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CHEMISCHE CONTROLE VAN 
HERSENEN EN GEDRAG

Inleiding
Voor een normale werking van onze hersenen is het uitermate belangrijk dat er van punt tot punt 
gecommuniceerd wordt. Zo mag een beweging bedoeld voor het oog dus alleen de -motorneuronen 
van de oogspieren activeren. De neurotransmitter in de synaps moet zo snel mogelijk opgeruimd 
worden, mede door autoreceptoren in de postsynaptische membraan, om de informatie zo precies 
mogelijk in ruimte en tijd te verzenden (waardoor de concentratie laag kan gehouden worden). In onze 
hersenen wordt voor het grootste gedeelte gecommuniceerd via vrij eenvoudige contacten (1 neuron 
maakt meestal niet meer dan een 100-tal synapsen).

Daarnaast zijn er in onze hersenen systemen die hun informatie versturen naar 100en tot 1000en 
neuronen. Dit gebeurt relatief traag (seconden tot minuten), waardoor het gedrag kan gemoduleerd 
worden. De systemen die de neuronale basis vormen van gedrag, kunnen ons beter doen begrijpen 
waarom mensen vb. roken of obese worden.

We onderscheiden dus verschillende systemen die het gedrag (motivatie, emotie) moduleren
[Afb. 1, onder]:
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1 systeem van korte duur

(a) de klassieke synaptische contacten, 
waardoor strikt gereguleerde 
communicatie van relatief korte duur

3 andere systemen van langere duur

(b) projectie van chemische stoffen via de 
bloedbaan, waardoor het ganse lichaam 
kan beïnvloed worden: dit gebeurt via de 
secretorische hypothalamus

(c) autonoom ZS: controleert de inwendige 
organen, bloedvaten en klieren

(d) diffuse modulatorische systemen in de 
hersenstam, bestaande uit verschillende 
celgroepen (verschillende NT), die een 
zeer diffuse projectie hebben in het CZS 
en zo opwinding en gemoed moduleren
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I. De secretorische hypothalamus
De hypothalamus situeert zich onder de thalamus in de wand van de IIIe ventrikel. De hypothalamus is 
via een steel verbonden met de hypofyse aan de basis van de hersenen, vlak achter het chiasma 
opticum. Dit geheel van kernen omvat nog geen 1% van de ganse hersenmassa, maar heeft wel een 
krachtige invloed op de lichaamsfysiologie. [Afb. 2, onder]

I.1. Structuren in de hypothalamus

De hypothalamus en de dorsale thalamus liggen naast elkaar, maar hun functies zijn zeer 
verschillend. Waar de dorsale thalamus tussenkomt in vrijwel elke sensorische punt-tot-punt pathway 
met als bestemming de cortex, zal de hypothalamus sensorische en viscerale informatie integreren en 
verwerken naar de noden van onze hersenen. Waar schade aan de thalamus vaak een gedeeltelijk 
functieverlies betekent, zal een laesie in de hypothalamus onmiddellijk dramatische gevolgen hebben.

I.1.1. Homeostase

In zoogdieren vereist het leven een eng venster van lichaamstemperatuur en bloedsamenstelling. Het 
is de hypothalamus die deze niveaus reguleert en aanpast naargelang de buitenwereld. Dit proces 
noemt men homeostase, het constant houden van het milieu intérieur binnen een enge fysiologische 
range. Door informatie van de hypothalamus zullen we beginnen te rillen, kippevel krijgen en blauw 
kleuren (bloed afsluiten) indien te ver onder, en te zweten en rood verkleuren (extra bloed naar de 
huid voor warmteafvoer) indien te ver boven de 37°C. Ook bloedvolume, bloeddruk, zout- en 
vochtbalans, glucose en zuurstofgehalte in het bloed worden op deze manier geregeld. Voor al deze 
functies moet het systeem dus bezitten over een sensorieel deel (meting van concentraties) en een 
effectordeel (hierop reageren).

I.1.2. Structuur en connecties in de hypothalamus

De hypothalamus kan worden verdeeld in 3 zones: lateraal, mediaal en periventriculair. De laterale en 
mediale zone hebben uitvoerige verbindingen met de hersenstam en het telencephalon en reguleren 
bepaalde vormen van gedrag (zie motivatie). De derde zone (periventriculair) ontvangt zijn input 
hoofdzakelijk van beide voorgaande. [Afb. 2, volgende pagina]
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De periventriculaire zone ligt op de nucleus supraopticus na (naar lateraal verplaatst door het chiasma 
opticum) naast de wand van de IIIe ventrikel. Deze zone bestaat uit verschillende celtypes door elkaar, 
met elk hun eigen functie: 

o nucleus suprachiasmaticus (boven het chiasma opticum): directe retinale innervatie voor 
synchronisatie van circadiane en licht/donker-cyclus

o cellen voor de controle van het autonoom zenuwstelsel
o neurosecretorische neuronen: sturen axonen via de hypofysesteel naar de hypofyse

I.2. Pathways tussen hypothalamus en hypofyse

De hypofyse zit vast aan een steel, beschermd in de beenderige sella turcica. Deze protectie is 
uitermate belangrijk omdat de hypothalamus via de hypofyse ‘spreekt’ met ons lichaam. De hypofyse 
bestaat uit een voorste deel (adenohypofyse) en een achterste neurohypofyse. De communicatie 
tussen hypothalamus en elk deel van de hypofyse gebeurt verschillend.

I.2.1. Hypothalamische controle van de neurohypofyse
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De grootste van de neurosecretorische cellen in 
de hypothalamus (magnocellulaire 
neurosecretorische cellen) projecteren hun 
axonen rond het chiasma opticum naar de 
achterste lob van de hypofyse [Afb. 3, links].

Deze neuronen projecteren hun chemische 
substanties onmiddellijk in de capillairen van de 
neurohypofyse (via een proces dat neurocrinie 
genoemd wordt). De substanties die op deze 
manier in het bloed worden verspreid, noemt men 
neurohormonen:

o vrijzetting van ocytocine (9AZ): belang bij 
zwangerschap en lactatie

o vrijzetting van ADH (antidiuretisch 
hormoon of vasopressine, 9AZ): belang 
voor regeling bloedvolume en 
zouthuishouding
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1. Rol van ocytocine bij zwangerschap en lactatie

Ocytocine wordt vrijgezet gedurende de laatste fasen van de geboorte, waardoor de uterus gaat 
contraheren en de bevalling gaat faciliteren. Het stimuleert ook de ejectie van melk uit de borstklier. Dit 
is belangrijk bij de lactatie en lokt een lactatiereflex uit wanneer de baby aan de borst begint te zuigen. 
Daarnaast kan dit reflex ook worden uitgelokt bij het zien van of het horen huilen van een baby. 
Sensorische informatie zal de cortex bereiken via de normale thalamische pathway, waarna de cortex 
de hypothalamus zal stimuleren. De hypothalamus kan ook onderdrukt worden en zo dus ook de 
melkejectie, vb. bij angst of stress.

2. Rol van vasopressine bij regeling bloedvolume en zouthuishouding

I.2.2. Hypothalamische controle van de adenohypofyse

De voorste lob van de hypofyse is een echte klier, die een hele brede waaier aan hormonen 
produceert (basis van het endocrien systeem). Deze hormonen ageren op de gonaden, schildklier en 
bijschildklieren, bijnieren, borsten… en geven op hun beurt een negatieve feedback naar de hypofyse. 
De hypofyse is dus eigenlijk de hoofdklier van ons lichaam (al doet de vaststelling dat de hypofyse 
eigenlijk hypothalamisch wordt geregeld, afbreuk aan deze stelling).
De adenohypofyse staat onder controle van neuronen in de periventriculaire area, nl. de 
parvocellulaire neurosecretorische cellen. De communicatie tussen hypothalamus en hypofyse 
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Wanneer iemand een tekort heeft aan vocht, 
zal het bloedvolume dalen en de 
zoutconcentratie stijgen. Deze 
veranderingen worden gedetecteerd door 
drukreceptoren in het cardiovasculair 
systeem en doorgestuurd naar de 
respectievelijk 
bloedvolume/zoutconcentratie-gevoelige 
neuronen in de hypothalamus. Die reageren 
met de release van vasopressine (ADH), 
wat direct inwerkt op de nieren en leidt tot 
retentie van water en vermindering van 
urineproductie.

Communicatie in 2 richtingen tussen 
hersenen en nieren is zeer belangrijk bij een 
verandering van bloedvolume en/of 
bloeddruk. Een verlaagde bloeddruk/volume 
zal in de nieren de release van renine 
stimuleren, en dat zal een reeks chemische 
reacties initiëren. Angiotensinogeen uit de 
lever zal door renine omgezet worden in 
angiotensine I, wat op zijn beurt door het 
ACE in de longen zal worden omgezet in 
angiotensine II. Dit angiotensine II heeft een 
rechtstreekse invloed op nieren en 
bloedvaten, waardoor de bloeddruk zal 
hersteld worden, maar zal ook een orgaantje 
onder de fornix stimuleren (hier is geen 
bloed-hersenbarrière), en dat projecteert 
naar de hypothalamus voor de release van 
vasopressine én het uitlokken van een 
dorstgevoel. Door retentie van water en het 
stimuleren van drinken, zal het bloedvolume 
weer kunnen stijgen. [Afb. 4, links]
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gebeurt niet via axonen die projecteren in de hypofysesteel, maar rechtstreeks in de bloedbaan in het 
portaalsysteem van de hypofyse. Ze stimuleren/inhiberen de release van hormonen door hun eigen 
hypofysiotrope hormonen in deze bloedvaten te deponeren. Deze bloedvaten lopen dan via de 
hypofysesteel naar de adenohypofyse, waar ze vertakken en waar de hypofysiotrope hormonen 
kunnen binden op specifieke receptoren, wat de release van hypofyseneuronen induceert (of 
inhibeert). [Afb. 5, onder]

1. Overzicht van de hormonen van de adenohypofyse

Hormoon Orgaan Effect
FSH: follikelstimulerend hormoon gonaden ovulatie/spermatogenese
LH: luteïniserend hormoon gonaden maturatie eicel/zaadcel
TSH: thyroidstimulerend hormoon (thyrotropine) schildklier secretie van thyroxine
ACTH: adrenocorticotroop hormoon (corticotropine) bijnier secretie van cortisol
GH: groeihormoon alle cellen proteïnesynthese (groei)
PRL: prolactine borstklier groei en melksynthese

2. Rol van de adenohypofyse bij stress
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Stress kan zowel fysiologisch zijn (bloedverlies, infectie), alsook emotioneel of psychologisch 
(examenstress, verliefdheid…). Parvocellulaire neurosecretorische cellen van de hypothalamus 
maken uit of een stimulus stressvol is of niet, en sturen indien positief het corticotropine releasing 
hormoon naar de hypofyse, dat daardoor binnen 15s ACTH zal aanmaken. ACTH is de trigger voor 
cortisolrelease in de bijniercortex binnen de paar minuten. Indien het cortisolniveau te hoog wordt, 
vertrekt er een inhiberend signaal naar de hypothalamus. Cortisol is immers een steroide, dat als 
lipofiel molecule makkelijk door de bloedhersenbarrière gaat en de CRH-release tegenhoudt. 
[Afb. 6, boven]

Niet alleen HT-cellen hebben cortisolreceptoren, maar ook in andere gebieden van de hersenen kan 
cortisol bepaalde fysiologische effecten induceren (via de stimulatie van hypofysiotrope hormonen). 
Algemeen heeft cortisol een energiemobiliserend en immunosuppressief effect. Bij acute stress is het 
belangrijk dat cortisol voldoende hoog is (vb. bij een operatie), maar chronische stress en hoge 
cortisollevels zijn schadelijk (door excitotoxiciteit bij een cortisol-geïnduceerde verhoogde Ca-
gevoeligheid en neurodegeneratie).

II. Het autonoom zenuwstelsel
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De periventriculaire zone van de hypothalamus controleert ook het autonoom zenuwstelsel. Dit 
systeem, dat wijd verspreid zit doorheen het lichaam, is verantwoordelijk voor de niet-willekeurige 
handelingen van ons lichaam. We onderscheiden een orthosympathisch deel, dat verantwoordelijk is 
voor de fight-or-flight-reacties, en een parasympathisch deel in meer basale condities. Fysiologisch 
balanceert het lichaam dus tussen ortho- en parasympathische overwichten, die breder gespreid 
liggen in tijd en ruimte dan pakweg het klassieke -motorneuron.

II.1. Circuits van het autonoom zenuwstelsel

Het somatisch motorisch systeem en het autonoom zenuwstelsel vormen samen het centraal 
zenuwstelsel. De taak van het somatomotorisch systeem is vrij eenvoudig, nl. het innerveren en 
reguleren van de skeletspieren. Het autonoom zenuwstelsel neemt alle andere weefsels voor zijn 
rekening. 

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de verschillende systemen [Afb. 7, boven]:
o cellichamen van de neuronen

 cellichamen van het -motorneuron en het 2e orde somatomotorisch neuron liggen in 
het CZS (of het nu in de hersenstam is of in de ventrale hoorn van het ruggenmerg)

 cellichamen van het AZS liggen buiten het CZS, in autonome ganglia
postganglionaire neuronen lopen naar het effectororgaan, met cellichaam in 
het ganglion
aandrijfneuron is het preganglionair neuron, met cellichaam in het 
ruggenmerg of de hersenstam

o aantal synapsen
 somatomotorisch: monosynaptisch
 AZS: disynaptisch

II.1.1. Ortho- en parasympathisch zenuwstelsel 
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Het ortho- en parasympathisch systeem opereren parallel (ze bezenuwen dezelfde systemen), maar 
de pathway die ze volgen en de gebruikte neurotransmitter verschillen. De preganglionaire vezels van 
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het OZS ontspringen enkel in het middelste derde van het ruggenmerg (thoracaal en lumbaal vanuit 
de grensketen), terwijl die van het PZS cervicaal en sacraal ontspringen. Zo sluiten beide systemen 
anatomisch mooi op elkaar aan.  De preganglionaire neuronen van het OZS liggen in de intermediaire 
grijze stof van het ruggenmerg en sturen hun axonen doorheen de ventrale wortel om synaps te 
maken in de ganglia van de grensketen, die parallel verloopt met het ruggenmerg (of abdominaal in 
collaterale ganglia). PZS-vezels ontspringen met hun cellichamen in de hersenstam en het sacrale 
ruggenmerg en verlopen via craniale zenuwen of de spinale zenuwen S1-S5 doorheen het lichaam om 
synaps te maken vlakbij of in het doelorgaan. [Afb. 8, vorige pagina]

Beide systemen bezeuwen op een reciproke manier:
o Pupil: dilatatie (OZS) en constrictie (PZS)
o Klieren:

 Traan- en speekselklier : stimulatie (PZS) en inhibitie (OZS) 
 Pancreas: insulinerelease (PZS)
 Bijnier: release van (nor)adrenaline (OZS)

o Hart en bloedvaten: controle van bloeddruk en -flow
 Bloedvaten: constrictie (OZS)
 Hartritme: versnellen (OZS) en vertragen (PZS)

o Longen: bronchoconstrictie (PZS) en –dilatatie (OZS) om aan zuurstofbehoefte te voldoen
o Spijsvertering:

 Lever: glucosestimulatie (OZS)
 Maag-darmstelsel: stimulatie (PZS) en inhibitie (OZS) van vertering

o Blaas: relaxatie (OZS) en contractie (PZS)
o Mannelijke genitalia: 

 erectie (PZS) en ejaculatie (OZS)
 stress zal het OZS stimuleren en dus erectiestoornissen en vroegtijdige ejaculatie 

veroorzaken.
o (immuunsysteem)

Ook de fysiologie van beide systemen verschilt. Het orthosympathisch zenuwstelsel is het meest actief 
in crisissituaties voor het lichaam, de zgn. 4 f’en (fight, flight, fright, sex), terwijl het PZS vertering, 
groei, immuunrespons en energie-opslag voor zijn rekening neemt. De activiteit is opnieuw reciprook: 
het PZS is actief wanneer het OZS minder actief is en omgekeerd (ze kunnen dus beide niet tegelijk 
heel actief zijn, wat mogelijk is door bepaalde connecties in het CZS!). Het OZS heeft meestal ook een 
vrij acute respons, terwijl het PZS over een langere tijd werkzaam is. 

II.1.2. Enterisch zenuwstelsel 
Dit onderdeel van het autonoom zenuwstelsel 
wordt wel eens ‘het kleine brein’ van onze 
spijsvertering genoemd. Het bestaat uit 3 
gecompliceerde netwerken met sensorische 
zenuwen, interneuronen en motorische neuronen: 
de plexus van Auerbach (myenterische plexus), de 
plexus van Henle (minder bekend en niet overal 
aanwezig) en de plexus van Meissner 
(submuceuze plexus). Deze netwerken moduleren 
de fysiologische processen die verantwoordelijk 
zijn voor de vertering en opname van het voedsel 
van mond tot anus. Het enterisch systeem omvat 
ongeveer evenveel neuronen als het ganse 
ruggenmerg! Het systeem werkt volledig autonoom 
en meet zelfstandig de spanning, de chemische 
toestand en de inhoud van het GI-systeem. Deze 
zelfstandigheid is partieel: modulatie vanaf het 
echte CZS via ortho- en parasympathische vezels 
verschaft bijkomende controle  (vb. inhibitie van het 
enterisch ZS door stress!) [Afb. 9, links]
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II.1.3. Centrale controle van het autonoom zenuwstelsel 

De hypothalamus is de voornaamste regulator van de preganglionaire neuronen. Informatie uit het 
lichaam wordt geïntegreerd, en er wordt geanticipeerd op de noden van het lichaam via een 
hormonale output. Essentieel voor de autonome controle zijn de connecties van de periventriculaire 
zone naar de hersenstam en de nuclei van het ruggenmerg, die de preganglionaire vezels bevatten. 
De nucleus tractus solitarii ligt in de medulla oblongata en is ook verbonden met de periventriculaire 
zone. Deze nucleus kan in theorie zelfstandig werken (laesie van de hoger gelegen structuren) en 
informatie van gastro-intestinale en cardiovasculaire structuren integreren en doorsturen naar de 
autonome hersenstamnuclei.

II.2. Neurotransmitters en farmacologie  van het autonoom 
zenuwstelsel

Historisch gezien hebben de neurotransmitters van het AZS ons veel geleerd over de werking van 
neurotransmissie. Neuronen in het perifere AZS liggen buiten de bloed-hersenbarrière en zijn dus 
toegankelijk voor therapie (medicatie via het bloed).

II.2.1. Preganglionaire neurotransmitters 

De voornaamste preganglionaire transmitter is acetylcholine (ACh), net als bij de musculoskeletale 
junctie. Zowel OZS als PZS gebruiken ACh. Het onmiddellijk effect van acetylcholinerelease is binding 
aan de nACh-R, wat een snel EPSP veroorzaakt en meestal een AP in de postganglionaire cel. 
Medicatie zoals curare inhibeert net als in het musculoskeletaal stelsel de nACh-R.

Acetylcholine in de ganglia van het AZS bindt aan muscarinische receptoren (mACh-R). Dit zijn 
metabotrope GPCR, die trage EPSP’s en IPSP’s kunnen veroorzaken. Effecten zijn dus traag en enkel 
evident indien repetitief. 

Sommige preganglionaire terminals scheiden een reeks kleine neuroactieve peptiden af: NPY 
(neuropeptide Y) en VIP interageren ook met GPCR en kunnen kleine snelle EPSP’s induceren. Deze 
effecten zijn echter slechts modulatorisch en verhogen de gevoeligheid voor ACh. Voor deze 
neuropeptiden is een repetitief presynaptisch potentiaal nodig, waardoor de postganglionaire activiteit 
kan variëren.

II.2.2. Postganglionaire neurotransmitters 

Postganglionaire vezels van OZS en PZS gebruiken verschillende neurotransmitters. In het PZS wordt 
eveneens ACh gebruikt, maar in het OZS is de neurotransmitter NA. Het effect van ACh is lokaal via 
mACh-R. Het effect van noradrenaline draagt ver, zelfs via het bloed.

Als we deze effecten begrijpen, kunnen we ook inzien hoe medicatie of drugs 
orthosympathomimetisch of parasympathomimetisch werkt. Zo is atropine een mACh-R-inhibitor, en 
zal het orthosympathische effecten induceren (zoals pupildilatatie). Propanolol, een -receptorinhibitor 
zal PZS-effecten imiteren (vertraging van hartritme en bloeddruk). 

Aangezien adrenaline chemisch afgeleid is van noradrenaline [Afb. 10 en 11, onder], zal stimulatie van 
de bijnier (die adrenaline produceert) orthosympathisch gelijkaardige effecten met zich meebrengen 
als NA zelf. We kunnen de bijnier dan ook beschouwen als een gewijzigd orthosympathisch ganglion.
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III. Diffuse modulatorische systemen
Bepaalde informatie in onze hersenen moet ontvangen worden in grote gedeelten van onze hersenen 
(vb. het in slaap vallen). Deze informatie moet dus vanuit een bepaalde kern via een uitgebreid 
patroon van axonen naar zeer veel gebieden verspreid worden. De hersenen hebben een aantal van 
deze systemen, aangedreven elk via hun eigen neurotransmitter (serotonine, dopamine of 
acetylcholine). Deze systemen bevatten geen sensorische/motorische informatie, maar veeleer 
regulatorische functies die postsynaptische neuronen (cortex, thalamus, ruggenmerg) moduleren 
zodat deze meer/minder exciteerbaar zijn. Ze zijn verantwoordelijk voor motorische controle, 
geheugen, gemoed, motivatie en metabole toestand. Vele psychoactieve stoffen hebben hier hun 
invloed op, en onderzoek naar deze systemen zou ons moeten leiden naar antwoorden op vragen 
omtrent psychiatrische stoornissen.

III.1. Anatomie en functies van de diffuse modulatorische systemen

De diffuse modulatorische systemen verschillen in structuur en functie, maar toch vertonen ze een 
aantal gemeenschappelijke principes:

o de kern van elk systeem bestaat uit een relatief klein aantal neuronen (een paar duizend)
o deze kernen liggen centraal in de hersenen, dikwijls in de hersenstam
o elk neuron kan een groot aantal andere neuronen beïnvloeden via 100.000 postsynaptische 

axonen, wijd verspreid in de hersenen
o neurotransmitter wordt vrijgezet in het extracellulair milieu, zodat deze zich kan verspreiden 

naar andere neuronen zonder in de buurt te komen van de synaptische spleet.

III.1.1. De noradrenerge locus coeruleus 

De locus coeruleus (blauwe vlek) is gelegen in de pons en bevat ongeveer een 12.000 neuronen. We 
bezitten er 2 aan beide zijden van de hersenstam. Noradrenerge axonen (ong. 250.000 synapsen per 
neuron) verlaten de locus coeruleus en innerveren ongeveer elk deel van de hersenen: de volledige 
cerebrale cortex, de thalamus en hypothalamus, de bulbus olfactorius, hersenstam en cerebellum, en 
ruggenmerg. [Afb. 12, boven]
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De locus coeruleus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de regeling van aandacht, opwinding, en het 
slaap/waak-ritme, maar ook vb. bij leren, angst en pijn, en gemoed. Opnames in de rat tonen aan dat 
neuronen in de locus coeruleus het meest actief zijn bij nieuwe, onverwachte en niet-pijnlijke stimuli in 
de omgeving. Ze zijn het minst actief wanneer het dier niet waakzaam is, zomaar rondlummelend en 
zijn voedsel verterend. De locus coeruleus draagt dus bij tot de algemene arousal gedurende 
interessante gebeurtenissen, en dus in feite tot het ‘wakker houden’ van de cortex.

III.1.2. De serotoninerge raphekernen 

Serotonine-bevattende neuronen liggen meestal geclusterd in 9 raphekernen. Deze kernen liggen aan 
beide zijden van de middellijn in de hersenstam. Elke nucleus projecteert naar verschillende regio’s 
van de hersenen: de meer caudale nuclei in de medulla oblongata projecteren naar het ruggenmerg, 
terwijl de meer rostrale nuclei in de pons en het mesencephalon projecteren naar een groot deel van 
de hersenen, vergelijkbaar met de locus coeruleus. [Afb. 13, boven]

Net zoals de locus coeruleus zijn de neuronen van de raphe nuclei het meest actief bij arousal en niet 
of weinig actief bij slaap. Samen met de neuronen van de locus ceruleus maken ze deel uit van het 
ARAS (het ascenderend reticulair activatiesysteem), verantwoordelijk voor het slaap/waak-ritme. 
Verder hebben ze ook nog een rol in de controle van stemming (belang van antidepressiva) en 
bepaalde emotionele gedragingen als vb. eetgedrag (belang van eetlustremmers (helaas vertonen 
serotonine-antagonisten bijwerkingen)). Voor wat betreft het ruggenmerg zijn de raphekernen 
belangrijk voor pijnregulatie.
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III.1.3. De dopaminerge substantia nigra en het ventraal tegmentum 

Dopaminerge neuronen zijn zeer wijd verspreid in onze hersenen, maar 2 structuren kunnen we 
rekenen bij de diffuse modulatorische systemen. De eerste is de substantia nigra in het 
mesencephalon, die projecteert naar het striatum (= putamen + nucleus caudatus), waar de initiatie 
van vrijwillige bewegingen gefaciliteerd wordt (en degeneratie leidt tot Parkinson). Naast de substantia 
nigra is er nog het ventraal tegmentum, dat een welomschreven gebied van het telencephalon 
innerveert, m.n. de frontale cortex en delen van het limbisch systeem (vandaar ook de naam 
mesocorticolimbisch dopaminesysteem). [Afb. 14, onder]

Aan deze gecompliceerde projectie worden een aantal functies toegeschreven. Zo is er evidentie dat 
het ventraal tegmentum betrokken is in een systeem van ‘beloning’, zodanig dat het waarde geeft aan 
bepaalde gedragingen en –indien naar eigen dunken goed- ze ook versterkt. Wanneer we verslaving 
beschouwen als een extreme vorm van gedragsbekrachtiging, kunnen we ook hier een verklaring voor 
vinden. Ten slotte speelt het ventraal tegmentum ook een rol bij bepaalde psychiatrische 
aandoeningen (zoals vb. schizofrenie), maar deze rol is minder goed begrepen.

III.1.4. Het cholinerge frontaal telencephalon en hersenstamcomplexen 

Acetylcholine is een wijdverspreide neurotransmitter, zowel in het willekeurig als het autonoom 
zenuwstelsel. Cholinerge interacties bestaan evenwel ook in de hersenen. Zo is er het ‘basal-
forebrain-complex’, dat bestaat uit een aantal verspreide nuclei: de mediale septumnuclei voor de 
innervatie van de hippocampus, en de basale nucleus van Meynert voor de innervatie van de 
neocortex. Daarnaast is er het pontomesencephalotegmentaal complex, waar de nuclei gelegen zijn in 
de pons en het tegmentum van de middenhersenen. Dit complex projecteert voornamelijk naar de 
thalamus. [Afb. 15, volgende pagina]
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De functie van de nuclei in de basale voorhersenen blijft onduidelijk, maar wel stellen we vast dat dit 
de eerste cellen zijn die degenereren bij de ziekte van Alzheimer, die gekarakteriseerd wordt door 
verlies van cognitieve functies. Een verband is evenwel niet aangetoond, en waarschijnlijk is er zelfs 
geen verband tussen beide. Waar wel evidentie voor is, is dat deze nuclei een rol spelen in het 
slaap/waak-ritme door verhoging van de algemene excitabiliteit van de verschillende structuren. Het 
pontomesencephalotegmentaal complex projecteert voornamelijk naar de thalamus en verhoogt de 
gevoeligheid van de relaykernen van de sensoriële systemen. Ook is er een projectie naar het 
telencephalon, wat zorgt voor een cholinerge link tussen hersenstam en basale voorhersenkernen.

III.2. Psychotrope stoffen en effect op de serotoninerge, 
dopaminerge en noradrenerge systemen

III.2.1. Hallucinogenen (LSD)

De werking van hallucinogene stoffen is reeds duizenden jaren bekend, denken we maar aan de 
psilocybe (paddenstoel bij de Maya) of de peyote (cactus bij de Azteken). De eerste kunstmatige 
hallucinogeen werd in 1938 in een laboratorium ontworpen en in 1943 de werking ervan achterhaald. 
Het was LSD (lysergic acid diethylamide). Aanvankelijk werd LSD toegediend aan psychiatrische 
patiënten, maar vond in de jaren ’60 de weg naar de straat.

LSD is een zeer krachtig middel: 25µg volstaat voor een volledig hallucinogeen effect (tegenover 
650mg voor Aspirine®). De chemische structuur lijkt op serotonine, en heeft bijgevolg een inhiberende 
invloed op het serotoninerg systeem (raphekernen). Hierdoor zal de persoon die LSD heeft genomen 
zich in een droom wanen. Helaas is het effect net iets complexer dan alleen maar een invloed op de 
raphekernen: verwijdering ervan zal de LSD-effecten niet imiteren, en LSD-effecten treden nog steeds 
op indien de raphekernen zijn verwijderd. Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat LSD inwerkt 
op de cerebrale cortex en hier serotonine bindt en hallucinaties veroorzaakt.
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III.2.2. Centrale stimulantia (cocaïne en amfetamines)

Wat betreft cocaïne en amfetamines zijn de effecten duidelijk. Ze werken in op de dopaminerge en 
noradrenerge systemen. Beide drugs geven een aantal centraal stimulerende effecten: verhoogde 
alertheid, verhoogd zelfvertrouwen, euforie en verminderde eetlust. Ze zijn als het ware 
sympathomimetisch aangezien ze het OZS activeren (verhoogd hartritme en bloeddruk, 
pupildilatatie…).

Cocaïne wordt geëxtraheerd uit de cocaplant, en werd oorspronkelijk gevonden door de indianen in 
Midden-Amerika, en later (1850) in Europa zijn opgang maakte. In de jaren 1960 werd het een 
recreationele drug, mede door een verbod op amfetamines. Deze waren reeds in 1887 ontdekt, maar 
maakten opgang in WO I (ter ondersteuning in het strijdgewoel). Een verbod kwam er omdat ze zeer 
verslavend bleken, en gevaarlijk in grote dosis.

Dopamine en norepinephrine zijn catecholamines, en hun acties in de synaptische spleet worden 
beëindigd door een re-uptake via specifieke enzymes en kanalen. Cocaïne en amfetamines blokkeren 
deze re-uptake: cocaïne enkel voor dopamine en amfetamines voor beide, met bijkomende stimulatie 
voor vrijzetting van dopamine. Hierdoor kunnen de effecten van dopamine en noradrenaline verlengd 
worden. [Afb. 16, onder]

Dat deze stoffen inderdaad de effecten van DA en NA verlengen, wordt bevestigd wanneer 
experimentele depletie van cathecholamines door -methyltyrosine de stimulerende effecten van 
cocaïne en amfetamines inhibeert.

Naast een stimulerend effect hebben cocaïne en amfetamines nog een belangrijke gedragswerking, 
nl. verslaving (of fysiologische afhankelijkheid) door een shortcut op het mesocorticolimbisch systeem.
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