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Samenvatting 

De bipolaire stoornis wordt, uiteraard, gekenmerkt door stemmingswisselingen, 
maar lijkt in toenemende mate ook te karakteriseren door wisselende cognitieve 
verschijnselen. Deze treden niet alleen op tijdens een stemmingsepisode, maar kun-
nen bij een aanzienlijk deel van de patiënten persisteren tijdens de euthyme fase van 
hun ziekte. 

Dit proefschrift beschrijft een aantal onderzoeken gericht op mogelijke determi-
nanten van deze wisselende cognitieve functiestoornissen en het beloop ervan in de 
tijd. 
 
In het inleidende Hoofdstuk 1 wordt de literatuur over de relatie tussen de bipolaire 
stoornis en het optreden van cognitieve symptomen kort besproken. Het belang van 
deze symptomen voor ziektebeloop- en uitkomst, en het optreden tijdens stem-
mingsepisoden (depressie en (hypo-)manie) en tijdens euthyme periodes passeren 
de revue. Daarnaast lijken cognitieve problemen bij eerstegraads familieleden van 
bipolaire patiënten voor te komen, wijzend op de mogelijkheid dat cognitieve stoor-
nissen een uiting zijn van de genetische kwetsbaarheid voor de ziekte (“endofenoty-
pe”). Tenslotte komt de overlap met schizofrenie aan de orde, waarbij de hypothese 
is dat er alleen kwantitatieve en geen kwalitatieve verschillen zijn in cognitieve 
stoornissen bij beide aandoeningen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een meta-analyse van de literatuur naar cognitief functi-
oneren bij patiënten met schizofrenie en bipolaire stoornis. In het algemeen preste-
ren patiënten met een bipolaire stoornis beter op cognitieve taken dan schizofrenie 
patiënten, waarbij sprake is van heterogeniteit en kleine verschillen. Er zijn echter 
geen duidelijke kwalitatieve verschillen in cognitief functioneren tussen de beide 
groepen patiënten. 

Een tweede meta-analyse wordt beschreven in Hoofdstuk 3, waarin is gekeken 
naar de literatuur met betrekking tot cognitieve functiestoornissen bij euthyme bipo-
laire patiënten en hun eerstegraads familieleden. Bipolaire patiënten laten relatief 
grote cognitieve defecten zien op het gebied van werkgeheugen, snelheid van infor-
matieverwerking en verbaal geheugen. Familieleden hebben duidelijk minder ernsti-
ge cognitieve functiestoornissen, die met name op het gebied van de executieve func-
ties aanwezig zijn. Dit onderzoek geeft slechts beperkte aanwijzingen voor het be-
staan van cognitieve stoornissen als endofenotype. 
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De overlap met schizofrenie en het cognitief functioneren in familieleden wordt 
verder onderzocht in Hoofdstuk 4, waarin de rol van psychotische symptomen cen-
traal staat. Familieleden bleken op cognitieve taken even goed te presteren als ge-
zonde controleproefpersonen, hetgeen tegen de endofenotype-hypothese pleit. Fa-
milieleden van bipolaire patiënten met een psychose in de voorgeschiedenis bleken 
beter te presteren, waarbij in de groep familieleden een verband werd gevonden 
tussen de aanwezigheid van subklinische psychotische symptomen en beter cognitief 
functioneren. Bij bipolaire patiënten werd een soortgelijk verband gevonden tussen 
psychose en cognitief functioneren. Een consistente bevinding bij patiënten met 
schizofrenie is dat er geen negatieve associatie bestaat tussen positieve symptomen 
van psychose en neurocognitieve stoornissen; de bevindingen bij bipolaire patiënten 
en hun familieleden passen hierbij. Dit gegeven vormt een anwijzing voor de over-
lappende kwetsbaarheid voor schizofrenie en de bipolaire stoornis. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een longitudinaal, 2 jaar durend onderzoek naar het be-
loop en de determinanten van het cognitief functioneren in een cohort van 76 pa-
tienten met een bipolaire (spectrum)stoornis, die elke 2 maande neuropsychologisch 
werden getest. Op baseline presteren bipolaire patiënten op alle cognitieve taken 
slechter dan gezonde controleproefpersonen, waarbij de verschillen echter over het 
algemeen klein zijn. Met name de volgehouden aandacht lijkt gestoord te zijn bij 
patiënten met een bipolaire stoornis. Gedurende de 2 jaar van het onderzoek blijkt 
het cognitief functioneren sterk te varieren, gepaard gaande met subjectieve cogni-
tieve klachten en beperkingen in het dagelijks leven. De volgehouden aandacht en 
snelheid van motorische reacties laten de minste variatie in de loop der tijd zien. 
Biografische variabelen, als leeftijd, geslacht en opleiding, hadden slechts een kleine 
voorspellende waarde op het beloop van het cognitief functioneren, evenals ziekte-
kenmerken (aantal episodes; ziekteduur etc.), symptomen (depressie, manie, psycho-
se) en schildklierfunctie. Medicatie bleek eveneens weinig tot geen effect te hebben 
op cognitief functioneren bij bipolaire patiënten met uitzondering van een negatief 
effect van atypische antipsychotica op snelheid van motoriek en informatieverwer-
king. 

Gezien bovenstaande, variatie in cognitief functioneren die (bijna) niet ver-
klaard kan worden door klinische variabelen, werd in Hoofdstuk 6 en 7 de mogelijke 
rol van genetische factoren nader onderzocht. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de invloed van het CACNA1C rs1006737 risico allel op 
cognitief functioneren van bipolaire patiënten. Dit gen(-polymorfisme) is het best 
onderzocht en het sterkst geassocieerd met het risico op een bipolaire stoornis; het 
speelt mogelijk een rol bij de membraanstabiliteit van neuronen via effecten op de 
calciumkanalen. Er blijkt een associatie te bestaan tussen dit risico allel en slechter 
cognitief functioneren in patiënten met een bipolaire stoornis; een dergelijk verband 
werd niet gevonden in een groep familieleden en gezonde controlepersonen. 

Het mogelijk nadelige effect van antipsychotica op de cognitieve prestaties van 
bipolaire patiënten werd nader onderzocht in Hoofdstuk 7, waarin werd gekeken 
naar de eventueel modererende invloed van het COMT gen. Dit gen speelt een rol bij 
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de regulatie van de (prefrontale) dopaminerge neurotransmissie; een belangrijk 
aangrijpingspunt van antipsychotica. Het COMTVal108/158Met rs4680 genotype bleek 
te interacteren met gebruik van antipsychotica, in die zin dat een toename van het 
Val allel, leidend tot verminderde beschikbaarheid van dopamine, gepaard ging met 
een toename van het negatieve effect van deze middelen op cognitief functioneren. 

In Hoofdstuk 8, tenslotte, wordt een samenvatting gegeven van de voornaamste 
bevindingen van dit proefschrift. In de Discussie komen de rol van psychose en 
neurobiologische verklaringsmodellen van cognitief functioneren aan de orde. Ge-
zien de overlap in cognitief (dis-)functioneren bij patiënten met schizofrenie en een 
bipolaire stoornis lijkt er een centrale rol weggelegd voor psychose als “epifeno-
meen” van een ernstigere vorm van de bipolaire stoornis, gepaard gaande met meer 
vroege neurobiologische veranderingen in het brein en (ernstigere) cognitieve stoor-
nissen, analoog aan de veranderingen die bij schizofrenie worden gezien. Psychose 
wordt dan opgevat als een dimensioneel concept, waarbij naast positieve sympto-
men, onder andere negatieve en cognitieve symptoomdimensies worden onder-
scheiden volgens het zogenaamde “salience dysregulation syndrome”. 

Een netwerkmodel, onder andere gekenmerkt door een disbalans tussen subcor-
ticale hyperactiviteit en verminderde prefrontale modulatie van hersengebieden 
betrokken bij de adaptieve regulatie van emoties en cognitie, wordt beschreven. 
Centraal in dit model staat verlies van GABA-erge interneuronen, essentieel voor 
inhibitoire regulatie en synchronisatie van breinactiviteit, die een belangrijke rol 
spelen bij cognitieve processen en de veronderstelde disfunctie van zogenaamde 
“default” neuronale netwerken. Deze netwerken hebben in interactie met andere 
neuronale netwerken een regulerende en modulerende rol bij emotionele en cogni-
tieve adaptieve processen. 
 
Concluderend lijkt bij de bipolaire stoornis in een aanzienlijk deel van de patiënten 
sprake te zijn van, matig ernstige, persisterende cognitieve functiestoornissen, die 
varieren in de tijd, effect hebben op het beloop van de ziekte, kwantitatief verschillen 
van cognitieve stoornissen bij schizofrenie, en slechts zeer ten dele verklaard kunnen 
worden door klinische variabelen. Deze aspecifieke cognitieve functiestoornissen 
zijn mogelijk ernstiger bij psychotische bipolaire patiënten, gepaard gaande met 
vroege, eveneens aspecifieke neurobiologische afwijkingen in het brein. Disconnecti-
viteit, disbalans en verlies van GABA-erge interneuronen spelen onder andere een 
rol bij deze afwijkingen in neurale netwerken, die ontstaan door (epi-)genetische 
interacties met omgevingsfactoren als, bijvoorbeeld, stress en medicatie. 




