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Blootstelling aan stress kan een sterke invloed hebben op leer- en geheugenprocessen. Dit is reeds 

bekend in volwassen en oudere individuen, maar met name stressvolle gebeurtenissen in het vroege 

leven blijken ook een belangrijke rol te spelen bij (het versnellen van) cognitieve achteruitgang. Dit is 

met name relevant als het brein al extra kwetsbaar is, zoals het geval is bij de ziekte van Alzheimer.  

Het eerste doel van dit proefschrift was om te bestuderen hoe vroege levenservaringen (positief 

dan wel negatief) veroudering en Alzheimer-gerelateerde veranderingen beïnvloeden, wat ik in 

hoofdstuk 2, 3 en 4 in muismodellen voor deze ziekte onderzoek.  

Een tweede doel was om een beter beeld te krijgen van de onderliggende mechanismen die ten 

grondslag liggen aan de effecten van stress tijdens het vroege leven op zowel de latere cognitie, 

veroudering als de ziekte van Alzheimer.  

Ten derde bestudeer ik hoe acute blootstelling aan stress hormonen de vorming van geheugen 

direct kunnen beïnvloeden, en welke mechanismen daaraan ten grondslag kunnen liggen.  

In Hoofdstuk 1 geef ik een overzicht van de effecten van vroege levenservaringen op later gedrag 

en plasticiteit in het brein. Ik bediscussieer de evidentie in de literatuur dat vroege levenservaringen 

de activiteit van de stress- of HPA as permanent kunnen veranderen, en blijvende gevolgen kan 

hebben voor gedrag en hersenfunctie tijdens het volwassen leven en bij veroudering. Ten slotte geef 

ik een overzicht van de data die de hypothese ondersteunt dat vroege levenservaringen (positief 

danwel negatief) de kwetsbaarheid voor de ziekte van Alzheimer kan beïnvloeden, waarvan ik 

bepaalde factoren verder onderzoek in de hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6.  

In Hoofdstuk 2 laat ik zien dat de hoeveelheid zorg die een moedermuis aan haar pups besteed, 

hun latere leven kan beïnvloeden. Door die zorg bijvoorbeeld te veranderen, bleken er sterke gevolgen 

zijn voor de levensverwachting en pathologische veranderingen in de hersenen van zgn. transgene 

'Alzheimer muizen' met een overproductie van amyloid-β (Aβ) en tau (biAT muizen), de belangrijkste 

neuropathologische kenmerken van de ziekte van Alzheimer, in hun hersenen. Verbeterde moederzorg 

(“early handling”) ontstaat als de moeder en haar pups tijdens de eerste week na de geboorte 

(postnatale dag 2-9) dagelijks voor 15 minuten van elkaar worden gescheiden. Bij de hereniging van 

de moeder en haar pups, laat de moeder dan veel intensievere zorg zien, wat ertoe leidt dat de pups 

verder in een “verrijkte omgeving” opgroeien. Opmerkelijk genoeg resulteerde deze vroege verrijking 

er ook toe dat de pups langer bleven leven en minder Aβ in hun brein hadden. Daarnaast heb ik ook 

verminderde moederzorg geïnduceerd (“vroege levensstress”) door de moeder en haar pups te 

huisvesten onder verarmde omstandigheden met een klein nest en geen zaagsel in de kooi bv, wat 

ertoe leidde dat deze muizen een lagere levensverwachting en meer Aβ in het brein hadden.  

Door gebruik te maken van een ander klassiek Alzheimer muismodel, de APPswe/PS1dE9 muis 

die Aβ-pathologie in het brein ontwikkelt, heb ik in Hoofdstuk 3 verder onderzoek gedaan naar de 

effecten van early handling op Alzheimer-gerelateerde factoren. Early handling zorgde voor 

verminderde plaque pathologie in de hippocampus, terwijl de plaque pathologie in een ander 

hersengebied, de amygdala, niet beïnvloed werd op volwassen leeftijd. Toen deze muizen vervolgens 

getest werden in ruimtelijke, hippocampus-afhankelijke cognitieve taken, bleek door early handling, 

de cognitieve achteruitgang volledig voorkomen te kunnen worden. Dit was niet het geval bij 

geheugentaken die afhankelijk waren van de amygdala.  

In Hoofdstuk 4 heb ik onderzocht wat de rol is van de HPA as bij de effecten van vroege stress 

op Alzheimer gerelateerde achteruitgang. Vroege levensstress zorgt voor verhoogde Aβ 

neuropathologie, wat al zichtbaar op volwassen leeftijd (6 maanden), en dit leidt ook tot een versterkte 

cognitieve achteruitgang, met name cognitieve flexibiliteit, op oudere leeftijd (12 maanden), met 

name cognitieve flexibiliteit. De HPA as activiteit was verhoogd in deze muizen, en negatief 

gecorreleerd met hun cognitieve prestaties. Vervolgens hebben we laten zien dat al een korte, 3-

daagse behandeling met de stof mifepristone (wat de stresshormoon receptor GR blokkeert), de 

cognitieve problemen en verhoogde Aβ neuropathologie in deze muis, geheel kan tegengaan. Dit 



benadrukt de belangrijke rol die stress hormonen zoals glucocorticoïd mogelijk spelen bij de 

ontwikkeling van Alzheimer neuropathologie en symptomen.  

Hoewel het declaratieve geheugen vaak afneemt bij de ziekte van Alzheimer, wordt emotionaliteit 

versterkt. In Hoofdstuk 5 laat ik zien dat APPswe/PS1dE9 muizen die blootgesteld zijn aan vroege 

stress inderdaad een versterkte angstreactie laten zien bij cues die een angstige gebeurtenis 

aankondigen, maar ook in reactie op cues die niet verbonden zijn met een eerdere stressvolle 

gebeurtenis. Ik heb onderzocht of dit gerelateerd was aan veranderingen in synaptische plasticiteit, het 

cellulaire substraat voor leren en geheugen, in de hippocampus van muizen die 1 jaar oud zijn. Hier 

heb ik laten zien dat APPswe/PS1dE9 muizen die waren blootgesteld aan vroege levensstress, een 

atypische en juist versterkte synaptische plasticiteit laten zien, terwijl de gevoeligheid voor een 

GluN2B receptor antagonist afneemt. Deze bevindingen suggereren een centrale rol van de NMDA-

receptor bij de effecten van vroege levenservaringen op volwassen plasticiteit.  

Om verder te onderzoeken wat de onderliggende mechanismen zijn van de veranderde 

synaptische plasticiteit en cognitieve achteruitgang, heb ik in Hoofdstuk 6, APPswe/PS1dE9 muizen 

gedurende hun hele leven behandeld met de glutamaat-modulator riluzole. Riluzole behandeling 

voorkwam de nadelige gevolgen op synaptische plasticiteit al vanaf een vroege leeftijd, en verbeterde 

zelfs de cognitieve vaardigheden van oude muizen die blootgesteld waren aan vroege levensstress. De 

effecten van vroege levensstress, veroudering en de ziekte van Alzheimer, en de verbeteringen van 

riluzole, gingen gepaard met een verandering in de expressie van de excitatory amino acid transporter 

2, welke belangrijk is voor de heropname van glutamaat bij de synapse. Dit suggereert een belangrijke 

rol voor glutamaterge transmissie in de effecten van vroege levensstress op de ziekte van Alzheimer.  

Om beter te begrijpen hoe vroege stress leren en geheugen beïnvloedt tijdens de veroudering en 

de ziekte van Alzheimer, heb ik in Hoofdstuk 7 onderzocht hoe vroege stress de korte- en lange-

termijn synaptische plasticiteit (LTP) beïnvloedt in wild type dieren. Vroege stress bleek beide 

vormen van plasticiteit te verminderen. Daarnaast nam ook de expressie van de NMDA-receptor 

subunit 2B (GluN2B) in de hippocampus af. Het blokkeren van de GluN2B had echter geen effect op 

geheugen en synaptische plasticiteit in muizen die waren blootgesteld aan vroege levensstress, terwijl 

de GluN2B essentieel was voor deze processen in controle muizen. Dit wijst erop dat de GluN2B een 

belangrijke mediator kan zijn van de effecten van vroege levensstress tijdens de rest van het leven.  

In het laatste gedeelte van deze thesis onderzocht ik hoe de acute blootstelling aan stresshormonen 

leren en geheugen kan beïnvloeden. In Hoofdstuk 8 toonden we aan dat corticosteron blootstelling 

direct na een angstvolle ervaring, het vastleggen van het geheugenspoor kan beïnvloeden. Door 

gebruik te maken van verschillende parameters voor dit zgn. conditioneringsexperiment, konden we 

laten zien dat corticosteron tegenovergestelde effecten heeft op het geheugen in mannelijke 

vergeleken met vrouwelijke muizen. Hoewel het stresshormoon de geheugenvorming in mannen 

versterkte, zorgde het hormoon in vrouwelijke muizen voor een verzwakking van het geheugen. Het 

was opvallend dat corticosteron de extinctie van het geheugen wel in beide geslachten versterkte. Dit 

onderzoek laat daarmee zien dat geheugenvorming anders beïnvloed wordt door stresshormonen in 

mannelijke en vrouwelijke muizen.  

Deze bevindingen zijn verder uitgebreid in Hoofdstuk 9, waar ik de effecten van corticosteron 

blootstelling op geheugenspecificiteit in mannelijke muizen heb bestudeerd. Corticosteron zorgt 

ervoor dat de precisie van het geheugen afneemt, wat zorgt voor een gegeneraliseerde angstresponse, 

zelfs wanneer de muizen in een veilige omgeving geplaatst worden. Door gebruik te maken van 

transgene reportermuizen kunnen we cellen onderzoeken die de immediate-early-gene Arc tot 

expressie brengen. Hierdoor was het mogelijk om juist die cellen die verantwoordelijk zijn voor dit 

geheugenspoor, zowel moleculair als ook elektrofysiologisch te kunnen karakteriseren in de gyrus 

dentatus van de hippocampus. Corticosteron zorgt voor een verhoging van het aantal Arc-positieve 

cellen in de gyrus dentatus van getrainde dieren. Daarnaast zorgt corticosteron ervoor dat de Arc-

negatieve cellen actiever worden, wat er mogelijk voor zorgt dat deze cellen sneller opgenomen 

worden in het geheugenspoor. Toen we vervolgens m.b.v. DREADD-technologie selectief alleen deze 



neuronen afremden, konden de effecten op door corticosteron veroorzaakte angst generalisatie 

voorkomen worden. De geheugenvorming werd verder niet beïnvloed. Dit toont aan dat de rekrutering 

van nieuwe cellen in de gyrus dentatus een essentiële rol spelen bij de generalisatie van angst door 

corticosteron.  

In Hoofdstuk 10 vat ik de belangrijkste bevindingen van deze thesis samen, en bespreek ik ze in een 

bredere context. Ik bediscussieer hoe vroege levenservaringen het brein langdurig kunnen 

'programmeren', en welke gevolgen dit heeft voor leren en geheugen en neuropathologie in modellen 

voor de ziekte van Alzheimer. Vervolgens speculeer ik dat, naast een directe rol van vroege 

levenservaringen via de HPA as, vroege levenservaringen ook cruciaal zijn in het ontstaan van een 

cognitieve reserve, een conceptueel begrip wat gebruikt wordt om te begrijpen waardoor sommige 

individuen meer weerstand hebben tegen de ziekte van Alzheimer dan anderen. Ten tweede bespreek 

ik hoe glucocorticoïd hormonen geheugensterkte en –specificiteit beïnvloeden, met een speciale focus 

op de rol van de zgn. 'Engram' cellen. Ten slotte heb ik een aantal belangrijke, nog openstaande 

vragen geformuleerd, welke het veld van (vroege) stress en geheugen verder zouden kunnen helpen. 


