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N E D E R L AN D S E S AM E N VAT T I N G
Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) is een psychiatrische aandoening die
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer verschillende
persoonlijkheidstoestanden

die

herhaaldelijk

de

controle

over

het

gedrag van de persoon nemen. DIS werd eerder ook wel meervoudige
persoonlijkheidsstoornis genoemd. Elk van deze persoonlijkheidstoestanden
heeft een eigen patroon van waarnemen en denken over de omgeving en
het zelf. Verschillende prototypische persoonlijkheidstoestanden kunnen
worden onderscheiden in DIS. In een neutrale persoonlijkheidstoestand
(NPS) focussen DIS patiënten op het functioneren in het dagelijks leven
en bestaat er volledige of gedeeltelijke amnesie voor trauma-gerelateerde
herinneringen. In een trauma-gerelateerde persoonlijkheidstoestand (TPS)
hebben DIS patiënten toegang tot trauma-gerelateerde herinneringen en
wordt er emotioneel en lichamelijk sterk gereageerd op triggers die aan het
trauma doen denken.
Ondanks dat DIS sinds 1980 in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual,
de standaard voor psychiatrische diagnostiek) is opgenomen, bestaat er een
voortdurende discussie tussen aanhangers van het zogenaamde traumaen fantasiemodel over de ontstaanswijze en diagnostische validiteit van de
stoornis. Jaren van misdiagnose zijn vaak eerder de regel dan uitzondering
bij DIS patiënten.
Voorstanders van het traumamodel nemen aan dat DIS is gerelateerd aan
vroegkinderlijke traumatisering, waarbij factoren zoals ernstig verstoorde
hechting en chronische mishandeling en verwaarlozing van invloed zijn.
DIS wordt daarbij gezien als een ernstige trauma-gerelateerde stoornis,
doorgaans samen voorkomend met posttraumatische stress stoornis. Aan
de andere kant zijn voorstanders van het fantasiemodel van mening dat
DIS bewust of onbewust wordt gesimuleerd en dat het een gevolg is van
suggestieve psychotherapie of socioculturele invloeden, zoals bijvoorbeeld
de media, kerk of televisie. Er wordt gedacht dat suggestibiliteit en
fantasierijkheid belangrijke mediërende factoren zijn. De controverse rondom
DIS kan blijven bestaan zolang

er slechts beperkt neurowetenschappelijke
evidentie voorhanden is.
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Objectieve informatie zoals structurele en functionele beeldvorming van de
hersenen bij DIS patiënten en patiënten met posttraumatische stress stoornis
(PTSS), kan inzicht bieden in overeenkomsten en verschillen in neurale
correlaten van deze aandoeningen en aanwijzingen geven over in welke
mate een traumacomponent van invloed is. Door daarnaast ook actrices te
includeren die DIS nabootsen kan er meer worden gezegd over de mate
waarin DIS te simuleren is, zowel op een scala aan psychologische maten, als
voor patronen van activatie in de hersenen. Door PTSS patiënten en actrices
die DIS simuleren mee te nemen als controlegroep voor gediagnosticeerde
DIS patiënten, kan het huidige onderzoek nieuwe inzichten bieden die zowel
voorstanders van het trauma- als van het fantasiemodel kunnen informeren.
Dit proefschrift is er op gericht om, naast nieuwe inzichten uit psychologische
maten, neurobiologische gegevens aan de hand van structurele en functionele
beeldvorming van de hersenen te bieden.
In een review werd enige tijd geleden de wetenschappelijke evidentie voor het
trauma- en fantasiemodel van dissociatie besproken. Hierin werd geconcludeerd
dat wanneer er gecontroleerd wordt voor fantasierijkheid, pathologische
dissociatie nog steeds voorspellend is voor een verleden met traumatische
ervaringen. Er werd weinig bewijs gevonden voor de veronderstelling dat
de relatie tussen trauma en dissociatie het gevolg is van suggestibiliteit of
onechte herinneringen aan trauma. Voorstanders van het fantasiemodel
hebben echter gereageerd op dit review en suggereren dat er te snel causale
conclusies worden getrokken op basis van correlationele verbanden. Hoewel
reviews zeer waardevol zijn voor het debat tussen aanhangers van beide
modellen, zijn ze gebaseerd op studies die geen van alle DIS direct hebben
vergeleken met PTSS, actrices die DIS nabootsen en gezonde controles. In
hoofdstuk 2 hebben wij voor het eerst deze groepen met elkaar vergeleken op
een aantal goed gevalideerde psychologische maten waarmee beoogd werd
zowel hypothesen uit het traumamodel als uit het fantasiemodel te testen.
Voor een deel van deze maten hebben we eveneens gekeken of de gevonden
patronen afhankelijk zijn van de persoonlijkheidstoestand (NPS of TPS) en
of dit al dan niet nagebootst kan worden door actrices die DIS simuleren. Er
werden meer significante verschillen gevonden tussen groepen op traumagerelateerde maten, dan op lijsten die gerelateerd zijn aan de ideeën van het
fantasiemodel. Betreffende de trauma-gerelateerde lijsten rapporteerden DIS
patiënten de hoogste scores, gevolgd door PTSS en daarna HC. Wanneer er
werd gekeken naar persoonlijkheidstoestand afhankelijke resultaten, werden
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hogere scores in de TPS gevonden voor trauma-gerelateerde maten. Verder
werden er nauwelijks verschillen gevonden tussen de groepen op lijsten die
fantasierijkheid en suggestibiliteit meten, hetgeen pleit tegen de belangrijkste
hypothesen van het fantasiemodel.
Er is slechts beperkt neurowetenschappelijke onderzoek gedaan naar
mogelijke neuroanatomische verschillen tussen DIS patiënten en gezonde
of getraumatiseerde controles. Hoewel er in eerder onderzoek aanwijzingen
zijn gevonden voor een trauma-gerelateerde oorsprong van DIS, is de directe
etiologische relatie tot vroegkinderlijke traumatisering niet eerder onderzocht.
Een kleiner volume van de hippocampus is herhaaldelijk beschreven in
onderzoeken naar neuro-anatomische verschillen tussen getraumatiseerde
personen, met of zonder psychiatrische stoornissen, en gezonde controles.
In hoofdstuk 3 hebben we ons gericht op het onderzoeken van verschillen in
morfologie van de hippocampus tussen DIS, PTSS en gezonde controles in
relatie tot vroegkinderlijke traumatisering. Zowel veranderingen van volume
als regionale veranderingen van vorm werden onderzocht bij personen
met DIS en PTSS. De resultaten van de studie in hoofdstuk 3 tonen aan dat
mensen met DIS een kleiner volume in de linker en rechter hippocampus
hebben in vergelijking met PTSS en gezonde controles (HC). Voor de rechter
hippocampus werd een statistische trend gevonden met een kleiner volume
in PTSS in vergelijking tot HC. Verder werden er regionale vormcontracties
in verschillende sub-gebieden van de hippocampus, te weten CA (Cornu
Ammonis)1 , CA2 - 3 en subiculum, gevonden bij DIS en PTSS in vergelijking
met HC. Deze bevindingen zijn in lijn met eerdere studies in DIS, PTSS en
slachtoffers van vroegkinderlijke traumatisering. De belangrijkste bevinding
van hoofdstuk 3 was de relatie tussen traumatisering in de kindertijd en
volume en vorm van de hippocampus in patiënten met DIS en PTSS. Deze
resultaten bieden empirische ondersteuning voor het klinische concept dat
DIS een stoornis is gerelateerd aan vroegkinderlijke traumatisering.
In eerder onderzoek is aangetoond dat ernstige en chronische stress het
functioneren beperkt op taken die betrokkenheid van de prefrontale cortex
vereisen. Eerder taak-gebonden hersenonderzoek heeft laten zien dat er bij
PTSS tekorten in het functioneren van het werkgeheugen bestaan, welke
geassocieerd zijn met verminderde activatie van de prefrontale cortex.
Hoewel DIS door het traumamodel wordt beschouwd als een ernstige traumagerelateerde stoornis, zijn er nog geen studies geweest die de neurale
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activatie tijdens een werkgeheugentaak hebben onderzocht in DIS, PTSS en
gezonde controles. In hoofdstuk 4 hebben we de patronen van hersenactiviteit
tijdens een zogenaamde n-back werkgeheugentaak bestudeerd in deze
groepen en hebben we daarnaast ook gekeken naar verschillen in prestatie en
hersenactivatie tussen de verschillende persoonlijkheidstoestanden in DIS,
de NPS en TPS. Gedragsdata liet zien dat DIS patiënten in TPS langzamer en
minder accuraat presteerden op de n-back taak in vergelijking met NPS, HC
en PTSS. De resultaten van het functionele hersenonderzoek laten zien dat
NPS, HC en PTSS grotendeels dezelfde gebieden activeren in het prefrontale
pariëtale netwerk, welke geassocieerd is met werkgeheugen processen. In
TPS werd beperktere activatie van dit netwerk gevonden, onafhankelijk van
de mindere taakprestatie. TPS heeft toegang tot en een voortdurende focus
op traumatische herinneringen en het kan zijn dat het werkgeheugen daarmee
wordt overspoeld. De bevindingen zijn vergelijkbaar met eerdere resultaten
in PTSS die hypoactivatie van werkgeheugengebieden in het brein lieten zien.
TPS zou kunnen worden ondersteund door bijvoorbeeld EMDR of exposure
toe te passen en daarmee de heftigheid van traumatische herinneringen
te verminderen, waardoor het werkgeheugen kan verbeteren. Hoewel NPS
een vergelijkbare prestatie laat zien ten opzichte van HC, werden wel extra
hersengebieden gebruikt die mogelijk nodig waren om deze prestatie te
bereiken. Bovenstaande bevindingen tonen het belang van differentiatie
tussen de verschillende prototypische persoonlijkheidstoestanden in DIS in
relatie tot het functioneren van het werkgeheugen.
Hoewel er in hoofdstuk 4 verschillen zijn gevonden tussen neutrale en
trauma-gerelateerde

persoonlijkheidstoestanden,

kunnen

voorstanders

van het fantasiemodel suggereren dat deze resultaten ook door simulatie
tot stand zijn gekomen. Wanneer patronen van activatie in het brein
systematisch verschillen tussen DIS patiënten en DIS simulerende gezonde
controles, kan dit voor toegenomen inzicht in de validiteitsdiscussie van de
diagnose zorgen. Eerder hersenonderzoek heeft reeds aangetoond dat er
persoonlijkheidstoestand afhankelijke patronen van activatie zijn gevonden in
DIS, welke niet door DIS simulerende controles konden worden nagebootst. In
hoofdstuk 5 is onderzocht of de eerder gevonden verschillen tussen NPS en
TPS op een werkgeheugentaak stand houden wanneer wordt gecontroleerd
voor factoren van simulatie. DIS patiënten in zowel NPS als TPS zijn hiervoor
vergeleken met DIS simulerende gezonde actrices, die een NPS als TPS
hebben nagebootst na daarin te zijn getraind.
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Het bleek dat er verschillen tussen beide groepen zichtbaar waren op het
vlak van hersenactivatie en daarnaast presteerden de actrices beter op
de werkgeheugentaak dan de DIS patiënten. Deze verschillen zouden een
traumacomponent kunnen weerspiegelen, aangezien uit een aantal eerdere
onderzoeken is gebleken dat zowel trauma als dissociatie verband houden
met verminderd functioneren van het werkgeheugen. De verschillen tussen
persoonlijkheidstoestanden

binnen

de

patiëntengroep

waren

minder

consistent in hoofdstuk 5 dan in hoofdstuk 4, hetgeen kan komen door het
gebruik van een ander model in de analyses. De interactie-effecten tussen
groep, met patiënten en controles, en toestand, met NPS en TPS, waren minder
uitgebreid dan verwacht en de resultaten van hoofdstuk 5 ondersteunen
slechts ten dele het traumamodel. Mogelijk is ook dat de huidige studie
relatief weinig statistische power bevat om subtiele verschillen betrouwbaar
weer te geven. Indien dit het geval is, kunnen grotere groepen in de toekomst
uitkomst bieden. Wanneer we concluderen dat het patroon van NPS en TPS in
DIS op een werkgeheugentaak nagebootst kan worden door actrices, betekent
dat echter niet dat authentieke trauma-gerelateerde DIS niet bestaat. Mogelijk
is een werkgeheugentaak niet sensitief genoeg om verschillen te detecteren
en zijn er stimuli nodig die meer stoornis specifiek zijn. In overeenstemming
hiermee heeft eerder onderzoek, waarbij trauma-gerelateerd materiaal
werd aangeboden, laten zien dat de persoonlijkheidstoestand afhankelijke
verschillen niet door DIS simulerende actrices konden worden nagebootst.
Samengevat

is

met

dit

proefschrift

gepoogd

om

met

behulp

van

psychologische maten en neuroimaging technieken meer inzicht te bieden
in de correlaten van dissociatieve identiteitsstoornis. De bevindingen in
hoofdstuk 2-4 van dit proefschrift geven voornamelijk empirische steun ten
gunste van een trauma-gerelateerde etiologie van DIS en erkenning voor
de validiteit van de diagnose. En hoewel hoofdstuk 5 een meer gemengd
beeld toont, met resultaten die deels pleiten voor het fantasiemodel en deels
voor het traumamodel van dissociatie, kan geredeneerd worden dat een
werkgeheugentaak mogelijk niet stoornis specifiek genoeg is om onderscheid
te maken tussen DIS patiënten en actrices die de stoornis nabootsen. Hoewel
we ons er van bewust zijn dat er nog veel onbekend is over de hersenstructuur
en functies in DIS, draagt het huidige proefschrift belangrijke informatie aan
ten behoeve van het debat betreffende de etiologie van DIS. Verbeterde
kennis over de neurobiologie van DIS draagt verder bij aan een toegenomen
klinisch begrip en een vermindering van misdiagnoses.

280

39474 Vissia, Eline.indd 280

18-03-16 10:11

39474 Vissia, Eline.indd 281

18-03-16 10:11

