1.2.1. DPT: Treatment target 

1.2.2. Example of CBT 

1.3. Problemen met DP 

1.3.1. Increase response rate,  

1.3.2. Resistance 

1.4. NIBS 

1.4.1. Electrical neural communication 

1.4.2. DLPFC as entry door 

2. ECT (electro-convulsive therapy) 

3. rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation) & 
prefrontal hemispheric asymmetry 

3.1. What: neurophysiology (basic principles) 

3.1.1. Motorcortex 

3.1.2. Sensorische cortex 

3.2. Where: target 

3.2.1. DLPFC as entry door 

3.2.2. DLPFC: Where? 

3.3. How: protocol 

3.3.1. Soorten designs 

3.3.2. Nadelen en richtlijnen 

3.3.3. Online vs. offline 

3.4. MDD 

4. TDCS (transcranial direct current stimulation) 

4.1. rTMS vs. tDCS 

4.2. Basic principles 

4.3. Example: Anxiety 

4.4. Treatment efficacy 

5. DBS (deep brain stimulation) 

5.1. Basic principles 

5.2. DBS bij MDD 

5.3. Samenvattend 

5.3.1. Belangrijke bevindingen 

5.3.2. Mechanismen 

5.3.3. Depression Circuit Model 

6. Conclusions (Major Depressive Disorder) 

We kunnen plasticiteit genereren door specifieke technieken te hanteren op een directe of indirecte manier. Bijv. ECV, rTMS, 
TDCS en DBS. Zij zijn standaardmanieren die gebruikt w in neurostimulation. Iets meer aandacht aan TMS en DBS. Bovendien 
w het dual-process model wederom gebruikt als centrale benadering en dit koppelen we aan huidige beperkingen in therapie 
(bijv. CBT) en variabiliteit in behandelingsrespons.  

1. Introduction 

We beginnen met een algemene introductie, evenals een motivatie wrm NS gebruikt w deze dagen. Niet alleen om stoornissen 
te diagnosticeren maar ook om een geschikte behandeling te kunnen genereren (naast bijv. medicatie of CBT).  

1.1 Dual-process 

 

Opnieuw is het DP ons main framework. Op macroscopisch level zien we 
netwerkinteractie tss 2 systemen: DES (dlPFC en LPC) die emotieprocessing determineert 
ih VAS (limbisch systeem: ACC, AMY, vlPFC, OFC).  

Dankzij pathologie (bijv. MDD, BD,…) is de balans in deze interactie verstoord. De normale 
emotieregulatie (bijv. het top-down effect gecreëerd dr het blauwe systeem DES) is 
impaired, verminderd.  
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1.1.1 Negative emotion 

 

Dit dual-process framework kan abnormale, hyperactieve 
negatieve emotiespecifieke pathologieën (bijv. anxiety, 
depressie,…) verklaren. We zien op fenomenologisch 
niveau (symptomen) verhoogd negatief affect. Deze 
patienten reageren excessief op stimuli (rumineren, 
negatieve stimuli beter herinneren ipv positieve,…).  

Dit effect treedt op omdat er abnormale balans is tss 
controlesysteem (DLPFC, of delen vd PC) en meer ventrale 
deel (amygdala, cingulate cortex) waar emotieverwerking 
plaatsvindt. Voor negatieve emoties is dit specifiek 
excessief en w negatieve emoties overwhelming.  

Dus: hyperactief ventral affectief systeem en hypoactief 
dorsal executive systeem. 

1.1.2 Positive emotion 

 

Het framework kan niet alleen negatieve 
abnormale emotieverwerking verklaren, 
maar ook positieve emoties (bijv. 
externaliserende stoornissen zoals 
middelmisbruik of verslaving). Er vindt 
dysregulatie plaats ih ventraal striatum 
zoals NACc tov reward-stimuli. Het 
rewardsignaal w niet meer degelijk 
gereguleerd dr hogere-orde cognitieve 
controlesystemen (gelokaliseerd in dlPFC).  

We kunnen dus ook anomalies tgv abnormale netwerkinteractie tss DES en VAS via het dual-process framework verklaren.  

1.2 Current treatments (pharma, CBT) 

1.2.1 Dual Process Theory (DPT): Treatment target 

 

Dit DPM is ook vaak degene die gebruikt w voor behandeling. De 
meestgebruikte behandelingsmethoden zoals medicatie of CBT 
gaat men de normale balans tss VAS en DES proberen herstellen.  

• Medicatie: hier gaat men hyperactivatie vh VAS reduceren.  

• CBT: ageert niet meteen op VAS maar creëert nieuwe 
plasticiteit in PFC. Zo kan men nieuwe strategieën aanleren 
omtrent emotieregulatie. Dit vindt plaats in DES.  

Als je deze 2 combineert ih geval v ernstige affectieve stoornis 
(bijv. schizofrenie) genereert men vaak optimalere resultaten 
dan wnnr je ze afzonderlijk aanbiedt. Dit omdat beide focussen 
op andere systemen. 

Zo proberen we ons altijd de vraag te stellen: wat is het doel vd behandeling (CBT vs. medicatie: anti-depressant drugs/ADM), 
hypoactivatie upgraden of hyperactivatie doen dalen?  
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Als we ons focussen op depressie bijv. adhv DPT en 
CBT vgl’en met ADM (SSRI’s) creëeren ze non-
overlapping effecten ih brein. CBT zorgt vr activiteit 
in PFC die verandering in VAS genereert. Echter, ook 
bottom-up effect is mogelijk (zie blauwe pijlen) via 
ADM; veranderen abnormale activiteit in DRN 
(dorsal raphe nucleus) wat zorgt vr verandering in 
amygdala en hypothalamus (belangrijk vr emoties) 

Deze twee combineren is wederom het beste voor 
de patiënt etv herstel ve affectieve stoornis. Als je 
deze combineert creëer je een normale balans tss 
DES (groen) en VAS (blauw). 

1.2.2 Example of CBT 

 

Nine depressed participants and 24 controls completed tasks 
that involved rating the personal relevance of negative words 
and arranging digits in numerical order before and after 12 
weeks of cognitive therapy (CT).  

As shown in the figure, CT was associated with normalization of 
amygdala activity in response to emotional words as well as 
normalization of dorso-lateral prefrontal activity during a 
cognitive task that involved putting digits in numerical order in 
working memory. 

Bovenstaand is een onderzoek waarbij men focust op CBT; men gebruikt fMRI bij patiënten die depressief zijn. Die vgl’t men 
met pre- en post-behandeling v CBT. Men keek naar wat er gebeurt id hersenen als mensen geconfronteerd w met negatieve 
stimuli (in dit geval woorden). Vervolgens moest men executive dorsale taak uitvoeren, mathematisch gericht. Deze 2 taken 
vereisen andere activatie v hersengebieden.  

Prior to treatment: wnnr patiënt emotionele stimuli verwerken zien we enorme stijging v activatie id amygdala (roze stippellijn 
in vgl met rode). Na de behandeling (groene lijn) w de activatie significant gedaald.  

In DLPFC (rechterfiguur) zien we hypoactivatie bij depressieve pre-conditie. Als men behandeling gevolgd heeft, w dit weer in 
balans gebracht (ze stijgt weer, zie groene lijn) zelfs tot hetzelfde niveau vd controlegroep.  

CBT zorgt dus vr herstellen v hyperactivatie vd amygdala (ze daalt weer) en herstel vd hypoactivatie vd dlPFC (ze stijgt weer).  
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1.3 Problemen met dual-process framework 

Het DP-framework is nuttig in target-specifieke regio’s (zoals ADM of CBT). Echter, deze benadering is ook beperkt en kent 
enkele problemen. 

1.3.1 Variability in treatment response 

 

We weten dat er een grote variabiliteit is, gedreven dr 
externe factoren. Patiënten reageren anders op specifieke 
behandeling die je ze geeft. De studie v DeRubeis et al. 
vergeleek treatment-efficacy v CT (cognitive therapy) met 
ADM (antidepressiva) voor depressie, naast een 
controlegroep/placebo (P-P). Men vergeleek obv depressie-
severity en deed een follow-up.  

Alle condities dalen: ze rapporteren minder depressie, zelfs 
placebogroep! De specificiteit vd behandeling w duidelijk na 
follow-up. In vgl mt placebo is CT en ADM effectiever op LT 
mbt depressie-severity (CT en ADM zijn bovendien ong. even 
effectief). Echter… Er is veel variabiliteit in de data! 

 

De variabiliteit is – gemiddeld gezien – substantieel. Maar er 
zijn regioverschillen (Pennsylvania Vs. Vanderbilt). Patiënten 
die CT ondergingen in Pennsylvania ervoeren betere effecten 
en langere remissie v hun depressie in vgl met degene uit 
Vanderbilt.  

Het lijkt erop dat de therapeuten in Pennsylvania beter 
getraind zijn dan in Vanderbilt. Mensen zullen dus ook beter 
behandeld w. Dus de plaats waar je behandeld w, zal de 
sterkte vd behandelingsrespons determineren.  

Er is ook een verschil tss treatmentresponse (vermindering v 
klachten) en remissiedata (de ernst vd aandoening daalt dr 

specifieke factor, bijv. 50% ➝ 25%). Remissie is een strictere 
variabele dan treatmenresponse.  

1.3.2 Treatment resistence 

 

Treatment-resistant depression (TRD) typically refers to 
inadequate response to at least one antidepressant trial of 
adequate doses and duration. TRD is a relatively common 
occurrence in clinical practice, with up to 50% to 60% of the 
patients not achieving adequate response following 
antidepressant treatment. 

Zelfs als je naar een goede behandelplaats gaat, weten we obv epidemiologie en statistieken, dat slechts een bepaald aantal 
mensen effectief reageren op behandeling (zelfs een grote portie: ½ , soms zelfs 60%). Dit blokkeert te mogelijkheid om beter 
te w en is dus problematisch.  

Treatment resistence w gedefinieerd op een specifieke schaal. Dwz dat we de severity vd resistentie kunnen uitdrukken. We 
kunnen het o.a. kwantificeren obv de therapiegeschiedenis: als de patiënt ih verleden reeds een behandeling heeft ondergaan 
(bijv. mislukte behandelingen v ADM) kunnen we zeggen dat hij/zij zich in stage III bevindt. 
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Interim summary 

Ondanks het DPM een interessante benadering is vr abnormale hersenfunctioneren, krijgen we te maken met 2 problemen: 

1) Variability in treatment response ➝ Control and decrease the variability. 

2) Treatment resistance ➝ Try to overcome it. 

Oplossing? Deze problemen liggen ad basis vd ontwikkeling vr stimulatie vd hersenen in addition v reguliere therapie. Use 
an alternative treatment, in combination with CBT and/or medication ⇒ NIBS (Non-Invasive Brain 
Stimulation)/Neurostimulation. 

We helpen de hersenen om zélf positieve effecten te assimileren/genereren die normaal gezien dr therapie of medicatie w 
gegeven. Dit is actieve voorbereiding op neuroplasticiteit (ipv passieve toediening).  

 

1.4 NIBS: Non-Invasive Brain Stimulation 

 

NIBS is een klasse v neurofysiologie tools die beschikbaar zijn om neurostimulatie te creëren. Onder NIBS vallen de volgende 
methoden (zie groen): 

• tFUS: ultrasound neurostimulation (brand new!) 
• rTMS 
• Single-pulse TMS 

• tDCS 
• rRNS 
• tACS  

De technieken zijn georderd obv hun temporele en spatiële resolutie (zie vorige lessen vr meer uitbreiding hierover). De 
resoluties zijn niet slecht, maar ook niet heel goed. Ze zijn redelijk. De spatiële resolutie v tRNS is beter dan tACS bijv.  

Deze laatste 3 zijn ontstaan na TMS 
(transcranial magnetic resolution). 
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1.4.1 How NIBS electrical neural communication influences 

 

Hoe kunnen we neurale activatie/communicatie beïnvloeden via neurostimulatie? Dit gaat terug op fysiologie; neuronen 
wisselen zowel elektrische als chemische info uit.  

Een synapsspecifieke signalen en moleculen w gelost in de synaptische spleet (cleft) vd pre- naar postsynaptische zijde. Dit kan 
veranderingen in hersencommunicatie dankzij neuronen teweegbrengen.  

Vaak is er een elektrische activiteit vd neuronen aanwezig tot aan de spleet, vanaf daar w chemische moleculen gelost.  

• Enerzijds: Neuronale communicatie kan beïnvloed w dr elektriciteit te injecteren die zorgt vr depolarisatie v neuronen. 

• Anderzijds: Als je mensen medicatie toedient heeft dit eerder invloed op neurotransmissie. Neurotransmissie heeft dus 
een invloed op het chemische niveau.  

1.4.2 DLPFC as entry door 

 

Een beperking/restrictie is dat specifieke regio’s waarin we 
geïnteresseerd zijn (en die belangrijk zijn, bijv. DP) zijn 
mogelijks niet bereikbaar met elektrische activiteit. Bijv. 
reward (Ventraal Striatum), amygdala, … zijn allemaal niet 
bereikbaar.  

DLPFC (dorsal-lateraal prefrontale cortex) is een 
uitzondering. Onder de huid, schedel en verschillende 
weefsels natuurlijk. We kunnen bijna direct toegang krijgen 
tot DLPFC (in vgl met NACc bijv.). De DLPFC is een vrij grote 
regio en in elk geval bereikbaar vr neurostimulatie (adhv 
speciale materialen/devices).  

Als we DLPFC stimuleren zal dit invloed hebben op DES wat 
intern dus ook invloed heeft op VAS (herinner je de 
connectiviteit vd versch. regio’s/systemen). Deze logica w 
gebruikt bij NIBS (het w gebruikt om specifieke stoornissen 
te behandelen, meer bepaald depressie).  
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1.4.3 NIBS as treatment: mostly depression 

 

De 2 dominante NIBS-technieken (en dus niet-
invasief zoals bijv. deep brain stimulation of vagus 
nerve stimulation) zijn  

1) Transcranial magnetic stimulation (TMS) 
2) Transcranial direct current stimulation (TDCS) 

Deze zullen we later bespreken. 

Voor elke techniek kan je zien welke soort aandoening behandeld kan w. Bijv DBS kan gebruikt w vr Parkinson Disease, deze 
patiënten hebben wss implantaten (elektroden) in de subthalamic nucleus. Ook w het gebruikt vr affectieve stoornissen zoals 
OCD of treatment-resistant depression.  

TMS w ook gebruikt vr therapie-resistente (unipolaire) depressie en migraine. We focussen ons vooral op depressie.  

TDCS is een nieuwere techniek (slechts enkele jaren). Men werkt nog aan de neurofysiologie dus een concrete behandeling vr 
bep. aandoening is nog niet helemaal duidelijk.  

Waar kunnen de technieken gebruikt w? We plaatsen het device id huidige food- and drug administration (FDA) status: het is 
een soort administratieve permission/toelating waar en of je de techniek kan gebruiken. TDCS kunnen we nog niet gebruiken 
(itt TMS) want hier is nog geen FDA voor.  

2. ECT (electro-convulsive therapy) 

ECT is ook een veelgebruikte techniek id psychiatrie om depressie te behandelen. Het is ook gebaseerd op neurostimulatie. 
We bekijken de basisprincipes v deze technieken (snel).  

 

ECT is bedoeld om severly depressieve patiënten te behandelen 
die behandelingsresistent zijn. Het probleem bij deze patiënten is 
dat ze resistent zijn tgn medicatie, dus ECT is de enige oplossing. 

Bij ECT gaan ze hersenfunctioneren rewiren (= invasief). Ptn w in 
slaap gebracht en er w elektroden op hun hoofd geplaatst. Zo zal 
elektrische activiteit gegenereert w: electric current flow gaat 
gedurende bepaalde tijd door hun hersenen en creëert ‘seizures’ 
(gelijkaardig aan wat er gebeurt bij epilepsie). Zo zullen er nieuwe 
connecties tss neuronen gecreëerd w; men krijgt een ‘reset’ v 
hersenactiviteit terwijl patiënt in slaap is.  

Deze techniek kent neveneffecten zoals bijv. geheugenverlies. Door de convulsies w seizures getriggerd en de ptn zullen 
schadelijke (deleterious) effecten waarnemen die negatieve gevolgen hebben (zoals geheugenverlies). Dit w vaak 
gecompenseerd dr het positieve effect: mood en affectieve state w verbeterd (ameliorated). 

In onderstaande studie bekijkt men therapieresistente depressieve patiënten en het effect v ECT. Ipv fMRI gebruikt men PET-
scans om pre- (rust) – ECT – postimages (rust) vd hersenen te vergelijken. Afhankelijk vd ECT zien we significante 
veranderingen: 
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Op de grafiek is elk puntje een patiënt: op ene as w 
hersenactiviteit in die regio getoond, andere as staat 
voor klinisch niveau. Rechter mediale PFC, 
rechterparahippocampale cortex en rechter lingual 
cortex tonen significante correlaties met verbetering 
op klinisch niveau. ECT creëert dus niet een beperkt 
effect op corticaal niveau; neen, het is massief en 
groot (op grote schaal) ook op het subcorticaal 
niveau, ookal gebeurt de stimulatie op schedelniveau 
(scalp). Het heeft invloed op een grote schaal 
hersennetwerken.  

3. rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation) & prefrontal 
hemispheric asymmetry 

Hier gaan we iets dieper op in want ze is ook FDA-approved. We kunnen de techniek dus gebruiken in klinische settings op 
patiënten met affectieve stoornissen te behandelen.  

We besteden hier ook meer tijd aan omdat er een onderliggend neurobiologisch principe aanwezig is (prof vindt belangrijk dat 
we dit principe ook kennen), nl. prefrontal hemispheric asymmetry. De prefrontale cortex (meer specifiek dlPFC) is niet hetzelfde 
georganiseerd id linker- als id rechterhemisfeer. Er is een profound (‘diepgaande’) asymmetrie tss links en rechts. Dit verschil 
is gerelateerd aan affect en motivatie.  

Dit heeft gevolgen vr wat en hoe we de hersenen willen stimuleren (wat we kunnen doen met rTMS wat meer specifiek is dan 
ECT). rTMS laat toe om transcraniale magnetic stimulation toe te passen in specifieke hersenregio’s. Dan komt de vraag: “Welk 
deel vd tlPFC moeten we stimuleren, met welke parameter (bijv. intensiteit en repition/stimulaties)?” 

 

Er zijn veel sources v variability wnnr je naar een specifiek behandeleffect peilt. In psychologie is het typisch dat we een effect 
modelleren en hun bijdrage aan ander effect proberen te minimaliseren. Alle patiënten dienen bijv. hetzelfde behandeld te w. 
Ook dit is toepasbaar bij NIBS, meer specifiek bij rTMS. Als we patiënten behandelen volgens het rTMS-protocol moeten we er 
rekening mee houden dat niet elke ptn op dezelfde manier zal reageren (intrinsieke factoren zoals genetische achtergrond, 
anatomische kenmerken,… vd ptn zelf kunnen meespelen, evenals externe factoren) op de behandeling. Doorheen de versch. 
behandelingen/experimenten proberen we deze factoren te standaardiseren. We moeten op voorhand bepalen wat we willen 
stimuleren (links, rechts?) en hoe we dit best doen (het protocol).  

Naast interne en externe factoren kunnen ook methodologische factoren een rol spelen ih onderzoek, bijv. samplesize vd 
patiënten en controlegroepen. Gender, leeftijd,…  
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Belangrijk is dat we specifiek zijn als we de richting ve effect willen 
beschrijven. Handig hierbij is een placebo-controlled design. Patiënten 
ondergaan eerst actieve behandeling die we verschuiven naar andere 
conditie – placebo. De placebo is belangrijk om specifieke statements 
te kunnen maken richting specificiteit vh effect. Als je geen degelijke 
controlecondities gebruikt is het moeilijk om iets te zeggen omtrent de 
specificiteit vd behandeling.  

3.1 What: neurophysiology (basic principles) 

  

rTMS is een device/apparaat bestaande uit 2 main componenten: (1) amplifier/versterker en (2) coil/spoel. (2) plaats je direct 
op de schedel/scalp waardoor neurostimulation gecreëerd kan w. Op figuur E zien we dat er verandering geintroduceerd w die 
gefocust en specifiek is op de onderliggende hersenregio. 

TMS kent dus een lokaal effect. Meestal gaan mensen er vanuit dat het effect ervan vergelijkbaar is met een elektrisch effect, 
maar dit is slechts gedeeltelijk correct. TMS – zoals de naam impliceert – is gebaseerd op een magnetisch veld (en geen directe 
elektrische stimulatie).  

We creëren een groot elektrisch veld (= electric current) met ons apparaat. Dit w door de spoel/coil (zie zwart cirkeltje) 
gestuurd. Vanuit een fysica-wet weten we dat zodra een elektrisch veld gecreëerd w in een specifieke plaats waar er 
perpendicular/loodrecht een magnetisch veld op staat (zie figuur).  

Dit magnetisch veld – gecreëerd door het elektrisch veld (electric current) id spoel – heeft vervolgens intern een invloed op 
onderliggende hersenweefsels. Maw: het magnetisch veld kan elektriciteit en elektrische activiteit id hersenen (zie geel 
cirkeltje) doen veranderen. 

  ➝  

Wnnr we de techniek toepassen en kijken naar corresponderende neurofysiologie, zien we dat het effect in eerste instantie 
idd lokaal plaatsvindt. Maar, omdat het brein een soort ‘machine’ is waar info meteen verspreid en getransfereerd w naar 
andere regio’s, weten we dat het effect zich niet beperkt tot die locatie ⇒ connectiviteit. Op de grafiek zien we hoe elektrische 
verandering gecreëerd w door single-pulse TMS en zich verspreidt naar andere hersenregio’s. Op de figuur vd hersenen (met 
het kruisje) w het dlPFC-niveau veranderen ad omgekeerde kant vd hemisfeer.  
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3.1.1 Motorcortex 

 

A sample trace demonstrating short interval 
cortical inhibition. (a) A standard motor 
evoked potential (MEP) response to a 
suprathreshold singleTMS pulse is shown. 
(b) The smaller response to a paired pulse 
with a subthreshold conditioning and 
suprathreshold test stimulus is displayed. (c) 
A singletrace during active tonic contraction 
demonstrating an induced motor evoked 
potential (MEP) and the cortical silent 
period (CSP) is shown. 

TMS – meer specifiek single-pulse TMS – w veel gebruikt id neurofysiologie. Een algemene bevinding is de bovenstaande. Via 
elektrische stimulatie keek men naar organisatie vd primaire motorcortex (ipv dlPFC zoals voorgaand, ze liggen wel niet zo ver 
v elkaar tho). 

- Figuur a: MEP (motor-evoked potential) waarbij we perifere musculaire activiteit waarnemen. Bijv. Elektroden op de 
vingertop vd patiënt. We stimuleren primaire motorcortex die hiervoor verantw is (bijv. linkervinger = rechterhemisfeer). 
Als we een magnetische pulse afvuren op de primaire motorcortex zal die vinger contraheren. Deze contractie is niet 
vrijwillig maar direct getriggerd door stimulatie die jij toepast. Dus via TMS kunnen we neurofysiologische effecten 
creëren die de normale corticospinal tract imiteert of hierop lijkt.  

- Figuur c: Deze figuur toont dezelfde motoractiviteit aan. Als je de ppn nu vraagt om zijn vinger vrijwillig te bewegen zien 
we activiatie vd motorcortex (MEP). Dit ziet er hetzelfde uit als bij figuur a.  

Bovenstaande is dus bewijs vr wnnr je stimuleert er effectief activatie is vh corresponderende weefsel, dit is gelijkaardig aan 
bewuste beweging (in dit geval) als je een commando naar je vinger stuurt bijv.  

3.1.2 Sensorische cortex 

Diezelfde logica kan ook toegepast w op sensorische hersenregio’s (ipv 
motorregio’s). Als we primaire visuele cortex bijv. stimuleren kunnen we 
scotoma’s (blinde vlekken, blind spots) creëren.  

Nevenstaande is informatief om te tonen wat TMS concreet doet. Ppn w 
gevraagd om letters te rapporteren die ze zien op een scherm (het is een 
discriminatietaak). Echter, als men TMS toepast op specifieke regio’s vd 
visuele cortex, zien we dat de prestatie vd ppn varieert (zie grafiekje vr 
tijdsintervallen). De prestatie is meestal vrij goed, behalve wnnr TMS-pulse 
gevuurd w (dit tss 60 en 120 ms).  

Deze resultaten zijn in lijn met neurofysiologische processen vd primaire 
visuele cortex (in visuele informatieverwerking): als we een pulse te vroeg 
vuren na stimulus-onset zal dit geen impact hebben op de verwerking, want 
de visuele stimulus heeft de cortex nog niet ‘bereikt’. Maar, als we de pulse 
invoert op exact dat cruciaal moment (maw je disrupt de hersenactiviteit) waar de input (de letter in dit geval) 
verwerkt zou moeten w, zien we dat mensen deze niet langer verwerken (dit gebeurt op interval tss 60-120ms). 
Op dat moment kunnen we die blinde vlek creëeren.  

Tss dit interval v 60-120ms vindt dus een interferentie plaats tss TMS en informatieverwerking dr primaire visuele cortex. 
Logischerwijs, als je dan op latere moment TMS toepast zal dit wederom geen invloed hebben.  

Dit effect mijn zijn logica kan je ook omgekeerd toepassen (zie grafiek met blauw). De vorige dataset w weergegeven dr de 
zwarte lijn. Als je de letter maskeert zullen ppn niet langer in staat zijn om de letter te identificeren; de blauwe lijn is overal 
laag. Behalve als TMS w toegepast tss 60/80-120ms: de pulse zal interfereren met het ‘masker’ vd letter waardoor mensen wél 
in staat zijn om de letter te identificeren (het blokkeert het maskeereffect).  

Kern: het effect gecreëerd dr TMS is zeer specifiek: we kunnen elektrisch effect genereren die corticaal weefsel activeert en 
invloed heeft op stimulusverwerking/motoractiviteit.  
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3.2 Where: target 

We willen TMS toepassen in hersenregio’s die affectieve processing beïnvloeden, bijv. dlPFC omdat deze betrokken is bij het 
DES wat op zijn beurt invloed heeft op het VAS. De balans tss deze 2 w beïnvloed door bepaalde affectieve stoornissen: MD, 
BD, Schiz. We willen TMS dus toepassen op dlPFC.  

3.2.1 DLPFC as entry door 

 

DLPFC kan dus niet alleen de activiteit vd DES beïnvloeden maar ook 
het VAS wat geconnecteerd is met het DES. Zoals eerder gezien 
bevat het VAS reward-gerelateerde hersenstructuren (zoals ventral 
striatum), maar ook andere structuren zoals  insula, amygdala en 
subegeneral ACC waar we weten dat specifieke affectieve effecten 
plaatsvinden. Die kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden want ze 
bevinden zich diep ih brein, maar we kunnen ze wel targetten via 
DLPFC.  

3.2.2 DLPFC: Where? 

DLPFC kan dus beïnvloed w door TMS, echter, welk deel ervan moeten we 
targetten? Links, of rechts? Bovendien, DLPFC kent een uitgestrekte, ‘lange’ 
structuur (elongated) bestaande uit vele subregio’s. Daar moeten we mee 
oppassen.  

We bespreken 2 principes die de organisatie vd prefrontale cortex kunnen 
guiden en ons zullen determineren waar we TMS moeten toepassen mbt een 
bep. specifieke stoornis.  

Principe 1: Links vs. rechts 

Vd DLPFC en frontale cortex weten we dat er een asymmetrie en verschil is tss 
linker- en rechterhemisfeer. Gebaseerd op versch. studies is… 

• De linker DLPFC vooral verantwoordelijk vr approach-motivation. Bijv. Als je met reward of positieve stimuli 
geconfronteerd w, zal linkerhemisfeer vooral geactiveerd zijn.  

• De rechter DLPFC vooral verantwoordelijk vr avoidance-motivation. Bijv. Bij withdrawal, fear, anxiety, of negatieve 
stimuli geconfronteerd w, zal rechterhemisfeer vooral geactiveerd zijn.  

Principe 2: Abstraction Gradient 

Er is een verschil tss posterior- en anterior regio’s; dit noemen we ‘abstraction gradient’ (gaande v abstract naar complex). Het 
anterieur gedeelte vd DLFPC is niet hetzelfde als het posterior gedeelte. Afhankelijk v waar je DLPFC stimuleert zullen er versch. 
complexity-effecten plaatsvinden. Dwz dat hoe meer we anterior gaan, hoe abstract de rol zal zijn. Hoe meer posterior, hoe 
duidelijker en concreter de verbinding is.  

Bijv. Specifieke stimulusresponsmapping vindt plaats (leer je id DLPFC) als je allerlei vormen die er uitzien als de letter ‘L’ moet 
identificeren in een taak en aangeven op toets op toetsenbord. Dit stimulusresponsmapping kan ook in een breder doel ingebed 
zijn; je wil snel zijn, correct zijn, en beloond w,… Alle processen zijn niet enkel gerelateerd aan tactische manieren (bijv. S-R-
mapping) maar kan ook corresponderen met strategische, systematische manieren vr effecten die meer activatie vd anterieure 
gedeeltes vd DLPFC vereisen.  

Maw: er is een soort gradient vr 2 versch. effecten.  

• Simpele, concrete effecten vinden vooral plaats id posterieure gedeeltes vd DLPFC,  
• Terwijl meer abstracte (bijv. doelgerichte) en complexe taken, zich meer anterieur bevinden.  
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3.3 How: protocol 

3.3.1 Soorten designs 

Stimulaties bestaat uit magnetische pulsen die één per één verstuurd w. Vaak kent TMS een single-pulse v elektrische currents. 
We gaan bekijken hoe repetitieve pulsen werken (hoe lang, hoe vaak,…). We doen beroep op specifieke principes/richtlijnen 
die gebruikt w bij psychopathologiebehandelingen.  

Er zijn versch. stimulatieprotocols beschikbaar. De voorgaande die we reeds gezien hebben waren single-pulse (spTMS). In 
behandeling zal single-pulse niet efficiënt zijn, dus moeten we de rate vd pulsstimulatie verhogen om plasticiteitseffecten te 
genereren.  

Dit kan adhv enerzijds repetitieve designs (er zijn verschillende): 

• Lage frequentie, bijv. elke seconde w impuls toegediend (1 Hz) 
• Hoge frequentie (10 Hz gedurende aantal minuten bijv.).  

Recent in behandelingscontext vond men – gebaseerd op uitbreiding v dit neurofysiologisch werk – dat het meest effectieve 
protocol in pathologieën volgens een patroon werkt (⇒ patterned design). Hier gebruiken we fetanic burst stimulation. Ipv een 
continue stream v pulses clusteren we de pulsen over de tijd met rustperiodes tussenin (intermittent). 

Er bestaan dus 3 soorten protocollen: 

 

1) Single pulse TMS  (spTMS) 

2) Repetitive TMS  (rTMS) 

a. Hoge frequentie 

b. Lage frequentie 

3) Patterned TBS 

a. Continue TBS (cTBS) 

b. Interval TBS (iTBS) 

c. Intermittent TBS (imTBS) 

 

Er is een robuust verschil mbt de frequentie waarmee NS gebruikt w.  

• Als we hoge frequentie gebruiken (alles > 1Hz, dus meerdere 
pulsen per seconde) zal corticale excitatie verhogen.  

• Als we lage frequentie gebruiken (alles ≤ 1Hz, dus bijv. puls om 
de 5 sec) zal corticale excitatie verlagen (= inhibitie). Dit 
design is handig als we de excitatie proberen te verlagen.  

We kunnen via deze techniek 2 oppositionele effecten creëren 
(excitatie of inhibitie). In dit geval zullen we het machien instellen 
volgens de frequentie die we willen.  

3.3.2 Nadelen en richtlijnen 

Ondanks het een niet-invasieve hersenstimulatietechniek is (geen operatieve ingrepen etc.), zijn er wel enkele 
veiligheidsproblemen en side-effects. Als je spTMS gebruikt is er geen groot gevolg. Bij een repetitief design wel: epilepsie, 
migraine, seizures. Zie tabel 1.  
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Daarom zijn er stimulatieprotocollen en veiligheidsregels opgesteld (mbt aantal pulsen, Hz, tijdsduur,…). Omdat rTMS nu al 
een hele tijd bestaat bestaan er specifieke criteria omtrent richtlijnen etc (ook omtrent locatie: directe supervisie v/e MD 
(medische dokter) is vereist!).  

 

3.3.3 Online vs. offline  

 

rTMS kan niet alleen in isolatie plaatsvinden maar ook in samenspel met andere 
technieken (bijv. fMRI). De meerwaarde is dat je versch. neuroimaging- of 
stimulatiedata kan kruisen en vgl’en om spatiële uitbreiding vh effect te zien, of 
om te zien welke effecten jouw techniek heeft op hersenactiviteit. Er bestaan 2 
soorten designs: 

1) Online NS: je stimuleert terwijl MRI of EEG images maakt/opneemt. Echter, 
dit gaat vaak gepaard met methodologische beperkingen (bijv. MRI-kamer is 
niet compatibel met devices v TMS die metalen componenten bevat).  

2) Offline NS: je combineert 2 soorten data, bijv. je verzamelt eerst structurele 
imagingdata en combineert deze later met NS-data (die gevonden werd los 
vd scanners). Het kan natuurlijk ook omgekeerd zodat je ziet wat het effect 
is vd stimulatie. 
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3.4 MDD 

Bijvoorbeeld: offline-benadering in Major Depression Disorder. Onderzoekers gebruiken rTMS (hoge Hz) om plasticiteit in 
DLPFC te creëeren (en verdere systemen) om negatieve mood-state te veranderen bij patiënten. Vooraleer ze dit ondergingen 
werd een MRI genomen (ook na de rTMS) wat interessant is vr pre-postvergelijkingen. 

We zien ongeveer hetzelfde als bij een ECT: het effect is niet specifiek gelokaliseerd id DLPFC maar is breed en betrekt zowel 
corticale als subcorticale structuren. Men onderzocht welke connectiviteit beïnvloed w en hoe dit verantwoordelijk is vr 
veranderingen (verklaringen en voorspellignen)in affect.  

 

Baseline connectivity from subgenual cingulate cortex 
(sgACC) in relation to Hamilton Depression Rating Scale 
(HAMD) improvement: regions where high connectivity 
(orange) or low connectivity (blue) with the sgACC seed 
(red) was significantly correlated with reduced 
depression (HAMD change, high scores indicate 
improvement) following repetitive transcranial magnetic 
stimulation (rTMS) to dorsomedial prefrontal cortex 
(dmPFC). 

Men vond 2 grote veranderingen: 

• We zien dat het gele/oranje gedeelte oplicht: frontale cortex vd DLPFC toont verhoogde connectivity (increased) 
• De insula en amygdala (diep id hersenen) lichten blauw op, dwz een verlaagde connectiviteit en activiteit.  

Deze tegengestelde effecten zijn gevestigd door wat we noemen de C-regio; een referentieregio. Het rode op de figuur 
weergeeft dit: subgenual  ACC.  

Deze veranderingen correleren netjes met klinische symptomen. De patiënten die het best verbeterd zijn na rTMS-protocol, 
zijn diegene met de grootste effecten (zowel increase DLPFC en decrease Ins en Am).  

⇒ Ondanks we slechts één regio stimuleren, zal neuronale plasticiteit wijdverspreid plaatsvinden.  

Wat is nu de behandelingseffectiviteit (treatment efficacy) v rTMS in MDD? In onderstaande studie vgl men hoge vs. lage 
frequentie v stimulatie bij MDD-patiënten.  

 

Bij depressie zijn er twee opties mogelijk, dankzij de frontale asymmetrie vd DLPFC. Bij mensen is deze asymmetrie anders 
georganiseerd qua activatie bij MDD dan bij controlegroep: MDD-patiënten hebben meer activatie id rechterhemisfeer.  

• Als je dit wil herstellen moet je ofwel rechterzijde verlagen en dus lage frequentie gebruiken (= inhibitory-effect).  
• Anderzijds kan je activiteit ad linkerkant verhogen dmv hoge frequentie want deze is hypo-actief (= excitatie-effect).  
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Beide protocollen blijken even effectief te zijn. 

In meer recent onderzoek verkiest men vaak stimulatie vd linkerhemisfeer boven inhibitie vd rechter, omdat het toch 
effectiever blijkt te zijn. Op onderstaande figuur focuste men op linkerhemisfeer.  

 

Meta-analyse omtrent het effect vd stimulatie vd linkerhemisfeer op depressie toont een positief effect op depressie itv 
symptom-severity: 

 

Samenvattend: bij rTMS in depressie zien we iets 
gelijkaardig aan CBT (zie figuur).  

• Blauwe pijl: De DLPFC-activiteit w veranderd 
tgv rTMS en dit zal ook veranderingen in VAS-
activiteit teweegbrengen: A (amygdala) en H 
(hippocampus). Ook veranderingen ih 
ventraal striatum en sgACC. ⇒ top-down 
neuroplasticiteit naar restore vd normale 
activatie.  

• Rode pijl: bottom-up effecten ontstaan 
echter niet tgv het stimuleren vd DLPFC. 
Interactie met bijv. specifieke mono-amines 
(bijv. dopamine, serotonine) zal niet 
geblokkeerd w dankzij stimulatie vd DLPFC.  

Slechts één zijde, nl. top-down stimulatie, is werkzaam. TMS kan wss geen comorbide symptomen behandelen (zoals bijv. 
negatieve schema’s, ruminatie,…). TMS alleen w dus best gecombineerd met medicatie om het beste effect op affectief 
emotioneel ventraal systeem direct te kunnen behandelen.  

4. tDCS (transcranial direct current stimulation) 

Hier gaan we niet zo lang op ingaan als bij rTMS. TDCS zit nog steeds id experimentele fase en het is nog onduidelijk of het 
effectief in behandeling gebruikt kan/mag w.  
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4.1 rTMS vs. tDCS 

Bij tDCS gaat men meer direct elektriciteit id hersenen sturen, terwijl men bij rTMS eerder gebaseerd is op een magnetisch 
veld (das ontstaat tgv elektrische current) dat intern elektriciteit kan genereren.  

Bij tDCS gaan we elektroden op de schedel plaatsen met anode en kathode (betrekking 
op richting vd doorgevoerde stroom: + of -) die gekoppeld w aan batterij (stroombron) 
die je aan of uit kan zetten.  

Stroom komt binnen id kathode (negatief, blauw), de tegengestelde pool 
noemen we de anode (positief, rood).  

Hier gebruiken we een lagere intensiteit vd electric current in vgl met rTMS. 

4.2 Basic principles 

 

We hebben een batterij en 2 klevende elektroden: blauw = 
negatief staart, rood = positief staart. De spatiële resolutie tDCS is 
gelimiteerd omdat de klevers (patches) een grote oppervlakte 
hebben en dus veel plaats innemen. De spatiële resolutie die je 
verkrijgt bij rTMS is groter. We kunnen wel links vs. rechts of 
posterieur vs. anterieur vergelijken, maar daar blijft het bij. Als de 
elektroden kleiner w, zal spatiële resolutie stijgen.  

Eens we de anode en kathode hebben geplaatst kunnen we 
batterij activeren. Zo zal elektrische stroom in één richting 
stromen die afhankelijk is vd manier waarop je anode en kathode 
plaatst. 

 

Id literatuur vergelijkt men vaak 2 versch. plaatsingen: (1) anodal 
stimulation vs (2) kathodal stimulation. 

(1) We plaatsen de kathode vooraan en anode achteraan.  
(2) Omgekeerde plaatsing.  

 

De montage genereert versch. effecten want elektriciteit stroomt 
in versch. richtingen. 

De richting gaat altijd v positief nr negatieve zijde. Dit is belangrijk 
als je specificiteit wil claimen of controleconditie vergelijkt met 
experimentele conditie.  

 

Verschillende effecten verkrijgen we afhankelijk v hoe de plaatsing 
gebeurde. Op de linkerfiguur zien we geen stimulatie. Midden is 
er anodal stimulation, rechts cathodal. Het lijkt erop dat de 
baseline-activiteit geshift w. Voor anodal tDCS verhoogt de 
excitatie, bij cathodal tDCS w de excitatie geïnhibeerd. Vandaar 
dat men excitatie vaak koppelt aan anodal tDCS en hoge 
frequentie rTMS, en cathodal aan inhibitie, lage frequentie rTMS 
(depolarisatie vd neuronen).  
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tDCS komt tekort aan spatiële resolutie vanwege de grote oppervlakte vd 
elektroden. Nevenstaande studie illustreert dit. Op a zien we standaard-
apparaten met een diffuus effect, op b gesofisticeerde elektroden met een 
eerder gespecifieerde effecten.  

Eens we de basics hebben toegepast (elektroden plaatsen, batterij opzetten) en de 
elektriciteit flowt zien we de activatie op een constante manier. Deze wijze is 
vergelijkbaar met tDCS en tACS.  

tACS is een iets breder protocol in vgl met tDCS. Ipv continue stimulatie doet men 
dit op een alterning manier (‘fashion’), vandaar de naam transcranial alternative 
current stimulation. Ipv we de batterij ‘aan’ en ‘uit’ zetten gaat men bij  tACS we een 
soort ‘patroon’ (eigenlijk specifieke ‘frequentie’) proberen te creëren die w gebruikt 
om stimulatie te initiëren. Dit kan interessant zijn als je specifieke frequentie alpha, 
thèta of bèta wil genereren. De een voordeel hiervan is dat we een bepaald effect 
kunnen maximaliseren.  

tRNS (transcranial random noise stimulation) is een andere manier waarbij er een 
stochastic resonance effect optreedt (zie middelste figuur). Als je op corticaal niveau meet is er sowieso ‘achtergrondgeluid’. 
Om neurale communicatie te verbeteren, moet men meer geluid toevoegen. Als je geluid bovenop geluid toevoegt, vermindert 
het geluid en krijg je een ander soort stimulatie. Je stimuleert op random wijze elektrische velden. In bep. gevallen kan je zo 
bijv. cognitieve processen beïnvloeden in zulke wijze dat de prestaties optimaliseren en informatieverwerking verbetert. 

4.3 Example: Anxiety 

tDCS w in deze studie gebruikt als exploratorische werkwijze om informatie te winnen over de frontale linker DLPFC (stimulatie 
hier kan voor anxietyreductie gebruikt w). 2 groepen ppn w gerekruteerd: (1) fobie voor wiskunde-oefeningen en (2) mensen 
met weinig angst vr wiskunde. Beide hebben wel gwn reguliere cognitieve capaciteiten.  

Groep 1 zou normaal gezien voordeel halen uit de stimulatie, en dat was ook het geval. Bovendien was er een tweede 
opvallende bevinding: tDCS heeft invloed op affectieve processen (cortisol). Zie verder.  

 

Op figuur a zien we taakprestatie, op figuur b meet men het cortisol-niveau (stresshormoon). Beide groepen w onderverdeeld 
in controle- en experimentele groep. Ze krijgen wiskundige stimuli toegediend (bijv. 8 x 3 = 16: juist of fout?) waarbij men zo 
snel mogelijk antwoord moet geven (we meten accuraatheid en reactietijd, maar wij focussen op reactietijd).  

Men vindt een hoofdeffect tss high-anxious en low-anxious ppn (zie figuur a). Mensen met veel angst hebben meer tijd nodig 
omdat ze angstig zijn bij confrontatie met wiskundige stimuli.  

Als we nu de rode balken met blauwe balken vgl’en zien we een verschil: wnnr mensen met veel angst tDCS ondergaan (blauw) 
heeft men hier voordeel bij: ze reageren sneller. Echter, dit effect is omgekeerd bij mensen met weinig angst! Deze groep 
ondervindt nadeel bij tDCS (maakt hen trager) ⇒ interferentie in 2 richtingen.  

Deze effecten zijn bovendien gerelateerd aan affectieve effecten: de prestatie-effecten zijn gerelateerd aan stressniveaus 
(gemeten dr cortisolgehalte).  
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DUS: 

• Voordeel op prestatie v tDCS bij angstige mensen en verminderd cortisolgehalte. 
• Nadeel op prestatie v tDCS (vertraagd antwoord) bij minder angstige mensen en verhoogd cortisolgehalte. 

4.4 Treatment efficacy of tDCS? 

 

We moeten opletten met tDCS id behandeling v psychopathologieën, omdat het nog steeds id experimentele fase zit en er nog 
steeds onderzoek naar gevoerd w. Het is nog onzeker of deze techniek effectief is bij PP. In recente reviewpaper ging men 
effectiviteit v tDCS bekijken bij versch. aandoeningen en ordenen volgens A, B of C efficacy (zie figuur).  

Meeste evidentie bevindt zich nog op level B… De efficacy moet dus in toekomstig onderzoek nog bestudeerd w.  

5. DBS (deep brain stimulation) 

De laatste neurostimulatiemethode die we bestuderen is DBS, de werking ervan is reeds aangetoond en dus effectief, maar 
kan in slechts enkele specifieke gevallen toegepast w (invasief!).  

5.1 Basic principles 

 

Het behoort niet tot NIBS (want is duidelijk invasief). Het is ongeveer 
dezelfde logica die gebruikt w zoals bij ernstige Parkinsonpatiënten. 
Neurologen plaatsen een elektrode direct id hersenen, meer bep. id 
subthalamische nucleus (deel vd basale ganglia) om normale neuronale 
communicatie opnieuw te herorganiseren (restore). Bij Parkinson is er 
abnormale dopaminerge activiteit dewelke motordeficieten 
veroorzaakt zoals tremor, bradykinesia (traag bewegen). 

Bij DBS wil men direct het probleem aanpakken v waar het zich bevindt 
(zoals bij Parkinson id subthalamische nucleus). De patiënt moet 
neurosurgery ondergaan en de elektrode w samen met de 
batterij/stimulator chronisch ingeplant (elektrode id hersenen, 
stimulator meestal onder sleutelbeen en dus id periferie: is gemakkelijk 
toegankelijk vr vervanging etc). 

Bij depressie vroeg men zich af of iets gelijkaardig toegepast kon w. De 
regio zou anterior cingulate cortex zijn, meer bepaald de subgenual 
ACC: Brodmann Area 25. Dit is een kandidaatregio om depressie te 
behandelen via DBS. 

Level A: definite efficacy 
Level B: probable efficacy 

Level C: possible efficacy 
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Eens de patiënt voorzien is vd DBS-device, heeft de patiënt 2 paar 
elektroden. Elk paar kent multipele contacten, want eens het geplaatst 
is, is het niet duidelijk of er effectief een effect zal plaatsvinden. Daarom 
biedt men de mogelijkheid om aan meerdere kanten te kunnen 
stimuleren. 

Elke probe (sonde) heeft dus meer dan 1 stimulatiekant. Elke probe 
heeft ong. 5-6 contacten die je individueel aan- en af kan zetten. 

De kabels zijn verspreid over de cortex naar de schedel waar uiteindelijk 
de batterij zich id periferie bevindt (onder het sleutelbeen). 

5.2 DBS bij MDD 

 

 

Voor depressie – anders dan bij Parkinson – zijn kandidaatregio’s reeds bekend: anterior cingulate cortex (ACC), meer specifiek 
hiervan de subgenual ACC (bevindt zich onder genu/balkknie vh corpus callosum). Dit gedeelte is belangrijk bij anhedonie (als 
symptoom v depressie). Er bestaat nog steeds onderzoek naar andere hersenregio’s wat vooral bij dieren gevoerd w, maar is 
nog niet geïmplementeerd bij mensen. De voorgestelde regio’s zijn o.a. habenula, thalamus, NACc, medial forebrain,… 

Het is niet per ongeluk dat men ondervond dat subgenual ACC interessante plaats is om DBS te gebruiken bij MDD. Versch. 
resultaten uit de literatuur tonen aan dat…  

 

• Brodmann Area 25 betrokken is bij behandelingsreactie in 
depressie gebaseerd op ECT (zie fig. d) of wnnr je medicatie 
toedient bij depressiepatiënten dan daalt de activiteit id 
BA25 wat positieve effecten genereert op klinisch niveau.  

• Ook methoden zoals rTMS tonen aan dat BAD25 verandert.  
• BAD25 heeft verhoogde activiteit toont als je denkt aan 

voorgaande, droevige gebeurtenissen.  
• Als je triptofane depletie doet bij patiënten (farmacologische 

methode) krijgen we negatief affect wat gepaard gaat met 
verhoogde activiteit vd BA25.  
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Bij depressie in baseline-state (ruststaat) is de BA25 overactief. Dit suggereert dat er een soort abnormale 
informatieverwerking gebeurt wat mogelijks verantwoordelijk is vr affectieve processen die we zien in deze mooddisorder. 
Vandaar komt het idee om elektroden te plaatsen in deze regio bij severe depressieve patiënten om normale affectieve staat 
te restoren.  

Het werk v Helen Mayberg (Emory University) staat in dit onderwerp bekend. Prof raadt hier een film aan (zie ppt vr link).  

MDD patiënten in deze context zijn therapieresistent (in fase 5! zie vorige). Dwz dat de patiënten reeds multipele 
medicatiebehandelingen ondergingen, maar ook ECT én gefaald hierin, maar ook CBT. Als je zo’n patiënt bent kom je in 
aanmerking vr DBS.  

 

Id studies v Mayberg baseert men zich daarom ook op een kleine 
steekproef: extreem depressief, frozen in hun emoties, 
therapieresistent,… “Geen hoop meer” voor hen. Na DBS toegepast te 
hebben doet men aan follow-up voor 6 maand (de stimulator zit 
chronisch ingeplant dus je kan lange tijd na operatie periodiek 
stimuleren).  

De subjectieve score w op een schaal gemeten. Dit cijfer meet 
depressie-severity (bovenaan zien we onderverdeling v 6 ptn). Bijv. Bij 

patiënt 1 zien we massieve verbetering: v baselinescore 29 ➝ 5 na één 
week. De verbetering vd depressie-severity en mood blijft ± stabiel.  

Echter, het is geen magie en dus niet generaliseerbaar naar élke 
patiënt. De techniek is gelimiteerd… Zie de rode omkaderde kolom: 
het heeft geen benefits die chronisch/stabiel zijn. Anderzijds, het kan 
verkeerd geplaatst zijn, of mogelijks weten we nog niet alles v wat er 
adh is bij stimulatie v BA25. 

 

Het is duidelijk dat het erop lijkt dat het effect geen ‘activerend’ effect 
is, maar eerder een suppressie-effect. Als je je focust op BA25 weten 
we dat ptn in vgl met controlegroep in baseline/ruststaat 
hyperactivatie tonen vd BA25. Op middelste figuur zien we wat er 3 
maand na DBS gebeurt id hersenen: men gaat ve hyperactieve BA25 
naar hypoactieve BA25. Het lijkt er dus op dat DBS overactieve 
processen (geassocieerd met PP) kan stilleggen of op zijn minst 
suppressen. Dit effect is ± chronisch en stabiel en is dus niet eenmalig 
bij de operatie (zie onderste figuur).  

5.3 Samenvattend voor DBS 

5.3.1 Belangrijke bevindingen 

• Not all patients show response (response rate: 2/3): We weten dat het niet ‘magisch’ is in die zin dat niet àlle patiënten 
benefits ondervinden, maar er is wel een robuust effect bij veel ptn.  

• ”Special” patients (melancholia, “pain”, emotions frozen, anhedonia): De patiënten die hiervoor in aanmerking komen 
zijn ‘uniek’, in die zin dat ze therapieresistent zijn, extreem severity ervaren,… 

• White matter: Het effect is niet dat men activatie v BA25 niet gaat onderdrukken via directe grijze massa of neuronale 
veranderingen, maar dat de witte massa-activiteit verandert! Het lijkt erop dat het effect v DBS voordelig is als de witte 
massa dichtbij BA25 targetted is.  

• Immediate effects (dread reduction, smile increase) + chronic effects: Het effect is onmiddellijk: zodra de stimulator 
aangezet w treedt er onmiddellijk verandering op. Het is veelbelovend in die zin dat de effect ± chronisch zijn.  

• No FDA approval (still considered experimental): Echter, deze techniek is nog niet FDA-goedgekeurd en bevindt zich nog 
id experimentele fase.  

5.3.2 Mechanismen 

Unknown: two possibilities considered: DBS inhibits the activity by depolarization blockade vs. It stimulates passing axonal fibers. 
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Het nadeel is, is dat we nog niet concreet weten wat er adh is. We weten dat de witte massa relevante rol speelt ih verhaal, 
maar 2 mogelijkheden w overwogen: 

1) DBS inhibeert depolarisatie-blokkade. 
2) DBS stimuleert id witte massa axonale vezels die passeren.  

5.3.3 Depression Circuit Model 

Ondanks de beperkingen v DBS en het feit dat we niet weten wat onderligegnd 
neurofysiologisch mechanisme is, is dat de betrekking v Cg25 en Cg24a in 
depressie en mood duidelijk is (is ook reeds gekend uit de literatuur v ECT, 
farmacologische manipulaties).  

CG25 en Cg24a zijn eigenlijk synoniemen. Cg24a connecteert het VAS met het 
DES. Dit is consistent met netwerk-interactie tss 2 systemen: DES als attention-
cognition-action system met VAS als vegetative-circadian system. Opnieuw: 

® DES betrekt de DLPFC 
® VAS structuren zoals amygdala, hippocampus, insula, NACc,… deze w 

primair gestuurd door emoties.  

CG25 en Cg24a kunnen veranderingen teweegbrengen id connectie/uitwisseling tussen deze 2 systemen. Het is dus belangrijk 
in depressie omdat het efficiënte informatieverwerking kan beïnvloeden, zowel top-down als bottom-up. Zodra deze regio 
overactief w (zoals we zien bij de BA25 in depressie), zal de normale interactie tss DES en VAS impaired/verzwakt w.  

Daarom kan DBS in deze regio’s ervoor zorgen dat de normale balans restored w.  

6. Conclusions (MDD) 

Through neurostimulation, can we restore a normal balance between the dorsal (cold) and ventral (hot) brain system? 

Als we terugkeren naar de vraag v deze les, is het antwoord hierop “ja”. Het is mogelijk, maar is niet ongelimiteerd. Er zijn 
specifieke beperkingen. Maar… rTMS en DBS kunnen een voordelig effect hebben op mood-niveau, want de balans tss VAS en 
DES kan hersteld w.  

Algemene conclusies: 

• NIBS can inform about brain-behavior “causal” relation. 

NIBS is een complementaire techniek aan fMRI en PET.  

• Different mechanisms of action depending on the technique used (e.g. excitatory rTMS vs. inhibitory DBS). 

Afh. vd techniek zullen er versch. mechanismen in werking treden. Bijv. TMS kan zowel excitatie als inhibitie creëren wat 
ook v toepassing is bij DBS (BA25). Dit is ook afh. v hoe je de elektroden plaatst.  

• Effects/strength strongly vary depending on parameters used and setting (site, protocol, intensity, or duration). 

• Deterministic (single pulse TMS) vs. Neuromodulatory (offline rTMS). 

• Creates local (plasticity) as well as distant effects (connectivity). 

We kunnen specifieke effecten reorganiseren of rewire.  

Conclusies op klinisch niveau: 

• Dual-process theory useful to model and understand effects created by NIBS. 

Afh. v waar je stimuleert, zal je infoverwerking mbt de connective tss 2 systemen beïnvloeden.  

• Can exploit (with rTMS) frontal/DLPFC (alpha) asymmetry. 

Dit kunnen we uitbreiden naar PP waar we moodstates kunnen beïnvloeden. Bijv. DLPFC kunnen we direct beïnvloeden 
wat hele netwerk beïnvloedt.  

• Primary indication (psychopathology): treatment resistance. 

Voor DBS is het uitzonderlijk geschikt vr extreem therapieresistente patiënten.  

• BA25 is “special” (Depression): nexus function. 

De locatie is speciaal omdat het toelaat het DES met VAS connecteert en dus belangrijk is id informatieverwerking.  
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 Quiz: 

  

1. ECT is only used for stage II treatment resistant depression.   

ECT w typisch gebruikt vr stage IV tot V: patiënten sloegen niet id farmacologische behandeling vooraleer we ze 
onderwerpen aan ECT (invasief!).  

FALSE 

2. Single pulse TMS can create reversible scotomas. 

Single-pulse TMS over primair visuele cortex synchroon met stimuluspresentatie kunnen we blinde vlekken 
creëren ih gezichtsveld.  

TRUE 

3. rTMS of the left DLPFC is used in depression to lower an abnormal high neural activity there. 

Hemisferische verschillen: links is vooral approach, rechts avoidance dewelke hypoactief is bij depressie. Met rTMS 
willen we deze activiteit verhogen. Het is een hyperstimulation protocol met hoge frequentie.  

FALSE 

4. TMS and tDCS share the same biophysical principles.  

Het grootste verschil is dat bij TMS magnetisch veld gebruikt w (met de spoel) om corticaal weefsel te stimuleren 
of inhiberen. Voor tDCS gaan we direct elektrische activiteit ih brein sturen (adhv anode en kathode) met lage 
intensiteit.  

FALSE 

5. rTMS influences serotonin and dopamine neurotransmission. 

Hier is geen kennis over. rTMS verandert elektrische hersenactiviteit dankzij magnetisch veld, maar we weten niet 
in welke mate ze neurotransmitters beïnvloeden. 

FALSE 

6. In depression, DBS “blocks” an overactive subgenual ACC. 

In depressie is subgenual ACC (BA25) hyperactief (we weten echter niet wrm). Een efficiënte behandeling is om 
deze dan te blocken adhv invasieve DBS (direct ih brein).  

TRUE 
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3. Endophenotypes 
Sessions 1 and 2 lay the groundwork for session 3, where we will consider three different and specific psychological processes 
that allow to borrow and foster a transdiagnostic approach, and situate the central notion of "Endophenotype". These three 
neurobiological candidate endophenotypes are error/feedback monitoring, emotion regulation, and reward processing. 

At the end of session 3, you will have a good knowledge of several brain systems which are abnormal in affective disorders, 
and can lead to specific deficits or behavioral changes (error, regulation, & reward). This neurobiological knowledge will help 
you to improve and tighten both the diagnosis and treatment of these disorders, even if you don't have neurobiological tools 
at your disposal. 

Lecture 7: Error/feedback monitoring 
Dit is – samen met emotieregulatie en anhedonie – behorend tot applications. Dwz dat we onze voorgaande kennis willen 
gebruiken om diagnoses en behandeling v affectieve stoornissen te verbeteren. We focussen ons vooral op error-monitoring 
(en feedback skippen).  

Does the Error-Related Negativity (ERN) Event-Related Potential (ERP) component provide a valid endophenotype of 
internalizing psychopathology? 

Today’s question: “Can the neurophysiology of error monitoring inform about psychopathology?” 

Een overzichtje: 

1. Introduction 
1.1. RDoC 
1.2. Endephenotype 

2. Neurophysiology of error monitoring: the ERN  
2.1. Onderzoeksmethoden 
2.2. ERP 

2.2.1. Stimulus-locked ERP’s 
2.2.2. Response-locked ERP’s 

2.3. Early response evaluation 

2.4. ERN’s generator = ACC 

2.5. ERN & Dopamine 

3. ERN as endophenotype? 

3.1. Specificity 
3.1.1. Enhanced ERN in internalizing 

psychopathology 
3.1.2. Externalizing psychopathology 
3.1.3. Inter- vs. externalizing PP 

3.2. Heritability 
3.2.1. Polymorfisme 
3.2.2. D1/D2 receptor 

3.3. State independence 
3.3.1. OCD 
3.3.2. Anxiety disorders 

3.4. Familial association  
4. Conclusions 

1. Introduction 

 

Dit koppelt terug naar de 2e les waarbij we versch. taxonomieën bekeken. 
RDoC is een alternatieve, transdiagnostische benadering: we willen niet kijken 
naar afgelijnde grenzen maar naar hetgeen ze gemeenschappelijk hebben. 
Sommige stoornissen kunnen afstammen v iets wat onderliggend, 
gemeenschappelijk is. Dit bekijken we vandaag adhv error-monitoring. 

1.1 RDoC 

⇒ Nieuwe taxonomie om affecieve stoornissen te diagnosticeren en classificeren.  

• New compared to DSM & ICD 

Dit framework Research Domaine Criteria is nieuw waarbij we versch. domeinen en analyseniveaus in rekening 
nemen om versch. affectieve stoornissen en hun mechanisme te verklaren (diagnose en behandeling).  

• “Translational” approach: view disorders in terms of dysregulation in basic mechanisms. 
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Neurobiology is belangrijk bij RDoC (ó taxonomieën zoals DSM en ICD die neurobio niet in rekening brengen).  

• Philosophy = classify mental disorders based on dimensions of observable behavior and neurobiological measures. 

• Framework for endophenotype-oriented translational neuroscience. 

Endofenotypes zijn belangrijke fenomenen die in rekening genomen w (≠ DSM en ICD). 

Main domains: 

 

RDoC w georganiseerd doorheen domeinen; clinici als onderzoekers kunnen zich hierop focussen. 5 domeinen w 
onderscheiden. Elk hebben hun eigen subdomeinen. Vandaag focussen we ons of sustained threat (binnen negative valence) 
waarbij error monitoring een specifieke rol krijgt.  

 

Als we RDoC framework gebruiken kunnen we naast domeinen ook versch. 
analyse-units onderscheiden. Zo is het RDoC een “grid”. Wij focussen ons 
op circuits: dit niveau is mogelijk om info te verwerven omtrent (abnormale) 
emotieverwerking. 

⇒ We focussen op sustained threat (binnen negative valence) op het niveau v circuits.  

Als we via RDoC ‘sustained threat’ opzoeken op internet krijgen we de volgende definitie: 

“An aversive emotional state caused by prolonged (i.e. weeks to months) exposure to internal and/or external condition(s), state(s), or stimuli 
that are adaptive to escape or avoid. The exposure may be actual or anticipated; the changes in affect, cognition, physiology, and behavior 

caused by sustained threat persist in the absence of the threat, and can be differentiated from those changes evoked by acute threat.” 

Maw: Volges RDoC is er een specifieke conditie id negative valence-‘familie’ waarin mensen een excessieve angst ervaren voor 
specifieke bedreigingen. Dit sustained threat kan gemeten w adhv neurobiologische marker. We focussen ons op fysiologie v 
circuits (en niet de andere niveaus). Error-related negativity biedt hierin een functie als biologische marker om sustained threat 
te indexeren.   

1.2 Endephenotype 

ð Handig om diagnose te stellen en nieuwe behandeling op te zetten specifiek voor dit.  

Nadat we RDoC-framework geïntroduceerd hebben is het belangrijk dat we de centrale notie v ‘endofenotypes’ binnen het 
RDoC-framework benadrukken.  

Tss diagnose en behandeling willen we iets tussenliggend targetten, genotype ad ene kant, fenotype ad andere kant. 
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- Fenotype: wat we zien en kunnen meten (adhv DSM bijv.). Enkel obv fenotype kunnen we niet degelijk diagnose en 
behandeling geven.  

- Genotype: specifieke genen identificeren (bijv. polymorfisme). Dit alleen is ook niet succesvol maar moet w 
gecombineerd w met andere factoren.  

Het zijn vaak genen enerzijds in interactie met omgeving anderzijds die zorgen vr bep. pathologie. Met vond een 
alternatief: endofenotype. Het is een intermediate, hidden level/layer tss geno- en fenotype.  

Het is ‘hidden’, maar we kunnen het wel proberen targetten om mensen te diagnosticeren en behandelen.  

1.2.1 Kenmerken endofenotype 

• Measurable component. 

• Based on animal model before going to human (psychopathology).  

• Can provide target for treatment (meant to be suitable for treatment).  

• Strict criteria have to be met before speaking of endophenotypes. 

• Quantitative trait hypothesized to represent genetic risk for polygenic disorder at more biologically tractable levels 
than distal behavioural and clinical phenotypes (though related). 

• Can be neurophysiological, biochemical, endocrinological, neuroanatomical, cognitive or neuropsychological. 

Wij focussen ons vooral op neurofysiologie v error monitoring (zie verder).  

1.2.2 Criteria endofenotype 

Minstens 6 vooraleer we kunnen spreken v/e endofenotype!): 

(1) Specificity (i.e., the endophenotype is more strongly linked to a given condition than other psychiatric conditions) 

(2) Heritability (biological/genetic make-up die leidt tot specifieke pathologie) 

(3) State independence (i.e., the endophenotype is stable over time and independent from illness status and treatment); 
het is dus mog. dat je de aandoening al kan nagaan nog vooraleer symptomen optreden.  

(4) Cosegregation (i.e., the endophenotype occurs more frequently in affected, compared to unaffected, relatives of an 
ill individual) 

(5) Familial association (i.e., the endophenotype is more frequent in relatives of ill individuals than the general 
population) 

(6) Biological and clinical plausibility: (het moet verbonden zijn met iets wat logisch is itv biologie en klinische 
diagnose/behandeling (en geen loose/fuzzy ends).  

 

 

Als je deze 6 criteria in rekening neemt, kan je het endofenotype 
beschouwen als de grijze driehoek op de figuur. 

De algemene populatie is er een lage rate, maar als je kijkt naar mensen 
met meer kans op stoornis (bijv. familieleden) en verder verschuift naar 
mensen met effectieve stoornis, zie je dat de rate stijgt.  

Dit is een sterkte v/e endofenotype: het is niet gelimiteerd tot mensen 
met symptomen! Het is state-independent en kan gerelateerden ook 
treffen.  

Maw: mensen kunnen geen symptomen hebben maar dankzij 
gemeenschappelijke achtergrond kan men wel risico hebben op 
stoornis (bijv. groene balk).  
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Recent heeft men error-monitoring en abnormal error-monitoring 
bestudeerd waarbij we neurofysiologie gebruiken als 
reliable/betrouwbaar, om te kijken welk endofenotype en affectieve 
stoornis geassocieerd zijn met negatief affect (bijv. MDD, BD of schiz).  

Op gedragsmatig niveau (bij mensen met zulke stoornissen) zien we 
typisch dat hun error-monitoring abnormaal is, nl. excessief hoog (= 
fenotypisch niveau). Er is iets mis adh itv genetische make-up (wss  
dopaminerge neurotransmissie) (= genotype). 

Ih midden v deze 2 gaan we de neurofysiologische reactie op error-
making meten, dit is het endofenotype. De figuur toont hoe we 
ongeveer te werk gaan.  

2. Neurophysiology of error monitoring: the ERN  

Dit biedt ons inzicht in mogelijke endofenotype die gebruikt kan w om affectieve stoornissen (internaliserende vooral) te 
diagnosticeren en behandelen. We maken gebruik v ERN (⇒ Error-related negativity). Het is een EEG-component die we 
gebruiken bij mensen die respons-error maken.  

We zien opmerkelijke correlaten met affectieve variabelen en mogelijke endofenotypes (zie verder).  

2.1 Onderzoeksmethoden in neurobiology 

Deze figuur hadden we eerder gezien al. Elke methode kan gemapped w op 2 dimensies: spatiële en temporele resolutie. 
Anders dan hemodynamische technieken (fMRI, PET) kunnen we MEG, EEG en ERP gebruiken die grote temporele resolutie 
hebben echter spatiële resolutie is zwak (omdat we starten vd oppervlakte en dus indirect info krijgen over activiteit).  



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 109 

2.2 ERP (Event Related Potential) 

 

We meten elektrische hersenactiviteit adhv specifieke sonsoren. 
EEG (elektro-encefalografie) is gebaseerd op feit dat we actieve 
hersengebieden kunnen meten (in reactie op specifieke stimuli) 
simpelweg dr elektroden te plaatsen op bep. hersenregio’s die je 
wil bestuderen.  

De neuronen w georganiseerd op loodrachte manier afh. v waar 
de sensor zich bevindt op de schedel. Zo kunnen we LFP (local field 
potential) meten die elektrische velden gegenereerd dr piramidale 
neuronen weergeven. Maw: Als neuronen zich specifiek zo gaan 
organiseren als respons op bep. stimuli, kunnen we de local field 
potential meten. 

We focussen ons op ERP die verwijst naar elektrische 
hersenactiviteit die opduikt dankzij piramidale neuronen die 
gelokaliseerd zijn onder de sensor waarvan je meet.  

Het probleem is echter dat er nog andere weefsels tussenzitten. 

 

Zo ziet het eruit (zie figuur). We plaatsen veel sensoren op de 
schedel (± 64 over heel de schedel met alle cortexen als inbegrip). 
We geven patiënt specifieke taken waar specifieke events w 
aangeboden om de zoveel seconden.  

Dit herhalen we meermaals (omdat het signaal ruis bevat). Voor 
elke trial berekenen we het gemiddelde en zo kunnen we ERP 
extraheren.  

Ondanks ruis kunnen we toch nog vrij zuiver resultaat krijgen. De 
codering is meestal arbitrair, P voor positief component, N voor 
negatief, en het cijfer voor de tijdsduur na stimulus-onset.  

2.2.1 Stimulus-locked ERP’s 

 

We zoomen in op de logica vd activiteit. In dit geval meten we een 
elektrode die bevestigd zat op achterkant vh hoofd vr visuele 
modaliteiten. Er w 40 stimuli aangeboden en het gemiddelde werd 
genomen: ERP-repons. Afh. vd latentie kunnen we zien hoe cognitief 
of affectief de hersenreactie gestuurd w: hoe sneller, hoe meer 
sensorisch, hoe later, hoe meer cognitief (meestal vanaf P2, N2, P3 – 
level)  ~hiërarchische organisatie.  

Wij zijn echter vooral geïnteresseerd id ERP-activiteit die gegenereerd 
w obv fouten die men maakt. Het is obv respons zelf en niet obv 
stimulus. Dit is dan gebaseerd op action-monitoring (zie verder).  

2.2.2 Response-locked ERP’s 

Ipv te focussen op visuele, auditieve,… stimulus bij EEG, focussen we ons nu op de respons en 
bekijken we de grafiek met data gericht op respons-onset. Op de figuur zien we 2 lijnen: juist 
(zwart) en fout (rood).  

Als we dan naar het anterior gedeelte (prefrontale lobe) vd hersenen kijken bij het maken v 
fouten zien we specifieke hersenactiviteit ⇒ error-related negativity. Later w deze ERN gevolgd 
dr Pe ⇒ error-positivity.  

Als je juist vs. foute respons vergelijken, zien we dat incorrecte respons geassocieerd is met 2 
diagnostische, elektrofysiologische responsen: (1) ERN gevolgd dr (2) Pe.  

Als we dan kijken naar de timing vd activiteit zien we dat dit supersnel gebeurt, basically op het moment dat ppn de ‘knop’ 
drukken. Het brein kan onmiddellijk oppikken dat er iets verkeerd gedaan w.  
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Dit is belangrijk als je kijkt naar latentie; deze activiteit kan nooit feedback-loop zijn waarbij patiënt zich later realiseert dat hij 
een fout heeft gemaakt: dit zou te veel tijd vereisen. De hersenactiviteit w al opgelicht nog vooraleer de ppn zich bewust is v 
zijn fout.  

Dit is mogelijk aangezien de activiteit gegenereert w obv predicitie vd juiste of foute respons (en dus niet obv bewustwording). 
Als de huidige actie verschilt vd predictie, zullen hersenen al in actie treden. ⇒ predictie-error ipv sensorische-motorische 
feedbackloop.  

De figuur met hersenen toont resultaten obv source-localisation-studies: studies die signaal v 
grafiekfiguur gebruiken om te kijken waar id hersenen deze activiteit gegenereerd w. Dit 
noemen we source-reconstruction (adhv mathematische methoden). We zien dat één vd 
main-generators de ACC is.   

Onthoud: ACC (anterior cingulate cortex), meer bep. het dorsaal gedeelte, genereert 
hoogstwaarschijnlijk error-negativity activiteit.  

 

Hoe kunnen we dit nu bestuderen? ➝ Flanker Task. In elke trial moet men 
de oriëntatie/richting v/e pijl aanduiden (links of rechts). Echter, een target 
w gewijzigd dr een disctractor (= flanker-stimuli om je te verwarren) 
waardoor je fouten gaat maken. Adhv EEG kunnen we hersenactiviteit 
meten tijdens deze gebeurtenis.  

Dit kan gebruikt w in labo-onderzoeken maar ook bij mensen met 
psychopathologie, want het is een simpele taak. 

2.3 Early response evaluation 

Wat reflecteert die error-negativity component nu? Zoals eerder gezien treedt het snel op en ten tweede weten we dat het 
afkomstig is vd ACC. Het komt v/e predictie-error en niet v/e feedbackloop. We maken reeds een early-evaluation vd actie. Er 
is een vgl tss huidige actie en de actie die je verwacht te geven. Deze komen samen, en als er een mismatch is treedt 
discrepantie op (violation) vd 2 streams en dit is wat de error-negativity reflecteert.  

 

Dit alles verloopt heel snel en is slechts het begin 
v action-monitoring. Eens de error-negativity 
gegenereerd is, volgen er nog een aantal andere 
downstream-consequence processen: 

• Systematisch vertragen vh gedrag na een 
fout. Soms kan dit adaptief zijn.  

• Wijzigingen: amygdala-activiteit (affectief), 
DLPFC (vr aandacht) en motorcortex.  

• Dit heeft invloed op leerprocessen, 
affectieve of fysiologische responsen, 
posterior vertraging.  
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Figuur: Action monitoring via prediction error (PE) 

Er bestaan versch. modellen om error-negativity-
component te reflecteren. Stimulus-input w gevolgd dr 
output, maar tussin zit er een ‘control-filter-box’. Je vgl 
huidige respons/actie met de predictie hiervan. Als er 
een mismatch optreedt w error-negativity gegenereerd.  

Dit systeem opereert niet alleen dr corticale processen 
(bovenaan), maar ook door adaptive critic (basale 
ganglia onderaan). De bovenkant is afhankelijk vd 
onderkant. De ERN is een soort ‘achterdeur’, het is een 
tweede effect wat volgt v eerste effect vd basal ganglia. 

2.4 ERN’s generator = ACC 

 

Een belangrijk kenmerk v error-negativity is dat het belangrijkste 
onderdeel de ACC is (dorsaal gedeelte), dit zagen we eerder. In les 3 
hadden we ACC al besproken; het is een groot corticaal gedeelte vlak 
boven corpus callosum bestaande uit versch. regio’s; het grootste 
onderscheid w gemaakt tss anterior (emotioneel) en dorsaal (cognitief).  

Als we verder inzoomen zien we het rode gedeelte, dit is 
verantwoordelijk vr ERN: Brodmann Area 24 en BA32. Dit noemt men 
PMFC (posterior medial frontal cortex) en is verantwoordlijk vr het 
uitlokken (eliciting) vd ERN wnnr error-cognitie optreedt. 

 

Meta-analyse waarbij ze keken naar conflict, negatieve feedback,… Er is overlap in het 
brein: dorsaal ACC kent overlap met negatief affect, conflict-related activity, ERN, 
negatieve feedback. 

Deze structuur is dus betrokken ih managen challenges zoals conflict, error, negatieve 
feedback (en soms pijn). We weten vanuit neurofysiologische en imaging evidentie: 
main place waar ERN gegenereerd w is ACC, meer specifiek posterior-mediale PFC. 
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Bijv., ppn en onderzoekers onderzochten de link tss dorsaal ACC en 
ERN. Ze combineerden hiervoor EEG en fMRI om hun hersenactiviteit 
te bekijken tijdens het uitvoeren v/e specifieke taak (bijv. Flanker-
task). Men keek naar waar men signalen ziet ih brein die selectief 
gerelateerd zijn ah maken v/e fout.  

• Figuur b: de rode en blauwe lijn hebben dezelfde trial, maar bij 
blauwe lijn antwoordt men juist, rode fout. Bij een fout zien we 
negatieve activiteit kort na respons onset (niet vr groen en 
blauw).  

• Figuur c: het beste mathematisch model om dit te verklaren is het 
dorsaal gedeelte vd ACC (zoals verwacht).  

 

Dit was neurofysiologische data (EEG). Als men dit combineert met 
imaging data (fMRI) zien we dat de ERN gerelateerd is ad dACC. Dit 
adhv hemodynamische data. Ipv (normaal) te kijken naar long blocks, 
hebben ze de activiteit op de respons ge-time-locked terwijl men 
correcte vs. incorrecte responses vergeleek.  

Zo ziet men een verschil: fMRI-data in vgl met EEG-data zien we enkele 
plaats id hersenen waar significante verandering optreedt: dACC. Dit 
is gelijk ad ERN die we zien op het niveau vd schedel.  

Dit bevestigt op zijn beurt dat dACC ook betrokken is bij predictieve 
responsen.  

2.5 ERN & Dopamine 

 

Naast dACC die bijdraagt aan ERN, weten we dat ook dopaminerge neurotransmissie een rol speelt. Er is een systematische 
variatie id mate ERN afhankelijk vd dopaminerge challenge: 

- Amfetamine: dopamine agonist zal ervoor zorgen dat wnnr men fouten maakt, de ERN-component groter is in vgl met 
placebo-controleconditie. 

- Lorazepam (en mirtazapine): dopamine antagonist (inhiberen) zorgt ervoor dat ERN-component lager is in vgl met 
placebo-controleconditie. Dit is een indirecte manier om de notie v hetgeen er adh is id dACC tijdens het maken v fouten 
gerelateerd is aan dopaminerge transmissie te bevestigen. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Dus: ERN kan verklaard w door: 

• Dorsal ACC 
• Dopaminerge NT 
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3. ERN as endophenotype? 

Gegeven voorgaande info kunnen we ons de vraag stellen of we deze kunnen gebruiken itv pathologische condities. Dit mbt 
de grootte v ERN id diagnose v affectieve stoornissen.  

We nemen een transdiagnostische benadering aan waarbij we kijken naar endofenotypische proporties omtrent ERN. Herinner 
je de specifieke criteria v ERN? We bekijken deze hieronder om te beslissen of ERN beschouwd kan w als een endofenotype.  

3.1 Specificity 

 

Een robuuste bevinding na 20j onderzoek is het volgende: we weten dat er een specificiteitslink is bij ERN in relatie met 2 
assen: (1) internaliserende PP (bijv. OCD, anxiety) en (2) externaliserende PP (alcohol, middelenmisbruik, agressie). Opvallend 
is dat wnnr we kijken naar error processing – gebruikmakend v ERN – zien we duidelijke verschuiving op de as.  

⇒ Mensen met anxiety, of depressie,… vertonen vergrootte ERN (in vgl met controle). Anderzijds, mensen met 
middelenmisbruik, agressie,… vertonen verminderde ERN bij error.   

ð Internaliserende PP: overactieve ERN 
ð Externaliserende PP: blunted ERN (verlaagd) 

3.1.1 Enhanced ERN in internalizing psychopathology 

 

Dit idee w oorpronkelijk ontdekt bij OCD (ernstige anxiety disorder 
gekenmerkt dr obsessies en compulsies). Id studie voerde men een 
simpele Flanker-task.  

Wnnr men controle- vergeleek met patiëntengroep (OCD) zien we dat 
ERN bij patiëntengroep veel groter is dan bij controlegroep. Opmerkelijk 
is dat ze niet meer of minder fouten maken, maar hun hersenen 
vertonen wel excessieve ERN.  

Voor de correcte antwoorden daarentegen is de controlegroep 
ongeveer gelijk ad patiëntengroep. 

 

Deze bevinding w vaak gerepliceerd. Extra aan deze studie is dat men 
een onderscheid maakt tss partiële error (⇒ participanten krijgen de 
kans om zichzelf online te corrigeren) en volledige error.  

De ERN-activiteit is in zowel partiële als volledige errorconditie 
verhoogd in vgl met controlegroep. De correcte controleconditie is bij 
beiden stabiel.  

Dus: ondanks feit dat OCD-patiënten zichzelf kunnen corrigeren, zien we 
toch nog een verhoogde ERN.  
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Is dit nu enkel bij OCD, of ook bij andere stoornissen zoals GAD, sociale 
fobie, illness anxiety,…? Het antwoord is neen: we zien in vele andere 
internaliserende PP’en verhoogde ERN.  

 

Maw: het lijkt niet specifiek tot OCD te zijn, de verhoogde ERN. 
OCD blijkt wel een overtuigende rol te spelen vr overactieve bij 
ERN. OCD is geen specifieke stoornis, het kent veel comorbiditeit 
(75% vd patiënten met anxiety en 63% met mood disorder!) en 
dus andere stoornissen ervaart. 

OCD is dus niet specifiek voor de verhoogde ERN (zie figuur). Er 
is wss iets onderliggend gemeenschappelijk (= core property) tss 
OCD, social phobia, health anxiety, GAD. Dit omdat alle 
patiënten excessieve zorgen maken over toekomstige/verleden 
gebeurtenissen, bedreigingen,… wat mogelijks de overactieve 
ERN kan verklaren.  

De vraag is dan; wat kan deze common anomalie verklaren 
tussen deze 4 types stoornissen?  

 

Meer recent zocht men een antwoord op vorige vraag. Een 
poging w gedaan in de meta-analyse v Moser et al. (2013). Men 
poogde te meten of het eerder ging om arousal of apprehension 
(worry-like-dimensie). Anxiety is een soort parapluterm die 
beide termen omvat.  

Men vond dat meer angstig-apprehension systematisch 
geassocieerd w met abnormale ERN, maar niet bij angstig-
arousal of een mix v beide. Op de figuur is dit duidelijk.  

ERN w – obv v deze meta-analyse – gedreven dr apprehension 
(bijv. rumineren).  

 

De link tss anxiety en overactieve ERN is dus reeds bevestigd. 
Een nieuwe meta-analyse toont hetzelfde aan. Er is een 
correlatie tss anxiety-apprehension en verhoogde ERN.  
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3.1.2 Externalizing psychopathology 

 

Ook kunnen we het omgekeerde effect waarnemen 
als we externaliserende PP beschouwen. Er is een 
link met blunted ERN (verlaagd) en externaliserende 
PP. Ih onderzoek (n = 92) creëerde men 3 groepen 
(mannen) op subklinisch niveau: (1) hoog 
externaliserend, (2) laag externaliserend en (3) 
intermediate. Vervolgens doet men Flanker Task. Als 
we dan HE vgl’en met LE, zien we dat ERN-
component verminderd is.  

 

Als we ERN in context v alcoholconsumptie 
beschouwen, zien we het volgende. Id studie wees 
men mensen toe aan alcoholconditie (hoog of lage 
dosis) en placebo-conditie. Men keek op ERN 
afweek afh. vd alcoholtoediening. Als mensen met 
hoge toediening fouten maakten, was hun ERN lager 
dan placebogroep.  

Als alcohol ook in lage proportie werd toegediend 
zien we verlaagde ERN (in vgl met placebo). Dit fits 
het idee/framework dat er een link is tss dopamine 
en ERN, want alcohol beïnvloedt dopaminerge NT. 
Opmerkelijk is dat het ook heel snel gebeurt (zoals 
bij internaliserende PP).  

3.1.3 Internalizing vs. externalizing PP 

 

Als we alles in rekening nemen, zien we reversibel effect v 
internaliserend (links op figuur) op externaliserend (rechts). ADHD 
kent opvallend een mixed-patroon. 

3.2 Heritability 

We bekijken of verandering in ERN gerelateerd is aan wijziging in genetische make-up. We tonen aan dat dit effectief het geval 
is.  

 

Deze studie keek naar link tss genotype en ERN met 
tweelingen (MZ en DZ) als ppn. Adhv correlaties vond 
men een positieve correlatie tss ERN, bijv. als ene lid vd 
tweeling verhoogde ERN vertoonde, deed de ander dit 
ook. 

MZ vertonen significant verhoogde correlaties over alle 
variabelen (zowel man en vrouwen), deze is lager bij DZ.   

 

Bovenstaande correlaties gebruikt men nu om 
erfelijkheid na te gaan (adhv a2 = erfelijkheid en e2 = 
omgevingsfactoren). Men onderzoekt dan de relatie tss 
a2 en ERN. Dus: ERN w voor een groot deel gedreven dr 
genetische factoren.  
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3.2.1 Polymorfisme 

 

Dopamine speelt belangrijke rol in polymorfisme-specifieke genen, in die 
zin dat het variabiliteit in ERN deels kan verklaren. Hetzelfde geldt voor 
serotonine, afh. v naar wat je kijkt (bijv. serotonine-transporter gen) kan 
het verhoogde of verlaagde waarde vertonen corresponderend met ERN.  

Het lijkt erop dat het dus multi-determinerend is. 

3.2.2 D1/D2 receptor 

Dit gaat verder op dopamine. We kunnen op 
moleculair niveau D1-receptoren (dopaminerge 
neuronen) identificeren die anders zijn itv structuur 
en compositie in vgl met D2-receptor. Dit is 
belangrijk omdat ze een non-overlappende 
distributie hebben.  

Diereonderzoek omtrent frontale cortex – inzoomen 
op ACC en dopaminerg neuronen – kunnen we een 
populatie identificeren die bijv. eerder meer D1-
receptoren hebben die niet overlappen met D2-
receptoren.  

Itv cognitief patroon v D1- en D2-receptoren id prefrontale cortex, zien we dat ze kunnen mappen op versch. subcorticale 
regio’s. Zo weten we dat bijv. D2-receptor (zie groene pijl) wss diegene zijn die belangrijk zijn vr ons (ERN en action-monitoring), 
omdat het diegene zijn die projecteren op basolaterale amygdala (in limbisch systeem). Dit zou veranderingen id frequentie v 
reward/non-reward moeten signaleren. D2-receptoren kunnen dus activiteit id basolaterale amygdala veranderen.  

Voor D1-receptoren zien we een ander traject: de projectie verloopt via NAcc (ook belangrijk bij reward en verbonden met 
basolaterale amygdala). D1: reinforcement-learning effect en attenuates impact of losses adhv dopaminerge neuronen (D1) id 
prefrontale cortex met richting naar nucleus accumbens. 

D1 en D2 doelen dus niet op dezelfde subcorticale structuur! 

Het lijkt erop dat D2 verantwoordelijk is vr erfelijkheid (genetische factor) v ERN, echter dit w nog steeds bediscussieerd.  

3.3 State independence 

Dit criterium is interessant omdat het vaak tot misverstanden id literatuur leidt. Het w vaak op symptoomniveau niet in 
rekening gebracht (irrespective) terwijl endofenotype een stabiele component is. Herinner: the endophenotype is stable over 
time and independent from illness status and treatment); het is dus mog. dat je de aandoening al kan nagaan nog vooraleer 
symptomen optreden. 

Als we endofenotype dus al kunnen meten omtrent ERN bij patiënten die nog geen symptomen hebben, zou dit hetzelfde 
resultaat hebben als wnnr je op een later moment (waarbij patiënt wel symptomen ontwikkeld heeft) meet.  

3.3.1 OCD 

Een typische manier om state-independence te bekijken is om de behandeling te bekijken. Dit omdat wnnr je treatment toepast 
hoop je dat je pathologische conditie/mentale staat verbeterd. We weten dat CBT efficient is om patiënten te helpen copen 
met anxiety.  
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Linkergrafieken: Bij mensen met anxiety weten we dat ERN verhoogd is. Men wilde nagaan of CBT dit weer kan verlagen. In 
eerste geval weten we dat CBT anxiety kan verminderen. We vgl’en error monitoring voor- en na CBT-behandeling. Ondanks 
dat patiënt zich beter voelt op subjectief niveau (anxiety), blijft ERN onveranderd (volgens EEG-imaging). Dit is consistent met 
state-independence criterium! 

Rechtergrafieken: Dit effect op groepsniveau kan verklaard w omdat we mixed-population hebben: (1) responders (mensen 
die benefits halen uit behandeling, farmacologie, NS) en (2) non-responders (die geen positief effect vertonen). Dit zou 
ongeveer 50/50 zijn, en men houdt hier rekening mee id studie. Bij de responders zien we een drop v OCD (30%) na 
behandeling, de non-responders niet echt. Echter, ondanks de data te verfijnen zien we nog altijd niet dat ERN verandert en 
dus hetzelfde blijft.  

ERN is state-independent marker v abnormale error-processing ondanks feit dat behandeling effectief is.  

3.3.2 Anxiety disorders 

 

Dit is een meer recente studie die focust op anxiety disorders (naast depressie). Hier vergelijkt men 2 behandelingen: CBT vs. 
SSRI-medicatie. Men onderscheidt 3 groepen: (1) healthy controlegroep, (2) patiënten die CBT ondergaan en (3) patiënten die 
SSRI-behandeling krijgt.  

Prior to treatment ERN vergelijkt men met post-treatment. Controlegroepen kennen lage/normale symptomen. De patiënten 
hoge levels v depressie en anxiety. Interessant is dat we een drop zien bij T1 in vgl met T2: zowel CBT als SSRI is effectief.  

We verwachten dat ERN hetzelfde blijft pre- en posttreatment. Dat onderzoekt men hieronder.  

 

De uitkomst is duidelijk: als we pre met post vergelijken itv ERN: 

• Controlegroep: geen verandering.  
• SSRI: ERN blijft hetzelfde, stijgt zelfs lichtjes. 
• CBT: ERN blijft onveranderd. 

Maw: dit is in lijn met OCD-studie (zie vorige). Ondanks behandeling beneficial effecten creëert vr de PP, zal abnormale ERN 
onveranderd blijven.  

Dit is in lijn met het dopaminerg-afhankelijk systeem: state-independent en w gekwalificeerd als criteria vr endofenotype.  

3.4 Familial association  

In familie is genetische make-up gedeeld, dus kunnen abnormale patronen zich verderzetten en uiten. Volgens endofenotype-
notie zullen leden die nog niet affected zijn met een PP, toch een abnormaal hoge ERN vertonen als relatives PP hebben.  
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Niet alleen zien we een verschil bij patiënten in vgl met 
controlegroep, maar ook ook bij controlegroep in vgl met 
relatives vd patiënten. Dit maakt dat ze kwetsbaar zijn 
voor het ontwikkelen v OCD. ERN is voor zowel patiënten 
en relatives verhoogd in vgl met controlegroep. 

Dit betekent dat – ondanks dat de relatives gezond zijn – 
ze toch een overactieve ERN (error monitoring) vertonen.  

 

De w gerepliceerd in versch. studies, maar is vooral 
duidelijk bij OCD-studies.  

Als we dan de comorbide-stoornissen kunnen ‘filteren’ (disentangle) (herinner dat OCD samenhangt met andere stoornissen), 
zien we dat ze ook samenhangt met depressie, angst en zelfs externaliserende stoornis (SUD). 

 

Men creëert 3 groepen: (1) OCD met anxiety, 
(2) OCD met depressie en (3) OCD met SUD.  

• De ERN bij (1) is verhoogd, overactief 
(zoals bij ongefilterde sample). 

• ERN bij (2) zien we een kleine daling, 
maar is ze nog steeds abnormaal hoog.  

• Echter, (3) is opvallend: ERN is lager 
dan controlegroep! 

We zien dus dat ERN verandert afh. vd comorbiditeit: als jouw comorbidestoornis eerder leunt naar externaliserende kant, 
zien we dat ERN significant daalt. Als ze eerder naar internaliserende kant leunt, zien we verhoogde ERN. Dit is in lijn met de 
belangrijke figuur ih begin vd les! 

4. Conclusions 

We koppelen terug naar de vraag v vandaag: “Can the neurophysiology of error monitoring inform about psychopathology?” 
Het antwoord hierop is “ja”. Als we focussen op ERN en specifieke affectieve stoornissen, kan ERN ons informeren over 
abnormale error-monitoring. Dit kan ons helpen om patiënten te diagnosticeren en om nieuwe behandelstrategieën te 
ontwikkelen.  

Prof heeft ons bewust proberen maken 
v/e nieuwe analyse die beschikbaar is 
en gebaseerd is op ERN. We gebruikten 
internaliserende stoornissen en ERN 
om endofenotypes te bekijken: 
tussenliggende component tss 
genotype en fenotype.  

Als we enkel focussen op klinische 
fenotype of enkel genotype is dit niet 
genoeg om patiënten te diagnosticeren 
en effectieve behandeling op te stellen.  
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Endofenotypes zijn heel bruikbaar in context v klinische interventies: het zijn handvaten om iets te kunnen veranderen wat 
zich voordoet op onderliggende/bovenliggende layers. In deze les deden we dit adhv ERN.  

Conclusies:  

• Overactive early error monitoring (ERN) in internalizing psychopathology. 

En onderactief bij externaliserende PP.  

• Dopaminergic (DA) impairment? 

Omdat ERN opdruikt via ACC en afhankelijk is v dopamine, lijkt het erop dat abnormale ERN (zoals bij anxiety) wss indirect 
dopaminerge veranderingen reflecteert. 

• Amplitude variations of the ERN (or the lack thereof) are compatible with endophenotype. 

• Biologically plausible (dorsal ACC/RCZ) 

Herinner: endofenotype is meetbaar neurobiologische component die biologisch plausible moet zijn. Dit is het geval bij 
ERN die afstamt v ACC (zie vorige).  

• (Moderate) specificity 

• Heritability (D2 receptor) 

• State independence 

• Familial association (mostly for OCD) 

• ERN can be used as transdiagnostic risk marker (for anxiety? Apprehension? Sustained threat ~negative valence by RDoC? 
fear?) 

Quiz: 

1. The ERN is an electrophysiological marker of error detection based on a closed sensorimotor feedback loop.   

ERN is gebaseerd op error prediction en niet op een loop! Het treedt op bij mismatch die de ERN oppikt.  
FALSE 

2. The ERN depends on dopamine neurotransmission and probably D2 receptors in the medial prefrontal cortex. 

Intracraniale generator is ACC (deel vd mediale prefrontale cortex). 
TRUE 

3. In anxiety, the overactive ERN is state independent. 

Dit is ook wrm ERN gekwalificeerd w als endofenotype: mensen met internaliserende PP-kenmerken vertonen 
overactieve ERN ondanks specifieke status vd patiënt (na behandeling).  

TRUE 

4. If the patient has OCD, the chance is low that his/her first degree relatives show excessive error monitoring at 
the ERN level.  

ERN is een kandidaat vr psychofysiologische marker. Een criteria hiervan is familiale associatie. Familieleden 
vertonen ook abnormale ERN, ondanks ze (nog) geen symptomen tonen.  

FALSE 

5. Based on the ERN response, one can differentiate schizophrenia from autism. 

Dit is niet besproken, en er is ook geen bewijs voor. ERN is wel goede predictor vr internaliserende PP. Als je verder 
exploreert (op de as) is het niet zo duidelijk (zie figuur). 

FALSE 

 

 

 

  

ERN 
qualifies 

for… 
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Lecture 8: Emotion regulation 
What are the brain bases of emotion regulation and self-control, and are they influenced by psychopathology? 

Today’s question: “Is abnormal emotion regulation in psychopathology general or process-specific (bijv. monitoring, shifting)?”  

Inhoud: 

1. Introduction: Importance, Labels, Definition, 
Taxonomy, Key brain regions 

2. Self-regulation/self-control 
2.1. Loop 
2.2. Ego depletion 
2.3. Brain basis 

3. Emotion-regulation 
3.1. Process and time 
3.2. Suppression 
3.3. Reappraisal 

4. Conclusions   

1. Introduction 

 

Als we terugkeren naar taxonomie v RDoC is deze zeer bruikbaar (ó ICD, DSM) omdat ze verbonden is met neurobiologie. We 
moeten de versch. domeinen onderzoeken om stoornissen te classificeren en behandeling op te kunnen zetten. 

Er zijn 5 domeinen: (1) negative valence, (2) positive valence, (3) cognitive, (4) social 
en (5) arousal & regulation. Elk v deze domeinen heeft aparte componenten. Vorige 
les behandelden we sustained threat. Deze les behandelen we emotion regulation. 
Echter, deze zit niet bevat id 5 domeinen? Daarom pleit men meer recent voor 
emotion regulation (ER) als een 6e domein.  

Dit is relevant omdat ER niet lijkt te overlappen met de andere 5 domeinen. Bovendien 
heeft ER sterke connectie met elk vd 5 andere domeinen. Het kan dus gezien w als een 
‘intersectie’ vd 5 anderen (zoals op figuur). Maw: ER kent specifieke plaats; ih midden 
ve framework die de andere 5 domeinen verbindt.  

 

Bij het bestuderen v affectieve stoornissen ih kader v RdoC moeten we niet alleen specifiëren in welk domein en welk construct 
we ons bevinden, maar moeten we ook proberen definiëren op welk ander niveau de constructen zich bevinden.  
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RDoC (in vgl met ICD en DSM) kunnen we kijken naar versch. niveaus zoals als genes < moleculen < cells < circuits < fysiologie 
< gedrag < zelfrapportage < paradigma’s. Men kwam met ‘kandidaten’ vr de verschillende analyseniveaus. De amygdala, PFC, 
ACC en insula bieden mogelijks een rol ih exploreren v het circuit-domein bij emotieregulatie. Het zal ons helpen om affectieve 
stoornissen te classificeren en betere interventies aan te bieden. 

Als we op lagere niveaus kijken (moleculen) dan zien we een connectie tss emotieregulatie en dopamine, serotonine, oxytocine 
en cortisol. Als we hoger kijken zien we dat er reeds versch. tools voor handen zijn om de emotieregulatie subjectief te meten 
(op self-report niveau). Een belangrijke hierbij is ERQ (emotion-regulation questionnaire): hoge psychometrische waarde om 
specifieke emotieregulatiestrategie die gebruikt w na te gaan! Het probleem v PP duikt op wnnr men abnormale/verstoorde 
ER-strategie gebruikt. Op paradigmaniveau kunnen we opnieuw versch. taken gebruiken om ER na te gaan. 

We hebben dus verschillende equivalenten voor handen. In deze les gaan we in op kandidaten die zich bevinden op het 
circuitniveau, nl. amygdala, PFC, ACC en insula.  

1.1 Importance 

Er is zowel bij mensen als mammals belangrijk. 
Mensen zijn gevoelig vr PP (affectieve stoornissen). 
Dit weten we vanuit versch. disciplines, bijv. als je 
vroeg in je leven te maken krijgt met trauma, zul je 
op later moment meer kans hebben om een PP te 
ontwikkelen (omdat je abnormale ER hebt).  

Bijv. Anxiety en depressie zijn geen rough affectieve 
stoornissen, het zijn stoornissen omdat er iets mis is 
met ER. Emoties w vaak extreem of overwhelming, 
meer bep. negatieve emotie waardoor ze negatief 
affect, worry, bedreiging,… w. ER is dus een 
belangrijke ‘laag’ tss gebeurtenissen en PP.  

Op een breder niveau zien we duidelijke herseneffecten die we kunnen waarnemen bij ER. Deze zijn diagnostisch voor PP 
omdat ER hier abnormaliteiten vertonen. Het betrekt specifieke netwerken: vmPFC die sterk geconnecteerd is met het meer 
dorsaal gedeelte (bijv. DLPFC), als het ventraal deel (bijv. limbisch systeem en amygdala). 

⇒ vmPFC (ventral medial PFC) speelt een belangrijke rol bij ER, meer specifiek bij zelfregulatie (ZR). 

Het belang v ER kan teruggevonden w als we terugkeren naar oorspronkelijke taxonomieën, bijv. DSM: 

• Anxiety disorders, mood disorders, or borderline personality disorder are defined by dysregulated emotional states (DSM).  

De stoornis duikt op omdat (= causaal!) er disregulatie is in ER.  

• Attention-deficit/hyperactivity disorder, schizophrenia, or autism do not require but include emotion dysregulation (DSM). 

De stoornis w er niet door verklaard, maar in vele stoornissen zien we wel dat ze betrekking hebben op ER (dysregulatie). 

 

Opvallend is dat we ook zien – PP in rekening gebracht met 
breed spectrum – dat mensen opvallende relatie rapporteren 
tss hun PP en hun gebruikte ER. Bijv. reappraisal, rumination, 
problem-solving,…  

® Anxiety, depression, eating disorder: hoge positieve 
correlatie met suppressie als ER, wat niet echt optimaal is. 
Ook gebruiken ze rumination wat evenmin adaptief is om 
homeostase te restoren of om welzijn te verbeteren. 

® Anxiety, depression, eating disorder: hoge negatieve 
correlatie met reappraisal. 
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1.2 Definition ⇒ Regulation is secondary compared to emotion 

ER omvat veel versch. aspecten die we gaan organiseren. Een 
kerncomponent bij emoties zijn triggers bij bep. gebeurtenissen 
die zorgen vr respons, wat dan de emotie is. ⇒ primaire reactie 
(bijv. zweten na het zien v/e bedreidiging, na stimulus-onset).  

Eens de primaire reactie een maximum bereikt/climax komt een 
secundaire reactie; dit is het moment waar ER belangrijk is. Als 
mens proberen we de secundaire reactie te beëindigen tgv de 
primaire reactie (we willen niet dat dit blijft duren).  

• Reward-related emotional reactie: men hanteert een 
ER-strategie die ervoor zorgt dat primaire emotie blijft duren of zelfs stijgt.  

• Aversieve situatie: men hanteert ER-strategie om de primaire reactie te down-regulaten. Dit bijv. bij fobiën. 

Afhankelijk vd sensitiviteit kan de onset vd reactie getriggerd w op andere momenten (hyper- of hypo-sensitiviteit).  

• Hoge sensitiviteit: je gaat snel naar 2e ER-strategie gaan.  
• Lage sensitiviteit: het zal langer duren vooraleer je een specifieke ER hanteert 

Het is belangrijk dat we een onderscheid maken tss (1) primaire emotiereactie (zie les 1) en (2) secundaire emotiereactie 
dewelke het moment en plaats is waar ER plaatsvindt.  

Dit is een basismodel! Zeker als we ER reviewen, met name process-based ER. We kunnen als mens ook anticiperen op 
specifieke events; we maken predicities omtrent toekomstige gebeurtenissen. Zo kunnen we proactief ER hanteren (we 
triggeren het nog voor de primaire reactie) met als doel om de primaire reactie te doen dalen (dit zien we later).  

Later passen we het toe bij depressie, anxiety en SUD waar het probleem zich situeert op de secundaire reactie, nl. ER.   

Dit wetende kunnen we besluiten dat er 2 systemen in interactie werken. Er zijn specifieke hersenregio’s die specifieke 
emotieresponsen kunnen uitlokken: VTA (amygdala, basal ganglia met NAcc) bestaande uit perception (P), valuation (V) en 

action (A).  

® Stimulus komt toe (P) en w gevalueerd (V) of hij goed/slecht is. 
® Vervolgens activeren w motor-commando en verschuift de stimulus 

naar A.  

De PVA-sequentie w gecontroleerd door emotieregulatie (zeer snel!). Het is 
mogelijk om emoties dus te moduleren via ER. Het blauwe systeem is top-
down en kan dus emoties reguleren/beïnvloeden. Dit is analoog aan de rode 
PVA-sequentie. Op het A-level is het mogelijk om PVA te wijzigen omtrent 
hetgeen gebeurt op emotieniveau.  

Herinner het dual process model: de balans tss blauw en rood systeem is bij PP vaak impaired/abnormaal en dus is het rode 
systeem overactief en het ER-systeem hypo-actief.  

1.3 Labels & taxonomy 

We maken een onderscheid tss 2 specifieke constructen die id Psychologie vaak gebruikt w, met name zelfregulatie en 
emotieregulatie (altijd het een of het andere). Deze constructen w vaak gekoppeld aan volgende onderscheiden: 

• Automatic vs. controlled/voluntary 
• Implicit vs. explicit 
• Intrinsic vs. extrinsic 
• Self-regulation (resources account; ego depletion; willpower) vs. Emotion regulation (process account) 

o Zelfregulatie is een soort general ability om met emoties te dealen. Dit kan uitgeput w (als een soort ‘tank’ 

die je kan opgebruiken) en dan kan je zelfregulatie niet meer doen ➝ failure to regulate.  

o  Wat hier tegenover staat is ER waarbij men een ander uitgangspunt aanging: process-based (ipv resources 
bij ZR) zoals bijv. cognitieve of emotionele processen die verantw. zijn vr ER. 

o Id literatuur w dit onderscheid sterk gemaakt! 

• Proactive (antecedent) vs. reactive (response) 
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Voor deze les moeten we enkel de vetgedrukte kennen: 

• ZR w vaak gezien als impliciet/achtergrond. 
• ER is expliciet om het eigen gedrag te reguleren (meer specifiek reacties op emoties).  

Echter, het is niet volledig hetzelfde! Er is wel enige overlap.  

Caveat/opmerking 1: Automatic ≠ implicit ≠ self-regulation. 

Het is mogelijk om iets te zien wat impliciet is maar niet automatisch. Bijv. ZR kan ook expliciet zijn en ER impliciet. 
Het hangt er vanaf v hoe je het operationaliseert en definieert in labo-settings.  

Caveat/opmerking 2: Emotion regulation is not always adaptive/positive/beneficial. 

Er bestaat maladaptieve/abnormale ER-strategieën. Zie vorige slide: er bestaan ER-strategieën in specifieke PP (bijv. 
SUD, eating disorder en depressie). Ze proberen hun emoties te reguleren maar deze is niet adaptief (deleterious for 
cognition/schadelijk).  

1.4 Key brain regions 

 

We maken een onderscheid tss impliciete ER (wat 
gebruikt w als proxy voor ZR) en expliciete ER 
(wat gebruikt w als proxy voor ER.  

Er zijn 2 systemen (blauw bovenaan, rood 
onderaan) wat gekoppeld w aan dual-process 
model (controleregio’s en VTA-regio’s).  

Bij ER w emotionele reactie getriggerd wat 
hersenregio’s doet activeren (rood), bijv. 
amygdala, NAcc, insula, dACC, PAG 
(periaqueductal gray). 

De secundaire reactie is mogelijk omdat we als 
mens de primaire kunnen reguleren (dit dankzij 
blauwe regio’s). Dit kan ofwel impliciet zijn 
(vmPFC) ofwel expliciet (dankzij frontaal pariëtaal 
netwerk bestaande uit dlPFPC en regio’s v 
pariëtale cortex maar ook mediale regio’s (pre 
SMA en SMA: supplementary motor area). 

Te onthouden: blauw reguleert rood. De blauwe kan onderverdeeld w in impliciet (vmPFC) en expliciet (laterale corticale regio’s 
in frontale cortex (dlPFC) en pariëtale cortex). 

2. Self-regulation/self-control 

Wat gebeurt er wnnr ZR geactiveerd w? De focus hier ligt op capacity (ó proces!) met een kerncomponent v/e feedback-loop. 
Als ZR een capaciteit is, kan deze uitgeput geraken (ego-depletion): °abnormale ZR. We gaan ook enkele voorbeelden 
behandelen waarbij vmPFC-activaties (ventral-medial prefrontal cortex) plaatsvinden wnnr mensen poging doen tot ZR.  

Bijv. Stanford Marshmallow Experiment (Walter Mischel) is een duidend voorbeeld van zelfregulatie. 

Ih hoofd vh kind ih marshmallow-experiment gebeurt er veel, nl. de verleiding, beloond worden, zelfcontrole,… Hierbij kent 
relfregulatie kent 3 kerncomponenten (Baumeister): “The extent to which people influence, modify or control their own 
behavior” 

1. Standards (value): het doel is om meerdere marshmallows te verkrijgen 
2. Monitoring: checken of jouw te stellen gedrag in lijn is met het doel je na probeert te gaan 
3. Operate:  actie nemen richting jouw doel indien het afwijkt v jouw doel (je gedrag kan al dan niet in lijn is 

met het doel je nagaat) 

Dit alles is effortful en dus beperkt in capaciteit (CAPACITY LIMITED!), wat maakt dat men uitgeput kan geraken 
(DEPLETION!). 

Bovendien: (ATTENTION) CONTROL IMPLIED.  
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2.1 Feedbackloop 

 

Wnnr we een psychologisch model gebruiken in de context v ZR is bovenstaande feedbackloop relevant, die terugkeert op 
standards, monitoring en operation.  

® Er w een doel gesteld ➝ we monitoren (is ons gedrag in lijn met het doel?) ➝ als gedrag afwijkt, bijsturen (operate). 

Deze kerncomponenten/elementen integreren in een loopsysteem: de doelen informeren ons over monitoren, wat ons 
informeert richting operate. Dit w weergegeven op de figuur.  

Op 3 levels kan het foutgaan: 

• Er zijn veel plaatsen id figuur waar breakdown, failure to regulate kan optreden. Dit kan leiden tot ZR-impairment. 
• Anderzijds kan jouw monitoring inefficiënt zijn, bijv. approach-behavior richting marshmallow. 
• Tenslotte kan je falen in het feit dat je niet opereert; bijv. als je de marshmallow benadert, maar jezelf niet kan 

tegenhouden. 

2.1.1 Self-regulation failure: different causes possible 

 

Wnnr de resources opgebruikt zijn is het mogelijk 
dat ZR faalt. Wat het falen kan triggeren kent 
versch. niveaus/niveaus:  

1) Emotioneel  
2) Aandacht 
3) Motivatie (niet echt ‘zin’ om je gedragen 

richting je doel).  

Tijd speelt ook een rol. Kort na de stimulus kunnen 
we meer controle uitoefenen dan wnnr er meer en 
meer tijd over gaat. Dit is compatibel met de 
bevinding dat de capaciteit gelimiteerd is.  

 

Figuur rechts: ZR-failure (emotions/affect). Het netwerk v ZR situeert zich rond laterale PFC en ventral mediale PFC. Dit netwerk 
werkt niet in vacuüm maar is sterk verbonden met 
dieperliggende structuur: limbisch systeem. 

Daarom is het ook mogelijk om failure te 
weerspiegelen. Ofwel geeft het limbisch systeem 
overactivatie, ofwel hypoactivatie, afhankelijk v 
sterke of zwakke ZR.  

Links zien we kerncondities/-factoren die jouw ZR 
kunnen doen stijgen/dalen.  

- Mood: negative mood beïnvloedt feedbackloop negatief waardoor jouw ZR zal dalen. 
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- Resource depletion: na uitputten vd bronnen zal ZR-capaciteit ook dalen. (zie verder) 
-  Drugconsumptie: mensen met SUD zijn zeer kwetsbaar vr verminderde ZR-capaciteit wnnr ze geconfronteerd w met 

druggerelateerde cues.  
- Hersenschade 

Meestal zijn ze stimulus-gedreven, maar soms kunnen ze ook state-independent zijn!  

2.1.2 SUD als prototypical example 

 

Normaal gezien (a) zijn we als mens in staat om ZR uit 
te oefenen op opvallende ‘go’-stimuli. Bij ‘reward’ bijv. 
hebben we een sterke dopaminestijging (na stimulus of 
drug). In dit geval zullen we PFC gebruiken om NACc te 
controleren en de stimulus/event dan te ‘verminderen’ 
in belang. 

Bij mensen met SUD (b) is ZR impaired, waardoor alle 
andere elementen vh schema in belangrijkheid zal 
toenemen. De belangrijkheid en geheugen omtrent de 
stimulus/event neemt toe en zal mogelijkheid om ZR 
blocken, waardoor de drive richting stimulus zal stijgen. 

2.2 Ego-depletion 

Ego depletion ⇒ staat waarin ptn niet langer in staat zijn om degelijke ZR uit te oefenen, omdat hun capaciteit depleted is, 
uitgeput. 

2.2.1 Onderzoek Baumeister 

Baumeister was een belangrijke figuur in deze context. Hij probeerde een manier te ontwikkelen om te tonen dat ZR 
beschouwd moet w als capaciteitsbeperkt; met de logica v ego-depletion. Studie in tabel 1 gaan we bespreken omdat het 
veelzeggend is over egodepletion.  

Er waren 3 groepen: (1) radijsgroep, (2) chocoladegroep en (3) no-food controlegroep. Allen w onderworpen aan dezelfde 
conditie; het lab ruikt naar chocolade.  

® Groep 1 krijgt in deze context radijzen aangeboden, 
® Groep 2 krijgt chocoladestuk, 
® Groep 3 krijgt niets. 

Ppn w gevraagd om een puzzel op te lossen (die eigenlijk onmogelijk is). 
Vervolgens meet men hoelang men erover doet om de puzzel op te 
lossen (minuten) en de aantal pogingen om de puzzel op te lossen. Tijd 
w gezien als proxy vr motivatie. 

We zien grote verschillen over groepen heen: 

® Groep 1 doet er 8 min over, 2 18 minuten en 3 20 minuten.  
® Groep 1 doet ook minste pogingen, dan 3 en tenslotte 2. 

Resultaten: 

• Mensen die radijsjes krijgen in chocolade-lab geven sneller op in vgl met de mensen die de kans krijgen om chocolade 
te krijgen. Dit omdat de radijs-groep depleted is; ze hebben de chocoladegeur al ontvangen en krijgen vervolgens 
radijzen (wat ingaat tegen wat men wilt). Ze zijn dus al gedemotiveerd nog vooraleer ze opdracht uitvoeren. 

• No-food controlegroep bevindt zich op hetzelfde niveau als chocolade-groep, dus zelfs als je geen voedsel krijgt zal 
je even hard je best doen als wnnr je voedsel krijgt die gelinkt is ad geur (≠ radijsjes!).  
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2.2.2 Onderzoek Gailliot 

In een 2e onderzoek probeerde men ego-depletion te counteren (tegen te gaan) door 
bijv. suiker (glucose) toe te dienen aan de ppn.  

• Deel 1 vh experiment: je bekijkt een ‘vieze’ video (bijv. operatie met veel bloed). 
Deze kan je ofwel vrij bekijken (zwarte balk), ofwel w er verwacht dat je je 
emoties moet onderdrukken (grijze balk). 

• Deel 2 vh experiment: je moet een strooptaak uitvoeren (de error-rate op 
strooptaak w weergegeven op de figuur). De helft vd groep moet eerst snoepen 
(glucose), terwijl de andere een placebosnoepje moeten nemen (splenda). 

Hypothese: Ondanks dat mensen in eerste instantie depleted w, zou glucose ervoor 
moeten zorgen dat je je aandacht terugkrijgt vr de taak. Dit w ook bevestigd! Glucose 
restores depletie.  

2.3 Brain basis of SR 

Imaging (fMRI) w toegepast bij gezonde controlegroepen. Dit omdat het een goede manier is om ZR in kaart te brengen (echter, 
het is niet evident! 

2.3.1 Example 1 

 

Dit voorbeeld is gelijkaardig aan marshmallow-experiment. 
In dit experiment w gevoerd bij gezonde ppn onder de 
scanner, het lijkt op een ‘geheugen’-experiment: in elke trial 
ontvangt men 2 woordseries bestaande uit versch. kleuren. 
De bedoeling is dat je de 6 woorden (2x3) zo goed mog. 
probeert te onthouden. De volgende trial vraagt je om één 
reeks woorden te vergeten (1x3). 

Vervolgens w er probes getoond; het is de bedoeling om te 
zeggen of je de woorden – die eerder aangeboden w – al 
dan niet gememoriseerd hebt (er kunnen nieuwe woorden 
tussenzitten). Hier komt het moeilijke stuk: je hebt een 
groot deel gememoriseerd, maar een paar daarvan moest 
je vergeten, en deze mag je dus ook niet vermelden! Dit deel 
bestaat dus uit 3 condities: (1) nieuwe woorden, (2) ‘oude’ 
woorden die je moest herinneren, en (3) ‘oude’ woorden 
die je moest vergeten (‘lure’ trials).  

 

Op dit moment gaat men fMRI toepassen. In beide ‘no’-
responses duikt prefrontale activiteit op, meer bep. inferior 
frontal gyrus (iFG).  Dit vooral bij de ‘lure’-trials. Ook 
caudate, ACC en precuneus w geactiveerd.  

 

Verder keek men naar activitatie v individuen die een  
interindividuele approach aannamen. Met name, de ppn die 
in deze studie getest w, waren ppn die 20j geleden de 
marshmallow-test ondergingen.  

Sommigen konden hun verleiding inhiberen, anderen 
wilden onmiddellijke bevrediging vd marshmallow. Deze 
interindividuele variabiliteit nam men in rekening bij het 
meten in de nieuwe studie. Men vond dat activiteit in 
rechter-iFG het grootst was bij mensen die in hun kindertijd 
zichzelf reeds goed konden beheersen. Dit is niet het geval 
bij de andere groep.  
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2.3.2 Example 2 

 
SC vs. NSC on the basis of their decisions, SC: self-controllers (n= 19), NSC: non–self-controllers (n=18) 

Deze studie is belangrijk om algemene conclusies omtrent ZR-deficieten te verklaren onder specfiieke omstandigheden. Adhv 
fMRI wees men ppn toe aan versch. blokken met versch. taken. Opvallend was dat alle ppn op dieet waren; ze bevonden zich 
dus sowieso al in een conditie die veel ‘energie’/ZC v hun vereist.  

(1) Ppn krijgen stimulus waarbij men vroeg om hoe gezond/ongezond de objecten zijn die getoond w.  
(2) Ppn krijgen dezelfde stimulus als (1) maar nu vroeg men om smaak te beoordelen. 
(3) Ook hier krijgt men dezelfde stimuli maar deze is de ‘shopping-task’ waarin je kan aangeven of je het object al dan 

niet wil kopen (en dit gebeurt dan ook irl!).  

Op rechterfiguur ziet men de data. De onderzoeker splitte de ppn op in 2 groepen, nl. (1) SC en (2) NSC dmv te kijken naar de 
ratings: 

• SC-groep zijn diegene die adequate gezondheidskeuzes kan maken en niet echt beïnvloed w dr smaak.  
• NSC-groep neemt gezondheidsgerelateerde kenmerken niet in rekening en baseert zich eerder op smaak.  

Resultaten: 

• Blauwe balken: SC raten gezonde stimuli hoger dan NSC.  
• Voor ongezonde stimuli is rode balk veel hoger dan blauwe balk. Dwz dat wnnr ongezonde stimuli getoond w, de 

NSC de stimuli hoog raten (en dus liken).  

 

Wat gebeurt er nu wnnr men ratings doet en ZC probeert uit te 
oefenen? De ventraal mediale PFC is betrokken bij het maken v ratings 
(eender welke, smaak, health,…). Ze reageren zoals weergegeven op 
figuur B.  

® Wnnr je object niet leuk vindt (bijv. niet gezond, niet 
lekker,…) daalt mPFC. 

® Als je positief beoordeelt stijgt mPFC.  

⇒ Lineair effect vr deze regio, dwz dat mPFC specifiek is vr 
ratings, no vs. yes (in beide condities!).  

Echter… Dit patroon w verstoord bij ppn die NSC zijn! De activiteit vd 
mPFC is sterk gedaald (zie figuur D). Wnnr NSC dus beoordelingen 
maken, is de normale activiteit vd mPFC verminderd dus kunnen ze 
geen normale, waardenoordelen maken (in vgl met SC).  
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Bovendien… Deze vmPFC werkt niet alleen maar is sterk verbonden 
met DLPFC. Het lijkt erop dat de waardecodering in vmPFC sterk 
afhankelijk is v activatie id DLPFC ⇒ top-down controle effect! 

Er zijn dus 2 effecten zichtbaar. 

Zelfregulatie is gebaseerd op complex systeem waar waarden v 
objecten/stimuli afgeleid w, nl. id cmPFC. Deze activatie staat niet op 
zich maar w gecontroleerdd r dlPFC (⇒ top-down-controlsystem).  

3. Emotion-regulation 

ER w vaak beschouwd als set v processen, en geen capaciteit zoals ZR (die depleted kan w!). Beiden dragen wel bij ad betekenis 
die w gegeven aan emotionele stimuli.  

3.1 Process and time 

3.1.1 Model James Gross 

Een belangrijk model in de affectieve 
neurowetenschappelijke literatuur is dat v J. Gross. Het 
maakt voorspellingen omtrent welke cognitieve processen 
geactiveerd kunnen w, gebaseerd op 1 stimulus.  

In vele situaties kunnen we de onset v emotionele stimuli niet 
voorspellen en kunnen we enkel reactieve ER-strategie 
toepassen. Dit zou dan response modulation zijn (zie figuur). 
Dit is het geval bij onverwachte stimuli en de enige manier 
om hiermee om te gaan is door emotionele reacties in je lichaam te moduleren, met name doen we hier aan suppressie.  

Echter, in veel andere situaties kunnen we anticiperen op events of situaties die we tegen zullen komen. Bijv. Voorbereiden op 
stress v/e examen want op moment zelf moet je kunnen presteren. Dit behoort tot proactieve anticipatorische componenten: 

• Situation modification (situation): je weet dat situatie zal voorkomen dus kan je de omgeving moduleren, bijv. door te 
vermijden (echter dit kan niet altijd toegepast w en zal je toch moeten confronteren).  

• Attentional deployment (attention): je gaat je aandachtssysteem voorbereiden om met een bep. situatie om te kunnen 
gaan, zo kan je je bijv. focussen op één aspect vd situatie en de rest negeren die irrelevant is. 

• Cognitive change (re-appraisal): hier ga je proberen de betekenis vd situatie te (her)evalueren, vaak v negatief naar 
positief, bijv. het examen is stressvol en angstinducerend, maar eigenlijk is het afnemen v/e examen belangrijk en 
interessant in jouw curriculum en later ook toekomst.  

Bij ‘normale’ subjecten verschuift men vd ene naar de andere strategie, afhankelijk vd context. Soms w je nl. geforceerd om 
response-modulation toe te passen. Als er voorspelling v toepassing is kan je proactief anticiperen op de situatie.  
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a. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

 

De ERQ meet welke strategie gebruikt w om aan 
ER te doen. J. Gross heeft deze schaal gevalideerd. 
Deze vragenlijst bestaat uit 10 items om te 
beoordelen op een schaal gaande v sterk niet 
akkoord en sterk akkoord. De ene set items is hoog 
met suppressie gecorreleerd, de andere met 
reappraisal. Zo kan je de balans vr elk individu 
vinden (eerder suppressie, eerder reappraisal 
(omcirkeld met rood)?). 

b. Development 

 

‘Ontwikkeling ‘moet volgens J. Gross ook in 
rekening gebracht w, aangezien zeer jonge 
kinderen niet echt een gesofisticeerde manier v ER 
hebben. Echter, hoe meer de PFC zich ontwikkelt, 
hoe beter de ER zich zal verfijnen (richting 
reappraisal). Een adolescent zal bijv. niet alleen 
kunnen reageren maar ook anticiperen op bep. 
situaties, en zo zijn emoties kunnen reguleren op 
een proactieve manier (bijv. revaluatie).   

Dit allen w overgenomen na een meer reflexieve 
houding in je leven, waarbij vermijding en 
suppression meer efficiënt zijn (vereisen niet veel 
energie of resources). Later wil je meer moeite 
steken in effortful ER (zoals bijv. reappraisal). 

c. Why and what? 

Volgens het model v J. Gross is het belangrijk om na te gaan wàt je juist wil targetten en waarom. Als een subject ER doet wil 
je primaire emotionele reactie veranderen en via secundaire emotionele reactie deze verhogen of verlagen.  

Echter, vaak is het doel niet alleen de stimulus veranderen.  

(1) Need-oriented emotion regulation:  

• Turning attention away from negative information or towards positive information 

• Interpretative biases 

• Bodily activities such as binge eating or smoking  

Ook kan je mogelijks verandering teweeg willen brengen itv ‘needs’. Bijv. Aandacht v negatieve info wegrichten, puur 
omdat je dit niet nodig hebt. Daarom zal jouw ER gedreven w v need-oriënted goal. 

(2) Goal-oriented emotion regulation:  

• Distraction through cognitive load 

• Cognitive reappraisal 

• Bodily activities such as expressive suppression, response exaggeration, and venting  

Deze w vaak bestudeerd in labo-contexten waarbij reappraisal, distraction en suppression aan bod komen. De stimulus 
is niet meer in lijn met je doel. Daarom moet je betekenis vd stimulus veranderen (en jezelf ervan wegrichten).  

(3) Person-oriented emotion regulation:  

• Attentional counterregulation 

• Cognitive activities such as expressive writing or accessing autobiographical memories 

• Bodily activities such as controlled breathing and progressive muscle relaxation 

Hedonic needs 

Goal pursuits 

Maintenance 
of the global 

personality 
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Dit is het meest gesofisticeerde niveau v ER. Het bevindt zich ook op persoonsgerelateerd niveau wil je specifieke 
waarden en doelen nastreven (bijv. gezonde levensstijl als LT-doel). Wnnr er iets negatiefs opduikt wat jouw doel 
bedrijgt, moet je in staat zijn om de balans terug te vinden.  

Deze zijn moeilijker om te bestuderen ih labo vd psychologie.  

3.1.2 Brain basis of ER: DLPFC 

 

Vaak w proces-specifieke benadering gebruikt waarbij men kijkt naar 
de timing v specifieke events met hersenactiviteit (neurobiologie). Dit 
alles kan verklaard w/is compatibel met wat we weten omtrent neuro-
anatomie: meer specifiek de dlPFC. Deze is een sleutelcomponent bij 
emotieregulatie.  

Herinner: bij zelfregulatie (≠ ER!) waren vooral inferior frontal 
gyrus en vmPFC v belang.  

In deze context zijn het gele, groene en rode gedeelte belangrijk 
(dlPCF Brodmann A9 en 46 & vlPFC BA 46, 45 en 44 & lFPC BA10).  

Dit zijn degene die dus betrokken zijn bij ER. Als we ons hierop 
focussen zien we dat deze 3 werken volgens specifieke guiding 
principes die functioneel zijn. Dit is belangrijk om te onthouden wnnr 
we hersenactiviteit zijn id PFC, we kunnen de activiteit nl. zo verklaren. 

a. 3 main organization principles in PFC 

 

(a) Mediale PFC-activaties zijn intern en emotioneel, terwijl activatie die meer lateraal PFC is, eerder gedreven w dr externe 
stimuli. In psychologie noemen we dit laatste eerder ‘cognitie’.  

Bijv. Als de stimulus emotioneel is, zien we vooral activatie id ACC die gedreven w dr interne signalen. Ook kan men proactief 
anticiperen op situaties wat aandacht en controle vereist. In dit geval doe je beroep op het ‘blauwe’ gedeelte, nl. laterale PFC.  

⇒ Er is dus een onderscheid tss lateraal en mediaal gedeelte vd PFC.  

(b) Als we anterieur gedeelte vd PFC vergelijken met het posterieur gedeelte vd PFC zien we een ‘abstractiegradiënt’. Het lijkt 
erop dat complexe processen en hun capaciteit hiervoor beroep doet op het meer anterieur gedeelte vd PFC (met inbegrip vd 
vmPFC). Echter, als we simpele mapping doen (= simpele strategie) zien we vooral activatie ih posterieur gedeelte vd PFC. 

⇒ Maw: er is een rostro-caudale gradiënt aanwezig. Het anterieur gedeelte is vr complexe processing terwijl posterieur 
gedeelte instaat voor simpelere taken. Hoe abstracter, hoe meer anterieur en omgekeerd. 

(c) Het ventraal gedeelte vd PFC is stimulus-gedreven terwijl het dorsaal gedeelte eerder reflectief, cognitief is.  

b. Increase or decrease emotionality 

In deze studie ging men kijken naar ER waarbij reappraisal toegepast w. Men vroeg ppn om hun mening te geven over bep. 
emotionele stimuli. Vervolgens vroeg men om enerzijds de emotionaliteit te doen verhogen, of verlagen.  
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• Linkerfiguur: Adhv fMRI vond men een duidelijk verschil id 
activatie vd PFC (vooral dorso-lateraal maar ook ventraal zoals 
inferiofrontal gyrus), maar ook pariëtale activatie (lateraal).  

• Rechterfiguur: Mediaal gezien vond men naast de PFC ook 
activatie vd ACC en SMA (supplementary motor area). 

Maw: Bij gezonde ppn is er een heel netwerk betrokken bij het 
uitvoeren v reappraisal omtrent affectieve waarde/betekenis v/e 
(emotionele) stimulus. 

Bij patiënten met PP zien we abnormale downregulation v negatieve emoties:  

Deze studie is een soort ‘review’, ‘meta-
analyse’ (in vgl met voorgaande singuliere 
studie). Ook hier ging men reappraisal na. In 
mood- en anxiety-disorders ziet men vooral 
activatie id PFC (zie blauw). We zien een 
verlaagde activatie v vPFC en dPFC.  

Bovendien zien we ook verminderde activatie 
vd pariëtale cortex.  

Bij mood-disorder onderaan de figuur zien we 
ook een systematische stijging vd amygdala 
(deel vh VAS) itv cognitieve reappraisal. 

⇒ Maw: over algemeen verlaagde activatie, 
maar wel stijging vd amygdala. 

3.2 Suppression 

Een vd eerste ER-strategie die systematisch onderzocht w binnen de psychologie. Men vond dat suppression kan optreden, 
maar wel een kost heeft; suppressie verhoogt arousal op perifeer lichaamsniveau. Het is een relatief efficiënte ER, maar komt 
dus wel met neveneffecten (verhoogde arousal). 

3.2.1 Fysiologie van suppressie 

Men vergeleek in eerste instantie suppressie-condities met non-suppressie-condities. Men gebruikte evocatieve stimuli 
(aversieve films) en vergeleek dan 2 groepen: de ene moest de suppressie uitoefenen op de lichaamsemoties, de andere niet 
en konden ‘vrij’ kijken. (We weten vanuit ZR dat suppressie een ZR-‘challenge’ is) 

 

Men vond dat er een algemeen verschil is (op bijna elke figuur 1-5) 
met de 2 condities: suppressie minder vd expressie in vgl met 
controleconditie. Echter… 6 (blinks) is een uitzondering: deze stijgen 
in vgl met controleconditie. 

⇒ Blinks zijn gerelateerd aan dopamine en meer specifiek met 
arousal id hersenen. Hoe meer gestresst je bent, hoe meer je 
zal blinken. Blinks kan men niet goed controleren. 

Als we kijken naar post-film (na de film) zal de data normaliseren en 
komen de expressies weer gelijk met controlegroep.  
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Men vroeg de ppn om de film te beoordelen. We weten dat suppressie 
effectief is vr lichaamsexpressie. Echter, vr emoties zelf (emotion 
rating) is dit niet echt het geval…  

Ondanks mensen op perifeer niveau hun emotie-expressie kunnen 
suppressen, is dit geen garantie vr de emotieregulatie.  

 

Bovendien, als we terugkijken naar fysiologie en arousal-niveau (skin 
conductance level/huidgeleiding) zien we een verhoging. Men zweet 
meer dankzij ANS (autonoom zenuwstelsel). 

Dit is de keerzijde v suppressie: het vraagt veel energie en 
lichaamsarousal.  

Dit is belangrijk in PP; de arouasal is niet meer adaptief. 

 

Als we dan terugkeren naar vorige slide (zie figuur); zien we dat 
anxiety, depressie en eetstoornissen, zien we dat deze groepen 
beroep doen op suppressie. Ze onderdrukken lichaamsresponsen. Het 
is niet echt effectief in hun PP want ze krijgen verhoogde arousal, nog 
bovenop hun arousal v hun stoornis! 

Bovendien vertonen ze negatieve correlaties met reappraisal wat 
problematisch is (zou véél efficiënter zijn bij depressie bijv.). 

3.2.2 Neural basis of suppression 

 

Temporal dynamic of suppression: 

De ‘key’ in dit model (~J. Gross) is niet dat suppressie ‘slecht’ is (ondanks 
de keerzijde ervan). Het is een additieve strategie, naast reappraisal bijv. 

Een gebalanceerd gebruik v suppressie en reappraisal is hier dan de 
keynotion. Afhankelijk vd situatie of stimulus.  

Het gebruik v reappraisal of suppressie is ook afhankelijk vh tijdstip wnnr 
een stimulus optreedt; nl wnnr iets onverwachts optreedt (vlak na 
stimulus-onset) is suppressie het handigst, terwijl wnnr je een stimulus 
ziet aankomen is reappraisal het handigst (je kan voorbereiden en 
anticiperen).  

Dit w ook gevonden in gezonde controlegroepen.  

 

Om voorgaande idee te testen (cross-over v suppression) waarbij 
reappraisal anticipatoir, pro-actief is en suppression eerder post-actief 
is, deed men beroep op de neurale processen. Men onderzocht 17 
vrouwen die onderverdeeld w in 4 condities bij het kijken v aversieve 
videos: (1) watch neutral (control), (2) watch negative, (3) reappraise 
negative en (4) suppress negative.  
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3.3 Reappraisal 

3.3.1 Neural basis of reappraisal 

 

De key is om proactief expliciete info te hebben over de 
onset v/e specifieke gebeurtenis/stimulus. Zo kan je je 
hierop voorbereiden, om het te up- of downregulaten.  

We hebben eerst en vooral een cue die prior de effectieve 
stimulus komt. Deze zal je informeren om te ‘decreasen’ 
(emoties) of ‘look’ (kijk ernaar). Dan volgt de effectieve 
stimulus. 

Vervolgens zal je jouw affect raten (“how negative do you 
feel?”). Als je negativiteit verlaagt, zal dit in lijn zijn met 
jouw affect (dus lager). 

 

Zo kunnen we kijken wat er op hersenniveau gebeurt: we vgl’en 
suppress-negative met watch-negative en welke hersenregio’s hierbij 
betrokken zijn.  

Voordat we kijken naar braindata wilde men ook kijken wat er gebeurt 
op gedragsmatig niveau. Zo recorde men ook ratings (id scanner) 
omtrent affect dat opduikt dankzij de film (afhankelijk vd 4 condities) en 
faciale expressies.  

We zien dat “watch neutral” sterk verschilt v “watch negative”. 
Bovendien zien we vervolgens een winst na reappraisal: de ratings en 
facial experience daalt.  

Voor “suppressie” in vgl met “watch” zien we ook een kleine daling 
(maar is niet zo uitgesproken als men reappraisal; wat correspondeert 
met voorgaande bevinding).  

 
 

Nu kijken we naar de hersenactiviteit. We vergelijken 3 
condities (zie figuur): (1) watch negative, (2) suppress 
negative en (3) reappraise negative in vgl met 
controleconditie. 

Ih VAS (meer specifiek amygdala en insula) is reappraisal 
efficiënt is om de activiteit v deze regio’s te reguleren.  

Suppressie daarentegen is niet zo efficiënt, vooral niet richting het einde 
vd film. Id amygdala en insula is er dus geen effect v suppressie.  

⇒ Reappraisal is efficiënt om insula en amygdala-activiteit te 
verminderen in vgl met ‘watch’ conditie.  

 

Een positief effect v suppressie w wel in een andere regio gevonden, nl. 
id PFC! Hier zien we dat suppressie-conditie een verandering 
teweegbrengt in laterale PFC, nl. verhoogde activiteit. 

Bovendien zien we een ‘crossing’-effect tss reappraise en suppress-
strategie: ih begin vd film zien we dat vooral reappraisal-activity die daalt 
ifv de verstreken tijd, terwijl suppressie stijgt ifv de tijd. Dit is congruent 
met de hersenregio-activiteit. 

Bovenstaande bevindingen zijn bevestigend vr het model v J. Gross (zie 
eerste slide v dit deeltje, 3.2.2).  
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Men vond – adhv meta-analyse – dat een heel netwerk vd 
PFC betrokken was; vooral DLPFC.  

Wnnr we alle studies in rekening brengen, zien we dat 
reappraisal activatie in DLPFC doet stijgen. Deze 
verhoogde activatie vindt ook plaats in meer inferior en 
ventrale delen v PFC (zie vorige).  

 

Verdere meta-analyses tonen 2 ‘main’ effecten: (1) PFC 
(lateraal) is verhoogd tijdens reappraisal wat vooral id 
linkerhemisfeer plaatsvindt. Mediaal gezien is er ook 
activatie id dorsale ACC en SME. 

(2) Op de rechterfiguur (coronaal) zien we dat amygdala 
systematisch verlaagd w.  

 

In nevenstaande studie gaat men reappraisal 
onderwerpen ad scanner en vgl’en met een andere 
strategie: distractie. Bovendien vergelijkt men bipolaire 
patiënten (en hun relatives*!) met controlegroepen.  

Ppn krijgen neutrale, positieve en negatieve stimuli. In 
versch. ‘blocks’ moest men (a) ofwel kijken, (b) ofwel 
herbeoordelen, ofwel (c) distraction adhv mathematische 
oefeningen.  

 

*Dit om endofenotypes te identificeren! 

 

Men keek naar data omtrent subjectieve ratings adhv 
versch. strategieën (die we onderaan de grafiek zien). Wat 
blijkt? In vgl met gewoon “kijken”, zien we voor zowel 
distraction als reappraisal verminderde beoordeling 
(zowel voor positieve als negatieve stimuli!); verminderde 
emotionaliteit.  

Dit is wat je zou verwacht v succesvolle ER-strategieën.  

 

Dit werd onderworpen aan scanner: in welke regio’s 
vinden we informatie tijdens reappraisal?  

In gezonde controlegroepen in vgl met patiënten zien we 
dat reappraisal veel lager is dan gewoon ‘kijken’. Gezonde 
ppn kunnen hun amygdala-activatie (bilateraal) dus sterk 
controleren (verminderen) adhv reappraisal. Dit is niet het 
geval bij BD-patiënten én hun relatives!  

➝ Hetgeen we zien op voorgaande grafiek is dus niet 
congruent met hersenactiviteit! 

Dit is indicatief voor een endofenotype.  
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Bovendien vond men dat dit effect (in amygdala) 
gecorreleerd w met de score die je krijgt obv ERQ (zie 
vorige).  

De reden wrm mensen met PP hun activatie in amygdala 
niet kunnen verminderen adhv reappraisal, is omdat ze 
het ih dagelijkse leven ook gwn minder doen in vgl met de 
controlegroep.  

De mate waarin je reappraisal effectief zal zijn (zie 
rechterfiguur) w voorspeld dr de dispositie (de trait) die je 
hebt (dit komen we te weten adhv de ERQ).  

Maw: diegene die in hun DL regelmatig aan reappraisal 
doen, zullen ook uitgesproken verminderde activiteit 
vertonen tijdens de taak.  

3.3.2 ER/reappraisal as endophenotype?  

(a) Specificity (i.e., the endophenotype is more strongly linked to a given condition than other psychiatric conditions) 

(b) Heritability 

(c) State independence (i.e., the endophenotype is stable over time and independent from illness status and treatment) 

(d) Cosegregation (i.e., the endophenotype occurs more frequently in affected, compared to unaffected, relatives of an ill 
individual) 

(e) Familial association (i.e., the endophenotype is more frequent in relatives of ill individuals than the general population) 

Ja: voor relatives v BD-patiënten zien we abnormale reductive id amygdala.  

(f) Biological and clinical plausibility 

Ja: DLPFC en amygdala. 

De rest vd criteria moet nog bevestigd w. Maar veel onderzoek wijst id richting v reappraisal/ER als een endofenotype.  

4. Conclusions 

Today’s question: “Is abnormal emotion regulation in psychopathology (domain) general or process-specific?” Het antw op 
deze vraag is dat het eerder proces-specifiek is. We zien dat bij ER er versch. processen (meer specifiek reappraisal) een 
probleem is bij PP. Deze patiënten gebruiken vaak suppression ipv reappraisal en dit effect kan doorgetrokken w naar 
hersenactiviteit, met name hypoactivatie vd DLPFC en hyperactivatie vd amygdala tijdens ER. 

Conclusies: 

• Self-regulation (“implicit”) is attention/resource dependent (it can be depleted or challenged). 

Dit in vgl met ER (eerder expliciet) wat eerder een proces is ipv capaciteit.  

• Best conceived as a loop (3 main components – 3 possible sources of failure). 

ZR bevat 3 ingrediënten/componenten: (1) standards, (2) monitor en (3) operate.  

• Anatomy: vmPFC stores values and is modulated by DLPFC (exerts control). 

DLPFC kan value-based processing in vmPFC reguleren.  

• Emotion regulation (“explicit”) is a (cognitive) process. 

Specifieke cues/instructies w aangeboden die jou kunnen guiden in een bep. situatie.  

• Suppression/maldaptive vs. re-appraisal/adaptive 

De balans tss suppressive en reappraisal kan echter wel adaptief zijn, want reappraisal is niet altijd mogelijk.  

• Anatomy: medial and lateral PFC (actual locus depends on type of regulation and seems to obeys a 3 axis-organization: 
left vs. right; anterior vs. posterior; medial vs. lateral) influences deeper limbic structures (e.g. amygdala). 

Afh. v waar de activatie id DLPFC gevonden w, kan het anders verklaard w (bijv. stimulus-reflective, links-rechts,…). 
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Quiz: 

1. Emotion regulation is part of the arousal and regulation research domain (RDoC).   

ER w niet vermeld in geen enkele vd 5 onderzoeksdomeinen vd RDoC. Mensen zijn er wel voor ah pleiten; ER zou 
de 5 domeinen goed kunnen ‘verbinden’. 

FALSE 

2. Negative mood is a threat to self-regulation. 

Voor ZR (ó ER) spelen mood, intoxificatie, etc. een rol v challenge bij ZR.  
TRUE 

3. The vmPFC is involved in self-regulation as it controls value-driven processing. 

Het lijkt correct, maar is het niet. Bij ZR is vmPFC vooral betrokken bij de extraction value vr stimuli en actie. Het 
target specifieke waarden vr specifieke stimuli of acties. We verwijzen naar de studie vd ppn op dieet. vmPFC w 
beïnvloed door DLPFC (hogere-orde). Het proces is dus sterk afhankelijk vh proces op een hogere orde. vmPFC is 
erbij betrokken, maar controleert het niet.  

FALSE 

4. Suppression increases (bodily) arousal. 

Oudere psychofysiologische studies tonen aan dat men bij suppressie op perifeer niveau een systematische stijging 
v arousal is. Vandaar dat suppressie niet echt een adaptieve ER-manier.  

TRUE 

5. Reappraisal increases amygdala activation during emotional processing. 

Reappraisal is adaptief en efficient omdat het amygdala-activatie kan doen dalen in reactie op emotionele stimuli.  
FALSE 
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Lecture 9: Anhedonia 
Reward processing and stress 

What is the link between stress, reward and dopamine in the human brain? 

Today’s question: Is abnormal reward processing related to stress in psychopathology? 

Dit kan ‘awkward’ lijken; reward w meestal niet als iets beschouwd wat gerelateerd is aan negatieve emoties zoals 
stress. Echter, wij tonen aan dat er een link en zelfs sterke connectie is tss deze 2. Reward is verstoord bij affectieve 
stoornissen, terwijl in dit geval het stressniveau overactief is (~depressie).  

Overzichtje: 

1. Introduction: From focus on Negative (vulnerability) to positive emotion (reward & resilience) 
2. Endophenotype 

2.1. Definition, features 
2.2. Anhedonia as candidate? 

3. The case of MDD 
3.1. Exaggerated stress 
3.2. Blunted reward  

4. Conclusions  

1. Introduction 

1.1 From focus on Negative (vulnerability) 

Nog niet heel lang geleden (in klinische psychologie en psychiatrie) was 
er discussie over de rol v positieve emoties – meer specifiek happiness. 
Voor sommigen is het niet vanzelfsprekend dat happiness, positive 
emoties en reward effectief goed zijn voor health en well-being. Zou 
happiness (H) dan eigenlijk geen afwijking/anomalie zijn?  

• Men stelde zich deze vraag omdat wnnr men keek naar H itv 
mood-change en occurrence (voorkomen) ziet men dat H 
statistisch abnormaal is en dus zelden optreedt. 

• Als men keek naar fenomenologie v H ziet men dat het bestaat uit een specifieke cluster v symptomen, waardoor men 
H als syndroom kan beschouwen.  

• Bovendien ziet men dat H-episodes vaak gepaard gaan men cognitieve abnormaliteiten. Zo ziet men dat er idd 
duidelijke/profound veranderingen zijn id manier waarop informatieverwerking plaatsvindt, wat mogelijks niet adaptief 
is vr zoogdieren.  

Zo kan men H mogelijks beschouwen als een psychiatrische stoornis.  

Deze notie w dezer dagen sterk gedebatteerd en men is het nog niet helemaal over eens dat H beschouwd kan w als beneficial 
state vr health en cognitie.. H zou belangrijk zijn en biedt een manier om negatieve, schadelijke affecten te overbruggen tgv 
stress, angst, woede, etc.  

1.2 Paradigmashift 

 

De figuur geeft de major verandering weer vd laatste 20j. We 
verschuiven naar een nieuw paradigma waarbij men in 
onderzoek maar ook in klinische praktijk focust op resilience 
en positieve emoties. Resilience fungeert als een protectieve 
factor tgn PP (zowel onset als herval/recurrence).  

Wat zijn positieve emoties, waarvoor zijn ze goed en hoe 
kunnen we ze stimuleren? Vooral voor ons: wat is hun 
neurobiologie. Meer specifiek: abnormale reward processing. 
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20-25j geleden voerde men studies waarbij men patiënten 
vgl met controlegroep omtrent negatieve emoties. Dit adhv 
aandachts-, geheugen-, interpretatie-, verwachtings- en 
internaliserende taken.  

Men zag verhoogde negatieve affecten bij het voeren vd 
taken bij de patiënten in vgl met controlegroep.  

 

Zulke benadering laat ons toe om key-brain regions te 
identificeren die hand in hand gaan met negatief affect (dit 
hebben we eerder besproken.  

De amygdala en insula zijn betrokken in defensie-
motivatiesysteem waarbij deze overactief zijn bij vele 
internaliserende stoornissen (bijv. PTSD, social anxiety, fear, 
fobia). Zie rij (i).  

Bij rij (ii) zien we dat dit abnormaal actieve VAS gepaard gaat 
met hypo-actieve PFC-controlesysteem (DLPFC bijv.). Ook dit 
hebben we ook eerder gezien.  

1.3 To positive emotion (reward & resilience) 

De laatste jaren focust men zich steeds meer en meer op positieve emoties, waarbij men reward linkt aan positievere emoties. 

 

We kijken niet langer naar verhoogde negatieve affecten in vgl 
met controlegroepen.  

De focus ligt nu op het opposite effect; positieve emoties zoals 
reward, mood, appetitive learning, anticipation, externalizing 
stimuli in de omgeving,… 

Men vond meermaals een opvallende bevinding: bij PP (bijv. 
MDD, SUD, Schizo, BD) is er een significante daling omtrent 
voorgaande emoties (positieve!). 

De reductie v positief affect is een key in PP en verklaart wss ook 
de stijging v negatief affect. Causaliteit is zelfs mogelijk. 

De stijging en daling is even groot. We zien dus een ‘kapotte’ 
homeostase waarbij de hyperactieve negativiteit geen 
probleem is, maar de hypoactieve positiviteit.  

Het is dus beter om ons bij PP te focussen op positieve emoties die verminderd zijn ipv verhoogde negatieve emoties.  

Als we positief affect en mood in rekening nemen in addition to negatief affect, zien we dat ze beide soort ‘complementaire 
krachten’ zijn v affectieve systemen.  

Voor cognitie en infoverwerking zien we 
systematisch een effect dat een verandering id 
balans (intern en extern) teweegbrengt. De 
figuur gaat over cognitie en 
informatieverwerking. Als er een negatieve 
mood is (rechterfiguur) zien we dat ppn interne 
verwerking verkiezen boven extern. Er is dus 
een verandering: men gaat intern verwerken 
wat ten koste gaat vd externe verwerking.  
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Als we positieve mood (links) bekijken, zien we een omgekeerd effect tov negative mood: op baseline-niveau verkiest men 
externe infoverwerking ten koste v interne infoverwerking. Positive mood is dus geen bijproduct: het triggert specifieke 
verandering die belangrijk is omdat het de externe infoverwerking verbetert. Zo kunnen we nieuwe contingenties id omgeving 
ontdekken bijv. Dit doe je niet als je altijd in negatieve mood-state zit. Uiteraard zijn hier ook grenzen aan: als je hoge cognitieve 
controle hebt zien we een verandering is balans: ze w neutraal. Affectieve staat w gecompenseerd dr cognitieve staat. 

Dit alles bevestigt dat er bij positieve mood belangrijke effecten gebeuren die exploratie en ontdekking (v contingenties) in de 
omgeving stimuleren. 

1.4 Anhedonia 

1.4.1 RDoC 

 

Bovenstaande bevinding w ook in 
rekening genomen id RDoC-benadering. 
Anhedonie (⇒ lack of pleasure for which 
patient used to experience positive 
emotion) valt onder het negative valence 
system als “construct loss”. Het kan dus 
gedefinieerd w als een ‘verlies’ (v positieve 
affecten en ervaringen).  

Bovendien, itv unit-analyse 
(analyseniveau) bevindt anhedonie zich 
op het gedragsmatig niveau. Het is dus 
mogelijk om anhedonie waar te nemen. 
Zie verder. 

1.4.2 Measure of anhedonia (self-report) 

Zo heeft men versch. methoden ontwikkeld om anhedonie te meten, zowel bij gezonde ppn als bij mensen met affectieve 
stoornissen. Deze informeren ons over valence en veranderingen op gedragsmatig niveau (zoals RDoC suggereert).  

• Chapman Anhedonia Scale (Chapman et al., 1976) 

• Scale of Negative Symptoms (SANS; Andreasen, 1982) (~schizofrenie) 

• Fawcett–Clark Pleasure Scale (FCPS; Fawcett et al., 1983)  

• Snaith–Hamilton Pleasure Scale (SHAPS; Snaith et al., 1995).  

• Four items of the 21-item Beck Depression Inventory (BDI anhedonia scale; Beck et al., 1996)  

• Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS; Gard et al., 2006) 

De vetgedrukte w dezer dagen frequent gebruikt binnen psychiatrie en psychologie om anhedonie te meten.  

BDI is de meest bekende schaal om depressie te meten. Deze bevat een subset v items die specifiek gericht zijn op anhedonie 
(via de subscore v deze set).  

Opgelet: Anhedonie is niet hetzelfde als depressie, anxiety of reward!  
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a. SHAPS 

 

Als subject moet je de statements raten obv compatibiliteit. 
Obv de rates kan je score berekenen. Het is handig want 
focust zich op positieve emoties en reward-related 
activiteiten.  

Een beperking is dat er geen onderscheid w gemaakt tss 2 
fundamentele aspecten v genot/reward/pleasure: (1) 
anticipatoire component en (2) consummatory component. 
Dit koppelt terug naar wat we gezien hebben bij reward; 
hersenen zijn geen passieve machine maar kunnen ook 
predicties maken omtrent komende gebeurtenissen. (1) kan 
even snel zijn als (2). 

b. TEPS 

 

De beperking vd SHAPS w bij TEPS aangepakt. Deze laat toe 
om 2 versch. scores te verkrijgen. Dit is handig, omdat je in 
specifieke pathologieën zoals bijv. depressie, vaak ziet dat het 
consummatory niveau gespaard blijft, terwijl we bij het 
anticipatoir niveau vaak afbreuk zien: zij hebben moeite om 
reward te benaderen en hierop te anticiperen. Er lijkt iets mis 
te gaan met approach-related motivation.  

1.5 Positive emotions in psychopathology 

1.5.1 Importance/belang 

 

Wat is het belang v positieve emoties ih kader v PP? Niet 
alleen stijgt negatief affect, maar daalt positief affect – meer 
bepaald satisfaction – tegelijkertijd. Mensen zijn niet langer 
satisfied met hun leven waardoor men veel issues 
tegemoetgaat. 

De stijging itv negativiteit en daling in positiviteit is geen 
bijproduct of iets perifeer; het is centraal, kern (to be core) 
aan affectieve stoornissen. Dit kunnen we teweten komen 
adhv SWLS (satisfaction with life scale) met versch. items.  

Niet alleen w de klassieke ‘challenge’ om life-satisfaction te 
behalen gecreëerd dr specifieke neurologische-somatische 
condities; zien we ook een hoge correlatie tss daling in life-
satisfaction en affectieve stoornis. Bijv. Anxiety, depressie, 
insomnia, en concentratieproblemen zijn gerelateerd in 
breakdown v reward-processing en stress, zien we dat deze 
sterk correleren (zie vet tabel) met life-satisfaction.  

Dit toont ons dat we ad verlaagde satisfaction (als dalende positiviteit) in affectieve stoornissen echt in rekening moeten 
brengen! 



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 141 

1.5.2 Measure 

 

Competing predictions about the relationship between 
happiness and sadness. Gray and white areas represent 
configurations of happiness and sadness that 
theoretically can and cannot occur. (A) Predictions of 
Watson and Tellegen’s (1985) positive activation–
negative activation model, which contends that happiness 
and sadness are perfectly negatively correlated. (B) 
Predictions of Russell and Carroll’s (1999) valence–
arousal model, which contends that happiness and 
sadness are mutually exclusive. (C) Predictions of the 
evaluative space model (Cacioppo & Berntson, 1994), 
which allows any configuration of happiness and sadness. 

Id psychologie en dus ook in PP krijgt men te maken met het feit dat het niet altijd makkelijk is om positieve emoties te meten. 
Dit omdat er versch. modellen naar voren geschoven w omtrent de organisatie v positieve emoties; dit in vgl met de organisatie 
v negatieve emoties. Vanuit vele modellen weten we dat het niet gemakkelijk is om erachter te komen hoe positieve emoties 
begrepen en opgevat moeten w (itt negatieve emoties). Versch. modellen kwamen met versch. oplossingen vr dit probleem. 

Eén manier om dit op te vatten is om positieve emoties enerzijds en negatieve anderzijds te beschouwen als behorende tot 
één systeem. Deze kunnen tegelijkertijd geactiveerd w en zijn daarom niet echt gerelateerd.  

Een tweede manier is om er vanuit te gaan dat de twee systemen communiceren met elkaar: als het ene stijgt, daalt het 
andere. Dit hebben we eerder besproken (zie ‘balans’). Als er een balans is, wil dit zeggen dat ze common ground delen. Er is 
een soort ‘equilibrium’: als je energie ih ene systeem steekt, is er geen energie over vr andere systeem en omgekeerd.  

In elk vd modellen in psychologie is de manier waarop de relatie tss positieve en negatieve emoties bestaat, anders. Zie figuur. 

• Model A: Er is een negatieve correlatie. Als je sad bent, kan je niet gelukkig zijn. Vandaar de lijn op de diagonaal. 

• Model B: Hier is er géén correlatie, maar wel een ‘antagonisten’-systeem. Als het ene geactiveerd w, is het onmogelijk 
dat het andere geactiveerd w. Deze twee inhiberen elkaar; exclusieve effecten.  

• Model C: Alle combinaties zijn mogelijk en dit model is flexibeler dan andere modellen. We kunnen zowel positieve als 
negatieve emoties tegelijkertijd ervaren (blend). Er is geen specifieke relatie tss pos. en negatieve effecten.  

Wij focussen ons vooral op die v Watson en Tellegen (model A): balans en negatieve correlatie tss pos. en negatieve gevoelens. 

2. Endophenotype 

We gaan na of anhedonie beschouwd kan w als valide endofenotype. Eerst frissen we de informatie rond endofenotypes even 
op. Een endofenotype is een inter-niveau waarbij we genetische info en omgevingsinfo kunnen integreren. 



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 142 

2.1 Definition, features 

 

Een algemeen kader dat wij hanteren is dat ve endofenotype. Ih RDoC-framework is een vd key-notions een endofenotype wat 
op bovenstaande figuur w weergegeven. Er bestaat een complexe interactie tss enerzijds genen, polymorfismen,… wat jou at 
risk maakt vr specifieke stoornis. Anderzijds omgeving, met als inbegrip v stressvolle levensgebeurtenissen wat je ook at risk 
maakt vr het ontwikkelen v PP. We kunnen enkel naar genen kijken, of enkel naar omgeving, maar dit is niet bevredigend en 
gelimiteerd. 

Vandaar voerde men endofenotypes in als tussenliggende laag die genen en omgeving verbindt. Het shapet het brein in een 
bep. manier waardoor deze bepaalt hoe je zal reageren op bep. gebeurtenissen. Dankzij genen en omgevingsfactoren zal ons 
brein informatie op een specifieke wijze verwerken wat bestudeerd kan w.  

Het endofenotype is op die manier een soort “vingerafdruk” die we id neurobiologie en psychologie kunnen gebruiken en 
diagnoses beter te stellen (goed categoriseren) en vooral om mensen hun behandeling goed te kunnen opstellen (want het is 
onmogelijk om genen noch stressvolle levensgebeurtenissen te behandelen/veranderen). Het gaat dan o.a. over de PFC en 
amygdala die affectieve state vd patiënt bepalen. 

We maken de vgl met traditionele vs. endofenotype-like 
benadering adhv schizofrenie. De traditionele benadering ging tot 
1980-2000 waarbij men genen probeerde te wijzigen die 
verbonden waren aan affectieve stoornissen. Men wilde tot een 
soort ‘tabel’ komen waarbij men genen kon identificeren die 
verantwoordelijk zijn vr affectieve stoornissen. Voor schizofrenie 
lukte dit min of meer omdat het een sterke genetische component 
heeft, maar voor depressie, SUD, … is dit niet het geval. Daarom 
nam men eerder een endofenotype-like benadering aan. Het idee 
hier (wat ook aangenomen w dr RDoC) is dat er tss genen enerzijds 
en affectieve stoornissen anderzijds verschillende ‘layers’/niveaus 
zitten die bijdragen ad affectieve stoornis en deze kunnen we 
vervolgens koppelen met elkaar. Hier gaat het vooral over de 
neuronale systemen (zie geel niveau); deze zorgen vr de connectie 
tss genen en syndromen en de tussenliggende lagen.  

We stellen ons de vraag: “environment only?”. Als we ons enkel focussen op omgeving id psychologie, dan falen we in die zin 
dat we geen clusters v factoren vinden die specifiek geassocieerd zijn met specifieke stoornissen. Als je bijv. blootgesteld w 
aan trauma, ben je kwetsbaar niet alleen voor schizofrenie, maar ook voor MDD en BD. We kennen geen eenduidig antwoord.  
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De tabel weergeeft major factoren uit de 
omgeving weer die mogelijks PP op latere leeftijd 
kunnen ontlokken. In de tabel heeft men ook het 
onderscheid gemaakt tss leeftijdsfactoren. Bij 
‘childhood’ bijv. zien we dat ‘maltreatment’ 
verantwoordelijk kan zijn voor zowel schizofrenie 
als BD en MDD, maar we kunnen niet zeggen 
voor welke vd 3. Hetzelfde geldt voor andere 
zaken id tabel.  

Terwijl sommige factoren specificiteit missen, 
kunnen andere factoren echter wel specificiteit 
bieden, bijv. op prenatale leeftijd in combinatie 
met vitamine D-niveau zien we dat dit kan leiden 
tot schizo op latere leeftijd. Hetzelfde bij childhood en cytomegalovirus wat risico verhoogt op schizo maar niet op BD en MDD.  

Het probleem is dat de tabel slechts deels informatief is. We missen (1) specificiteit en (2) selectiviteit. Sommige factoren laden 
op meerdere stoornissen, andere zijn specifiek vr specifieke stoornissen. Vandaar is het niet echt een bruikbare tool dat we 
enkel op omgeving focussen.  

 

Als het niet de omgeving is, wat dan met genen alleen (“genes 
only?”)?  

The heritability-gap. Heritability estimates from twin and molecular genetic 
studies for schizophrenia (SCHZ), bipolar disorder (BPD), and major 
depressive disorder (MDD) are based on review of twin studies and the results 
from the Cross-disorder Group of the Psychiatric Genetic Consortium (1, 55). 
Heritability gap is marked by a blue capped line and quantified as the 
proportion of total variance in the presence of each disorder. Possible 
explanations for the heritability gap include gene–environment interactions, 
inherited rare genetic variants, and over estimation of heritability in twin 
studies.  

Id studie wilde men genotype v affectieve stoornissen extraheren: 
wat zijn kern-genen vr deze stoornis? Men faalde hierin, het biedde 
geen currently, bevredigende resultaten.  

We zien een groot probleem: de heritability-gap. Id studie keek men naar 3 main-stoornissen: schizo, BD en MDD. Voor elk v 
hen keek men naar het verschil v erfelijkheid tss tweelingstudies (witte bar) en moleculair SNP heritability (⇒ single nucleotide 
polymorphism; op het ene gen is er iet adh wat geïdentificeerd kan w).  

Het lijkt erop dat erfelijkheid sterk stijgt bij SNP in vgl met tweelings-erfelijkheid. Dit verschil w expressed door een “gap”. Deze 
gap is groter bij schizo in vgl met MDD en BD. Hoe komt dit nu?  

• Erfelijkheid bij tweelingen is veel groter voor schizo in vgl met MDD. De witte bar is veel hoger hier. Dwz dat schizo een 
sterke genetische component heeft in vgl met MDD.  

Vervolgens heeft het dan geen zin om “genes-only”-onderzoek te doen bij MDD-patiënten, want we zien dat de 
erfelijkheidsgraad veel lager is (in vgl met BD en schizo).  

• De gap toont aan dat één single gen geen volledige erfelijkheid kan capturen. Dit is geen verrassing: ook voor twin-studies 
is erfelijkheid hoog want veel genen en polymorfismen verklaren pathologie. Daarom zien we een gap die enkel begrepen 
kan w id zin dat genen in interactie kunnen gaan met omgevingsfactoren, wat we verder gaan zien. Genen kunnen je at 
risk zetten, maar dit risico kan hoog of lager zijn afhankelijk vd interactie met de omgevingsfactoren.  
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Vandaar wilde men de combinatie nagaan. Wat 
gebeurt er dan als we environment x genes 
doen? Als endofenotype-notion correct is, 
moeten we kijken of de combinatie goed is, zou 
het affectieve disorders moeten ‘begrijpen’. Zo 
kunnen we ‘slechte’ combinaties oplijsten om 
mensen te kunnen wijzen op hun risico om 
stoornis te ontwikkelen. 

Op de tabel zien we zulke poging mbt schizo, 
MDD en BD. Dit is echter niet gemakkelijk! We 
nemen het volgende in rekening: (1) genotype 
met verschillende polymorfismen, (2) leeftijd 
en (3) stoornis-outcome. Het is bijna 
onmogelijk om àlle omgevingsfactoren in 
combinatie te brengen met alle versch. genen. 
Bijv. BDNF x stressfull life-events ➝ depression. 

Maw: we hebben partieel bewijs vr bepaalde combinaties die jouw risico op PP verhogen, maar deze omvatten niet elke 
combinatie vr elke patiënt. Als we dit zouden moeten doen, zou dit tijds- en geldintensief zijn. Tegelijkertijd kan dit ook niet 
voor omgevingsfactoren waartoe de patiënt id toekomst blootgesteld zou w. 

De reden wrm we niet alleen genen enerzijds of 
omgevingsfactoren anderzijds moeten hanteren hebben we 
voorgaand besproken; vandaar we endofenotype gebruiken. 
Dit zal jouw brein ‘shapen’ en jouw reactie op bep. 
gebeurtenissen bepalen. De criteria voor een endofenotype zijn de volgende (volgens Gottesman & Gould):  

(a) Specificity (endophenotype is more strongly linked to a given condition than other psychiatric conditions) 
(b) Heritability 
(c) State independence (endophenotype is stable over time and independent from illness status and treatment) 
(d) Cosegregation (endophenotype occurs more frequently in affected, compared to unaffected, relatives of an ill individual) 
(e) Familial association (endophenotype is more frequent in relatives of ill individuals than the general population) 
(f) Biological and clinical plausibility 

Vandaag bekijken we de biologische evidentie v anhedonie om te kijken of deze plausibel genoeg is om het te beschouwen als 
endofenotypische kandidaat.  

 

Zodra we begrijpen wat een endofenotype is, is het een 
uitdaging om toe te passen. Er zijn 2 sources v variabiliteit: (1) 
genen en (2) omgeving. De uitdaging zit hem ih feit dat je een 
‘tussenlaag’ moet vinden die deze 2 verbindt met elkaar. Dit zien 
we op de figuur.  

Er zal ook altijd een niet-specifieke connectie zijn. Sommige 
endofenotypes zijn voor ons niet interessant omdat ze niet 
toelaten om de 2 levels te verbinden. 
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1) We hebben bijv. een connectie tss specifieke genen en 
specifieke endofenotypes, omgevingsfactoren buiten 
beschouwing te laten.  

2) Ook kunnen we specifieke omgevingsfactoren hebben die 
niet direct ‘laden’ op genen.  

3) Dit zijn degene die wij willen zien. Het is in deze situatie waar 
zowel genen als omgeving bijdragen.  

Ondanks het feit dat endofenotype een oplossing biedt vr het 
probleem dat zich stelt (nl. dat het onmogelijk is om vr elke 
patiënt volledig zijn genotype en omgevingsfactoren in kaart te 
brengen), is het endofenotype beperkt in zijn mate v specificiteit 
(wat eigenlijk het main doel is (3)).  

2.2 Anhedonia as candidate? 

2.2.1 Abnormal reward processing 

 

Anhedonia is volgens RDoC een verlies-gerelateerd 
symptoom op gedragsmatig niveau. Het duikt op omdat er 
iets neurobiologisch gebeurt; nl. abnormal reward 
processing. Dit geeft vorm en veroorzaakt anhedonie wat 
voor MDD kan zorgen. Het model op de figuur is datgene 
wat meer en meer mensen gebruiken: we hebben genen 
die mensen at risk brengen, maar deze zijn in interactie 
met omgevingsfactoren. Als zij deze gecombineerd w 
shapen ze reward processing ih brein. Dit interactie-effect 
kan dan onderliggend zijn aan anhedonie. Vandaar dat 
anhedonie een risicofactor is vr het ontwikkelen v MDD. 

2.2.2 Biological plausibility 

 

…mPFC exerts top-down control over midbrain 
dopaminergic interactions with the striatum and that, 
when elevated, activity in the mPFC can suppress natural 
reward-related behavior. Furthermore, we observe that 
cortical-subcortical neural dynamics work in concert to 
regulate reward processing. All of these findings have 
implications for our understanding of natural reward-
related physiology and behavior, as well as the 
pathogenesis of anhedonia. 

Een hersencircuit we kunnen gebruiken bij anhedonie dat betrokken is bij reward processing, is die v op het bovenstaand 
artikel. Het is hetzelfde valideerd bij dieren; hier baseren we ons op. Wnnr we kijken naar hersenactiviteit is er een specifiek 
netwerk met basal ganglia en striatum, die interageert met medial PFC. Dit circuit reguleert positief affect/emoties.  

Bij dieren is dit circuit delineated (afgebakend). Dit is belangrijk id context vd criteria v endofenotypes: een concept moet ook 
bij dieren te vinden zijn, vooraleer we ons op mensen richten. Dit is hier het geval.  

De gebruikte optogenetics (⇒ causaliteit is mogelijk met deze techniek dr neuron-populatie aan- en af te switchen) tonen aan 
dat er een duidelijke organisatie is tss PFC enerzijds en basal ganglia (striatum) en dieperliggende structuren (vr dopaminerge 
NT zoals VTA) anderzijds. Wnnr we een onderdeeltje v dit circuit wijzigen of activeren, kunnen we clear-cut, duidelijke, causale 
effecten waarnemen.  

Wat men id vond is opmerkelijk. Als men speelde met mPFC-activiteit, zag men corresponderende verandering id basal ganglia 
(meer specifiek striatum) tijdens reward processing.  
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Bespreking linkerfiguren 

In bovenstaande studie combineerde men 2 technieken: (1) BOLD-fMRI en (2) optogenetics. Eerst erkende men (they 
corroborated) dat er een sterke connectie en causality tss (a) VTA* en (b) striatum. Dit is het nigrotriatale circuit. Men 
bevestigde dit door dopaminerge neuronen te activeren ih VTA. Dit zien we op de linkerfiguur.  

*VTA is belangrijke regio id hersenen waar dopamine gegenereerd w. Bij mensen zou dit NAcc kunnen zijn.  

Terwijl men dit deed, keek men naar 2 dingen: (1) veranderingen ih striatum mbt BOLD-fMRI activiteit en (2) of het dier 
gedragsverandering plaatsvond (bijv. reward-seeking behavior).  

Terwijl men dopamine-neuronen stimuleerde zag men intern verhoogde reward-gerelateerd gedrag, maar ook verhoogde 
BOLD-activiteit ih striatum. Bovendien zag men het omgekeerde effect: optogenetics kunnen gebruikt w om neuronen uit te 
schakelen. Dit zien we op de rechterfiguur: het inhiberend effect gaat gepaard met verminderde BOLD-fMRI-signalen ih 
striatum en verminderd reward-gerelateerd gedrag.  

Als je nu de linker- met rechterfiguur vergelijkt zien we dat we een tool hebben om causaliteit aan te tonen. De causaliteit zit 
hem id link tss wat er gebeurt ih VTA en ih striatum vh dier. 

Bespreking rechterfiguren 

Bovendien, de VTA-striatumcommunicatie kan verstoord w door connectiviteit met de mPFC te blocken. Dit deed men id 
rechterfiguren: men verschoof het optogenetics-device naar de mPFC. Hier activeert men dan een specifieke neuronen-
populatie (~hetzelfde als bij VTA). Als men dit deed, zag men reward-seeking behavior maar ook een lichte stijging vh striatale 
BOLD. 

Het belangrijkse is het volgende. Men deed 2 dingen tegelijk: (1) mPFC-neuronen stimuleren adhv optogenetics, (2) VTA 
stimuleren zoals voordien. Zo verlies je de normale striatale activiteit… Dwz dat VTA-striatum-connectie die we eerder vonden 
(linkerfiguren), verbroken kan w als je mPFC tegelijkertijd stimuleert!  

Dit is belangrijk; je krijgt een mechanistisch account (~verhaal) v dopaminerge NT en reward-behavior. Normaal gezien zou dit 
laatste dalen en het striatale BOLD-signaal dalen of stijgen*, ondanks VTA-stimulation OP VOORWAARDE DAT er op hetzelfde 
moment mPFC-activatie is.  

*Hangt er vanaf: Links op de slide w enkel de mPFC geactiveerd: dat zorgt voor een afname in reward-seeking 
behavior en een kleine toename in BOLD activiteit in het striatum (zie oranje vlekje op tekening). Rechts op de slide 
w zowel de mPFC als de VTA gestimuleerd. Dan zien we weer een daling in reward-seeking behavior maar die normale 
striatum-activiteit is weg! (Daling in BOLD signaal dus, geen geel vlekje meer) ⇒ dus dit toont een causale link tussen 
mPFC en VTA-striatum: als je mPFC activatie combineert met VTA activatie dan wordt de normale dopaminerge 
activiteit geblocked (daling BOLD signaal dus) 

Maw: de normale dopaminerge activteit afkomstig v VTA en geactiveerde striatum, kan afgeblokt w als op hetzelfde moment 
de mPFC gewijzigd w adhv optogenetics.  

_ _ _ _ _ _ _  

Dit is een goed model om reward-gerelateerd gedrag en de neurobiology v reward-processing te begrijpen adhv 3 kernregio’s 
bijdragen: (1) VTA, (2) striatum en (3) mPFC. We kunnen causale effecten vinden v VTA op het striatum, evenwel vd mPFC op 
VTA/striatum reward-gerelateerde activiteit.  
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3. The case of MDD 

Wat we voorgaand besproken hebben ging over dierenonderzoek waarbij we een hoog niveau v precisie en controle kunnen 
uitvoeren. Bij mensenonderzoek is dit niet helemaal mogelijk. Desalniettemin kunnen we het dierenmodel gebruiken om te 
kijken of er iets gelijkaardig plaatsvindt bij mensen, meer bepaald id context v anhedonie. Het neurobiologisch model biedt 
een betrouwbare en valide endofenotype voor anhedonie. 

Bij mensen duiken we dieper in MDD. We gaan na of er abnormale reward-processing plaatsvindt in dezelfde regio’s als vorig 
model; striatum mPFC. Kan dit (1) MDD verklaren en bovendien (2) blunted reward activity wat geassocieerd w met abnormale 
stressreactiviteit.  

2 main processen vinden plaats bij MDD: (1) overactieve stress en (2) verminderde/blunted reward. Mogelijks kunnen 
we dan anhedonie dan beschouwen als endofenotype. 

We stellen ons de vraag: “Anhedonia as valid endophenotype of MDD?” 

• Definitie anhedonia => the loss of pleasure or lack of reactivity to pleasurable stimuli (Am. Psychiatr. Assoc. 2000) 

• Criteria of heritability, state independence, familial association and biological/clinical face validity are supported. We 
gaan hier niet verder op in, maar het klopt wel. 

• Evidence for specificity is limited, as anhedonia plays a role (niet alleen in depressie!) in other disorders, particularly 
schizophrenia and substance use disorders (SUD).  

• Strong evidence for cosegregation is absent. 

Onthoud: er bestaat reeds wat bewijs om voorgaande vraag te beantwoorden, maar specificiteit is beperkt en 
cosegregatie ontbreekt.  

Er is echter wel een important caveat (belangrijke opmerking)… Dit hebben we eerder ook besproken wnnr we keken naar 
schaen en inventories om anhedonie te meten.  

• Anticipatory vs. consummatory pleasure/reward 

Als het gaat over reward-processing en positief affect; zijn er 2 kern-componenten belangrijk, nl. (1) anticipatory 
component en (2) consummatory component.  

• Motivation and decision-making vs. positively valenced affective stimuli 

De anticipatory component w id psychologie vaak gerelateerd aan motivatie. Men anticipeert vaak op positieve zaken 
waardoor je er naartoe werkt en motivatie stijgt. De consummatory-component is eerder gerelateerd aan 
besluitvorming id psychologie en neuroWS.  

• Reward wanting vs. Reward liking 

Veel mensen gingen er vanuit dat er geen common ground was vr deze twee componenten. Bij dieren weten we dat 
reward wanting dan ook onderscheiden kan w v reward liking. Dit is ook v toepassing bij PP: de reward-liking is niet 
abnormaal bij MDD (in vgl met controle) maar het probleem ligt eerder bij reward-wanting: men is niet gemotiveerd 
om reward te benaderen of om zich te anticiperen op reward-gerelateerde situaties. De reward-wanting is dus 
verlaagd bij mensen met PP (in vgl met controle) omtrent affectieve state. 

• Animal research vs. Human research 

Er is heel veel onderzoek gedaan naar reward-wanting gedeelte bij dieren, terwijl reward-liking eerder bij mensen 
gevoerd w.  

Bovendien lijkt het erop dat versch. onderzoeksdomeinen zich focussen op versch. delen vd reward-hersencircuits 
of gedragingen, terwijl wnnr men kijkt naar reward-wanting we veel studies zien die bij dieren gevoerd zijn.  

We gaan even dieper in op de anticipatory en consummatory component… 
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Bij de anticipatory reward hebben mensen vaak beroep gedaan op effort-based reward processing. De kernmanipulatie is om 
na te gaan hoeveel effort/motivatie/moeite dieren en mensen investeren om een bep. reward te bereiken en/of verkrijgen.  

Dit doet men door het dier te confronteren met een bep. keuze (zie linkerfiguur); 

• Weinig reward verkrijgen dr weinig moeite te doen of… 
• Veel reward verkrijgen dr veel moeite te doen (over muurtje klimmen).  

De staat vd dieren id hersenen kan men toxisch manipuleren: NAcc DA-depletie vd NT. Eens de dieren in deze staat zitten, gaan 
dieren niet meer naar de moeilijk te bereiken reward maar automatisch/systematisch naar de snelle, gemakkelijke maar weinig 
reward. Vóór de lesie zou het dier wel moeite doen. 

Maw: er is een connectie/causale relatie tss NAcc DA-depletie (NT) en anticipatorische reward-process. 

 

Bij mensen – vooral bij patiënten – werd de reward-anticipatory 
component geëxploreerd adhv nevenstaande studie. 

Hierbij voerde men de Effort Expenditure for Rewards Task (EEfRT). 
Na elke trial krijgt men een beetje geld als je een beetje ‘werk’ doet 
(bijv. een aantal keer op een bep. toets drukken).  

Ih begin vd taak w 2 cues getoond ad ppn; men kan de 
moeilijkheidsgraad kiezen (moeilijk of gemakkelijk; veel of weinig 
op een toets drukken) en er w info gegeven over reward-
probability (bijv. 88%) wat gaat over kans om te winnen.  

Men vgl controlegroepen met patiënten met MDD. We zien het 
tijdsmoment waarop mensen kiezen vr high-effort-condition. Er is 
trade-off gemaakt tss het kiezen vr high-effort en beloond w: 
mensen kiezen ervoor om veel moeite te doen, op voorwaarde dat 
ze ervoor beloond w ⇒ kosten-batenanalyse die we maken als 
mens.  

Als de reward-probability laag is, zien we dat subjecten geen moeite willen doen vr high-effort task. Terwijl wnnr reward-
probability hoog is, zien we dat controlegroep wel gemotiveerd is om moeite te doen (men kiest hier ook vaker voor).  

 ⇒ Positieve correlatie 

Bij de MDD-patiënten zien we dat dit effect verstoord is: ondanks de reward-probability hoog is, kiezen ze toch zelden/minder 
vr high-effort condition.  

Maw: dit is gelijkaardig ad studie vd rat die kan kiezen tss hoog-en lage effort-conditie en de NAcc-lesies; onze ptn tonen iets 
gelijkaardig ondanks ze geen lesie hebben aan NAcc.  

In onderstaande studie bekijkt men dissociable neural substrates for anticipatory vs. consummatory reward.  
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Het is belangrijk om anticipatory (AR) te vgl’en met consummatory reward (CR). Er zijn zowel bij mensen als dieren specifieke 
effecten gevonden. Gefocust op mensen zien we dat er itv neurale substraten belangrijke effecten gevonden w (deze zijn 
anders/dissociable bij de anticipatory vs. consummatory reward). Deze vinden plaats id basal ganglia (striatum); CR en AR 
vereisen andere activatie id delen vh striatum. Bij mensen zien we het volgende: 

• AR-processing: dorsaal gedeelte vh striatum (meer bep. caudate). 
• CR-processing: ventraal gedeelte vh striatum (meer bep. NAcc).  

Deze bevindingen w gevonden in bovenstaande studie. Men vroeg mensen om hun favoriete muziek mee te brengen als 
stimulus. Zo heeft men al een increased reward-processing; men verwacht satisfaction bj de blootstelling ad prikkel. De ppn 
gaan onder de fMRI-scanner en men laat hen een tijdje op voorhand weten dat hun favoriete muziek dadelijk zal spelen. Dit w 
vgl’en met een stuk muziek wat niet als pleasure w ervaren (controleconditie).  

Op figuur C zien we dat het anticipatoir gedeelte duidelijk onderscheiden w vh experience/consummatorische gedeelte. Als we 
focussen op het striatum, zien we dat het dorsaal gedeelte (caudate) geactiveerd w tijdens anticipatorische fase. Zodra de 
stimulus effectief toegediend w, zien we een cross-over-effect: de activatie vd caudate drops en het ventraal gedeelte vh 
striatum stijgt sterk (NAcc).  

De stimuli zijn ecologisch valide (want het gaat over geluid, en niet zoals bijv. meestal over geld).  

Bovendien goose-bumps: wnnr mensen hun favoriete stimuli hoorden, werden goose-bumps waargenomen wat een teken is 
v hoge satisfaction en pleasure. Op fysiologisch niveau is er dus ook verandering! 

Men scant niet alleen het brein tijdens anticipatie en experience, maar ook PET-scans om dopamine-binding ih striatum waar 
te nemen. Zo meet men de mate v dopamine die released w tijdens het fMRI-experiment. Zo is men zeker dat de fMRI-data 
ook plaatsvindt tijdens de momenten wnnr dopamine gelost w. Dit zorgt vr meer precisie dan fMRI alleen! 

Hoe zit het nu met anhedonie; is het een valide endofenotype v MDD? We focussen ons op een specifiek model (zie figuur) om 
te meten of anhedonie valide endofenotype is vr MDD. 

 

We hebben dit model – indirect – reeds eens snel bekijken. Links gaan we uit v depressie; waarbij specificiteit belangrijk is (net 
zoals BD en SCHZ). Zowel omgeving als biologische kwetsbaarheid geven vorm ah brein (shapen) in die zin dat de combinatie v 
deze de reactie op specifieke stimuli en situaties zullen bepalen, meer bepaald reward.  

Vervolgens zien we ih midden wat er gebeurt (abnormaal!) – hier is het concept v endofenotype belangrijk: verminderde 
reward encoding/learning en overactieve responsiviteit vr stress. 

Deze zijn met elkaar verbonden (zie pijl d): ondanks de effecten afhankelijk zijn v niet-overlappende neurobiologische effecten, 
zijn ze wel met elkaar verbonden dankzij dopaminerge NT. Zo gaat DA-NT wss bovenstaande gebeurtenissen verklaren (stijging 
stress en minder reward encoding/learning).  

• Verminderde reward encoding/learning: minder activatie ventraal-dorsaal striatum  
• Overactieve responsiviteit vr stress:  iets mis met HPA-as* en verminderde PFC-controle over amygdala 

*HPA-as (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis), speelt een belangrijke rol in de stressrespons 

Dit alles kan dan acute stress creëren maar ook chronisch!  

Eerst nog enkele belangrijke opmerkingen…  
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Ten eerste is bovenstaande abnormal 
reward-processing niet specifiek voor MDD, 
maar geldt het ook voor SUD. Een 
gelijkaardig model kan dus ook gelden voor 
SUD (zie onderstaande figuur). Ook hier zijn 
2 effecten die covary: (1) abnormale 
reward-processing (overactiviteit bij 
striatum) en (2) hypo-activiteit vd HPA-as en 
daarom ook minder stressreactiviteit. 
Ondanks we ons dus focussen op MDD, is 
het er niet specifiek voor maar kan het ook 
gevonden w bij SUD!  

 

Ten tweede is dopaminerge NT (DA-NT) heel belangrijk is vr 
anhedonie (bijv. zie studie met optogenetics die focust op DA 
alleen), maar is het wel complexer dan DA alleen!  

Ook alternatieve NT-circuits moeten besproken w, want deze 
zijn in interactie met DA-NT-circuits. We koppelen terug naar les 
3 over neuro-anatomy waarbij elk systeem (DA, SER, NORADR) 
met elkaar in interactie gaan en info uitwisselen.  

Dus, als we het hebben over depressie, craving, SUD, moeten we 
niet alleen DA in rekening nemen maar ook SER etc.  

Wegens tijdsgebrek focussen wij ons echter vooral op DA (maar 
onthoud wel dat er andere belangrijke spelers ih veld zijn!).  

In wat volgt focussen we ons op wat er plaatsvindt ih middelste gedeelte vd eerste figuur.  

3.1 Exaggerated stress 

 

3.1.1 Stress dysfunction in MDD 

• In community samples, up to 80% of major depressive episodes (MDEs) are preceded by major life events, particularly in 
the one to three months before MDE onset. 

De link tss depressie en stress, en stress en verslaving is gegrond/well established. Het is vaak het geval dat depressie 
opduikt na stressvolle life-events (wat lijkt op een causale link en geen random bevinding).  

• It has been estimated that stressors are approximately 2.5 times more frequent in the period before an MDE relative to a 
comparable period in controls. 
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Een tweede manier om te kijken naar de link tss stress en depressie is door te kijken naar patiënten die reeds een 
diagnose v MDD hebben. Bij deze mensen vroeg men naar hun verleden. Id klinische praktijk zien we dan dat in veel vd 
gevallen er iets stressvol gebeurd is voor de onset vd aandoening. Vaak is het dus mogelijk om major stressfull life-events 
te identificeren voordat MDD optreedt.  

• Severe stressors, particularly those deemed uncontrollable and inescapable play an important etiological role in 
depression, especially for first episodes. 

Er is dus een duidelijke connectie tss stress/stressvolle levensgebeurtenissen en de onset/occurrence v depressie. Echter, 
niet alle stressors zijn gelijk/hebben dezelfde capaciteit om MDD uit te lokken. We weten dat sommige specifieke 
stressoren hier meer kans toe hebben dan anderen. Meer bepaald, deze stressors moeten oncontroleerbaar en 
onvermijdelijk (inescapeable) zijn om kwetsbaarheid tot depressie te verhogen.  

• With increasing numbers of MDEs, the link between stress and depression becomes weaker, arguably due to 
kindling/sensitization processes that increase vulnerability to future episodes. 

Het lijkt erop dat er kindling/sensitization plaatsvindt (bij depressie). Als je reeds ih verleden depressie-episodes hebt 
meegemaakt, heb je een hoger risico/maak je meer kans om id toekomst opnieuw een depressie mee te maken. Dit is in 
vgl met iemand die ih verleden nog geen depressie hebben doorgemaakt.  

Depressie maakt je dus kwetsbaarder om id toekomst opnieuw een door te maken. Dit is een downside vd affectieve 
stoornis MDD.  

• These processes might be potentiated in individuals with a history of early adversity. 

Individuen die een verleden hebben v adversity (bijv. kindermishandeling/child-maltreatment) plaatst je ook in een 
risicopositie om MDD op volwassen leeftijd te ontwikkelen.  

De belangrijkste voorspellers voor MDD te ontwikkelen id toekomst zijn dus kort de volgende: (1) stressor-type en (2) aantal 
depressieve episodes die men reeds heeft doorgemaakt. 

3.1.2 MDD as a progressive illness 

Anders dan andere stoornissen, w MDD gekarakteriseerd dr zijn progressieve aard; zie figuur. We zien een analyse waarbij men 
het risico-level probeert weer te geven, gebaseerd op past-depressieve episodes. De grijze lijn stijgt naarmate men meer en 
meer depressieve episodes heeft doorgemaakt. Het risico stijgt dus als je 1 of meerdere episodes hebt doorgemaakt.  

Dit gaat gepaard met een dalende zwarte lijn; likelihood of 
recent life stress. Dwz dat er ih begin (voor de eerste episode) 
major stress een heel grote rol speelt id ontwikkeling v MDD. 
Echter, later w de stress-events minder belangrijk en is het 
aantal episodes belangrijker id bepaling v jouw leven.  

Ze zijn dus negatief gecorreleerd.  

Deze sensitisatie kan verklaard w door veranderingen ih 
stress-reactivity-system, wat we verder gaan zien (HPA-axis is 
impaired in MDD).  
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3.1.3 Stress: the HPA-axis 

 

In addition to the activation of specific neural circuits, the organism's response 
to stress includes the activation of the autonomic nervous system and the 
hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA) axis (see panel a). Activation of the 
HPA axis results in the production of corticotropin-releasing hormone (CRH) and 
vasopressin (AVP) in the paraventricular nucleus of the hypothalamus. Both 
peptides are released into the bloodstream, and they stimulate the production 
and secretion of adrenocorticotropic hormone (ACTH) from the anterior 
pituitary. ACTH stimulates the release and synthesis of glucocorticoids from the 
adrenal cortex (cortisol in humans, corticosterone in some animals, such as 
rodents and chicks). Appropriate regulatory control of the HPA axis is crucial for 
health and survival, and it is accomplished through negative-feedback 
mechanisms that involve both rapid and genomic actions of glucocorticoids at 
the pituitary and at many sites in the brain, including the hippocampus. 
Conversely, inputs that arise from the amygdala elicit activation of the HPA axis. 

Prof gaat er vanuit dat we ± reeds weten wat de HPA-axis doet. 

De HPA-as is geassocieerd met stress, in die zin dat hij belangrijk is bij neuro-endocriene en hormonale veranderingen id 
bloeddoorstroming: het stresshormoon cortisol w hierin gemeten.  

Id hypothalamus w specifieke hormonen released: AVP en CRH. Deze zullen activiteit id anterior pituitary wijzigen. Vandaar w 
het hormoon ACTH gesecreteerd. Deze beïnvloeden adrenale cortex waar glucocorticoïden gelost w. Het meest bekende 
glucocorticoïde is cortisol. 

Cortisol w gerepresenteerd op de figuur door de rode lijn: de glucocorticoïdent exhiberen een inhiberend effect op meerdere 
niveaus, nl. anterior pituitary en hypothalamus (direct). Maw: er is een feedback-loop!  

De loop verloopt dus als volgt: 

® Top-down hormonen w gesecreteerd (van H -> P -> A). 
® Het systeem reageert op deze secretie: zodra glucocorticoïden released w, komen ze op hun beurt terug en ‘informeren’ 

ze de H en P componenten vd HPA-as (ze ‘zeggen’: “cortisol is gelost”), waardoor de release geblokkeerd w.  

Deze feedback-loop is impaired bij depressie. Bij excessieve/chronische stress treedt er constant inhibitie v heel het systeem 
op: de rode lijnen functioneren niet meer naar behoren en de inhibitie vd HPA-as functioneert niet meer goed.  

Onthoud wel dat we id HPA-as meestal spreken vd hypothalamus, maar deze speelt slechts deels een rol, nl. enkel het 
paraventricular gedeelte (PVN-structure) is belangrijk (staat niet op de figuur). Deze w verbonden met anterior pituitary 
dewelke intern verbonden w met adrenal cortex.  

Bovendien zijn er nog 2 belangrijke verbindingen aanwezig: 

• De hypothalamus w verbonden ad amygdala (zie zwarte pijl op figuur). Dit is belangrijk want de HPA-as werkt niet zomaar 
in een ‘vacuüm’, maar is sterk verbonden met en afhankelijk v corticale en sub-corticale effecten. Een kern-netwerk die 
HPA-as kan beïnvloeden is het prefrontale amygdala-netwerk.  

Herinner: De PFC en amygdala zijn met elkaar verbonden dankzij dorsaal-cognitief systeem (deze kan VAS beïnvloeden). 
Een output vd amygdala is de hypothalamus. Dus, als amygdala abnormaal is (en dus niet properly gereguleerd kan w), 
zal er verhoogde HPA-activiteit zijn wat dus het geval is bij depressie.  

• De rode, inhiberende feedback-loop verandert niet alleen de HPA-as maar ook hogere-orde structuren, meer bepaald 
de hippocampus. Het inhiberende effect wat gecreëerd w door glucocorticoïden verandert niet alleen HPA op zich, maar 
dus ook structuren die ermee verbonden zijn.  

Onthoud: glucocorticoïden creëren een inhiberend effect. Bij MDD treedt er resistentie op; het inhiberend effect is verstoord 
waardoor HPA-activiteit overactief is.  
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Schematic illustration of an impaired interaction between the decreased activity of 
AVP in the SCN and the increased activity of CRH neurons in the paraventricular 
nucleus (PVN). The HPA system is activated in depression and affects mood, via 
CRH and cortisol. We found a decreased amount of AVP-mRNA of the SCN in 
depression. The decreased activity of AVP neurons in the SCN of depressed patients 
is the basis of the impaired circadian regulation of the HPA system in depression. 
Moreover, animal data have shown that AVP neurons of the SCN exert an inhibitory 
influence on CRH neurons in the PVN. Increased levels of circulating glucocorticoids 
decrease AVP-mRNA in the SCN, which will result in smaller inhibition of the CRH 
neurons. In the light of our data we propose the following hypothesis for the 
pathogenesis of depression. In depressed patients, stress acting on the HPA system 
results in a disproportionally high activity of the HPA system because of a deficient 
cortisol feedback effect due to the presence of glucocorticoid resistance. The 
glucocorticoid resistance may either be caused by a polymorphism of 
corticosteroid receptor or by a developmental disorder. Also AVP neurons in the 
SCN react to the increased cortisol levels and subsequently fail to inhibit sufficiently 
the CRH neurons in the PVN of depressed patients. Such an impaired negative 
feedback mechanism may lead to a further increase in the activity of the HPA 
system in depression. Both high CRH and cortisol levels contribute to the symptoms 
of depression. Light therapy activates the SCN, directly inducing an increased 
synthesis and release of AVP that will inhibit the CRH neurons. Anti-depressant 
medication generally inhibits the activity of CRH neurons in the PVN. 

De figuur is een samenvatting v wat we reeds besproken hebben. De kernspelers ih veld zijn SCN, PVN (pituitary en adrenal 
elke keer). Elke lijn toont een andere specifieke conditie: (1) controle, (2) depressie, (3) ‘light’ therapie vr depressie vooral voor 
seasonal depression en (4) anti-depressiva w toegediend.  

(1) Hetgeen we reeds besproken hadden was de eerste conditie. SCN (supra-chiasmatic-nucleus) is een belangrijke nucleus 
vd hypothalamus. Deze kern wisselt info uit met PVN (para-ventricular-nucleus). Beiden behoren tot hypothalamus. Ze 
zijn niet alleen met elkaar verbonden maar wisselen ook info uit met pituitary en adrenal. Vandaar is de rode verbinding 
v cortisol zichtbaar, die inhiberende controlefunctie uitoefent op de HPA-as. We zien een smooth en normale feedback-
loop in deze conditie.  

(2) Ih geval v depressie zien we dat normale connectiviteit tss HPA-as impaired is. Er is een soort resistentie tov inhibitorische 
controle op de HPA-as. Op versch. niveaus – tss PVN en pituitary en pituitary en adrenal – is er te veel activiteit adh. (zie 
groene lijnen): de HPA-as functioneert té goed, waardoor de controlefunctie v cortisol geblokkeerd w en stress chronisch 
w.  

(3) In conditie (3) en (4) zien we manieren om de abnormale HPA-as-activiteit te counteren. Bijv. light-therapie (3) die vooral 
efficiënt is bij seasonal depressie; het effect vindt plaats op SCN-niveau (input v light-signal) wat intern de abnormale 
HPA-activiteit kan ‘unblocken’ en ‘restoren’. Dit w vertaald in herstel vd normale inhibitorische controle vd HPA-as (het 
rode deel op de figuur dus).  

(4) Tenslotte kan men drugs gebruiken (anti-depressiva) die meer selectief de PVN vd hypothalamus beïnvloeden. Dit 
beïnvloedt op zijn beurt intern HPA-activiteit die restored en opnieuw normaal w. Dwz dat de normale inhibitorische 
functie vd HPA-as dankzij glucocorticoïden, cortisol w weer normaal. Als we (4) met (1) vergelijken zien we dat normale 
inhibitie-regulerende controlefunctie v glucocorticoïden weer normaal w op verschillende niveaus vd HPA-as.  
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3.1.4 MDD disrupts the HPA-axis 

 

Molecular processes are impacted by stress and depression. Stress 
results in release of glucocorticoids and corticotrophin releasing 
hormones (CRH) and pro-inflammatory cytokines (TNF, IL-1, IL-6). In 
depression, disruption of serotonin (5-HT), norepinephrine (NE) and 
dopamine (DA) transmission impair the regulatory feedback loops 
that ‘turn off’ the stress response. Sympathetic overactivity 
contributes to immune activation and release of inflammatory 
cytokines. Inflammatory cytokines further interfere with 
monoaminergic and neurotrophic signalling. They may also 
diminish central corticosteroid receptor sensitivity, leading to 
disruption of feedback control. 

Dit is een SV vh voorgaande, bovendien zien we iets extra. Naast verandering id activiteit vd HPA-as, tonen meer en meer data 
ook aan dat de het inflammatory system beïnvloedt w tgv depressie en stress (naast dus HPA-as); dit w aangetoond dr 
macrophage en cytokines. Deze inflammatory veranderingen zijn vatbaar om hersenverandering teweeg te brengen.  

Hier gaan we niet echt dieper op in.  

 

In MDD zien we dus dat er naast de typische 
herseneffecten die optreden, zien we op 
neurochemisch en -endocrien niveau ook 
veranderingen. Dit zien we in de tabel.  

Dopamine is dus niet de enige speler! 

3.1.5 Abnormal prefrontal-amygdala circuit ➝ abnormal HPA-axis 

  

MDD anomalies w veroorzaakt op de HPA-as (resistentie vr inhibitie vd HPA-as dr glucocorticoïden). Maar de HPA-as en 
hypothalamus is geconnecteerd met de amygdala. De oorzaak v dit alles zal dus niet door HPA-as op zich veroorzaakt w, maar 
door hogere-orde systemen id PFC.  

MDD-patiënten kunnen niet langer de rest reguleren via PFC-activiteit en limbische structuren (amygdala). Dit is de reden wrm 
HPA-as verstoord is. De systemen zijn dus met elkaar verbonden. De HPA dewelke verantw is vr stress, opwinding (elicitation) 
en management kan chronisch actief, wss omdat er bij mensen met MDD een hypo-actieve PFC is.  

Itv een mogelijk endofenotype is het belangrijk dat we in ons achterhoofd houden dat we idd een abnormale stress-reactiviteit 
observeren, maar dat deze wss veroorzaakt w door abnormale hypo-actieve PFC-regulatie vd amygdala.  



Neurobiology of Affective Disorders | Nienke Hermans | 2020 - 2021 155 

 

MDD affects the dynamic connectivity among 
neuroanatomical structures involved in regulation of mood 
and stress response. Limbic structures (amygdala, 
hippocampus and nucleus accumbens) have reciprocal 
connections with ‘para-limbic’ cortical areas, subgenual 
anterior cingluate and ventromedial prefrontal cortex 
(VMPFC). Hypothetically, disrupted ‘connectivity’ between 
limbic/para-limbic areas and rostral integrative prefrontal 
formations, results in compromised feedback regulation of 
limbic activity. Consequently, dorsal cognitive/executive 
network is hypoactive while overly active limbic areas 
continue to stimulate the hypothalamus leading to 
neuroendocrine dysregulation and sympathetic 
hyperactivity. 

Maw… Bij MDD zien we een verhoogde stress-reactiviteit op HPA-as w veroorzaakt dr iets wat we op de figuur zien: een 
disconnectie tss 2 systemen: (1) Links tss geel en blauw waar normaal top-down executieve controle w uitgevoerd (DES) op (2) 
rechts tss rood en geel (VAS). Normaal is hier wel een normale balans tss te vinden, maar MDD blokkeert een normale regulatie.  

Het limbisch systeem (amygdala, hippocampus en NAcc) interageert sterk met de hypothalamus dewelke een kernspeler is in 
de HPA-as (naast pituitary en adrenal cortex).  

Als het blauwe gedeelte impaired is, kan controlefunctie niet meer uitgevoerd w. Dit heeft effect op het limbisch formation-
systeem die overactief w (chronisch actief), waardoor er geen normale regulatie vd hypothalamus kan plaatsvinden. Dit is de 
kern vh probleem bij MDD. 

3.2 Blunted reward: reward dysfunction in MDD 

 

Ook reward processing op zich is impaired bij depressie. Het lijkt erop dat DA-effecten gecreëerd door MDD enerzijds 
overactieve stress-responsiveness kan verklaren, maar ook decreased reward processing (zoals we wisten v dierenonderzoek). 

Als we denken aan dopamine id brede zin, weten we dat het gelinkt is aan reward; niet alleen reward consumption maar ook 
seeking en anticipation. Dit is mogelijk doordat dopamine een specifiek reinforcement-learning-effect kan teweegbrengen. Dwz 
dat een specifieke stimulus connecteert met een specifieke respons. Als de respons reward-related is, kan de positieve 
uitkomst gekoppeld w ad stimulus-respons-mapping. Dit is een kernrol 
v dopamine.  

Dit effect kan niet alleen nagegaan w op outcome-niveau, maar ook op 
het stimulus-respons-niveau. Vandaar dat we sterke dopamine-
activiteit zien id basal ganglia (striatum) tijdens anticipatie v reward.  
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Reward/positieve-emotie-processing is impaired (blunted) bij depressie 
(logischerwijs want ze vertonen overactieve negative-emotion-
processing). Dit kan aangetoond w in experiment id klinische praktijk.  

Men gebruikte gezichten als stimulus. Ptn zagen bij elke trial een 
filmfragment waarbij specifiek gezichtensequentie w getoond, gaande 

v neutraal ➝ boos. De intensiteit w dus ‘verhoogd’.  

De taak was dat de ptn op een knop moest duwen zodra men wist welke 
emotie er werd getoond (de sequentie vh fragment stopt hier dan).  

Design: 3 emoties w getoond (anger, sad, happy) en ptn w 
onderverdeeld in 3 groepen (MDD, Social Phobia en controlegroep). 
Men keek dan naar de snelheid/tijdstip waarop men op de knop drukte. 

De resultaten tonen enerzijds een hoofdeffect v emotie: het is gemakkelijker (je stopt sneller) om happiness te identificeren 
dan sadness of anger. Dit is geen verrassing; het is gemakkelijker om happiness te herkennen, maar het is moeilijker om anger 
van sadness te onderscheiden.  

Anderzijds (belangrijkere bevinding) zien we het volgende: 

• Vr happiness mensen id MDD-groep meer tijd nodig hebben om de sequentie te stoppen (in vgl met SP en controle). 
• Voor mensen met SP zien we dat zij sneller zijn ih identificeren v boze gezichten (in vgl met controle en MDD).  
• Omtrent sadness zien we geen winst/verlies voor MDD-patiënten. 

Maw: MDD-ptn hebben moeite met het processen v vrolijke gezichtsuitdrukkingen.  

Als we kijken naar imaging waarbij we een link tss abnormale reward-processing en MDD proberen te bevestigen (to 
corroborate), gebruiken we een speciaal device (B. Knutson) mbv Monetary Incentive Delay (MID) Task (zie eerder). Dit is een 
‘breed kader’ we gebruiken.  

We kunnen anticipatory-reward-related effects onderscheiden v consummatory-reward-related effects. Dit is belangrijk omdat 
we meer activatie zien ih striatum tijdens AR (in vgl met CR). Dit zien we ook op de figuur.  

Bovendien moeten we volgens B. Knutson niet alleen het onderscheid tss CR en AR maken. De reward-related activity (NAcc 
en ventral striatum) w weergegeven ih oranje. Het blauwe weergeeft arousal-related effects (insula); deze vindt dus plaats op 
een niet-overlappende plaats (in vgl met oranje).  

• Reward-related activity (NAcc en ventral striatum): 
valence-specific, meer bepaald gerelateerd aan positieve 
valence (volgens RDoC-taxonomy). 

• Arousal-related effects (insula): arousal-gerelateerd, los 
v valence. 

Deze 2 systemen zijn negatief met elkaar gecorreleerd; als het ene 
stijgt, daalt het andere en omgekeerd (volgens dit model dan toch). 
Volgens Knutson daarentegen (hebben we ook eerder gezien met 
de figuren) is het systeem dat verantwoordelijk is vr reward, 
onafhankelijk is vh arousal-related systeem.  

Tijdens de MID-task scande men de patiënten en vgl men die met een controlegroep. Zoals gesuggereerd w door het model, 
zien we anomalies ih striatum tijdens zowel anticipation als consuming-reward. 
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Anticipatory reward Consummatory reward 

 
 

Linkerkolom: controlegroep (gezond), midden: MDD-
patiënten, rechterkolom toont verschil tss deze 2.  

Links zien we netwerk actief terwijl men reward 
anticipeert: duidelijk afgebakende striatum-activiteit en 
ACC. Bij ptn met MDD is AR-processing is paired en dus 
zien we zo goed als hetzelfde effect bij beiden. Ptn met 
MDD – met breakdown v zowel pos. als neg. affect – 
kunnen dus wel het netwerk activeren dewelke 
verantwoordelijk is vr AR-processing, met inbegrip v het 
striatum en dorsal ACC.  

Het enige verschil is zichtbaar bij putamen; dit is de enige 
verminderde activiteit bij MDD (in vgl met controle). 
Herinner dat putamen belangrijke structuur is in basal ganglia 
(meer specifiek vh striatum). 

Opnieuw maakt men een onderscheid: links gezonde 
controlegroep, midden MDD-ptn en rechts het verschil tss 
beiden.  

Bij CR-processing zit het anders. De controlegroep activeert 
een geheel netwerk; het striatum is opnieuw erg actief 
(meerdere delen ervan; caudate en NAcc wat eerder ventraal 
ligt ih striatum). Bij MDD is de striatum (NAcc en caudate)-
activiteit sterk gereduceerd (in vgl met controle); dit zien we 
id rechterkolom. 

Onderaan zien we corresponderende effecten (gemiddelde 
activiteiten). NAcc links, caudate rechts.  

Blauwe bar: sterke stijging voor ‘gains’ in vgl met alle andere 
condities. NAcc: stijging in feedback-fase. Dit daalt id rode bar, 
wat staat voor MDD-ptn.  

Dus: tijdens de MID-task w AR-processing eerder gespaard bij MDD-ptn, maar 
de CR daarentegen niet: striatum-activiteit daalt sterk.  

Wat opvallend is wnnr we interindividuele verschillen in rekening brengen, is 
dat de blunted activiteit vh striatum bij MDD-patiënten in CR-processing, 
gecorreleerd is met subjectief level v depressie (zie A: BDI-q), én anhedonia 
meer specifiek (B: A-q vd BDI).  

Voor elke ppn extraheerde men effecten v verminderde caudate die 
gevonden w in CR, gerelateerd is aan lagere score op zowel BDI-questionnaire 
als Anhedonia-questionnaire items vd BDI.  

• A: Hoe meer depressief je bent volgens BDI, hoe lager caudate-
activiteit is vr reward tijdens CR-fase. 

• B: Mensen die hoog scoren op anhedonie-items vd BDI, vertonen ook 
meest blunted caudate-activiteit vr CR tijdens MID-task.  

⇒ 2x negatieve correlatie. 
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3.3 Anhedonia as valid endophenotype of MDD?  

 

Samenvattend zien we idd dat anhedonia mogelijks in aanmerking komt vr valide endofenotype zijnde vr MDD. Echter, 
specificiteit mankeert: we kunnen vr gelijkaardige modellen komen bij BD en SCHZ. 

Wat belangrijk is dat er 2 effecten betrokken zijn: (1) exaggerated stress responsiveness en (2) decreased reward 
encoding/learning. Opmerkelijk is dat ze beide afhankelijk zijn v en samenhangen door abnormale dopaminerge 
neurotransmissie (en fungeren dus niet in een vacuüm).  

4. Conclusions  

Today’s question: “Is abnormal reward processing related to stress in psychopathology?” Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. 
We zagen anomalies in opposite directions, dewelke verzoend (reconciled) kan w in neurobiologisch model waarbij we ervan 
uitgaan dat dopamine een belangrijke rol speelt. 

Conclusies: 

• Anhedonia is a valuable unit of analysis (behavior) within the RDoC framework: focus on lack of positive instead of 
overactive negative. 

Het voordeel hiervan is dat we niet meer focussen op negatieve effecten, maar op een drop/breakdown v positieve 
emoties. 

• Neurobiology: prefrontal-striatum/VTA network (dopamine). 

We hebben veel bewijs vh bovenstaand netwerk waar dopamine belangrijke rol speelt (zie onderzoeken met 
optogenetics etc.).  

• Valid endophenotype of MDD, but specificity is low/weak however (also SUD or Schizophrenia). 

Anhedonia kan best begrepen w als breakdown in 2 core-effects, met specifieke neurobiologische signature: 

• Abnormal stress regulation (HPA axis én amygdala met als output v hypothalamus) 

• Impaired reward processing (verminderde activatie v striatum bij CR) 

Dit alles biedt bewijs voor anhedonie als endofenotype, hoewel specificiteit nog ontbreekt (zie vorige).  

• Anhedonia or apathy/amotivation? 

De definitie v anhedonie moet verfijnd w. Ipv te spreken v anhedonie is het mss belangrijk om een onderscheid te maken 
tss anhedonie samenhangend met apathy/amotivation als symptoom of anhedonie op zich (alleenstaand).  
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Quiz: 

1. Anhedonia is highly specific for MDD. 

Ondanks anhedonia een valide endofenotype kan zijn, is het specificiteitscriteria afwezig. De symptomen v 
anhedonie vinden we ook terug bij SCHIZ en BD. 

FALSE 

2. Effort-based reward processing is abnormal in MDD. 

Er is een verschil tss AR en CR. Als mensen in particular bij MDD-patiënten – gevraagd w om reward te benaderen, 
zien we een deficit optreden. Bij het onderzoek met ratten en lesies zien we dit ook; het exploratief gedrag is 
abnormaal dan zonder lesies ih striatum. 

TRUE 

3. The endophenotype allows to solve the heritability gap problem. 

Het endofenotype laat toe om een intermediate layer te construeren tss geno- en fenotype. Bij het genotype stuiten 
we op het probleem vd heritability-gap: we kunnen ons niet enkel baseren op genotype om onset en occurence v/e 
specifieke stoornis te verklaren. Bij mensen die genen en polymorfismen delen (zie onderzoek tweelingen) zien we 
– afhankelijk vd stoornis – een gap: de kans dat MZ een stoornis delen is groot, maar deze kans daalt wnnr we een 
single polymorfisme bekijken.  

Een endofenotype kan hier gebruikt w om af te komen v/h ofwel genen ofwel fenotype verhaal, maar het is geen 
manier om het heritability-gap-probleem op te lossen.  

FALSE 

4. The adrenal cortex releases glucocorticoids that inhibit the HPA axis at multiple sites.   

Op het ‘laatste’ level/niveau vd HPA-as, nl. adrenal cortex, w glucocorticoïden (cortisol) released. Deze inhiberen 
upstream sides vd HPA-as, including hypothalamus en pituitary cortex.  

TRUE 

5. Reward anticipation depends on the ventral striatum. 

We maakten een onderscheid tss AR en CR, zien we vr AR meer dorsale effecten opduiken vh striatum, o.a. putamen 
en caudate. Bij CR zien we een shift richting waar ventraal-striatum eerder actief w (NAcc).  

- AR: dorsaal (putamen en caudate). 
- CR: ventraal (NAcc). 

FALSE 

6. (Abnormal) dopamine neurotransmission (mesolimbic system) can be seen as a valid transdiagnostic risk factor 
for psychopathology. 

Wnnr we afstappen v MDD alleen, en we kijken naar DA-NT in versch. hersenregio’s (versch. zijden) zoals 
mesolimbisch systeem, kunnen we idd goed bewijs vinden dat DA-NT gebruikt kan w om specifieke diagnoses te 
stellen en ondersteunen, en ook implementeren richting specifieke behandelingen/interventies.  

TRUE 
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4. Treatment 
The last session includes a closing lecture (Lecture 10) during which several clinical treatments or interventions inspired from 
neurobiological evidence (or methods) will be reviewed. 

At the end of session 4, you will know that specific neurobiologically-oriented interventions do exist, and can be used to 
improve affective disorders (in combination with other therapeutic approaches you may already know like CBT or 
pharmacology). 

Deze les w gebruik om enkele conclusies omtrent het vak te trekken. 

Lecture 10: Closing lecture 
Are there interventions available for psychopathology that target specific regions or neural networks? 

Today’s question: “Can we restore a normal balance between the dorsal executive and ventral affective systems?” 

We zagen eerder dat veel affectieve stoornissen een abnormale balans tss DES (verantw. vr emotieregulatie waar 
executieve functies en aandacht en controle uitgevoerd w) en het VAS (limbische structuren zoals amygdala en NAcc 
een overactivatie zie, ongecontroleerde emotionele responsen) hebben, waardoor emoties overwhelming w. 

We gaan na of bep. behandelingen de balans tss DES en VAS kunnen herstellen.  

Overzichtje: 

1. Introduction 
1.1. Dual-process framework 
1.2. Treatment phases 

2. WM/EF training (working memory / executive 
function) 
2.1. Importance of WMC 
2.2. WM-training 
2.3. Transfer-effects  

3. Mindfulness meditation 
3.1. Meditation: typologies and practices 
3.2. Meditation phases 

3.3. Meditation: what is trained? 
3.3.1. Healthy participants 
3.3.2. Psychopathology 

4. Neurofeedback 
4.1. General principle 
4.2. Application to psychopathology 

4.2.1. Voorbeeld 1 
4.2.2. Voorbeeld 2 
4.2.3. Voorbeeld 3 
4.2.4. Voorbeeld 4 

5. Conclusions  

 

1. Introduction 

1.1 Dual-process framework (DP) 
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Het main-model we sinds het begin gebruiken is het DP. Id figuur keek men naar abnormale neurobilogische substraten bij 
psychopathie (stoornis). Bij deze stoornis zien we het VAS (amygdala, striatum, vmPF) dat hyperactief is, en het DES (dmPFC, 
anterior insula en dlPFC) hypoactief.  

De stoornis duikt niet op dankzij een specifiek effect in één regio, maar het gaat eerder over een abnormale balans tss DES en 
VAS.  

Maw: als emotionele episodes opduiken, kunnen ze niet normaal gereguleerd w (we koppelen terug naar ER). De emotie w 
overspoelend en kan niet meer degelijk gecontroleerd w.  

1.2 Treatment phases 

Hoe kunnen we de balans nu restoren? We moeten 
rekening houden met het feit dat behandeling bestaat uit 
verschillende fases. Dit zien we o.a. op de grafiek met 
tijdsverloop v/e affectieve stoornis.  

• Verticale as: well-being gaande v goed-slecht.  
• Horizontale as: tijdsspanne. 

We proberen in eerste instantie remissie te targetten. De 
stip weergeeft de acute fase waarbij ptn hulp zoeken. Dit 
kan o.a. CBT zijn, of farmacologie, om af te komen vd dip 
en terug te keren naar een normale affectieve state.  

Echter, ook herval/terugval kan. Bij MDD is deze kans heel groot, ook bij SUD kan dit. In een ideale wereld proberen wij een 
ptn te voorzien v strategieën zodat ze hun gezonde state kunnen behouden en relapse kunnen overbruggen. Als ze dit kunnen, 
spreken we v recovery: ondanks tegenslagen, kunnen ze via aangeleerde tools op LT sterk blijven.  

2. WM/EF training (working memory / executive function) 

Deze zijn gebaseerd op experimentele psychologie en neuroWS. Plasticiteit kan gegenereerd w waardoor de balans tss de 
systemen hersteld kan w.  

2.1 The importance of working memory capacity 

Id experimentele psychologie en bij uitbreiding ook klinische psychologie hebben mensen zich reeds lange tijd gefocust op het 
WG om cognitie te trainen en om de negatieve gevolgen v/e affectieve stoornis te overbruggen.  

WG en meer specifiek WG-capaciteit/span (aantal items je kan vasthouden ih WG) is belangrijk omdat het predictief is vr 
andere cognitieve processen. We kunnen het dus beschouwen als een domain-general-ability.  

® Als de capaciteit hoog is, kan je beter copen met specifieke situaties die aandacht, controle, taal of besluitvorming 
vereisen. 

® Als de capaciteit laag of suboptimaal is, kan dit heel wat interferenties met zich meebrengen (andere domeinen lijden 
hier dan ook onder).  

Op de figuur zien we een aantal voorbeelden v deze notion. De studie v Engel (zie figuur) toont aan dat de capaciteit predictief 

is vr prestatie op veel andere cognitieve taken.  
Id studie mat men WGC/S. Gebaseerd op deze meting wilde men voorspellen/meten hoe je zou presteren op interferentie- of 
cognitieve-controletaken. Op de figuur zien we 2 groepen ppn: (1) high-span en (2) low-span.  
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De taak is een Anti-Saccade Task (AS)*; ppn zitten voor een 
computerscherm en krijgen lichtflitsen getoond naast het fixatiepunt; dit 
kan het rechter- of linkervisuele veld zijn.  

* The anti-saccade (AS) task is a gross estimation of injury or dysfunction of the 
frontal lobe, by assessing the brain’s ability to inhibit the reflexive saccade. Saccadic 
eye movement is primarily controlled by the frontal cortex. 

• In verschillende ‘blokken’ krijg je instructies (horizontale as) 
bestaande uit “kijk naar de positie vd lichtflits” (dus je gaat vh 
fixatiepunt naar de lichtflits). ⇒ pro-saccade. 

• In een andere blok moet je een oogbeweging maken naar de andere 
(opposite) kant vd lichtflits. ⇒ anti-saccade. Dit vereist veel 
controle: saccade vermijden en counter-saccade implementeren.  

De data tonen ons dat de prestatie op de taak beïnvloed w door WGC 
wat in eerste instantie niet lijkt gerelateerd te zijn. Als je hoge WGC 
hebt, doe je het beter: 

• High WGC: mensen saccade minder vaak tijdens anti-saccade 
richting target location (vandaar dat de lijn met zwarte 
bolletjes lager is).  

• Low WGC: de lijn met stippels bevindt zich hoger wat wil 
zeggen dat ze meer fouten maken. Ze kijken vaker eerst naar 
de target location terwijl dit niet de bedoeling is (they execute 
pro-saccade).  

Simpel controlegedrag (zoals inhibitie in dit geval) kan dus gemeten én voorspeld w door WG-capaciteit.  

Deze bevindingen zijn niet beperkt tot inhibitie! Het effect v WGC op remote, disconnected cognitieve 
processen kan ook gevonden w als we ons focussen op klassieke testen gebruikt in labo-condities in 
psychologie, zoals de Stroop-task waarbij men moet kunnen omgaan met incompatibiliteit vd kleur en de 

semantische betekenis vh woord.  
Het is normaal dat mensen fouten maken hier. We weten dat de error-rate 
afhankelijk is vd proportie incongruente trials id blok die aangeboden w. 
Dit noemt men het proportion congruency effect. Dus: hoe hoger aantal 
incongruente trials, hoe meer kans op fouten en dus hoe meer controle 
uitgevoerd moet w.  

Men splitst de error-rate vd WGC (hoge en lage groep). Voor de moeilijkste 
conditie, zien we het grootste verschil. Mensen met high-span WG maken 
veel minder fouten id 75% cond. dan mensen met low-span WG.  

Opnieuw toont dit aan dat de WGC accuraatheid v/d prestatie op een taak 
kan voorspellen.  

We zagen hierboven dat de WGC v/e gezonde ppn een betrouwbare 
voorspeller is voor taakprestatie bij zowel inhibitie als congruentie-taken. 
Maar waarom is dit belangrijk/interessant voor ons en PP? Er is nl. geweten 
dat het WGC bij mensen met depressie typically lager (in vgl met 
controleppn). Het lijkt er dus op dat een basis/core cognitieve ablity 
impaired/compromised is en bepaald w door een affectieve stoornis. Dit is 
een probleem want de WGC is predictief vr taak- en gedragsprestaties! 

We behandelen het verschil tss zwarte en witte bar (depressieve vs. 
controle). Men maakte gebruik vd woord-span-capaciteit: hoeveel 
woorden je kan onthouden.  

• Er is geen verschil tss word-span prestatie: we zien een gebalanceerde prestatie bij depressieve- en controle-groepen.  
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• Bij de reading-span is dit anders: mensen met depressie hebben lagere reading-span-capacity dan gezonde 
controlegroep. De reading-span zou dan een WGC zijn die niet alleen vereist dat je info moet vasthouden, maar deze ook 
moet updaten en met interferentie moet kunnen omgaan.  

Vaak moet men bij deze taken zinnen lezen en specifieke woorden onthouden. Het WG moet steeds ge-updated w en is 
dus meer dan gewoon herinneren zoals bij word-span.  

Hypo-controle w gecreëerd dr het DES omdat de WGC al lager en defficiënt is. Maw moeten we als clinici dit proberen restoren. 
De WGC moet verbeterd w met de hoop dat er veel geconnecteerde cognitieve functies zich zullen verbeteren (zoals inhibitie, 
congruentie).  

2.2 Working-memory training 

 

Gegeven deze kennis zette men experimenten op 
met gezonde controlegroepen om de WGC te 
verbeteren. De taak bestaat er in om aan te duiden 
welke volgorde er eerst getoond w (visueel). Ppn 
kunnen hierin getraind w; ih begin presteert men 

slecht (3-4 ➝ > 5). 

Links op de grafiek zien we level-accuracy, rechts 
tijd. De accuraatheid stijgt en reactietijd daalt. We w 
dus beter in de taak dankzij de training: je kan meer 
items in je werkgeheugen vasthouden. 

 

Via imaging (fMRI) kan men dan nagaan wat er gebeurt doorheen de plasticiteit vd 
WGC. 

We zien dat er een specifiek netwerk geactiveerd w v frontale en pariëtale regio’s. 
Dit netwerk bevat DLPFC en lateral-pariëtale structuren zoals intra-pariëtale sulcus. 

Dit netwerk hebben we eerder al gezien; het is belangrijk vr het DES. 

Het lijkt erop dat de plasticiteit echt bestaat: BOLD-fMRI verandering in netwerk dat 
overlapt met DES. Zowel voor linker-als rechterhemisfeer is dit het geval. 

 

Bij dieren w WG-training ook vaak gegeven en zo 
kunnen we nagaan welke main-regio’s belangrijk zijn. 
We zien dat er een heel netwerk veranderd w ifv WG-
training. Dit bestaat uit:  

(1) PF-regio’s: middle-frontal gyrus (MFG) en 
superior frontal gyrus (SFG) => DLPFC en 
posterior parietal cortex (PPC). 

(2) Striatum (waar DA released w).  

Dit geeft aan dat WG-training plasticiteit kan 
genereren bij gezonde ppn. Deze plasticiteit vindt 
plaats bij het netwerk dat verantwoordelijk is vr top-
down controle en executieve functies.  

Dit is interessant vr clinici want dit specifieke netwerk (DES) is hypoactief bij PP. Zo lijkt het logisch dat als we normale activteit 
weer kunnen herstellen in dit systeem, het VAS zichzelf ook zal herstellen.  

2.3 WM-training – transfer effects 

Er is een grote issue id literatuur… nl. die v transfer: het beneficial effect je verkrijgt mag niet alleen taakspecifiek zijn (en dus 
beperkt). Het moet mog. zijn om het te transfereren/generaliseren naar andere taken en effecten. Het heeft geen zin om 
intensief WGC te trainen, als het maar gaat over een specifieke capaciteit vd taak. We willen WG dus breed trainen, als we dan 
de span kunnen trainen krijgen we de mogelijkheid om veel andere processen te beïnvloeden en veranderen. 

Er was heel veel enthousiasme omtrent dit idee dus ontwikkelde men de volgende studie (Jaeggi et al.). Men onderzocht 
tranferability-effecten omtrent het werken met WG en complexe stimuli. De studie zag er als volgt uit: 
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• De visuele stimulus is een specifiek vierkant op een specifieke plek in 
een vierkant vak. 

• Tegelijkertijd w een auditieve stimuli aangeboden/afgespeeld door een 
luidspreker.  

Na enige tijd is het de bedoeling dat je je de specifieke combinatie v visuele 
en auditieve stimuli kan herinneren. Zo meet men in welke mate men de 
combinaties kan opslagen en herinneren/terug ophalen. Dit noemen we 1-
back/2-back/3-back task.  

Bijv. Na 3 trials, vraagt men of je deze kan matchen met de 1ste, of 
deze dezelfde is. ⇒ 2-back task 

Als men dit enige tijd doet zien we de WGC stijgen. Deze w gemeten dr de 
ability om n-keer terug te gaan naar vorige stimuli. Zo zal men ih begin slechts 
1-back/2-back kunnen, maar na verloop v tijd zien we dat men beter w en tot 
5-6-back kan doen.  

Maw: men kan 5-6 visueel-auditieve combinaties opslaan en deze ook correct 
herinneren/ophalen. Dit w ook getoond op de grafiek, gaande over gezonde 
ppn (geen PP!). Ondanks de duur vd training, de WGC (expressed by n-back 
level) zal stijgen.  

We weten nu wel hoe we het WGC doen stijgen, maar hoe kan men deze 
gegevens nu transfereren naar andere taken die los staan vd WGC-training op 
zich? Zo keek men naar fluid intelligence dewelke niet gerelateerd is ad WGC! 
Zie def. nevenstaand. F.I. w meestal gemeten dankzij RAPM-test (zie figuren).  

Mensen die getraind w met de WG-taak die we hierboven zagen, vertonen ook 
verbetering op de test v F.I. (RAPM). Maw: men vond hier evidentie voor de 
transferability!  

Men meet eerst F.I. voor de training, dan doen we de training en 
meten we nog eens F.I. Zo zien we dat de F.I. verbetert.  

 

Het bewijs staat op de grafiekjes. De ene groep ondergaat WG-training (n-back) dewelke getoond w dr zwarte bolletjes, de 
andere groep is controlen krijgt een ander soort training. Ook meet men F.I. adhv RAPM-task prior en post training. We zien 
een clear-cut-interactie-effect (figuur a): de stijging vd F.I. is selectief vr de WG-training-groep maar niet vr controlegroep.  

Op de rechterzijde zien we dat het voordeel vd training blijft stijgen: hoe meer training, hoe beter je prestaties op de F.I.-task 
zullen zijn! ⇒ dose-respons-function (figuur b) (hoe meer je traint, hoe groter de voordelige effecten).  

Dit is veelbelovend: we weten reeds – gebaseerd op veel data en modellen – is de WGC suboptimaal bij veel affectieve 
stoornissen (zoals MDD). Als we dan WGC kunnen trainen, zullen we mss wel een effectieve behandeling mbt WGC kunnen 
aanbieden ad patiënten.  
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Echter, het probleem met de studie zagen we dat de transfer 
naar F.I. veel studies opnieuw gevoerd w (gerepliceerd) 
maar niet dezelfde beneficial effects vonden. Versch. meta-
analyses tonen aan dat het WG-voordeel andere taken 
beïnvloeden (met inbegrip vd F.I.-task). 

Dit probleem is ook vaak verder bevestigd geweest. De 
figuur toont de gemiddelde effect-size v alle studies. Dit is 
zo goed als 0.0; er is geen positief behandelingseffect v F.I. 

 

Bovendien is dit lack-of-transfer sterk bevestigd w. Dit is 
vooral duidelijk als we kijken naar far-transfer effects ⇒ we 
kijken naar de voordelige effecten v taken die helemaal niet 
gerelateerd zijn ad primaire taak die we vr de training 
gebruikten. Zoals we zien is de effectsize hier zo goed als 0.0 
(wat dus geen positief effect is).   

Intermediate-transfer- en near-transfer-effects tonen iets 
betere resultaten, wat logisch is want ze gelijken sterk(er) op 
de primaire trainingstaak.  

 

Maw: wnnr we spreken over de effecten v WG-training die 
interessant lijken op het eerste zicht, blijken ze toch 
gelimiteerd te zijn itv transfereerbaarheid. 

Dit w verklaard dr het feit dat we bij de trainingseffecten ook 
andere factoren in rekening moeten brengen (zoals op de 
figuur). Deze kunnen de trainingseffecten zowel modereren 
als moduleren.  

De effecten zijn ook pas waardevol als ze een positieve 
effect-size hebben, wat niet het geval is (zie vorige).  

 

Ih geval v PP – meer bep. ruminatie bij depressie en angstige 
mensen – is de WG-training ook niet mogelijk om hun mood-
state of affective-state te veranderen. Men vond geen 
positief effect vd training v WGC, en ook was er geen daling 
id symptomen ad affectieve kant vd stoornissen.  

Dit is een bevestiging v wat we voorgaand zagen. We kunnen 
trainen, maar de transfereerbaarheid is niet v toepassing. 
Het is dus niet verrassend dat de training ook niet echt 
werkt.  

 

3. Mindfulness meditation 

Mindfulness meditation (MM) is een tweede behandelvorm. Meer en meer onderzoekers zijn dit ah bestuderen omdat men 
steeds meer te weten komt over de neurobiologie v MM. Zo kunnen we specifieke voorspellingen maken omtrent wat er juist 
verandert tijdens MM. Dit kan dan een geschikte behandelvorm aanbieden vr ptn met affectieve stoornis (SCHZ, MDD, BD). 
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3.1 Meditation: typologies and practices 

 

Id ‘wereld v meditatie’ bestaan versch. practices, schools and taxonomies. Belangrijk is dat we weten dat er een multitude aan 
opties ter beschikking is. Afh. v degene je kiest, zal je cognitie veranderen richting specifieke type v proces.  

Een onderscheid kan gemaakt w tss ‘attentional family’, ‘constructive family’ en ‘deconstructive family’.  

• Dit laatste wil zeggen dat je als subject jezelf moet kunnen loskoppelen ve situatie, en een specifieke mindset kunnen 
aannemen.  

• De constructive family daarentegen gebruikt strategiën om het welzijn te bevorderen (zoals compassion, empathie,…).  
• Bij attentional family (eerder specifieke vorm) ga je selectief je aandacht trainen, bijv. je mindset focussen op ademhaling, 

ademhaling tellen,… Dit is een vorm v aandachtscontrole.  

Wij bekijken mindfulness-meditation dewelke behoort tot de deconstructive family.  

3.2 Meditation phases 

Zoals het bij elke behandeling het geval is, is het effect ervan 
afhankelijk vd ervaring je er eerder mee gehad hebt. Het duurt 
bij meditatie een tijdje vooraleer men expert w, advanced 
level, waarin men op een moeiteloze manier meditatie kan 
uitoefenen.  

® In eerste instantie moet je veel oefenen en meditatie zal hier moeite kosten. Veel delen vh brein w betrokken en actief.  
® Id middelste fase gaat het vlotter gaan en ga je hier al enig voordeel uithalen; je kan mind-wandering reduceren. 
® Na een maand (of jarenlange training) kom je in een expert-fase waarbij meditatie moeiteloos en automatisch verlopen.  

Als we kijken naar neurobiologie moeten we dit zeker en vast in rekening brengen. Als je controlegroepen vergelijkt men 
expert-meditators, zal het contrast/verschil tss deze 2 groot zijn: dit verschil w niet alleen verklaard door meditatie op zich, 
maar ook door de expertise vd mensen die het uitvoeren (hun trainings-achtergrond).  

Longitudinale studies zijn dus belangrijk, om valide fMRI-data te bekomen. Het is tijdsintensief en niet altijd praktisch om zulke 
onderzoeken dan te doen. 

3.3 Meditation: what is trained? 

3.3.1 Healthy participants 

Wnnr we focussen op MM, wat w er dan juist getraind? Een set v processen w 
substantieel onder handen genomen, nl. (1) attention-control, (2) emotion 
regulation en (3) self-awareness.  

Deze convergeren en ‘voeden’ jouw ZR-ability. Herinner je de koppeling v vorige 
lessen tss ZR en ER: om betere ZR te bekomen, moeten we ons baseren op deze 
3 vorige componenten. Dit is exact wat er gebeurt als we MM doen. 
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Nu kijken we naar het neuro(biologisch) 
substraat tgv MM-trainingseffect. We hebben 
eerder nog het effect gezien v training vh WG 
waarbij de plasticiteit zichtbaar is ih brein op 
meerdere zones. Dit is gelijkaardig bij MM; een 
heel netwerk w getraind: Dit is niet verrassend! 
Zowel DES en VAS w beïnvloedt dr MM. Ook 
insula en posterior cingulate cortex w 
gewijzigd.  

Ook kunnen we de verschillende processen 
linken ad verschillende regio’s: 

• Attention control:  ACC and the striatum 
• Emotion regulation: Prefrontal cortex, limbic regions and the striatum 
• Self-awareness:  Insula, medial prefrontal cortex and posterior cingulate cortex and precuneus 

Het labellen is soms wel problematisch (dit zien we later), maar we zien wel dat MM ons toelaat om hersenverandering 
longitudinaal (!) na te gaan. We veranderen ook niet alleen één of meerdere clusters of regio’s, maar gehele netwerken.  

In een onderzoek v Kruis et al. keek men naar de mogelijke beneficial effecten v MM; gefocust op extern-gedragsmatige 
metingen of psychofysiologische metingen. We gebruiken eye-blink-rate (sEBR: spontaneous eye-blink-rate): we telen aantal 
blinks. Het lijkt erop dat het aantal keer je knippert, wijzigt afhankelijk v je cognitieve en affectieve brainstates.  

Als je dan experten v MM vergelijkt met controlegroepen (MNP: 
meditation naive participants), zien we dat de experten (LTM: 
long-term meditators) minder vaak knipperen in vgl met MNP. Dit 
zien we op linkerfiguur. Als we dit effecten dan verfijnen adhv 
versch. variabelen zoals tijdsduur tss  blinks etc., zien we wederom 
dat deze vd experten grotere is.   

Maw: experten knipperen minder, en dit omdat er meer 
tijd is tss de opeenvolgende blinks.  

Dit onderzoek bekijken we omdat de meting (die simpel verkregen 
w) gerelateerd aan dopamine id hersenen (zie verder).  

 

 

NE and DA pathways in the brain and their relationship to cognitive performance. 

a) The LC is the only source of cortical NE but has widespread and highly specific 
connections throughout the entire nervous system. The LC-NE system 
promotes physiological arousal and is crucial for a variety of cognitive 
functions, such as attention, memory, and decision making. 

b) DA cells in ventral tegmental area (VTA) innervate the mesocorticolimbic 
pathway that projects to limbic and cortical regions. In the mesostriatal 
pathway, the striatum receives input from DA cells of the substantia nigra. 
Reprinted with permission from Breedlove et al. (2010). 

c) Task performance is optimal at intermediate levels of NE, at which task-
relevant stimuli elicit pronounced phasic LC responses. Low levels of NE are 
associated with inattentive behavior and drowsiness, and high levels with 
distractibility. Adapted with permission from Aston-Jones et al. (1999). 

d) Just as for NE, the relationship between DA levels and cognitive control 
performance can be described by a quadratic function. Specifically, this 
inverted U-shape relationship has been widely documented for D1 receptor 
activity and working memory performance. Adapted with permission from 
Goldman-Rakic et al. (2000). 
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Hier keren we even terug naar NT: we weten dat het dopaminerg systeem (located deep i/t brain: substantia nigra – basal 
ganglia – striatum – cortex en PFC) id tonic fashion het dopamine-niveau gerelateerd is ad eye-blink. Dus: Als we een hoge 
mate v dopamine hebben id PFC, knipperen we meer. Als we minder dopamine hebben id PFC, knipperen we minder.  

Dit is interessant omdat het een soort indirecte maat v brain-state is (adhv dopamine). Mensen die expert zijn hebben wss een 
lager niveau v dopamine in vgl met mensen die geen ervaring hebben.  

 

Fig. 8. Relationship between blink rate and DA receptor activity. a) Blink rate is positively related with PET measures of D2-like receptor 
availability in the ventral striatum (white circles) and caudate nucleus (black circles), but not putamen (gray circles). These relationships were 
not observed with D1-like receptors (not shown). b) Statistical map (p-values) of the voxelwise linear regression of blink rate on D2-like receptor 
availability from (a) overlaid on the striatal volume of the vervet monkey's MRI template. Adapted with permission from Groman et al. (2014). 
c) Systemic administration of apomorphine, a non-selective DA agonist, increased blink rate in a dose-dependent manner (orange lines) above 
baseline levels (saline administration, black line) in marmosets. d) This effect was only reversed with the administration of SCH39166, a D1-
antagonist (blue line), but not with the administration of haloperidol, a D2-antagonist (not shown). Adapted with permission from Kotani et al. 
(2016). 

Het voorgaande kan vergezocht zijn, vandaar bovenstaande studie. Het bewijs is direct en sterk dat er een relatie is tss 
dopamine-MM-oogknipperen. Farmacologie v dopamine w hier gemanipuleerd (agonist of antagonist).  

Op figuur C en D zien we het volgende Als je een DA-agonist toedient, zien we een verhoging v aantal blinks. Als je een DA-
antagonist toedient, zien we het omgekeerde effect (daling!). Er is dus zo goed als een directe relatie tss DA en eye-blink.  

In figuur A en B zien we dat de wijziging (dopaminerge activiteit) zich situeert thv ventraal striatum, caudate en putamen: er is 
een correlatie tss/w  eye-blink-rate w voorspeld dr concentratie v DA of de beschikbaarheid ervan. Maw: hoe meer DA er gelost 
w ih ventraal striatum, caudate of putamen, hoe meer men zal knipperen.  

 
Figuur: 5 days of integrative bode-mind training (IBMT). 

Met deze figuur willen we aantonen dat de voordelige effecten v MM 
ook nagegaan kunnen w adhv psychofysiologie. 

Hier vgl men naar non-experten (novis) die men trainde, met een 
controlegroep die geen training kreeg. SCR (skin-conductive-
respons/huidgeleiding wnnr je aroused/excited bent) werd gemeten. 
De experimentele groep vertonen minder arousal in vgl met de 
controlegroep. 

Er zijn dus ook voordelige effecten die zich op het perifeer 
lichaamsniveau situeren. 
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Als we herseneffecten bekijken die optreden dankzij MM, zien we dat 
het trainingseffect zich over regio’s omvat die reeds gekend zijn: 
vmPFC en posterior cingulate cortex (dorsal) tegelijkertijd; beide 
stijgen in activatie.  

Deze 2 regio’s zijn belangrijk in die zin ze behoren tot het default-
mode network (DMN).  

Default-mode network plasticiteit w dus gegenereerd dankzij MM. Dit 
is anders dan wat je krijgt tgv WMT of neurofeedback.  

 

We trainen dus het DMN (PCC en vmPFC); dit weten we dankzij imaging/fMRI. De hersenen in ruststaat w gedeactiveerd zodra 
er een specifieke taak w verwacht en uitgevoerd moet w, dankzij CEN (central executive network): bestaat uit PPC (posterior 
pariëtale cortex) en DLPFC. Ih alledaagse leven kunnen we normaal gezien vh ene naar het andere systeem gemakkelijk 
overschakelen. Deze transitie tss de dominante netwerken w gedaan dankzij het salience network, bestaande uit ACC (anterior 
cingulate cortex) en dAIC (anterior insula).  

Bij MM w niet alleen de CEN maar ook DMN getraind in activatie: inward – internally directed processing waarbij we een 
zelfgerichte focus verkiezen waardoor we kunnen reflecteren over onszelf.  

3.3.2 Psychopathology 

 

Is MM nu een efficiënte behandelstrategie vr PP, 
of niet? De DMN-activiteit w gewijzigd, waarvan 
we weten dat het DMN abnormaal is bij 
depressie (zie les neuroanatomie). Ih geval v 
depressie is de DMN-activiteit verhoogd: de 
vmPFC is hyperactief (de subgenual ACC). 

MM zorgt voor plasticiteit id DMN waarbij men 
normale hersenactiviteit restored kan w id DMN 
(including subgenual ACC-regio). 

 

We kunnen zeggen dat de power v MM groot/hoog is, want volgens 
sommige studies zien we niet alleen functionele wijzigingen maar ook 
structurele. 

Dit keert terug nr structural imaging (bijv. VBM); mensen die veel MM 
gedaan hebben, vertonen wijzigingen in hun grijze massavolume: 
verhoogd volume. 

Zo zal het hippocampusvolume verhogen. Dit is interessant, want bij 
mensen met depressie zien we een significante reductie vd grijze massa 
omtrent de hippocampus (meer specifiek it head, die zich later zal 
verspreiden naar meer inferieure gedeeltes nl. body en tail vd 
hippocampus). 
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4. Neurofeedback 

De derde interventie/behandeling is neurofeedback. Deze is nieuwer en preliminair in vgl met de anderen. We weten nl. nog 
niet hoe we dit routinematig kunnen gebruiken. Er kunnen wel een aantal neurobiologische effecten gecreëerd w dankzij deze 
strategie.  

4.1 General principle 

We willen hersenactiviteit online meten (imaging, , EEG,…) waarna men 
een online algoritme genereert. Zo kunnen we activatie in specifieke 
regio’s of netwerken noteren en analyseren. Dit proberen we weer te 
geven adhv de blokjes op een lijn (zie figuur). Dit koppelen we terug ad 
ppn: feedback. We geven de ppn een soort ‘activation-level’ v/e 
specifieke regio. Vervolgens kan de ppn deze info gebruiken om de 
activiteit te wijzigen.  

Bijv. Jij als ppn bent fobisch, waardoor je vr specifieke stimuli verhoogde 
amygdala- en insula-activiteit vertoont. Zo zal men bep. voxels extracten id insula en amygdala. Online activiteit zal hier 
computed w, en teruggekoppeld w nr de ppn id scanner. Eens je dit als ppn ziet, kan je een bep. strategie gebruiken om de 
activiteit te verlagen. Omdat je directe toegang hebt tot deze info, kan je de activatie proberen moduleren.  

4.2 Application to psychopathology 

Voorbeeld 1 

 

Bovenstaande is een fMRI-studie waarbij men focuste op contamination-anxiety-patients (fobie vr germs en diseases). Bij 
stimuli zoals op de figuur, is de kans groter dat je infected w dan wnnr je een neutrale setting tegemoet gaat. We weten dus 
dat de ppn bij deze stimuli fear zullen ervaren.  

Bovendien – dit zien we onderaan – zullen de ppn hun eigen orbitrale frontale cortex-activiteit teruggekoppeld krijgen (to fed 
back). Rood betekent dat de regio actief is, groen-blauw minder of deactief. Er w dus kleurcodes toegekend ad activatie, dit 
om de ppn te tonen wnnr de activatie hoog of laag is. De taak vd ppn is om de activatie over heel de lijn te verlagen (heel de 
lijn groen) dankzij specifieke cognitieve strategie/procedure.  
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Men vond in deze studie dat wnnr je 2 angstige groepen vergelijkt (een groep zonder feedback en een met feedback) zien we 
significante daling v angst id biofeedbackgroep. De bar vd biofeedback is hoger dan die vd controlegroep: dit omdat niet anxiety 
maar de controle erover gemeten w.  

 

Wat opvalt is dat wnnr mensen deze specifieke ‘behandeling’/taak ondergaan, is dat men wel een focus id taak legt op 
deactivatie id orbitrale frontale cortex, maar dat de ppn ook op een andere plaats ih brein activatie kunnen wijzigen.  

Activiteit id blauwe regio’s (zie figuur) w verminderd dankzij de biofeedback. Deze regio’s zijn: (1) amygdala, (2) regio’s vd 
parahippocampale gyrus en (3) insula. Id rode regio’s zien we een stijging vd activatie.  

ð Prefrontale, lateraal-pariëtale cortexregio’s w actiever, waarbij ventrale, affectieve regio’s minder actief w.  

Dit is ook exact wat we willen bereiken id training v mensen met anxiety: er is een abnormale balans tss DES en VAS. Adhv 
neurofeedback kunnen we beiden targetten: DES willen we doen stijgen, VAS willen we doen dalen.  
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Voorbeeld 2 

 

Hier focust men op depressie en het ventraal striatum (nl. nucleus accumbens). We weten dat deze regio hypoactief is bij 
depressie (zie les 9 – anhedonia). De NAcc is dus bij MDD-patiënten hypoactief.  

Men kwam op idee om de ptn feedback te geven over hun NAcc, met als doel om de activatie hier te verhogen. Opgelet: bij 
neurofeedback vertelt men de ptn niet welke regio w weergegeven, men krijgt gwn de activatie te zien. In dit geval weergeeft 
men id blauwe bar de activatie vh striatum (NAcc), waarbij het doel vd patiënt was om de activatie te verhogen (en meer rood 
te krijgen id blauwe bar). Dit was de NF-conditie (neurofeedback). Dit werd vergeleken met de IM-conditie (controlegroep), 
waarbij geen direct neurofeedbackprotocol geïmplementeerd w.  

Men mat dan depressie-severity volgens de HDRS-17-schaal, pre- vs. post. We zien dat severity significant daalde dankzij de 
neurofeedback, bestaande uit het upregulaten vh striatum. Dit w niet gevonden bij de controlegroep waarbij geen 
neurofeedback gebruikt w.  

 

Ih brein vd ptn die hun striatum-activatie (ventraal striatum/VS) wilden verhogen, zien we dat de ptn ook verhoogde activatie 
vd insula (INS) en ACC vertonen. Tegelijkertijd zien we ook verminderde activatie vd TPJ (temporal parietal junction).  

Het effect vd neurofeedback bij MDD is dus niet enkel beperkt tot VS, maar beïnvloedt additieve regio’s op een positieve 
manier.  
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Voorbeeld 3 

 
Figuur: Experimental design. (A) Prior to neurofeedback training, participants rated their subjective responses to target pictures, filled out 
psychological questionnaires, and performed self-regulation without neurofeedback (pretraining transfer run). They then started neurofeedback 
training, which took place in six 17.5 min runs spread over 3 days. After training, participants again performed self-regulation in the absence of 
neurofeedback (posttraining transfer run), rated their subjective responses to target pictures, and filled out psychological questionnaires. (B) 
Example of a neurofeedback trial. Per neurofeedback training day, participants performed 2 runs, which were each composed of 7 trials. Each 
neurofeedback trial was composed of 5 baseline and 4 regulation blocks of 12 s each, a rest period of 38 s, and a feedback display lasting 4 s. 
During the baseline blocks, images of neutral objects were presented, and participants were asked to passively look at them. During regulation 
blocks, moderately positive social images were presented, and participants were asked to imagine experiencing the depicted positive social 
situation. During the rest period, a black screen was presented. The feedback display consisted of the logarithmic Bayes factor value (which was 
red if the trial was successful, i.e., positive, and blue otherwise), and the cumulative reward that had been earned until then. (C) During 
neurofeedback training, participants learned to voluntarily increase top-down effective connectivity from the dmPFC onto the bilateral 
amygdala. This was accomplished by providing a feedback signal that indicated the degree of dominance of a top-down model (=target model, 
left panel) compared with a bottom-up model (right panel). 

Een derde voorbeeld toont aan dat we tijdens ER (emotieregulatie) een specifiek top-down-controlesysteem id hersenen 
kunnen exploiten (gebruikmaken v), including DMPFC (dorso-mediale prefrontal cortex). Deze is verbonden met het VAS (op 
de figuur aantoond dr amygdala).  

Id studie rekruteerde men gezonde controleppn waarbij men vroeg om ER te doen (lijkt op wat we eerder zagen id les v ER): 
men krijgt specifieke stimuli aangeboden en men vroeg om de betekenis vd stimuli te wijzigen adhv reappraisal. Wnnr men dit 
deed, kreeg men info over wat men in figuur C ziet: er w niet een enkelvoudige regio getoond, maar de connectiviteit tss 
dmPFC en AMY.  

Maw: online kan men computations vh functionele connectiviteitspatroon tijdens ER estimaten en zo terugkoppelen 
(fed back) naar de ppn, dit dankzij een simpele lijn/bar.  

De ppn kunnen zo deze info gebruiken om hun regulation-ability te verhogen of verlagen. Men kan dus ER doen, en gebaseerd 
op het hersensignaal ze krijgen, kunnen ze aftasten of ze dit goed doen of niet.  

Vervolgens vergeleek men 2 condities:  

1. Bottom-up controlemodel: amy ➝ dmPFC (deze info kan je dan gebruiken om regulatie te sharpen of reguleren) 

2. Top-down controlemodel: dmPFC ➝ amy 
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Figuur: Model parameter differences. (A) Comparing pre- 
and posttraining transfer runs, the connectivity between 
the dmPFC and the right amygdala changed significantly in 
the experimental group. Specifically, top-down connections 
from the dmPFC onto the amygdala were increased, and 
bottom-up connections from the right amygdala onto the 
dmPFC were decreased. These changes were specific to the 
trained top-down model (i.e., they were not found in the 
bottom-up model), and (B) specific to the participants in 
the experimental group (i.e., they were not found in the 
control participants). Asterisks and bold lines denote 
statistical significance; P-values are indicated in brackets. 

De uitkomst vd studie is interessant: de conditie die leidde tot beste ER was degene waarbij men het top-down model direct 
kon gebruiken. Maw: wnnr men info kon gebruiken waarbij amygdala top-down kon controleren, gedreven dr dmPFC (zie 
linksboven op bovenstaande figuur), verkreeg men de beste ER-resultaten.  

Zulk effect w niet verkregen dankzij bottom-up. Bij de controleconditie gebruikte men geen neurofeedback, en w deze 
beneficial effects dus ook niet verkregen.  

⇒ Netwerkactiviteit die weergegeven w is effectief (en geldt dus niet enkel vr specifieke zones). Het best verkregen effect is 
ook top-down en niet bottom-up.  

Voorbeeld 4 

Dit laatste voorbeeld is niet gebaseerd op imaging maar op EEG. Zoals eerder besproken is de organisatie vd PFC volgens een 
abstraction gradient met een duidelijk/profound verschil tss linker- en rechter PFC. 

- Links: approach-related wnnr het op motivatie aankomt 
- Rechts: avoidance-related 

Bij MDD weten we dat het probleem ligt bij het linkersysteem: dit is hypo-actief. Het rechtersysteem is hyperactief. In 
psychopathologische condities die gekarakteriseerd w dr negatief affect, zien we dat approach-related motivatie-systeem 
hypoactief is. Dit systeem w meestal geïmplementeerd id linker PFC.  

  

In deze studie keek men naar specifieke index vd frontale asymmetrie adhv EEG. Men plaatste elektroden op de schedel, vlak 
boven linker PFC (elektrode F3) en boven rechter PFC (elektrode F4). Men focuste specifiek op alpha-bands (tss 8-12 Hz), omdat 
we weten dat deze maat inversively gerelateerd is aan hersenactiviteit: hoe meer alfa, hoe minder hersenactiviteit aanwezig 
is. Vervolgens ging men healthy controlegroepen vgl’en met MDD-patiënten volgens frontal alpha assymmetry index.  

We zien een duidelijk verschil tss 2 groepen:  

• Bij HC-groep zien we dat er meer alfa is bij F4 dan bij F3; meer rechts dan links en dus meer activiteit links dan rechts, 
waarbij de rechter PFC gedeactiveerd/geïnhibeerd w bij gezonde controlegroepen.  
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• MDD-ptn vertonen echter het omgekeerde: meer alfa links dan rechts, en dus minder linkeractivatie en meer 
rechteractiviteit. Herinner dat de linker PFC approach-related is, wat logisch is: MDD-ptn vertonen hier hypoactiviteit. 

Als we deze resultaten extraheren en vgl’en met elkaar bekomen we de zwarte horizontale lijntjes:  

• HC: positieve asymmetrie index 
• MDD: negatieve asymmetrie index 

 

Figuur: Because alpha activity relates inversely with cortical activity, 
increasing right relative to left frontal alpha should increase left relative to 
right cortical activity. This training direction group will be referred to as 
“LEFT,” as training in this direction should increase left compared to right 
frontal activity; theory would suggest that training in this direction should 
lead to more approach-related responses. The other training direction 
group will be termed “RIGHT,” as training in this direction should increase 
right compared to left frontal activity; theory would suggest that training 
in this direction should lead to more withdrawalrelated responses. Thus 
training groups were named according not to the relative direction of 
alpha change, but the inferred direction of change in cortical activation. 

Mensen hebben deze asymmetrie-score gebruikt (die anders is bij MDD dan bij controlegroepen) omdat het gebruikt kan w als 
een signaal bij neurofeedback. Ipv men gebruikt maakt v imaging v specifieke regio’s of netwerken, gebruikt men hier nu EEG 
die men kan terugkoppelen naar de ptn (online feedback) met als doel het signaal te up- of down-regulaten.  

Men vgl 2 groepen, nl. links vs rechts.  

• Links: ppn waaraan gevraagd w om frontale alfa-asymmetrie te verminderen en dus de linker PFC-activatie te verhogen 
en dus hogere approach-related motivatie zouden moeten vertonen als gevolg.  

• Rechts: ppn waaraan gevraagd w om rechterhersenactiviteit te verhogen en dus rechter-alfa te suppressen (of links te 
verhogen).  

Op de figuur zien we dan frontale alfa-index per groep over versch. dagen (neurofeedback-training duurde 5 opeenvolgende 
dagen). Op dag 3 en 4 zien we een duidelijk verschil tss linker- en rechtergroep mbt frontal-alfa-asymmetrie, wat exact dat is 
wat we willen bereiken. Echter, op dag 5 zien we dat de rechtergroep geen significant effect meer vertoont (maar dit is niet zo 
belangrijk).  

 

Vervolgens keek men naar mogelijke effecten v deze training op emotie. Om 
dit te kunnen doen, liet men ppn videofragmenten zien die emotioneel 
beladen w. Vervolgens mat men hoeveel pos. en neg. affect uitgedrukt w 
(expressed) tijdens het bekijken vd fragmenten. Volgens het model gaan we 
er vanuit dat de linker dlPFC approach-related is en rechts avoidance-related. 
We zien dat de mensen die de linker-groepstraining ondergingen (upregulaten 
vd linker dlPFC) meer interesse, amusement en geluk rapporteerden (pos. 
emoties) in vgl met rechtergroep (die linker dlPFC moest inhiberen en rechter 
moest activeren). 

Dit toont aan dat de biofeedbacktraining (en dus linker vs. rechter dlPFC moduleren) significante effecten op subjectief niveau 
kan genereren wnnr het op evalueren v filmfragmenten gaat.   

5. Conclusions  

Today’s question: “Can we restore a normal balance between the dorsal executive and ventral affective systems?” 

In specifieke condities is er een imbalans tss DES en VAS, maar deze kunnen we dankzij bepaalde trainingen min of 
meer herstellen.  

Conclusies (“what is trained?”): 

• “Cognitive control” or executive functions (EF, such as WM), but transfer effect limited, benefit for (abnormal) emotion 
processing too. 

We kunnen specifieke strategieën gebruiken (zoals MM en neurofeedback) om normale balans tss DES en VAS te 
restoren. WGC kunnen we ook improven, maar de transfereerbaarheid is beperkt. Ondanks eerdere studies 
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suggereerden dat we F.I. kunnen verbeteren, kunnen we geen algemeen, brede verandering itv affectieve processing 
creëren. Bijv. bij ruminatie of MDD is er geen duidelijk voordeel wnnr we WG en F.I. trainen.  

• In meditation, other processes are likely influenced (self-awareness, attention); changes in DMN. 

MM kan echter wel veranderingen genereren die dieper ih brein liggen (striatum en DA). Deze veranderingen zullen core-
processen kunnen reguleren, zoals aandachtscontrole, self-awareness en emotieregulatie die normale balans tss DES en 
VAS kan herstellen.  

• In neurofeedback, emotion regulation (amygdala-PFC); sometimes complex motivation-based processes (e.g. frontal 
alpha asymmetry). 

Id fMRI-gebaseerde studie zagen we dat gezonde controlegroepen het signaal kunnen up- or downregulaten, dankzij ER. 
Vandaar ze AMY-PFC-netwerk kunnen veranderen/moduleren.  

Gebruikmaken v EEG kan men frontal-alfa-asymmetrie wijzigen. Zo kan approach- of avoidance-motivation bevorderd w 
(to be fostered).  

• Training based on neurobiology is still in its infancy (need for Randomized Controlled Trials; feasability/validity; near vs. 
far transfer; dose response function; ability vs. process; combinatory power with additive beneficial effects on cognition 
behavior as well as emotion processing).  

Echter, we moeten wel nog voorzichtig zijn. Deze studies geven wel significante en consistente effecten weer, maar we 
moeten meer (imaging-)facilities hanteren en kunnen combineren om transfereerbaarheid te kunnen garanderen. 

Ook moeten we ons bewust zijn vd dose-response function waarbij men bij training na verloop v tijd een plateau bereikt 
en geen nieuwe beneficial effects kan creëren.  

 

 

 


