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INLEIDING
Ditproefschriftbeschrijftonderzoeknaardegevoeligheidvoorstressenstressgerelateerde
psychiatrische stoornissen, zoals depressie. Stress is een belangrijke factor in het ontstaan
vanpsychiatrischeaandoeningen.Zogaataaneendepressieveepisodevaakeeneenmalige
heftige stressvolle gebeurtenis (lifeevent), of een langdurige periode van minder heftige
stress vooraf. Maar niet iedereen die een stressvolle gebeurtenis meemaakt, wordt
depressief.Dekansdatiemandpsychiatrischeproblemenontwikkelt,isookafhankelijkvan
de perceptie van de stressor en zijn of haar kwetsbaarheid voor psychiatrische
aandoeningen. Deze kwetsbaarheid is een combinatie van genetische, biologische en
psychosociale factoren. In dit proefschrift zijn twee biologische systemen die worden
genoemdalsmogelijkeoorzaakvoorstressgerelateerdepsychiatrischeaandoeningen,nader
onderzocht. Dit zijn de hypothalamushypofysebijnieras (HHBas) en het serotonerge
systeem. Deze systemen en hun relatie met stress en depressie worden in de volgende
paragrafen beschreven. Daarna volgt een samenvatting van de bevindingen uit dit
proefschriftenafsluitendeenbeknopteconclusie.

ACHTERGROND
De HHB-as
DeHHBasiseenbelangrijkecomponentvanhetstresssysteem.HetdoelvandeHHBasis
om de stressrespons die op gang is gebracht door sympathische activiteit, in stand te
houden.DeHHBasbestaatuiteencascadevangebeurtenissendieuiteindelijkresulteertin
afgifteindebloedbaanvanglucocorticoïden,ookwelstresshormonengenoemd(hoofdstuk
1,figuur1).Deeerstestapindezecascadeisdatdehypothalamusdehypofysestimuleert
tot verhoogde afgifte van het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) in de bloedbaan. Dit
ACTH zet op zijn beurt de bijnieren aan tot de productie van glucocorticoïden. De
belangrijkste glucocorticoïden zijn cortisol (in mensen) en corticosterone (in knaagdieren).
De
activiteit
van
de
HHBas
wordt
nauwkeurig
gereguleerd
door
terugkoppelingsmechanismen(negativefeedback)vanglucocorticoidenophetniveauvande
hypothalamusenhypofyse.
In normale, fysiologische, situaties volgt de HHBas een vierentwintiguursritme met een
piek in activiteit in de vroege ochtend. De HHBas wordt ook geactiveerd op het moment
dat de hersenschors en amygdala een gebeurtenis als stressvol bestempelen. De
glucocorticoïden die zo vrijkomen houden de stressrespons in stand door energie te
mobiliseren en ontstekingsprocessen te remmen. Daarnaast worden kortdurend de
leerprocessen en het geheugen gestimuleerd. De intensiteit van de HHBas neemt weer af
alsdestressorverdwijnt,waardoordematevanHHBasactiviteiteenafspiegelingisvande
ervarenstress.
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Bijlangdurigestresskandeterugkoppelingvanglucocorticoidenopdehogereniveausvan
de HHBas falen, waardoor het lichaam langdurig blootgesteld wordt aan hoge
concentratiesglucocorticoiden.Ditwordtgezienbijongeveerdehelftvandepatiëntenmet
een depressieve stoornis. Hoge concentraties glucocorticoiden kunnen schadelijk kan zijn
voor het lichaam en het centrale zenuwstelsel. De HHBas terugkoppeling en
cortisolspiegelsnormaliserenweeralsdepatiëntishersteltvandedepressieveepisode.Het
is echter nog niet duidelijk of de HHBas afwijkingen bij depressieve patiënten het gevolg
zijn van de stress die deze patiënten ervaren of dat ze de oorzaak zijn van de depressieve
episode. In de hoofdstukken 5 en 9 hebben we een poging gedaan om hier meer
duidelijkheidinteverschaffen.

Het serotonerge systeem
De monoamine hypothese
Serotonine is een neurotransmitter, eenvoudig gezegd een molecuul dat de
signaaloverdrachttussen(zenuw)cellenreguleert.Eenneurotransmitterwordtdoordepre
synaptischecelindesynaps(deruimtetussenzenuwcellen)losgelaten.Daarbindthetzich
aan receptoren op de ontvangende cel. Het signaal wordt beëindigd door afbraak van
serotonineofdoorheropnamevanserotonineindepresynaptischecel.Ditlaatstegaatvia
deserotoninetransporter.
Serotonineisbetrokkenbijderegulatievanonderandereslaap,eetlustenseksueleactiviteit.
Halverwegedevorigeeeuwwerdpertoevalontdektdatserotonergeactiviteitinvloedheeft
op de gemoedstoestand van mensen. Het bleek namelijk dat medicijnen die aangrijpen op
het monoamine metabolisme, waartoe ook serotonine behoort, de stemming van de
behandelde patiënten beïnvloeden. Later bleek ook dat depressieve patiënten die door
suïcideomhetlevenwarengekomen,weinigserotonineinhunhersenenhadden.
Ditisallemaalindirectbewijs.Directerbewijsdatserotoninevaninvloedkanzijnopgedrag
en stemming, kan geleverd worden door de serotoninespiegels in de hersenen
experimenteelteverlagen.Serotoninekandebloedhersenbarrièrenietpasseren.Dithoudt
indatdeproductievanserotonineinhetcentralezenuwstelselvolledigafhankelijkisvande
aanwezigheid van tryptofaan, de bouwsteen van serotonine (hoofdstuk 1, figuur 2).
Tryptofaan is een essentieel aminozuur, een stof die het lichaam zelf niet kan maken en
daaromuitdevoedingopgenomenmoetworden.Alsdetryptofaanspiegelsinhetbloederg
laagzijn,ontstaatereentekortaanserotonineindehersenen.Opdezemanierkunnende
effecten serotonine op stemming en gedrag onderzocht worden. Tijdens experimenten
waarindetryptofaanspiegelsgedurendeenkeleurensterkverlaagdwaren,rapporteerden
mensen met een genetische kwetsbaarheid voor depressieve stoornissen en patiënten die
hersteld waren van een depressieve episode, een toename van depressieve klachten.
Overigens werden mensen zonder psychische kwetsbaarheid voor depressie vaker
geïrriteerdenagressieftijdenseentryptofaandepletietest.
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In de hoofdstukken 2, 3, 6, 7 en 8 beschrijven wij de effecten van chronische tekorten aan
tryptofaanopgedragenHHBasactiviteitbijproefdierenenmensen.

Monoaminerge antidepressiva
Dezebevindingenhebbengeleidtotdehypothesedatdepressiesamenzouhangenmeteen
tekort aan serotonine enbehandeld zou kunnen worden door de serotonine spiegels inde
hersenen te verhogen. Recentelijk is deze theorie in opspraak gekomen door de beperkte
werkingvandehuidigemonoaminergeantidepressiva.Tochvormtdeserotoninehypothese
nog steeds het uitgangspunt voor de medicamenteuze behandeling van depressieve
stoornissen. De werking van de meest gebruikte antidepressiva, de tricyclische
antidepressiva (TCA) en de selectieve serotonine heropname remmers (SSRI), is gebaseerd
op het blokkeren van de heropname van de door de zenuwcellen uitgestoten serotonine
en/ofnoradrenaline.Hierdoorwordtdeconcentratievandezestoffenindesynapstijdelijk
verhoogd. Dit zou de signaaloverdracht tussen de zenuwcellen verbeteren. Helaas zijn de
effecten van deze medicijnen meestal pas na twee tot zes weken zichtbaar en hebben ze
behoorlijkwatbijwerkingen.SSRI’shebbenietsminderbijwerkingendanTCA’s,doordatze
specifieker op serotonine aangrijpen. Ook is het stoppen met deze medicamenten niet
zonder risico’s. Acuut stoppen met een SSRI kan symptomen geven die ook voorkomen
tijdens een depressieve episode, zoals geïrriteerdheid, angst, hoofdpijn en onrust. Deze
symptomen ontstaan meestal twee tot vijf dagen na het stoppen met de SSRI en duren
ongeveereenweek.ErwordtdaaromaangeradeneenbehandelingmeteenSSRIlangzaam
af te bouwen. In hoofdstuk 4 beschrijven we de effecten van acuut stoppen met een SSRI
(citalopram)opserotoninemetabolismeengedrag.

SAMENVATTING ONDERZOEKSHOOFDSTUKKEN
Deel 1: pre-klinische studies
Heteerstedeelvanditproefschriftbestaatuitdierexperimentelestudies.Indezestudieszijn
deeffectenvanexperimenteleverstoringeninhetserotonergesysteemofdeHHBasopde
fysiologie en gedrag van de dieren onderzocht. Het gedrag van de dieren is gemeten met
eenzogenaamdstartlesysteem.Hiermeekandereactiviteitvanhetdier,zijngewenningaan
stressendegevoeligheidvoorstressgemetenworden.Hetwerktalsvolgt:Eenratzitineen
kooitjeenkrijgtheelkorteenluidgeluidtehoren(120dB).Hieropvolgteenschrikreactiedie
te meten is aan het aanspannen van de spieren van het dier, de startle respons. Normaal
gesproken wennen dieren aan de geluiden, waardoor de startle respons na herhaalde
blootstelling aan de stimulus afneemt. De startle respons kan versterkt worden door
bijvoorbeeldstress,angstenbepaaldemedicijnen(hoofdstuk1,figuur4).

Inhoofdstuk2isdezeonderzoeksopzetgebruiktomdegevolgenvanlangdurigzeerlage
serotoninespiegelsindehersenenopdegevoeligheidvoorstressbijrattenteonderzoeken.
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Derattenwerdenintweegroepenverdeeld,waarbijdeenehelftnormaalvoerkreegende
andere helft voer met weinig tryptofaan (10% van het normale dieet). Het bleek dat deze
ratten gevoeliger waren voor stress dan de dieren die het normale voer kregen. In eerste
instantie verschilden de reacties van decontrole en tryptofaanarme dieren niet van elkaar.
Maarnahetinvoerenvaneenstressvollegebeurtenis,namelijktienminutenimmobilisatie
eenpaaruurvoorhetstartleexperiment,wasereenduidelijkverschiltezienindereacties
van de groepen dieren. De dieren die het tryptofaanarme dieet kregen, reageerden veel
sterker op de geluiden en hadden hogere HHBasactiviteit dan de controledieren. Dit laat
zien dat lage serotonine gehaltes in de hersenen leidt tot verhoogde gevoeligheid voor
stress.Maarondanksdeverhoogdereactiviteitbijdelaagtryptofaandieren,kondenzewel
wennenaandegeluiden.
Inhoofdstuk3hebbenweonderzochtofdezeversterktestartleresponsebijdedierenmet
een tryptofaanarm dieet wordt bepaald door een specifieke serotoninereceptor.
Serotoninereceptorenzijngelokaliseerdindewandvaneencel.Zebindenaanextracellulair
serotonine en geven zo het signaal door. Op dit moment zijn er veertien verschillende
serotoninereceptorenbekend,opgedeeldinzevenfamilies(5HT1tot5HT7).Doorrattendie
tryptofaanarm voer krijgen te behandelen met een agonist, een stof die de receptor
stimuleert,ishetmogelijkomtetestenofdeveranderingingedragveroorzaaktwordtdoor
diespecifiekereceptor.Dithebbenwegedaanmetdeserotoninereceptoren5HT1A,5HT2A,
5HT2C en 5HT3. Dit resulteerde in een versterkte startle response bij toediening van de 5
HT1Aagonist en een afgenomen reactie bij ratten die de 5HT2Cagonist hadden gekregen.
Dezeeffectenzijnwelteverklaren.De5HT1Areceptorisnamelijkeenautoreceptordiede
afgiftevanserotoninereguleert.Activatievande5HT1Areceptorvermindertdusdeuitstoot
van serotonine in de synaps. Hierdoor kan een 5HT1Areceptor agonist het effect van het
laagtryptofaandieetversterken.Overdewerkingvande5HT2Creceptorisminderbekend.
De verlaging van de schrikreactie door de 5HT2cagonist kan klinisch interessant zijn. Dit
duidt er namelijk op dat een 5HT2Cagonist de gevoeligheid van externe stimuli kan
verminderen en zou mogelijk een aangrijpingspunt kunnen zijn bij de behandeling van
depressieenangststoornissen.
De serotonerge activiteit in de hersenen kan beïnvloed worden door verminderde inname
van tryptofaan, door gebruik van een SSRI of door met een SSRI te stoppen. Dit wordt
beschreven in hoofdstuk 4. Het langdurig toedienen van een SSRI aan ratten put de
serotoninevoorraden in de hersenen uit. Twee dagen nadat de SSRI gestopt is, is het
serotoninemetabolismeweliswaarverhoogd,maarzijndevoorradennogsteedsopeenlaag
peil. Dit lijkt paradoxaal, aangezien hierboven staat dat dat SSRI’s juist zorgen voor een
toenamevandehoeveelheidserotonineindesynaps.Eenmogelijkeverklaringzouzijndat
SSRI gebruikwel leidt tot verhoogde extracellulaire concentraties van serotonine, maar dat
het effect hiervan wordt beperkt door een verminderde opslag en daardoor verminderd
hergebruik van serotonine. De verandering in serotoninemetabolisme is ook te zien in
hogere startle responsen bij ratten waarbij de SSRI toediening in één keer gestopt is. Deze
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effecten zijn al twee dagen na het stoppen van de SSRI te zien. Dit is interessant voor de
medischepraktijk,omdatditbetekentdatdeserotonergeactiviteitalverstoordkanzijnals
mensenhunmedicijnenéénofmeerdagenvergeten.Ditiszekernietondenkbeeldig,omdat
de “noncompliance” van antidepressiva zeer hoog is. Als de patiënt tijdens SSRI
behandelingsymptomenontwikkeltdiesamenhangenmeteenveranderingvanserotonerge
activiteit,terwijldebehandelaardenktdatdepatiëntadequaatbehandeldwordt,isereen
risico dat de symptomen verkeerd worden geïnterpreteerd en de behandeling onnodig
aangepast wordt. Bij patiënten die een hoog risico hebben op noncompliance, kan het
daarominteressantzijnomSSRI’smeteenlangerehalfwaardetijdtegebruiken,ofzelfsom
depotpreparatenteontwikkelen.
Het laatste dierexperimentele hoofdstuk, hoofdstuk 5, gaat over stressgevoeligheid en
gewenning aan stress bij dieren met hoge corticosteron spiegels en falende HHB
asterugkoppeling. In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat lage tryptofaanspiegels
samengaan met een verhoogde HHBasactiviteit. In dit hoofdstuk wilden we een mogelijk
causaalverbandtussenHHBasactiviteitzelfendehogestartleresponsuitsluiten.Hierbijis
gebruikgemaaktvancorticosteronpellets.Zo’npelletwordtonderdehuidgeïmplanteerd
engeeftconstantcorticosteronaf,waardoordeHHBasgepasseerdwordt.Dezedierenzijn
op dezelfde manier getest als de ratten in hoofdstuk 2. Zoals verwacht werden de sterke
startle responsen in hoofdstuk 2 niet veroorzaakt door de toegenomen HHBasactiviteit.
Sterker nog, de reacties van de met corticosteron behandelde dieren waren minder heftig
dan die van de controleratten en de gewenning aan stress was niet verstoord. Nog
opvallender was dat de variabiliteit van het gedrag tussen de ratten met een corticosteron
pellet veel minder groot was dan in de controlegroep. De oorspronkelijke vraag of de
verstoorde HHBas bij depressieve stoornissen oorzaak of gevolg is van de doorgemaakte
stress, lijkt beantwoord te worden door bovengenoemde resultaten: een verstoorde HHB
asactiviteitbeïnvloedtdegewenningaanstressniet.Hetkanweldereactiviteitverminderen
endaardoordeimpactvaneenstressvollegebeurtenisverminderen.
In het kort lijkt de conclusie dat verstoringen van serotonine in de hersenen leidt tot
verhoogdereactiviteitenversterktestressrespons.EennietoptimaalfunctionerendeHHB
as met hoge glucocorticoidspiegels leidt niet tot verhoogde reactiviteit, maar wel tot
verminderdevariabiliteitvangedrag.

Deel 2: klinische studies
Het tweede deel van dit proefschrift gaat over de effecten van chronische tekorten van
tryptofaan en langdurig verstoorde HHBasfunctie op gevoeligheid voor stress en
psychiatrische aandoeningen bij mensen. In tegenstelling tot bij de dierexperimentele
studies hebben we bij de klinische studies gezocht naar condities waarin deze systemen
verstoordzijn.ZoalseerdergezegdiseenafwijkendeHHBasfunctieaanweziginongeveer
50%vandedepressievepatiënten.Langdurigeverlagingvantryptofaanspiegelskomtonder
anderevoorbijpatiëntenmeteencarcinoïdtumorofpatiëntendiebehandeldwordenmet
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interferonalpha. Het mechanisme hierachter wordt hierna besproken. Carcinoïd tumoren
zijn zeldzame en zeer langzaam groeiende tumoren die meestal gelokaliseerd zijn in de
darmen. Ze produceren een verscheidenheid aan stoffen, waarvan serotonine de
belangrijkste is. Dit serotonine kan niet in de hersenen komen, maar door de enorme
productie van serotonine wordt wel 60% van de tryptofaan voorraden in het lichaam
verbruikt.Hierdoorkanindeherseneneentekortaanserotonineontstaan.
In hoofdstuk 6 laten we zien dat carcinoïd patiënten met lage tryptofaanspiegels meer
cortisol uitscheiden in de urine per etmaal dan patiënten met normaal tot hoge
tryptofaanspiegels.Decortisolspiegelshangennietsamenmetdematevantumoractiviteit.
Deze uitslagen bevestigen de resultaten van hoofdstuk 3. Een carcinoïd tumor kan gezien
wordenalseenfysiekestressorenmogelijkisdeziektezelfookeenpsychologischestressor,
onder andere door de onzekerheid en de vele ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Ook
bij mensen lijkt het dus zo te zijn dat lage tryptofaanspiegels de gevoeligheid voor stress
vergoten.
Inhoofdstuk7isonderzochtofpsychischeproblementijdensbehandelingmetinterferon
alpha samenhangen met verminderde beschikbaarheid van tryptofaan voor de hersenen.
Interferonalphaiseencytokine,eenstofdieeenenzymaanzetdattryptofaanafbreekt.Het
wordt gebruikt in de behandeling van onder andere virale hepatitis en bepaalde soorten
kanker. Bijwerkingen van behandeling met interferon zijn onder andere lichamelijke
symptomen, zoals vermoeidheid en spierpijn, depressieve symptomen en symptomen als
impulsiviteit en prikkelbaarheid. Het grote voordeel van onderzoek bij deze patiënten
boven patiënten met een carcinoïd tumor is dat het beginmoment van de behandeling
bekend is, zodat prospectief onderzoek gedaan kan worden. Het bleek dat van de drie
symptoomclusters die we vonden (lichamelijke klachten; affectieve symptomen bestaande
uitangstendepressie;problemenindesocialeinteractiezoalsvaakinruziesverzeildraken)
alleendeproblemenindesocialeinteractievoorspeldkondenwordendoordeverandering
inbeschikbaarheidvantryptofaanvoordehersenen.Descoresopdeanderefactorentijdens
de behandeling werden voornamelijk bepaald door de score voor aanvang van de
interferonbehandeling. In tegenstelling tot de eerdere resultaten van de acute tryptofaan
depletietesten is bij deze patiënten een daling van de tryptofaanspiegels
hoogstwaarschijnlijk niet oorzakelijk verbonden met depressieve symptomen. Dit zou
kunnenkomendoordatdedalingintryptofaanspiegelstijdensinterferonalphabehandeling
veelgeleidelijkerontstaatenminderernstigisdantijdenseenacutetryptofaandepletietest.
Een andere mogelijkheid is dat deze patiënten, in tegenstelling tot de patiënten die
depressieve klachten rapporteerden tijdens de acute tryptofaan depletietest, geen
psychiatrischevoorgeschiedenishadden.
In hoofdstuk 8 hebben we vervolgens onderzocht of een genetische kwetsbaarheid in het
serotoninemetabolismekanbijdragenaanhetontwikkelenvanpsychiatrischesymptomen
bijlagetryptofaanspiegels.Inditgevalhebbenweonsgerichtopgenetischevariantenvan
de serotoninetransporter. Het serotoninetransportergen heeft twee functionele
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verschijningsvormen: een meer of minder actieve variant,respectievelijkhet l of hets allel
genoemd. Bij de minder actieve variant wordt de serotonine die vrij is gekomen in de
synapsspleet, minder snel in de cel teruggepompt. Dit s allel wordt vaak in verband
gebracht met een verhoogde gevoeligheid voor stress en een grotere kans op het
ontwikkelen van depressieve aandoeningen. Ook in dit onderzoek bleken
carcinoïdpatiënten met twee s allelen gevoeliger te zijn voor lage tryptofaanspiegels dan
patiënten die tenminste één l allel hebben. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat bij een s
alleldeserotoninemindergoedhergebruiktkanworden.Daardoorzoudendezepatiënten
mogelijkmeerafhankelijkzijnvandetoevoervantryptofaan.
Ook bij mensen hangt een verminderd functioneren van serotonine in de hersenen dus
samen met toegenomen stressgevoeligheid en verandering in gedrag. Er is echter geen
eenduidige relatie tussen een tekort aan serotonine en een psychiatrische stoornis. Dit zou
kunnen betekenen dat serotonine voornamelijk belangrijk is voor de ernst van de
aandoening en niet voor de richting. Aan de andere kant worden condities met een laag
tryptofaan gehalte voornamelijk gekenmerkt door symptomen van agressie, depressie en
angst. Het zou dus ook kunnen dat er een specifiek serotonine syndroom bestaat dat niet
herkendwordtindehuidigeDSMclassificatie.
Het laatste onderzoekshoofdstuk behandelt de HHBasactiviteit in relatie tot depressieve
aandoeningen (hoofdstuk 9). Het doel van deze studie was om erachter te komen of
veranderingen in HHBas functie voorafgaan aan of volgen op het herstel uit een
depressieve episode. Dit is gedaan door ernstig depressieve, therapieresistente patiënten
(maximaal)16wekenlangtevervolgen.Elkeweekwerdeendepressieinterviewgehouden
(Hamilton Depression Rating Scale, HDRS) en bloed afgenomen. In het bloed werden de
cortisolspiegelsbepaald.Ookwerdendewittebloedcellenonderzochtopdewerkingvande
glucocorticoidreceptorfunctie, een maat voor de functie van de HHBasterugkoppeling.
Helaaswasdepopulatietekleinenkwamenteweinigpatiënteninremissieomconclusies
te kunnen trekken over het chronologische verband tussen herstel uit een depressieve
episode en HHBasfunctie. Ondanks het kleine aantal patiënten was er wel een sterke
samenhang tussen de depressiescore en de glucocorticoidreceptorfunctie. Hoewel we niet
kunnen aantonen wat er eerst komt – het herstel van HHBas functie of het herstel uit de
depressie – toont dit onderzoek aan dat verandering van HHBasfunctie ook bij mensen
samengaat met veranderingen in stemming en gedrag. Als we dit koppelen aan onze
bevindingen in hoofdstuk 5 dat hoog corticosterone resulteert in verminderde inter
individuele variabiliteit bij ratten, is het verleidelijk om te veronderstellen dat de
verminderde HHBasfunctie bij ernstig depressieve patiënten een fluctuatie in stemming
bemoeilijkt,waardoorzemindermakkelijkuithundepressiekomen.
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CONCLUSIE
Dit proefschrift bevestigt dat de gevoeligheid voor stress beïnvloed kan worden door de
werking van het serotoninesysteem en de HHBas. Dit is aangetoond in onderzoek met
proefdieren en bij patiënten met langdurige verstoringen van serotoninemetabolisme en
HHBasfunctie. Veranderingen in het serotoninesysteem kunnen ook leiden tot
veranderingen in gedrag. Er is een aanzet gegeven tot het beschrijven van een
serotonineafhankelijk syndroom binnen de psychiatrie. Door ons te richten op patiënten
zonderpsychiatrischevoorgeschiedeniswashetmogelijkompuurnaardesymptomenvan
laagtryptofaantekijken.Indezegroeppatiëntenleidtlaagtryptofaannietdirecttotmeer
depressieveklachten,indezinvansomberestemmingofeengebrekaaninteresse.Wezien
weldatdegevoeligheidvoorstresstoeneemtendatpatiëntenmeerproblemenindesociale
interactie (ruzies, niet begrepen voelen, impulsiviteit) rapporteren. Dit komt overeen met
eerdere studies waarin geconcludeerd werd, dat patiënten met langdurige
tryptofaanverlaging zonder psychiatrische voorgeschiedenis voornamelijk last hebben van
impulsiviteit en prikkelbaarheid. Helaas worden in de klinische praktijk deze symptomen
niet altijd als zodanig herkend, doordat ze vaak als subitems in bijvoorbeeld
depressievragenlijsten of DSM categorieën meegenomen worden. Wij pleiten er daarom
voor dat dit serotonineprofiel een aparte plaats krijgt binnen de DSMIV en in
psychiatrischevragenlijsten.Ditwordtbeschreveninhoofdstuk10.
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