Voorwoord
Toepassingen van beeldvormende technieken om de structuur en functies van de hersenen
te ontrafelen hebben de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Wie had kunnen
vermoeden dat de eerste klinische applicaties van MRI in de jaren zeventig van de vorige eeuw
binnen enige decennia zouden leiden tot belangrijke nieuwe inzichten in gezonde hersenontwikkeling, in hersenconnectiviteit en in psychiatrische stoornissen. Het is bijvoorbeeld duidelijk
geworden dat het hersenvolume in hoge mate erfelijk is, dat corticale verdunning juist samenhangt met een gezonde ontwikkeling in de puberteit, en dat hoe efficiënter de functionele
communicatie tussen hersengebieden tijdens rust is, hoe slimmer je bent.
Het beeldvormend onderzoek bij patiënten met psychiatrische stoornissen heeft ook zeer
belangrijke inzichten gegeven. Zo is met behulp van beeldvormende technieken aangetoond
dat de uitkomst van ziekte bij patiënten met schizofrenie samenhangt met volumeverlies van
de hersenen en dat patiënten met een angststoornis een excessieve reactie van specifieke
hersengebieden laten zien op confronterende stimuli. Behandeling van depressies met neurostimulatie gebaseerd op magneetpulsen (transcraniële magnetische stimulatie) is gebaseerd
op neuro-imagingonderzoek dat verminderde activiteit van de linker dorsolaterale prefrontale
cortex aantoonde bij depressieve patiënten.
De gezamenlijke zoektermen ‘brain imaging human psychiatry’ geven in PubMed ten tijde van
het verschijnen van dit boek ongeveer 20.000 hits. Wanneer we binnen deze zoektermen de
term ‘imaging’ vervangen door ‘MRI’, leidt dit tot 15.000 hits, bij een vervanging van ‘imaging’
door ‘PET’ tot 2000 hits, door ‘EEG’ tot 5000 hits, door ‘MRS’ tot 700 hits en door ‘MEG’ tot 200
hits. Deze enorme inspanningen hebben geleid tot meer inzicht in gezonde hersenen, in de
ontwikkeling van de hersenen, en in de veranderingen die optreden wanneer iemand een
psychiatrische stoornis heeft. Stap voor stap leidt dit tot meer inzicht in de fysiologie van
gezonde hersenontwikkeling en wat hierin mis kan gaan.
Dit boek beoogt een overzicht te geven van beeldvormende technieken van de structuur en
functies van de hersenen, met hun toepassingen in gezondheid en bij psychiatrische ziekten.
De hoofdstukken zijn geschreven door internationale deskundigen binnen het beeldvormend
onderzoek en de toepassing daarvan binnen de psychiatrie. In 24 hoofdstukken wordt inzicht
gegeven in de anatomie van de hersenen en in hersenfuncties. Hoe wordt bijvoorbeeld connectiviteit gemeten? Hoe wordt taal in beeld gebracht, hoe reageren de hersenen op emoties? Hoe
veranderen de hersenen van baby’s, kinderen, pubers of jongvolwassenen tot die van oudere
volwassenen? Hoe meet je genetische invloeden en omgevingsinvloeden aan de hand van
beeldvorming? Een substantieel aantal hoofdstukken is gewijd aan bevindingen bij patiënten
met psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie, bipolaire stoornis, autisme, ADHD,
angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis.
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Dit boek is in de eerste plaats gericht op psychiaters en psychologen met interesse voor beeldvormende technieken en degenen die in opleiding zijn tot psychiater of psycholoog. Het boek
is echter ook geschikt voor allen die dagelijks werken met beeldvormende technieken en een
breder overzicht wensen. Bovenal hopen wij dat het werk van alle auteurs die hebben bijgedragen aan dit boek duidelijk maakt hoe belangrijk beeldvormende technieken zijn voor het
onderzoek naar gezonde hersenontwikkeling en naar psychiatrische stoornissen, nu en in de
toekomst.
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