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EMOTIE
Inleiding

We kunnen ons dus afvragen hoe bepaalde sensorische informatie aanleiding kan geven tot bepaalde 
emotionele expressies. Om de mechanismen van emotionele ervaring te begrijpen, kunnen we 
voornamelijk aannemen dat de cerebrale cortex een rol speelt, en ons afvragen hoe sensoriële 
informatie het corticale gebied activeert van een specifieke emotie. Veel is echter nog onduidelijk.

I. Wat is emotie?

I.1. Emotietheorieën

In de 19e eeuw hebben vele beroemde wetenschappers zich aan het vraagstuk emotie gewaagd. 
Observatie van de emotionele expressie in dieren en mensen (en emotionele ervaring bij mensen) 
hebben dan ook geleid tot een aantal theorieën over expressie en ervaring.

I.1.1. James-Lange theorie 

Deze theorie stelt dat we emotie ervaren omdat we bepaalde fysiologische visceromotorische 
veranderingen in ons lichaam gewaar worden. Onze sensorische systemen sturen informatie naar de 
hersenen over onze situatie, met als resultaat dat onze hersenen bepaalde signalen naar ons lichaam 
stuurt die bepaalde fysiologische parameters veranderen (spiertonus, hartritme…). Deze reacties 
worden opnieuw door ons sensorisch systeem gedetecteerd, en hieruit wordt de emotie opgebouwd. 
Indien de fysiologische veranderingen ongedaan worden gemaakt, zal de emotionele reactie volgens 
deze theorie dus ook verdwijnen, aangezien het de fysiologische veranderingen zelf zijn die de emotie 
uitmaken. Ook al lijkt dit intuïtief compleet de omgekeerde wereld, toch zijn er voorbeelden waar we dit 
best kunnen aannemen: razernij zonder alle fysiologische reacties vandien zal geen razernij meer zijn, 
en een afspraakje met iemand die je aantrekkelijk vindt zonder angst en lust zal niet meer hetzelfde 
zijn. Voor sterke emoties alleszins is er een duidelijke relatie tussen emotie en zijn fysiologische 
manifestatie (nogmaals volgens James-Lange is dit de emotie zelf).
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Dat emoties (net als motivatie) in ons leven onontbeerlijk 
zijn, is overduidelijk. De neuronale basis hiervoor is dit 
echter niet, vermits we niet dezelfde (meet)technieken 
kunnen gebruiken, zoals we die gebruiken bij 
sensoriële/motorische systemen (stimulus-respons). 
Uiteraard kunnen we moeilijk aan dieren gaan vragen 
hoe/welke emoties ze ervaren. We zien wel een 
veruitwendiging van hun interne emoties. [Afb. 1, links]

We moeten dus zeer voorzichtig zijn en een onderscheid 
maken tussen emotionele ervaring en emotionele expressie. 
Theorieën over emotie gaan vooral uit van de emotionele 
expressie, en zijn voornamelijk gebaseerd op wat we zien in 
dieren, en een aantal clinical cases bij mensen, om 
vandaaruit een gooi te doen naar de doos van pandora van 
de menselijke emotie.

In een zeer eenvoudige manier van denken kunnen we 
emotie reduceren tot een input-output probleem, aangezien 
vele van onze emoties toch te wijten zijn aan sensoriële 
informatie, en de gedragingen als reactie door het 
somatomotorisch systeem worden gecontroleerd, samen 
met het AZS en de secretorische HT.
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I.1.2. Cannon-Bard theorie 

Deze theorie stelt dat emotionele ervaring onafhankelijk kan optreden van emotionele expressie. Eén 
van de tegenargumenten tegen de James-Lange theorie is dat we emoties ervaren ook al zijn de 
fysiologische veranderingen minimaal. Ook een transsectie van het ruggenmerg zal niet verhinderen 
dat emoties optreden bij stimuli onder het letsel (ook al is de sensatie aldaar verdwenen). Vervolgens 
is er volgens Cannon en Bard geen correlatie tussen ervaring van emotie en fysiologische 
veranderingen. Toename van hartritme, verminderde vertering en zweten vergezellen niet alleen 
angst, maar vb. ook woede, of zelfs een niet-emotionele conditie van ziekte.

De theorie van Cannon en Bard focust op de idee dat de thalamus een specifieke rol speelt in 
emotionele sensaties. Sensorische informatie bereikt de cortex, die daardoor bepaalde specifieke 
fysiologische veranderingen in het lichaam triggert. Dit heeft evenwel niets met emotie te maken. De 
emotie wordt geproduceerd indien signalen de thalamus bereiken (door sensorische input of input van 
de cortex). Het karakter van de emotie hangt dus af van hoe en in welke mate de thalamus wordt 
geactiveerd.

I.2. Van theorie naar experimentele evidentie

Zowel de James-Lange theorie als de theorie van Cannon en Bard hebben hun pro’s en contra’s. 
[Afb. 2, boven; overzicht van de theorieën]:

o angst en woede hebben wel degelijk verschillende fysiologische responsen, alhoewel ze beide 
door het OZS worden uitgelokt (contra Cannon)

o doorsnijden van het ruggenmerg geeft normaalgesproken geen verminderde emotie (contra 
James-Lange), maar in een bepaalde studie wordt wel verminderde emotie vastgesteld 
wanneer er een letsel t.h.v. het RM is (pro James-Lange)

o iemand dwingen om een bepaalde emotie te ontwikkelen werkt soms (pro Cannon)
o wanneer we de lichamelijke expressie onder controle houden (vb. -blokkers), heeft dit een 

invloed op onze emotionele expressie (pro James-Lange)
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II. Het limbisch systeem
Informatie van specifieke receptoren komt via een aantal tussenschakels, die anatomisch gedefinieerd 
zijn, terecht in corticale area’s. Dit is duidelijk in alle sensorimotorische systemen, maar minder 
duidelijk als het aankomt op emoties. In de jaren 1930 werd echter geargumenteerd dat er eveneens 
een ‘emotioneel’ systeem bestaat, m.n. het limbisch systeem.

II.1. De lobus limbicus van Broca

In 1878 publiceerde Broca een paper waarin hij stelde dat op de mediale oppervlakte van het 
cerebrum, alle zoogdieren een groep neuronen bevatten die opvallend verschilden van de cortex 
errond. Aangezien deze gebieden een ring vormen rond de hersenstam, noemde Broca dit de lobus 
limbicus. Deze lobus limbicus omvat de gyrus cinguli (rond het corpus callosum) en de mediaal 
temporale cortex (m.n. de hippocampus). Broca vermoedde dat deze gebieden verantwoordelijk 
waren voor olfactie, maar achteraf bleek dat ze verantwoordelijk waren voor emotie. [Afb. 3, onder]

II.2. Het circuit van Papez

In de jaren 1930 rees door het werk van Cannon, Bard, en Papez opnieuw het idee van een limbisch 
systeem. Dit systeem zou de cortex met de hypothalamus verbinden, en verantwoordelijk zijn voor 
emotie. Dit is het circuit van Papez. [Afb. 4, onder]
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Papez ging ervan uit dat de cortex in kritieke mate betrokken is bij de ervaring van emotie. Zo kunnen 
emotionele expressies in enorme mate veranderen na trauma of tumor, alhoewel de intellectuele 
capaciteiten vrijwel ongewijzigd zijn.

Zo is er het verbazende geval van Phineas 
Gage. Deze 25-jarige spoorarbeider kreeg 
bij het opblazen van een aantal rotsen een 
ijzeren staaf van 6kg door zijn schedel. Hij 
overleefde alhoewel hij veel bloed had 
verloren en zijn frontale lob praktisch 
volledig naar de filistijnen was. Na een 
aantal klassieke complicerende infecties, 
wandelde Gage het hospitaal buiten, 
schijnbaar zonder veel deficit. Toch was zijn 
persoonlijkheid enorm veranderd: de 
gedisciplineerde ploegbaas was veranderd 
in een onstabiele rokkenjager met 
woedeaanvallen. Zonder doel in zijn leven, 
ging Gage nog 12 jaar verder, alvorens hij 
uiteindelijk overleed door zijn liederlijke 
levensstijl. Aangezien hij cognitief perfect in 
orde was, kunnen we veronderstellen dat er 
een specifieke emotiesysteem getroffen 
was, en de frontale lob verantwoordelijk was 
voor het besef van goed en kwaad.
[Afb. 5 en 6, rechts]

Papez veronderstelde dat interactie tussen 
bepaalde corticale gebieden en de gyrus cinguli verantwoordelijk was voor ‘emotional coloring’, ofwel 
het kleven van een etiket op de emotie en dat de emotionele expressie daaraan verbonden 
gegenereerd werd door de hypothalamus. Beide componenten zijn zodanig aan elkaar verbonden dat 
ze elkaar bidirectioneel kunnen beïnvloeden. De gyrus cinguli beïnvloedt de hypothalamus via 
hippocampus en fornix, terwijl de hypothalamus de gyrus cinguli bereikt via de anterieure thalamus. 
Aangezien de connectie tussen cortex en gyrus cinguli bidirectioneel zijn, ging het circuit van Papez 
op bij beide emotietheorieën. [Afb. 7, onder]

Anatomische studies hebben uitgewezen dat de connecties die Papez vooropstelde, inderdaad correct 
zijn, maar de rol die hij vooropstelde voor emotie bleef suggestief. De veronderstelling dat de 
hippocampus betrokken was, berustte enkel op de vaststelling dat het rabiësvirus er gevonden werd 
en dat één van de symptomen van hondsdolheid een enorme agressie is.

Er is heel wat overeenkomst tussen Broca en Papez, en de waarschijnlijkheid dat er inderdaad een 
limbisch systeem aanwezig is, is redelijk groot. Volgens MacLean laat het limbisch systeem toe dat 
dieren zich losmaken van hun instinct en emoties tot uiting brengen.
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II.3. Problemen met het concept ‘limbisch systeem’

Experimenten hebben ondertussen uitgewezen dat bepaalde structuren die onderling met elkaar 
verbonden zijn, inderdaad een effect hebben bij emotie. Anderzijds blijkt vb. de hippocampus niet van 
groot belang meer, en de rol van de amygdala werd niet vermeld bij Broca en Papez. Moeten we elke 
structuur die op één of andere manier betrokken is bij de emotionele expressie ook rekenen tot een 
emotioneel systeem? Daarenboven impliceert het woord systeem ook dat een aantal delen 
samenwerken aan één gemeenschappelijke functie. Gegeven de diversiteit van onze emoties, is het 
weinig waarschijnlijk dat er slechts 1 ‘systeem’ verantwoordelijk is. In elk geval is er geen 1:1-relatie 
tussen structuur en functie.

Onderzoek op emoties en emotionele circuits situeert zich voornamelijk op angst en agressie, 
aangezien deze emoties duidelijk zijn en dus makkelijk observeerbaar. Hier wordt het al snel duidelijk 
dat bepaalde neuronale circuits inderdaad betrokken partij zijn, andere dan weer niet.

III. Angst
Een ongemakkelijk gevoel of angst leidt tot een aantal autonome responsen in het ZS, zoals 
versnelling van het hartritme en de ademhaling, en zweten… De respons van het lichaam is evenredig 
met de mate waarin we de angst ervaren. De vraag is natuurlijk welke structuren verantwoordelijk zijn 
voor het ‘registreren’ van de angst en het geven van een signaal dat leidt tot bovenstaande 
fysiologische veranderingen. Er zijn evidenties dat de amygdala, die gelegen is in de temporale lob, 
hier een centrale rol in speelt.

III.1. Het Klüver-Bucy syndroom

Kort nadat Papez in de jaren ’30 het concept van een emotioneel circuit had vooropgesteld, vonden 
Klüver en Bucy dat een temporale lobectomie in een rhesusaap significante effecten had op het 
emotioneel gedrag van het dier. Analoge symptomen zouden ook bij de mens optreden. Klüver en 
Bucy merkten 5 abnormaliteiten op, die ze allen te samen het Klüver-Bucy syndroom (KBS) noemden:

o Psychische blindheid: de dieren konden zien, maar er was geen objectherkenning of 
betekenistoewijzing.

o Orale tendensen: de dieren staken dingen in hun mond om ze toch maar te kunnen proberen 
herkennen (een hongerige aap zou zelfs telkens opnieuw elk object in de mond steken in een 
rij van zowel voedingsmiddelen als andere objecten). 

o Hypermetamorphosis: een oncontroleerbare drang om alles te onderzoeken (rondlopen en 
keer op keer alle dingen in de kamer verkennen)

o Veranderingen in seksueel gedrag: homofilie, zelfbevrediging, verhoogd libido
o Verminderde angst: een normale wilde aap zou mensen en andere dieren (zoals vb. een 

slang) bewust vermijden, een aap met KBS deed dit niet (alsof geen angst) (te weten: het lag 
niet aan geheugenverlies, aangezien de uiterlijke kenmerken van angst (vocalisatie, faciale 
expressie) vrijwel afwezig waren)

III.2. De amygdala

De verwijdering van de temporale lob in III.1 includeert niet alleen de corticale, maar ook een aantal 
subcorticale structuren zoals de hippocampus en de amygdala. Sommige stoornissen waren uiteraard 
te wijten aan een verwijdering van IT-cortex (de psychische blindheid), maar de emotionele 
afwijkingen waren een gevolg van het verwijderen van de amygdala. Er is dus duidelijke evidentie dat 
de amygdala inderdaad een belangrijke rol speelt in het ontstaan van (de effecten van) emoties.

III.2.1. Anatomie van de amygdala 

De amygdala ligt helemaal aan de temporale pool van de cortex aan de mediale zijde. De amygdala is 
een complex van verschillende nuclei die meestal worden ingedeeld in basolaterale nuclei, 
corticomediale nuclei en de centrale nucleus. [Afb. 8, volgende pagina]
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Afferenten naar de amygdala zijn voornamelijk afkomstig van corticale gebieden in alle lobben van de 
hersenen, en de hippocampus en gyrus cinguli. Informatie van elk sensorieel systeem bereikt de 
amygdala, en dan voornamelijk de basolaterale nuclei (de exacte locatie is verschillend voor elk 
sensorieel systeem, en interneuronen maken integratie van informatie mogelijk). 2 belangrijke 
pathways, m.n. de ventrale amygdalofugale pathway en de stria terminalis, verbinden de amygdala 
met de hypothalamus.

III.2.2. Effecten van beschadiging en stimulatie van de amygdala 

Laesies van de amygdala leiden tot affectvervlakking, zoals aangetoond in KBS. Er wordt dus een 
algemene vermindering van angst vastgesteld, maar het is nog steeds mogelijk dat verschillende 
emoties gebruik maken van verschillende circuits in de amygdala. Bilaterale amygdalectomie 
vermindert angst en heeft ook een verminderende invloed op agressie.

Bij mensen zijn slechts enkele casussen gekend van mensen met een specifieke 
amygdalabeschadiging. Als gevolg van de Urbach-Wiethe ziekte, had patiënt SM een bilaterale 
destructie van de amygdala. Haar intelligentie was normaal en identificatie van personen loopt ook 
zoals het moet. Probleem lag ‘m echter in het herkennen van bepaalde emoties op foto’s, en dan 
vooral foto’s met angstige en woedende gezichten. Het blijkt dat de amygdala selectief het vermogen 
ontneemt om emoties te herkennen.

Elektrische stimulatie van de amygdala leidt tot een toename in de waakzaamheid van de persoon. 
Een stimulatie van de laterale amygdala bij lokt een combinatie uit van angst en agressie, terwijl 
stimulatie van de amygdala bij de mens angst uitlokt. Dit heeft zijn belang bij bepaalde 
angststoornissen (zie later).
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III.3. Neuronaal circuit voor aangeleerde angst

Pijnlijke ervaringen leren ons om bepaalde gedragingen te vermijden om zo geen angst of schade te 
hoeven ervaren. Gedachten die te maken hebben met angst kunnen snel gemaakt worden, en lang 
blijven bestaan. Alhoewel de amygdala niet primair verantwoordelijk is voor geheugenvorming, toch 
blijkt deze structuur ook belangrijk te zijn om emotionele inhoud te geven aan een bepaalde 
herinnering.

Een experiment om dit te bewijzen werd uitgevoerd door Kapp. Hierin werden konijnen getraind om 
bepaalde tonen te associëren met een milde pijn. Een gevolg hiervan was een angstreactie, die bij 
een konijn makkelijk kon waargenomen worden (versnelling van het hartritme). Het proefdier werd 
blootgesteld aan 2 tonen, en reageerde enkel angstig op de reeds geassocieerde toon. Voor de 
training bleken amygdalaneuronen van de centrale nucleus niet gevoelig te zijn voor de schoktoon, 
terwijl dit achteraf wel het geval was. LeDoux bewees vervolgens dat amygdalectomie de viscerale 
responsen ophief.
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Recent onderzoek wees uit dat de rol van de 
amygdala in aangeleerde angst ook belangrijk is bij 
mensen. Een visuele stimulus werd aan een milde 
schok gekoppeld, en de hersenactiviteit werd 
gemonitord via fMRI. De beelden tonen dat de 
gekoppelde stimulus veel meer activiteit veroorzaakt 
in de amygdala dan de niet-gekoppelde. Naast de 
activiteit in de amygdala, kunnen we ook een spot 
waarnemen in de aan de stimulus geassocieerde 
corticale gebieden. [Afb. 9, links]

Een ander conditioneringsexperiment koppelde 
een bepaalde visuele stimulus aan een 
onaangename toon. Naast de amygdala, werd de 
overeenkomstige cortex gestimuleerd op de 
geassocieerde stimulus (gyrus cinguli en insula). 
Waarschijnlijk is de corticale activiteit gelinkt aan 
de emotionele ervaring die overeenkomt met de 
aversieve stimulus.
[Afb. 10, rechts]

Op basis van voorgaande experimenten kunnen 
we een voorstel formuleren voor een neuronaal 
circuit voor aangeleerde angst. Auditieve 
informatie komt terecht in de basolaterale nuclei 
van de amygdala, die via de centrale nucleus 
projecteren naar
de hypothalamus (toestand AZS), de
PAG (somatomotorisch) en emotio-
nele reactie via de cortex. [Afb. 11]

Basolateral 
nuclei

Central nucleus

Amygdala

Autonomic 
response

Behavioral 
reaction

Emotional 
experience

Auditory 
cortex

Hypothalamus

Periaqueductal 
gray matter in 
brain stem

Cerebral 
cortex



Emotie

III.4. Angststoornissen

III.4.1. Beschrijving van angststoornissen 

Angst is een adaptieve respons aan bedreigende situaties, maar kan ook op een totaal onaangepast 
moment voor heel wat ongemak zorgen. Dit zijn angststoornissen, en 15% van alle VS-burgers leidt 
hier op één of andere manier aan. We kunnen de angststoornissen als volgt indelen:

o paniekstoornissen: 
 intense angst zonder waarschuwing, zweten, trillen, kortademigheid, duizeligheid
 kort in duur: < 30 minuten
 komt voor bij 2%, meestal later depressie en alcoholisme

o agorafobie:
 angst voor situaties waar het moeilijk is te ontsnappen, waardoor deze situaties 

vermeden worden
 komt voor bij 5%, meestal vrouwen

o obsessive-compulsive disorders:
 obsessie: terugkerende onaangepaste of verboden gedachten
 compulsie: repetitief gedrag om de angst die gepaard gaat met de obsessie te 

verminderen
 2% van de populatie, zowel bij mannen als vrouwen maar voornamelijk jonge mensen

III.4.2. Biologische basis voor angststoornissen 

Angst wordt meestal uitgelokt door een bedreigende stimulus, stressor genaamd. De respons is dan 
voornamelijk een stressrespons, gekenmerkt door vermijdingsgedrag, verhoogde arousal, stimulatie 
van OZS en cortisolrelease door de bijnier. De humorale respons gebeurt via de HPA-as 
(hypothalamic-pituitary-adrenal axis). [Afb. 12, onder]
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Sensorische informatie komt binnen in de basolaterale nuclei van de amygdala, vanwaar ze 
geprocessed wordt naar de centrale nucleus. Van hieruit gaat het naar de bed nucleus van de stria 
terminalis, die daarop de HPA-as activeren. [Afb. 13 en 14, onder]
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De hippocampus bevat glucocorticoïd-receptoren en 
reageren op een teveel aan cortisol, waardoor de HPA-as 
onderdrukt wordt. De hippocampus is dus ingeschakeld in 
het negatief feed-back mechanisme van de HPA-as. 
Chronische stress zal leiden tot hippocampus-degeneratie, 
waardoor deze inhibitie minder efficiënt kan verlopen en 
nog meer cortisol zal geproduceerd worden, die dan weer 
de hippocampus meer kan doen degenereren. De angst is 
minder en minder  onder controle te houden. 
Experimenten wezen uit dat het volume van de 
hippocampus bij PTSS-patiënten (bij wie angst 
toegenomen is) verminderd is., maar ook hyperactiviteit 
van de amygdala kan angststoornissen veroorzaken. [Afb. 
15, links]
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III.4.3. Behandelen van angststoornissen 

Angststoornissen kunnen naargelang hun eigenheid op verschillende manieren worden behandeld:
o psychotherapie: geleidelijke toename van de stressor om de patiënt te overtuigen dat die niet 

gevaarlijk is
o anxiolytica: benzodiazepines en serotonineselectieve re-uptake-inhibitoren (SSRI’s) 

verminderen angst
 benzodiazepines binden aan GABA(A)-receptoren (IPSP-generatoren via chloor) en 

versterken hun inhiberende activiteit (vb. Valium®, maar ook ethylalcohol!)
kalmerende effecten van valium, maar ook de sociale rol van alcohol moeten 
we hieronder verstaan
onmiddellijke effecten
PET-scan: verminderde aanwezigheid van GABA(A)-Rec in frontale zone bij 
paniekaanvallen

 SSRI’s: vb. Prozac®
Voornamelijk gebruikt bij OCD
Verlengen de activiteit van serotonine op zijn GPCR door verhinderen van re-
uptake aan de presynaptische terminal
Geen onmiddellijk effect: de stijging van serotonine is dus niet 
verantwoordelijk voor het anxiolytisch effect, maar dit wordt veroorzaakt door 
een adaptatie van de hersenen aan een gestegen serotoninespiegel
Bijkomende vaststelling: stijging van glucocorticoidreceptoren in de 
hippocampus na toediening van SSRI’s => verbetering van negatieve 
feedbackregulatie door SSRI.

 Nieuwe targets: CRH-receptor (ook betrokken in bepaalde centrale cerebrale circuits) 
en CRH-antagonisten

IV. Woede en agressie
We onderscheiden verschillende vormen van agressie bij de mens, gaande van een agressief karakter 
(individu) tot het stellen van agressieve daden (context). Ook bij dieren onderscheiden we 
verschillende soorten agressie, afhankelijk of het nu gaat om het doden van een prooi of om de kroost 
te verdedigen, een potentiële tegenstander af te schrikken… Er is enige evidentie dat verschillende 
types agressie op verschillende wijze worden gereguleerd door het zenuwstelsel, en dat agressie een 
multifactorieel gedrag is als product van verschillende systemen.

Eén factor die agressie beïnvloedt is het niveau van mannelijk geslachtshormoon of testosteron. Bij 
dieren is er een correlatie tussen seizoensgebonden androgeenniveaus en agressief gedrag. Injectie 
van testosteron maakt een onvolwassen dier agressiever en castratie kan agressie reduceren. Bij 
mensen is deze correlatie minder duidelijk, maar feit is dat 90% van de gevangenen mannen zijn, en 
we vb. weten dat vroeger (seksuele) delinquenten werden gecastreerd om de agressie te reduceren.

We kunnen predatorische agressie onderscheiden van affectieve agressie. Predatorische agressie is 
het aanvallen van een lid van een andere soort met het oog op bekomen van voeding. Ze wordt 
gekenmerkt door relatief weinig vocalisaties en is gericht op hoofd en nek van de prooi en niet OZS 
gerelateerd. Affectieve agressie daarentegen veronderstelt een profilering tussen soortgenoten, is 
meestal wel OZS-gerelateerd en maakt gebruik van relatief veel vocalisaties om het gedrag te 
ondersteunen.

IV.1. De hypothalamus en agressie

IV.1.1. Sham rage 

Experimenten in de jaren 1920 toonden aan dat gedragspatronen veranderden in katten en honden 
indien een volledige cerebrale hemisfeer werd verwijderd. Bij de kleinste aanraking, die normaal geen 
aanleiding gaf tot een woede-uitbarsting,  vertoonden de beesten postoperatief een enorme ontvlamde 
woede (sham rage). Opmerkelijk was dat wanneer enkel het volledige telencephalon werd verwijderd, 
dit fenomeen optrad, maar dit niet meer gebeurde indien stukjes diencephalon (o.m. de hypothalamus) 
werden meegenomen. Sham rage wordt dus vastgesteld indien de anterieure hypothalamus samen 
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met de cortex werd verwijderd, maar niet gezien indien ook de posterieure hypothalamus werd 
verwijderd. Gevolg hiervan is dat de posterieure hypothalamus belangrijk is voor het ontwikkelen van 
agressie, hier normaalgezien tegen geremd door het telencephalon. We moeten echter rekening 
houden met het feit dat bij het groter letsel (dat de posterieure HT verwijderde) evengoed een andere 
structuur kon verwijderd zijn, dat zelf verantwoordelijk was voor de agressie.
[Afb. 16, onder]

IV.1.2. Elektrische stimulatie van de hypothalamus 

a

b
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Elektrische stimulatie van het diencephalon door Hess, en 
dan voornamelijk de hypothalamus (nadat onder 
anesthesie elektroden werden ingeplant), wees uit dat de 
responsen verschilden naargelang de plaats in de 
hypothalamus waar de stimulatie gebeurde (verandering 
hartritme, eetgedrag, gedragsverandering, sham rage…).

Flynn toonde aan dat zowel predatorische als affectieve 
agressie kon worden opgewekt:

o affectieve agressie [Afb. 17a, links]: 
 ‘threat attack’, door stimulatie in de 

mediale hypothalamus
 voornamelijk dreigen, veel geluid, weinig 

daden
o predatorische agressie [Afb. 17b, links]:

 ‘silent biting attack’, door stimulatie in de 
laterale hypothalamus

 snel in de nek bijten, geen geluid of 
uiterlijke tekenen van bedreiging
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IV.2. Het mesencephalon en agressie

Er zijn 2 belangrijke pathways waarlangs de hypothalamus haar informatie stuurt naar de autonome 
centra van de hersenstam :

o De laterale hypothalamus:
 Axonen maken deel uit van de medial forebrain bundle naar de ventrale tegmentale 

area in het mesencephalon.
 VTA lokt predatorische agressie uit (cf. eetgedrag/predator in laterale HT en VTA)

o De mediale hypothalamus:
 Axonen lopen naar de PAG van de hersenstam via de fasciculus longitudinalis 

dorsalis (FLD)
 Stimulatie lokt affectieve agressie uit, laesies verhinderen dit

IV.3. De amygdala en agressie

De amygdala is niet alleen cruciaal voor het ontstaan van angst, maar speelt ook een voorname rol bij 
het ontstaan van woede en agressie. Bilaterale letsels in het dominante dier ( -mannetje) in een 
hiërarchische apenkolonie, zorgden ervoor dat het getroffen dier van de sociale ladder viel en 
helemaal onderaan terechtkwam. Het dominante dier was niet meer bestand tegen druk van andere 
mannetjes, en aangezien angst een slechte raadgever is…

Experimenten op delen van de amygdala wijzen uit dat de amygdala meerdere effecten heeft op 
agressie. Stimulatie van de basolaterale nuclei leidt tot affectieve agressie (via de ventrale 
amygdalofugale projectie) en laesie vermindert die, terwijl stimulatie corticomediaal (waar een 
onderdrukkende invloed wordt uitgeoefend op agressie), de predatorische agressie dus vermindert (en 
laesies in deze nuclei of de stria terminalis de predatorische agressie bevorderen). [Afb. 18, onder]
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IV.4. Psychochirurgie om agressie te reduceren

Aangezien agressie bij dieren gereduceerd wordt door een amygdalectomie, dacht men in het 
verleden dat dit ook bij mensen opging, en dat het dus volstond om bij agressieve misdadigers een 
temporale lobectomie uit te voeren (of via een injectie in de amygdala van een destructieve stof de 
amygdala vernield werd of via elektrische stimulatie werd lamgelegd). Sommige rapporten formuleren 
inderdaad hoopvolle resultaten in reductie van asociaal gewelddadig gedrag, met verhoging van de 
concentratie.

Vernielen van een groot deel van de hersenen, is echter een drastische maatregel en onomkeerbaar, 
zonder te weten of de ingreep eigenlijk slaagt. Deze manier van chirurgie is duidelijk een laatste 
redmiddel.

IV.5. Serotonine en agressie

IV.5.1. Rol van serotonine 

Serotonine-bevattende neuronen bevinden zich in de raphekernen van de hersenstam en stijgen zo 
op via de MFB naar de hypothalamus en andere structuren van het limbisch systeem. Evident dus 
eigenlijk dat serotonine een bepaalde rol heeft in het ontwikkelen van agressie. 

Muizen die 4 weken opgesloten waren in een kooi worden hyperactief en extreem agressief, maar 
deze isolatie heeft GEEN effect op de serotoninespiegels in de hersenen, maar de turnover (snelheid 
van synthese, release en resynthese) neemt wel af. Dit geldt enkel voor de muizen die extreem 
agressief worden (en dus niet diegene die vrijwel geen effecten vertonen van de isolatie). Een ander 
bewijs ligt in het feit dat serotoninesyntheseblokkers (zoals PCPA – parachlorophenylalanine) agressie 
induceren.

In primaten is het effect vergelijkbaar. Dominantie in de hiërarchie kan gemanipuleerd worden door 
verandering van de serotoninespiegel. Minder serotonine leidt tot meer agressie en omgekeerd. 
Vreemd genoeg correleert agressie niet met dominantie in de groep: het mannetje met de 
gemanipuleerd verhoogde spiegel (en dus verminderde agressie) nam de plaats in van het 
verwijderde -mannetje. PCPA-injectie deed een mannetje ondergeschikt worden aan een ander 
mannetje, alhoewel agressie verhoogd was.

IV.5.2. Serotoninereceptor k.o.-muizen 

Er zijn 14 verschillende serotoninereceptoren. Een k.o. werd gemaakt voor 5-HT(1A) en 5-HT(1B)-
receptoren, die in hoge concentratie voorkomen in de raphekernen. Agonisten van deze receptoren 
verminderen angst en agressie en de k.o.’s zijn angstiger en agressiever dan normale muizen. 5-
HT(1A)-k.o.’s vertonen minder exploratief gedrag en vermijden open ruimten (met een voorkeur voor 
beschutte plaatsen). 5-HT(1B)-k.o.’s waren op het eerste zicht normaal en niet abnormaal agressief bij 
het functioneren in groep. In een stresssituatie (vb. een nieuwe muis in de populatie) waren deze 
muizen echter hyperagressief. Dit is te verklaren door de ligging van 5-HT(1B)-receptoren, m.n. naast 
de raphenuclei, ook in de amygdala, PAG en basale ganglia (belang voor therapie!).
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Dit type chirurgie is psychochirurgie. Ontwikkeld in de vroege 20e 

eeuw, was psychochirurgie een gewoonte geworden om 
bepaalde psychiatrische aandoeningen heelkundig te corrigeren. 
Eveneens populair was de frontale lobectomie om patiënten te 
kalmeren (deel van het limbisch systeem in de frontale lob), 
waarbij met een scherp voorwerp via het fijne bot in de orbita het 
hersenweefsel en de connecties met een paar vlugge 
bewegingen werden vernield, maar helaas niet kon gezien 
worden wat nu exact was vernield én er ook achteraf bepaald 
onaangepast gedrag optrad. 
[Afb. 19, links]
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V. Versterking en beloning
In de jaren 1950 werd een experiment ontwikkeld waarin een rat met een ingeplante elektrode in zijn 
hersenen vrij rondliep in een box. Telkens de rat in een bepaalde hoek verscheen, kreeg het beest een 
elektrische schok (wat een goed gevoel gaf). Na verloop van tijd ging de rat bewust die hoek 
opzoeken met het oog op een goeddoende schok. Vervolgens werd het experiment aangepast, 
zodanig dat de rat nu zelf door op een hefboom te drukken de elektrode activeerde. Aanvankelijk 
gebeurde dit per toeval, maar na verloop van tijd werd het gedrag repetitief, zelfs zodanig dat het 
beest ophield met eten en drinken en uitgeput neerviel. Dit experiment is een voorbeeld van 
elektrische zelfstimulatie. [Afb. 20, onder]

V.1. Elektrische zelfstimulatie en versterking

Door voorgaand experiment was versterkende stimulatie gevonden. Het is echter niet duidelijk 
waarom de rat het gedrag herhaalde. Eén interpretatie is dat de stimulatie een positief gevoel teweeg 
bracht en daardoor herhaald werd. De sites die dus verantwoordelijk zijn voor versterking van gedrag, 
zijn dus als het ware ‘pleasure centers’ (kritiek: uiteraard weten we niet of de beesten daadwerkelijk 
plezier ervoeren (kon vb. ook verslavend zijn), en er zijn diffuse sites actief in plaats van een center). 
Onderzoek wees uit dat inderdaad een aantal sites verantwoordelijk zijn voor ‘pleasure’, m.n. de 
septale area, de laterale hypothalamus, de medial forebrain bundle, het ventraal tegmentum en de 
dorsale pons. [Afb. 21, onder]
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Stimulatie van de medial forebrain bundle veroorzaakt een krachtige versterking, en is daarom wel 
bestudeerd. Naast alle pleasure sites zijn er ook (een beperkt aantal) sites die aversief gedrag 
uitlokken. Deze liggen voornamelijk in de mediale delen van de hypothalamus en laterale delen van 
het tegmentum mesencephali. Stimulatie van deze delen lokt een negatief gevoel uit zoals vb. angst, 
of exciteert een pathway die vluchtgedrag stimuleert (negatief versterkend).

V.2. Hersenstimulatie bij de mens

Het probleem bij een doorsnee dier is dat het niet zegt wát het juist voelt. Dit kan natuurlijk wel bij de 
mens. Je zou dus bepaalde stimulaties kunnen geven en vragen hoe het voelt, maar dit plaatst 
natuurlijk een aantal ethische vraagtekens. Er zijn natuurlijk een aantal procedures waarbij men bij 
een wakkere patiënt elektrisch moet stimuleren (o.m. epilepsie). Soms worden hierbij aangename 
gevoelens gestimuleerd, maar bij zelf-stimulatie worden de sites die herhaaldelijk gestimuleerd 
worden niet steeds als super-aangenaam gepercipieerd. 

Een eerste patiënt had ernstige narcolepsie en ging abrupt over van slaap in wakkere toestand en 
omgekeerd. Dit was natuurlijk onhoudbaar voor de patiënt in kwestie, en hij werd verbonden met 14 
elektrodes voor zelfstimulatie en trachtte een site te zoeken die hem wakker hield. Op de 
hippocampus registreerde hij een mild aangenaam gevoel, terwijl het tegmentum mesencephali hem 
wakker hield maar helaas met een onaangenaam gevoel. De frequentst gestimuleerde site was het 
septum van het telencephalon, waaraan hij een aan een orgasme vergelijkbaar gevoel toeschreef, én 
waarbij hij wakker was. Overstimulatie leidde uiteindelijk wel tot frustratie, maar de gewenste site was 
gevonden. [Afb. 22, onder]

Een tweede casus is iets gecompliceerder. Elektrodes waren ingeplant op 17 sites om de locatie van 
diens ernstige epilepsie te achterhalen. Septale stimulatie leidde tot een positief gevoel van een 
orgasme (cf. vorige casus). Stimulatie van het mesencephalon gaf een licht beschonken gevoel, en 
ook in amygdala en nucleus caudatus werd een goed gevoel geregistreerd. Vreemd genoeg was de 
meest gestimuleerde site de mediale thalamus, alhoewel het gevoel onaangenaam was. De patiënt 
koos de site omdat die area hem het gevoel gaf dat hij zich iets ging herinneren (recall), wat hij 
uiteindelijk wel niet deed en tot frustratie leidde.

Zelfstimulatiesites in de menselijke hersenen zijn dus niet steeds synoniem met plezier. Vaak is er wel 
een vorm van beloning of geanticipeerde beloning geassocieerd met de stimulatie, maar dus niet 
steeds een gevoel van plezier.
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V.3. Dopamine en bekrachtiging

Eén voorgestelde verklaring voor het groot aantal wijd verspreide zelf-stimulatiesites is dat ze alle 
geïnterconnecteerd zijn in een gemeenschappelijke pathway. Hoge stimulatiewaarden werden 
vastgesteld in het ventraal tegmentum en de MFB. Het ventraal tegmentum is uitgerekend de site 
waar cellen van dopaminerge neuronen aanwezig zijn en hun axonen sturen door de MFB. De MFB 
bevat ook afdalende vezels, die waarschijnlijk ‘beloningsvezels’ bevatten voor het ventraal 
tegmentum.

Farmacologische evidenties linken dopamine aan versterkingsgedrag. Dopamine-agonisten (vb. 
amfetamine) verhogen de ratio van zelfstimulatie, terwijl een dopamine-receptorblokker (vb. 
haloperidol) zelfstimulatie vermindert. We moeten echter oppassen, aangezien dopamine ook een rol 
heeft in het genereren van beweging. Degeneratie van de substantia nigra zal leiden tot depletie van 
dopamine en Parkinson, en dopamine-antagonisten zullen een potentiële beweging van een rat naar 
een hendel onmogelijk maken.

De connectie tussen dopamine en bekrachtiging lijkt op de rol die dopamine heeft in motivatie, waarbij 
laesies in ascenderende dopamine-axonen eetzoekend gedrag verminderen, al is de hedonische 
respons wel nog aanwezig. Daarnaast maken verschillende drugs mogelijk dat dopamine efficiënter 
wordt vrijgezet in de nucleus accumbens. Een gemeenschappelijk kenmerk in eetmotivatie, 
bekrachtiging en verslaving is dat ze alledrie gelinkt worden aan het mesocorticolimbisch systeem.

Zeer veel evidentie suggereert dat dopamine betrokken is in bekrachtiging en beloning, maar 
sommige experimentele letselstudies (in MFB) hebben niet het verwachte effect. Daarnaast zijn de 
zelfstimulatiesites niet identiek aan de dopaminerge input van het mesencephalon. Conflict tussen 
beide gegevens hoeft niet noodzakelijk een probleem te betekenen, aangezien er waarschijnlijk 
verschillende beloningssystemen bestaan. 
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