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Motivatie vanuit de kliniek



Waarom postmortem onderzoek?
Beperkingen huidig onderzoek

Beeldvorming (MRI): 
• globale veranderingen (vorm, grootte, activiteit)
• niet mogelijk om op celniveau te kijken

Dieronderzoek:
• Van toegevoegde, maar toch ook beperkte waarde: 
Psychiatrische symptomen kunnen niet goed nagebootst worden

‘Perifeer’ onderzoek, bv. bloed
• Van toegevoegde, maar toch ook beperkte waarde:
Het brein heeft unieke eigenschappen, o.a. door de BHB



www.wehebbenhersensnodig.nl



Donor Onderzoeker

De Nederlandse Hersenbank



Wie kan registreren als hersendonor?

Psychiatrie Neurologie Controles

Schizofrenie en/of psychosen Multiple sclerose Iedereen zonder hersenziekte

Bipolaire stoornis (I en II) Ziekte van Parkinson Met name van belang: 
familieleden!

Ernstige depressie Ziekte van Huntington XXX, XXY, 22Q11

Obsessieve compulsieve 
stoornis

Frontotemporale dementie

Autismespectrumstoornissen Ziekte van Alzheimer
(alleen via AD centrum VUmc 
of PreDIVA cohort)

AD(H)D ALS

Posttraumatische 
stressstoornis

Progressieve supranucleaire 
paralyse (PSP)

Multiple systeem atrofie

Narcolepsie



Registraties: 3364
(22 juni 2015)

Ter vergelijking:
In 2010 149 Psy registraties
(6,6% van totaal)

22%

Hoofddiagnose

ADHD: 39



CONTR; 1258; 32%

AD; 998; 26%FTLD/Tau; 192; 5%

Other dem; 264; 7%

MS; 239; 6%

PD/DLBD; 285; 7%

PSP; 64; 2%

Psych; 114; 3%

Rest group; 346; 9%

panr; 129; 3%

CONTR AD FTLD/Tau Other dem MS PD/DLBD PSP Psych Rest group panr

Obducties: 3889
(31-12-2014)

Specificatie psychiatrische ziekten:

bipolaire stoornis 23

depressie 33

schizofrenie 58



1 uitsnijprotocol

1. Snelle'obduc- e'volgens'protocol

2. Samenva7 ng'medische'gegevens

3. Gespecialiseerde'neuropathologische'diagnose

2. Obductie, diagnostiek en opslag



 Binnen ziekten homogenere subgroepen onderzoeken
 Tussen ziekten overlappende symptomen onderzoeken

Nature 2014: What lies beneath

The NIMH would rather see trials that aim to recruit people with a common trait — say, 

hallucinations — regardless of their specific psychiatric diagnosis, treat them with a drug that acts 

on a specific brain receptor, and measure changes in brain activity.

Nature 2014: NIH rethinks psychiatry trials

Michael First: targeting the wrong patient groups can make therapies seem less effective than they 

really are. A treatment that helps a tiny fraction of people with a DSM diagnosis of depression, 

for example, might be highly effective for all people with a more specific trait, such as the 

inability to enjoy life.



Diagnose & Opslag



Opfriscursus hersencellen

Microglia:

Afweer

Neuronen:

Communicators

Astrocyten:

Steuncellen

Oligodendrocyten:

Elektrische isolatie



Via iPSCs

(stamcellen)

Microglia Astrocyten Neuronen

• Bestuderen van cel-specifieke mechanismen

• Model systeem voor cel-cel interacties

• Terugkoppeling naar donor-specifieke informatie



Post mortem activiteiten

Isolatie en karakterisatie

Microglia en Astrocyten

Cellen in opslag en klaar voor uitgifte

Isolatie en herprogrammeren van huid 

fibroblasten (iPSC facility Erasmus)

iPSC lijnen succesvol gegenereerd.

Standaard uitname en opslag van 

materiaal voor RNA en DNA uitgifte

Aanvragen voor RNA en DNA beantwoorden met 

uitgifte van bevroren weefsel.

Operationeel



Onderzoek naar 

psychiatrische aandoeningen:

1. MRI

2. Plasma

3. SNP’s (genen)

4. Diermodellen

5. Post mortem humaan weefsel

-Grote genetische component

-”Afwijkende” functionele MRI

-Diermodellen niet toereikend

-Genetische componenten tot nu toe

alleen indirect verklaard (STS, DAT)

ADHD:





-SNAP-25 (Verbindingen tussen neuronen)

-DAT (Dopamine transporter)

-STS (Neurosteroïden productie)

Controle groep ADHD groep

Genetische analyse

“Gezonde hersenen”

Functionele analyse

-Mogelijk mechanisme

-Therapeutisch target



Depression laser-dissected
S-S Wang1,2, W Kamphuis1, I Huitinga1, J-N Zhou

and DF Swaab1

Molecular Psychiatry (2008) 13, 741



Rood: synaptisch verbonden neuronen Effect van antipsychotica:

Loxapine



Post-mortem weefsel data

Klinische data Model systemen

Nieuwe inzichten 

Beter begrip van de ziekte

Verbeteren bestaande therapieën

Ontwikkelen van nieuwe therapieën



NHB-Psy

• Bewustwording

• Erover nadenken

• Bespreken

• En bij weloverwogen JA, 

REGISTREREN
Over 10 jaar:

> 500 Psy breinen
voor onderzoek





Animatie hersendonatie


