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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



Waar een klein land groot in is

2: De Nederlandse Hersenbank is een van de beste hersenbanken ter wereld.

3: Nederland = klein → lichaam binnen 3 uur in VUmc, Amsterdam voor obductie.

1: Nederland: in klein land grote cohort studies (patiënten met psychiatrische ziekte, 
soms ook familieleden en gezonde vrijwilligers) → veel informatie beschikbaar.



Donor Onderzoeker

De Nederlandse Hersenbank





Dataverzameling tijdens leven

 Van alle donoren bij registratie (medische) informatie
(op)vragen en z.n. psychiatrisch interview afnemen

 (Vijf) jaarlijks informatie opnieuw checken



Registraties

Specificatie psychiatrische ziekten:

N = 733



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



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



Diagnose & Opslag



Hersencellen

Microglia:

Afweer

Neuronen:

Communicators

Astrocyten:

Steuncellen

Oligodendrocyten:

Elektrische isolatie



Post mortem activiteiten

Isolatie en karakterisatie

microglia

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



Post mortem activiteiten

Isolatie en karakterisatie

astrocyten

Analyse van verschillende kweek en isolatie 

protocollen gaande. 

Isolatie astrocyten en microglia isolatie van zelfde 

weefsel mogelijk?

In ontwikkeling

Cellijn generatie van pure primaire kweken

In opstart fase voor microglia. 

Astrocyten wanneer kweken zijn opgezet

Immortalised cell lines



Wereldwijde uitgifte



Stress gerelateerde genexpressie:
verschil depressie - suïcide



Verschillende oorzaak milde hersenontsteking: 
schizofrenie - bipolaire stoornis

Bipolaire stoornis Schizofrenie



Nieuw onderzoek met verse microglia



NHB-Psy maakt meer mogelijk



Lithium



Lithium



Toekomst

•  Patienten

•  DALY’s

•  QoL

•  Individualized medicine

Begrijpen wat er misgaat om zo betere behandelingen te kunnen ontwikkelen






