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Inhoud 

 Emotieverwerking 

 

 Werkgeheugen 

 

 Beloning 

 

 Eerstegraads familieleden 

 



3 

Bipolaire stoornis – DSM 

 Manische episode 

 Verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming   

 

 Depressieve episode 

 Sombere stemming 

 

 Dus: mogelijk onvermogen om emoties te verwerken 

 Emotie-stoornissen? 
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Emotieverwerking 

Detectie en beoordeling van emotiestimuli, maar ook 
reguleren van eigen emotionele (affectieve) respons op 
emotiestimuli 

 

 Model 

 Aandacht en perceptie van informatie dat emotionele 
respons uitlokken (passief) 

 Emotionele “arousal” op stimuli 

 Reguleren van “arousal” via andere mechanisme 
(verandering aandacht/perceptie, cognitieve 
strategieën)  

Phillips et al., Biol. Psychiatry 2003 
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Emotieverwerking 

Fronto-limbisch netwerk 

regulatie 

perceptie 
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Emotieverwerking (aandacht/perceptie) 

Amygdala 
centrale rol 
maar ook: 
 
insula, ACC, 
thalamus, 
fusiform 

Fusar-Poli et al., J. Psychiatry Neurosci. 2009 
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Emotieverwerking (“arousal”) 

 Amygdala activiteit 

 Neuronale projectie hersenstam/hypothalamus 

 Stimulatie HPA-as (stress) 

Joels et al., Nat. Rev. Neurosci 2009 
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Emotieverwerking (regulatie) 

labelen 
(regulatie) 

controle 

ventro-laterale PFC 

Hairiri et al., NeuroReport 2000 

match 
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Emotieverwerking (regulatie) 

 Frontaal cortex (vlPFC) activiteit 

 cognitieve strategieën 

 remt amygdala, remt “arousal”; dus reguleert emotie 

 

 Anterior cingulate cortex activiteit 

 verandering aandacht/perceptie 

Ochsner et al., Psychol. Sci. 2009 

GABA 
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Emotieverwerking 

Paradigma 

 

 Faces (Ekman et al., 1975) 

 International Affective Picture Set (IAPS) 
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Emotieverwerking 
bipolaire stoornis (manie) 

Townsend et al., Bipolar Disorders 2012 
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Emotieverwerking 
bipolaire stoornis (manie) 

 Verhoogde activiteit amygdala 

 gecorreleerd met Young Mania Rating Scale 

 grotere amygdala 

Bermpohl et al., Bipolar Disord. 2009 
Strakowski et al. Arch Gen Psychiatry. 1999  
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Emotieverwerking 
bipolaire stoornis (manie) 

 Verlaagde activiteit vlPFC 

 functioneel gecorreleerd aan verhoogde amygdala 
activiteit (primair?) 

 relatief afgenomen remming 

Ochsner et al., Psychol. Sci. 2009 
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Townsend et al., Bipolar Disorders 2012 

Emotieverwerking 
bipolaire stoornis (depressie) 
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Emotieverwerking 
bipolaire stoornis (depressie) 

 Activiteit amygdala 

 meer variabiliteit 

 

 Verlaagde activiteit vlPFC 

 

 Weinig studies 

 neuro-anatomisch werkingsmechanisme onduidelijk 
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Emotieverwerking 
bipolaire stoornis (euthym) 

Townsend et al., Bipolar Disorders 2012 
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Emotieverwerking 
bipolaire stoornis (euthym) 

 Geen verschil in amygdala activiteit 

 alleen studies met negatieve emoties 

 amygdala activiteit meer gerelateerd aan “state” 
(stemming) 

 

 Verlaagde activiteit vlPFC 

 frontale afwijkingen gerelateerd aan “trait” 

 functionele consequentie (remming van amygdala, 
“normale activiteit”) vindt alleen plaats tijdens “state” 
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Bipolaire stoornis – DSM 

 Manische episode 

 Verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming   

 

 Depressieve episode 

 Sombere stemming 

 

 

Kenmerken (endofenotype, “trait”, onafhankelijk van 
episode) 

 Cognitieve functiestoornissen 
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Bipolaire stoornis – neurocognitief 

Bora et al., J Affect Disord. 2009  
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Bipolaire stoornis – neurocognitief 

Barett et al., Br J Psychiatry 2009 
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Bipolaire stoornis – neurocognitief 

 Persisteren tijdens euthyme fase 

 “Trait” 

 Werkgeheugen (Thompson et al., 2007) 
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Werkgeheugen 
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Werkgeheugen 

Paradigma 

 

 N-back 

 Sternberg 
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Werkgeheugen 
bipolaire stoornis (euthym) 

 Verhoogde activiteit prefrontale cortex 

 compensatoir aan gelijke accuratesse 

 heterogeniteit van resultaten 

 kleine groep/medicatie 

 klinische variabelen (ziekteduur, aantal/aard 
episodes) 

 

Cremaschi L et al., Neuropsychobiology. 2013 
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Werkgeheugen 
bipolaire stoornis (euthym, type I/II) 

Dell'Osso B et al., J Affect Disord. 2015  
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Bipolaire stoornis – DSM 

 Manische episode 

 Verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming   

 

 Depressieve episode 

 Sombere stemming 

 

 

Kenmerken (endofenotype, “trait”, onafhankelijk van 
episode) 

 Cognitieve functiestoornissen 

 Stoornissen in beloningsverwerking 
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Beloning 
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Beloning 

Paradigma 

 

 Monetary Delayed Incentive task 

de Leeuw et al., Schiz. Bulletin 2015  

anticipatie ontvangen 
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Beloning 
bipolaire stoornis (euthym) 

Caseras X et al., Am. J. Psychiatry 2013  
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Beloning 
bipolaire stoornis (euthym) 

 Verhoogde activiteit in ventraal striatum 

 alleen in BPII 

 hogere sensitiviteit voor beloning 

 neuronaal mechanisme voor beloning-
zoekend gedrag? 
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Bipolaire stoornis 
erfelijkheid 

 

 Concordantie 45-75 % 

 

 

 

 Eerstegraads familieleden hebben 8 keer zo hoge kans 
(Jones et al. 2002) 
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Eerstegraads familieleden 

 Delen 50% van genen (dus overlappende “bipolaire” 
genen) 

 

 Geen ziekte 

 

 Kwetsbaarheid? Risicofactor? 
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Emotieverwerking 

Paradigma 

 

 Faces (Ekman et al., 1975) 
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Emotieverwerking 

Fronto-limbisch netwerk 

regulatie 

perceptie 
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Emotieverwerking 
eerstegraads familieleden (kinderen) 

Brotman M et al., Am. J. Psychiatry 2008 
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Emotieverwerking 
eerstegraads familieleden (kinderen) 

Olsavsky AK et al., J Am Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2012 
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Emotieverwerking 
eerstegraads familieleden (siblings) 

Surguladze S et al., Neuroimage 2010 
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Emotieverwerking 
eerstegraads familieleden 

 Verhoogde activiteit amygdala 

 consistent met patiënten 

 kwetsbaarheidsfactor vs. risicofactor 

 Verhoogde activiteit frontaal cortex 

 inconsistent met patiënten 

 gezond: remming nog intact echter insufficiënt? 

Ochsner et al., Psychol. Sci. 2009 
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Werkgeheugen 

Doyle A et al., Psychol Med. 2009 

Geen imaging studies 
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Beloning 
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Beloning 
eerstegraads familieleden (kinderen) 

Manelis A et al., Psychol Med. 2016 
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Beloning 
eerstegraads familieleden (kinderen) 

 Verlaagde activiteit in ventraal striatum 

 inconsistent met patiënten 

 geen siblings 

 afgeleide maat 

 

 Verhoogde activiteit in frontaal cortex 

 inconsistent met patiënten (geen activiteitverschil) 
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Samenvatting 

 Emotieverwerking 

 Patiënten 

 amygdala (state)  

 vlPFC  (trait) 

 Eerstegraads familieleden 

 amygdala 

 vlPFC  

 Werkgeheugen 

 Patiënten 

 PFC (trait) 

 Eerstegraads familieleden 

 ?? 

 Beloning 

 Patiënten 

 VS (?) 

 Eerstegraads familieleden 

 VS 

 Frontaal cortex 
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Toekomstige studies 

 Manie versus depressie 

 

 Grote studies patiënten zonder medicatie 

 

 Eerstegraads familieleden 

 werkgeheugen brein-acitviteit 

 beloning (siblings) 

 longitudinale studie (kinderen) 

Townsend et al., Bipolar Disorders 2012 



Discussie 


