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In deze literatuurstudie gaan we 
vooral in op de overeenkomsten tus-
sen hersenafwijkingen bij autisme en 
bij depressie. Allereerst besteden we 
aandacht aan de klinische beelden van 
beide stoornissen. Vervolgens worden 
de overeenkomsten en verschillen 
besproken tussen betrokken hersen-
structuren zoals de amygdala, de hip-
pocampus en de voorhersenen. Ook 
worden afwijkingen in de monoami-
nerge neurotransmissie besproken 
in combinatie met de rol van de hypo-
thalamus-hypofyse-bijnierschors-as 
(HHB-as). De conclusie is dat er enke-
le specifi eke tegengestelde verande-
ringen in hersenstructuren en neuro-

transmissie zijn bij autisme en depres-
sie. De gevonden data wijzen erop dat 
een meer valide diagnose gesteld zou 
kunnen worden door zowel gebruik te 
maken van imaging-technieken zoals 
fMRI als van biochemisch onderzoek 
naar bijvoorbeeld neurotransmitters 
(biomarkers) in het bloed.

Depressie is een affectieve stoor-
nis. Ieder mens loopt in zijn of haar 
leven in meer of mindere mate het 
risico depressief te worden. Autisme 
behoort tot de pervasieve ontwikke-
lingsstoornissen, wat onder andere 
betekent dat een stoornis binnen het 
autistisch spectrum vanaf de geboorte 
bestaat, al manifesteren de kenmer-
ken van deze stoornis zich meestal 
pas later. Een ander groot verschil 
is dat een depressie tot de stoornis-
sen behoort die te genezen zijn. Een 
autismespectrumstoornis behoort 
tot de stoornissen die niet te genezen 
zijn. Eventuele behandeling dient 
om met de stoornis om te kunnen 
gaan, het functioneren te verbeteren 

en het lijden te verminderen. Zowel 
de depressieve stoornis als de autis-
mespectrumstoornis zijn onder te 
verdelen in meerdere subcategorieën. 
In het vervolg spreken we van depressie 
en autisme.

De belangrijkste kenmerken van 
een depressie zijn een aanhoudende 
neerslachtige stemming en ernstig 
verlies aan interesse in bijna alle dage-
lijkse activiteiten en dit gedurende 
langere tijd. De belangrijkste kenmer-
ken van autisme zijn beperkingen in 
omgang met anderen, beperkingen 
in communicatie, terugkerend stere-
otiep gedrag of bewegingen en weer-
stand tegen veranderingen (Ghaziud-
din et al., 2002).

Verschillende onderzoeken noemen 
ook verschillende cijfers wat betreft 
de prevalentie van beide stoornissen. 
Helaas zijn deze cijfers vaak niet up-
to-date. Volgens de Nederlandse Ver-
eniging voor Autisme (NVA) waren er 
in Nederland op 1 januari 2009 naar 
schatting 160.000 mensen met een 
autismespectrumstoornis, wat neer-
komt op 1,13 procent van de Neder-
landse bevolking. De meest recente 
cijfers laten zien dat zes procent van 
de volwassen Nederlandse bevolking 
tot 65 jaar aan een depressie in engere 
zin lijdt of daar pas geleden mee te 
kampen heeft gehad. Bij jongeren is 
dat twee tot drie procent en bij oude-
ren ongeveer twee procent. In totaal 
zijn dat ongeveer 750.000 inwoners 
van Nederland. De prognose voor 
2009 was dat 765.700 mensen in 

Een primaire depressie behoort tot de stemmingsstoornissen en kan 
in de loop van een leven ontstaan. Autisme behoort tot de ontwik-
kelingsstoornissen en bestaat vanaf de geboorte. Ondanks dat de kli-
nische kenmerken maar een beperkte overlap laten zien, wordt regel-
matig een verkeerde diagnose gesteld. Een autismespectrumstoornis 
wordt dan als zodanig niet onderkend en aangezien voor een depres-
sie waarvan de kenmerken die van autisme overschaduwen. In de 
etiologie van zowel depressie als autisme kunnen we biologische, 
psychologische en sociale determinanten onderscheiden.
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beschreven in de DSM-IV, namelijk:
1. beperkingen in de sociale interactie;
2. beperkingen in de communicatie;
3. beperkte, zich herhalende stereo-

tiepe patronen van gedrag, belang-
stelling en activiteiten (American 
Psychiatric Association, 1994).

Het stellen van de diagnose die valt in 
het spectrum van autisme is lastig bij 
jonge kinderen en gebeurt dan ook 
niet vaak voor het vijfde levensjaar. 
De reden hiervoor is dat de deelge-
bieden zoals beschreven in de DSM-
IV (beperkingen in communicatie, 
sociale interactie en beperkte, zich 
herhalende stereotiepe patronen van 
gedrag, belangstelling en activiteiten), 
bij jonge kinderen nog niet voldoende 
ontwikkeld zijn om een diagnose te 
stellen. Omdat neuropsychologisch 
onderzoek steeds eerder en vaker 
wordt aangevraagd, vindt er ook vaker 
een diagnose plaats op latere leeftijd 
bij iemand die al veel langer klachten 
had, maar bij wie eerder nog geen 
juiste diagnose was gesteld (Henge-
veld et al., 2008).

Autisme komt vier maal zo vaak 
voor bij mannen als bij vrouwen. Dit 
kan worden verklaard vanuit de theo-
rie dat vrouwen betere sociale en com-
municatieve vaardigheden bezitten 
als gevolg van een beter ontwikkelde 
linker hersenhelft in vergelijking met 
mannen, waarmee zij meer autisme-
kenmerken kunnen compenseren 
(Cooper & Hanstock, 2009). Mogelijk 
spelen genen op het Y-chromosoom 
ook een rol bij het verhoogde risico 
op het ontwikkelen van autisme bij 
jongens (Baron-Cohen, 2002).Tussen 
de 25  en 40 procent van de mensen 
met autisme hebben een IQ lager dan 
70, wat betekent dat er sprake is van 
mentale retardatie

Klinische kenmerken van een depressie
Aangezien een depressie behoort 
tot de affectieve stoornissen, is het 

autistische personen. Daarnaast moet 
in acht genomen worden dat er ook 
sprake kan zijn van  twee comorbide 
stoornissen, waarbij autisme dan de 
primaire diagnose moet zijn, aange-
zien autisme aangeboren is.

Naast de neuroanatomische 
verschillen behandelen we ook de 
neurotransmissie bij autistische en 
depressieve personen. We gaan in op 
de verschillende monoamines (nor-
adrenaline, serotonine en dopamine) 
en het verband met de hypothalamus-
hypofyse-bijnierschors-as (HHB-as). 
Bij de evaluatie van de werking van de 
HHB-as, worden ook de hormonen 
Corticotrophin Releasing Hormone 
(CRH), AdrenoCorticoTropic Hormone 
(ACTH) en cortisol belicht. Als laatste 
wordt de betrokkenheid van de neu-
rotransmitters GABA en glutamaat 
nader bekeken.

Klinische kenmerken
Zoals gezegd, behoort autisme tot de 
pervasieve ontwikkelingsstoornis-
sen, wat onder andere inhoudt dat 
de tekortkomingen kenmerkend 
voor de stoornis zichtbaar zijn op alle 
levensterreinen zoals werk, studie en 
gezin. Autisme is een ontwikkelings-
stoornis. Dat betekent dat de stoornis 
vanaf de geboorte aanwezig is, dat de 
onset-leeftijd over het algemeen voor 
de adolescentie ligt en dat de stoornis 
niet te genezen is (Cooper & Hans-
tock, 2009). Een depressie behoort tot 
de affectieve (of stemmings-)stoornis-
sen. Dit houdt in dat het gevoelsleven 
in meer of mindere mate verstoord 
is. Affectieve stoornissen zijn vaak 
periodiek, dat wil zeggen dat ze reci-
diverend zijn. Bij beide stoornissen 
hoort een aantal typische klinische 
kenmerken of symptomen.

Klinische kenmerken van autisme
Bij autisme is er sprake van stoor-
nissen op drie deelgebieden zoals 

Nederland aan een depressie zouden 
lijden (Meijers, 2006).

Bij volwassenen met autisme is 
depressie de meest voorkomende 
comorbide stoornis (Ghaziuddin et 
al., 2002). Behalve deze bovenge-
noemde comorbiditeit kunnen de 
kenmerken van autisme erg lijken op 
de kenmerken van een andere stoor-
nis of daardoor overschaduwd worden 
(Kan et al., 2008). Het aantal patiën-
ten bij wie autisme over het hoofd 
wordt gezien en bij wie als primaire 
diagnose een depressie wordt gesteld, 
is groot. Hierdoor kan een verkeerde 
behandeling worden toegepast die 
veelal niet voldoende effectief is (Coo-
per & Hanstock, 2009).

In Nederland wordt 42 procent van 
de mensen met een depressie die hulp 
zoeken, behandeld met antidepres-
siva. Tegenwoordig is dat vaak een 
selectieve serotonineheropnamerem-
mer (SSRI). Ook bepaalde kenmerken 
van autisme worden steeds vaker, 
zowel bij kinderen als bij volwassenen, 
behandeld met deze SSRI’s. Een pati-
ent met depressieve klachten wordt in 
de eerste lijn bij voorkeur behandeld 
met SSRI’s, vanwege de beperkte 
bijwerkingen. Mogelijke autistische 
symptomen zullen ook niet (meer) 
op de voorgrond treden, aangezien de 
behandeling met SSRI’s inwerkt op 
beide stoornissen. Dit bemoeilijkt de 
diagnose van autisme nog meer.

Aangezien het belang van een cor-
recte diagnose groot is voor de patiënt 
zelf en voor het maken van de keuze 
voor een potentieel effectieve behan-
deling, is het noodzakelijk een valide 
onderscheid te maken tussen beide 
stoornissen. In deze bijdrage gaan 
we verder in op de biologische deter-
minanten van depressie en autisme, 
waarbij het van belang is te weten wat 
de verschillen en overeenkomsten 
zijn tussen het brein van patiënten 
met een depressie en het brein van 
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Limbisch systeem: hippocampus, 
amygdala en frontale cortex

Het limbische systeem is betrok-
ken bij emoties, motivatie en geheu-
gen (Morgane & Mokler, 2006). De 
belangrijkste structuren van het lim-
bische systeem zijn de amygdala en 
de hippocampus. Daarnaast worden 
ook de cingulaire gyrus, de (hypo)
thalamus en de frontale cortex tot het 
limbische systeem gerekend.

De amygdala is betrokken bij emoti-
onele reacties (Phelps, 2004). De hip-
pocampus is betrokken bij de opslag 
van informatie in het geheugen. De 
amygdala heeft als functie emotionele 
lading/kleuring te geven aan de infor-
matie die in de cortex is opgeslagen. 
Daarnaast speelt de amygdala een rol 
bij het ‘verwerken’ van en reageren op 
angstprikkels en bij motivatie. Ook is 
de amygdala actief betrokken bij het 
herkennen van emoties bij een ander 
en bij gezichtsherkenning. Een zeer 
belangrijke functie van de amygdala 
is het initiëren van een stressreactie 
waardoor stresshormonen geprodu-
ceerd worden (Van Praag et al., 2004).

We weten dat de hippocampus een 
belangrijke rol speelt bij het afrem-
men en stoppen van een stressreactie, 
onder invloed van stresshormonen 
(Van Praag et al., 2004). Een andere 
belangrijke structuur binnen het 
limbische systeem is de cingulaire 
gyrus. De cingulaire gyrus is aan de 
buitenkant verbonden met de cingu-
laire cortex. Zowel de cingulaire gyrus 
als cingulaire cortex zijn betrokken 
bij het geven van emotionele lading/
kleur aan sensorische input en ook bij 
de emotionele reactie op pijn en het 
reguleren van agressie.

De frontale hersenschors is van 
groot belang voor de zogenaamde uit-
voerende, ofwel executieve functies. 
Dit is een verzamelnaam voor cogni-
tieve (denk)processen op het hoogste 
niveau, waartoe functies als plannen, 

sociale terugtrekking, problemen met 
emotionele wederkerigheid en desin-
teresse in relaties. Wordt er gekeken 
naar de offi ciële criteria voor het stel-
len van beide diagnoses dan worden 
er meer overeenkomsten gezien op 
een breder vlak, zoals de algehele des-
interesse in dagelijkse bezigheden, de 
algehele behoefte aan terugtrekking 
en in een uiterst geval zelfs isolatie, 
moeite hebben met de verwerking van 
sterke prikkels, angstklachten, gebrek 
aan gezichtsexpressie en gebrek aan 
vitaliteit.

Hersenstructuren betrokken bij 
autisme en depressie
Zowel bij mensen met autisme als bij 
mensen met depressie functioneert 
een aantal hersengebieden anders 
dan bij mensen zonder een van beide 
stoornissen (voor een overzicht zie 
tabel 1). Gebieden die anders functio-
neren bij autisme zijn de hersenstam, 
de pons, het cerebellum, het corpus 
callosum, de amygdala, de hippocam-
pus, de cingulaire gyrus en de frontale 
cortex. Tevens is het breinvolume 
afwijkend. Gebieden die zijn betrok-
ken bij een depressie zijn de hip-
pocampus, de basale ganglia – in het 
bijzonder de caudate nucleus en het 
putamen–, de amygdala en de frontale 
cortex.

Cerebellum
Het cerebellum speelt een rol bij de 
coördinatie van de motoriek, maar 
heeft ook een functie bij het geheugen 
(Meeter et al., 2005). Belangrijke cel-
len in de cortex van het cerebellum 
zijn de purkinjecellen. Zij vormen 
met hun lange uitlopers (axonen) de 
enige verbinding tussen de kleine 
hersenen en de rest van het brein. Zij 
hebben een remmende werking op 
andere cellen en maken gebruik van 
de later te bespreken neurotransmit-
ter GABA.

belangrijkste kenmerk dat de stem-
ming gedrukt is. Uitgaande van de 
DSM-IV voldoet iemand aan de cri-
teria voor de diagnose depressie als 
hij of zij minimaal vijf van de daarin 
beschreven symptomen heeft, waarbij 
één van deze symptomen ‘depres-
sieve stemming’ moet zijn. Een ander 
symptoom dat veelvuldig voorkomt, 
zowel bij kinderen, adolescenten 
als volwassenen, is prikkelbaarheid. 
Regelmatig is prikkelbaarheid zelfs 
de voornaamste klacht van de patiënt 
of diens omgeving. Daarnaast kan 
sprake zijn van klachten over verlies 
van interesse of plezier in (bijna) alle 
activiteiten (anhedonie), onvermogen 
om te kunnen genieten van dingen 
die men normaal plezierig vindt, een 
sombere stemming die ’s ochtends 
erger is dan ’s avonds, ’s ochtends 
eerder wakker worden dan normaal, 
trager of juist onrustiger zijn dan nor-
maal, minder eetlust hebben of aan 
of gewichtsverlies lijden en het heb-
ben van buitensporige of onterechte 
schuldgevoelens (American Psychiatric 
Association, 1994). Hoe meer verschil-
lende symptomen worden waargeno-
men, hoe meer ‘grond’ er is voor de 
diagnose depressie.

Een depressie kan op alle leeftijden 
ontstaan, al komt de diagnose het 
meest voor bij volwassenen tussen de 
18 en 65 jaar. Tot aan de adolescentie 
komt depressiviteit even vaak voor bij 
mannen als bij vrouwen. Hierna is het 
risico om depressief te worden voor 
vrouwen twee maal zo hoog als voor 
mannen.

Overeenkomsten tussen klinische 
kenmerken bij depressie en autisme
Uit onderzoek is gebleken dat er een 
overlap is tussen de klinische kenmer-
ken van depressie en autisme (Cooper 
& Hanstock, 2009). Bij deze verschil-
lende stoornissen zien we overeen-
komsten in symptomatologie zoals 
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wikkeling bij het kind met autisme als 
het ware stil en neemt het volume van 
hippocampus en amygdala nog maar 
minimaal toe. Dit heeft tot gevolg dat 
kinderen met autisme boven de twaalf 
jaar in vergelijking met gezonde 
proefpersonen een kleinere amygdala 
en hippocampus (voornamelijk klei-
nere gyri) hebben. Ten slotte zien we 
ook een kleiner volume en een afge-
nomen metabolisme in de cingulaire 
gyrus. Dit laatste zou kunnen verkla-
ren waarom er bij een bepaalde groep 
personen met autisme, met eveneens 
een verminderde activiteit in de fron-
tale cortex, inhibitieproblemen wor-
den gezien op gedragsniveau zoals 
moeite met remmen van impulsen en 
remmen van agressie.

Hypoplasia is het onderontwik-
keld of onvolledig ontwikkeld zijn 
van weefsel in het menselijk lichaam. 
Meerdere onderzoeken tonen hypo-
plasia in het cerebellum aan en in het 
bijzonder in het achterste gedeelte van 
de vermis (posterieure vermis). Behal-
ve deze onderontwikkelde vermis, is 

Afwijkingen in hersenstructuren bij 
autisme
Meerdere onderzoeken tonen aan 
dat het cerebrum van kinderen met 
autisme tot twaalf  jaar een groter 
volume heeft in vergelijking met een 
gezond kind van die leeftijd (Bailey et 
al., 1998; Davis, 2006). Hierbij moet 
vermeld worden dat een persoon met 
autisme en een gezond iemand bij de 
geboorte een gelijk cerebraal volume 
hebben. Het volume neemt bij per-
sonen met autisme sneller toe dan 
bij een gezonde persoon, waarbij het 
grootste verschil wordt waargenomen 
omstreeks twaalfjarige leeftijd. Hierna 
nemen de verschillen af.

Behalve het afwijkende volume van 
het cerebrum, zien we ook een afwij-
kend volume van de hippocampus en 
de amygdala. Men neemt aan dat deze 
structuren zich prenataal al afwijkend 
ontwikkelen. Onderzoek laat ook zien 
dat kinderen met autisme tot twaalf 
jaar een grotere hippocampus en 
amygdala hebben dan gezonde kinde-
ren tot twaalf jaar. Hierna staat de ont-

structureren, ordenen en fl exibel den-
ken behoren. Hier is ook de functie 
gezeteld die je in staat stelt je in een 
ander te verplaatsen. Daarnaast is een 
functie het afremmen en stopzetten 
van gedragingen die niet langer nodig 
zijn (Robbins, 2005).

Basale ganglia
De basale ganglia bestaan uit de 
nucleus caudatus, het putamen 
(samen het neostriatum genoemd), de 
globus pallidus, de substantia nigra en 
de nucleus subthalamicus (DeLong & 
Wichmann, 2007). Ook de ventral teg-
mental area (VTA) en nucleus accum-
bens (NAcc) worden tot de basale 
ganglia gerekend. Lang is gedacht 
dat de neostriatale structuren alleen 
betrokken zijn bij de regulatie van de 
motoriek. Nu is bekend dat ze ook een 
belangrijke rol spelen bij leren en bij 
het geheugen. Tevens spelen de VTA 
en NAcc een rol bij motivationele pro-
cessen. Hierbij speelt de neurotrans-
mitter dopamine een belangrijke rol.

Figuur 1 Een schematische weergave van aangedane hersengebieden bij autisme en depressie. Emotionele impulsen komen binnen in de amygdala. 
De amygdala geeft samen met de cingulaire gyrus emotionele kleuring aan sensorische input. Hieraan gerelateerd zijn de hippocampus en de 
cingulaire cortex, waar het bewuste (declaratieve) geheugen zich bevindt. Van hieruit wordt de informatie doorgegeven aan de frontale hersenschors, 
waar de executieve functies zich bevinden die mede verantwoordelijk zijn voor de sturing van gedrag.
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de degeneratie bij depressie pas inzet 
na het begin van de ziekte. Hoe vaker 
een persoon een depressieve episode 
doormaakt, en hoe ernstiger de epi-
sodes van aard zijn, des te groter de 
volumeafname van de amygdala en 
hoe omvangrijker het degeneratieve 
proces. Naast volumeafname van de 
amygdala worden er ook afwijkingen 
op neuronaal niveau waargenomen. 
Zo worden kleinere nuclei gezien in 
de amygdala van patiënten met een 
depressie. Ook wordt er een duidelijke 
afname van volume gezien van de cin-
gulaire cortex en dan met name van de 
anterieure cingulaire cortex. Ondanks 
dat de volumes van de amygdala en 
cingulaire cortex afnemen, zien we in 
het algemeen een toename van meta-
bole activiteit (Price & Drevets, 2010). 
De cingulaire cortex is ingedeeld in 
twee gebieden: de anterieure cingulai-
re cortex en de posterieure cingulaire 
cortex. De anterieure cingulaire cortex 
is betrokken bij de uitvoer van execu-
tieve functies, terwijl de posterieure 
cortex de evaluatie van de executieve 
functies verzorgt. Dit past bij het feit 
dat bij patiënten met een depressie, 
evenals bij personen met autisme, 
met name het anterieure deel van 
de cingulaire cortex is aangetast in 
volume en metabole activiteit. Eén 
van de problemen waarmee  depres-
sieve patiënten te kampen kunnen 
hebben, is een verslechterd geheugen. 
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door 
de degeneratie van de hippocampus. 
Dat wordt teruggezien in bilaterale 
afname van het volume ervan terwijl 
de metabole activiteit waarschijnlijk 
niet verandert (Price & Drevets, 2010). 
Verschillende onderzoeken tonen, 
behalve een afname van volume van 
de hippocampus, een afname aan van 
de dichtheid van de grijze stof in de 
linker temporale cortex. Andere struc-
turen die betrokken zijn bij het geheu-
gen bevinden zich binnen de basale 

Personen met autisme hebben vaak 
een kleiner corpus callosum, wat 
in verband wordt gebracht met het 
feit dat personen met autisme meer 
afzonderlijke onderdelen en details 
dan een uiteindelijk geheel zien. Er 
wordt ook wel gezegd dat het hun ‘ont-
breekt aan het zien van coherentie’ 
(DiCicco Bloom et al., 2006).

Ten slotte zien we minder activiteit 
in de frontale cortex in vergelijking 
met gezonde proefpersonen. Dit 
werd vastgesteld naar aanleiding van 
een onderzoek waarbij, tijdens het 
uitvoeren van een taak die een beroep 
doet op de executieve functies, met 
behulp van fMRI de hersenactiviteit 
in de frontale cortex werd gemeten. 
Het volume van de frontale cortex is 
volgens onderzoek eveneens kleiner 
(Schmitz et al., 2007).

Afwijkingen in hersenstructuren bij 
depressie
Binnen de geestelijke gezondheids-
zorg is depressie de meest gestelde 
diagnose. De hoge incidentie (en 
prevalentie) van affectieve stoornis-
sen heeft tot gevolg dat er veel onder-
zoek naar wordt gedaan. Helaas zijn 
onderzoeksresultaten met betrekking 
tot afwijkende hersenstructuren bij 
depressieve patiënten niet eenduidig 
interpreteerbaar en soms zelfs in 
tegenspraak met elkaar.

Een groot aantal onderzoeken laat 
afwijkingen zien binnen het limbi-
sche systeem, in het bijzonder de 
amygdala en de hippocampus (Sheli-
ne et al., 2003; Hamilton et al., 2008). 
Veelal wordt een bilateraal afgenomen 
volume gezien van de hippocampus 
en de amygdala. Veelal wordt een bila-
teraal afgenomen volume gezien van 
de hippocampus en de amygdala. Bij 
depressie is sprake van degeneratie 
die nog omkeerbaar blijkt te zijn. Bij 
autisme zijn de processen daarente-
gen onomkeerbaar. Daarbij komt dat 

ook uit post mortem onderzoek naar 
voren gekomen dat er beduidend 
minder purkinjecellen aanwezig zijn 
in de cortex van het cerebellum (Bai-
ley al., 1996; Van Der Gaag, 2003; 
DiCicco Bloom et al., 2006). Volgens 
Hashimoto et al. (1995) wordt er eerst 
een snellere ontwikkeling gezien 
van zowel het vermis als de pons, 
die vervolgens stagneert en zelfs een 
ontwikkelingsachterstand laat zien. 
Hashimoto toont in zijn onderzoek 
ook hypoplasia van de pons aan.

Behalve dat is aangetoond dat de 
amygdala bij volwassenen met autis-
me een kleiner volume heeft dan die 
van gezonde personen, laat post mor-
tem onderzoek ook zien dat de samen-
stelling van de amygdala afwijkend 
is. Er zou sprake zijn van een grotere 
celdichtheid in de nuclei binnen de 
amygdala en de neuronen zouden 
kleiner zijn. Ook wordt er minder acti-
viteit waargenomen in de amygdala bij 
personen met autisme, wat een gevolg 
zou kunnen zijn van de afwijkende 
celdichtheid en grootte van neuronen 
(Bailey et al., 1996; Bailey et al., 1998; 
Sweeten et al., 2002; DiCicco Bloom 
et al., 2006; Schuman & Amaral 
2006). Dezelfde afwijkingen zouden 
ook een rol spelen bij de ontwikkeling 
van de hippocampus bij personen 
met autisme, waardoor ook deze ana-
tomisch afwijkend is (Hashimoto et 
al., 1995; Bailey et al., 1996; DiCicco 
Bloom et al., 2006), hoewel de activi-
teit van de hippocampus niet anders 
lijkt (Haznedar et al., 2000).

De afwijkende celdichtheid en 
de grootte van neuronen werden 
door Bailey et al. (1996) behalve in 
de amygdala en hippocampus, ook 
gezien in de mammillary bodies en het 
septum. Bailey et al. (1998) toonden 
ook een kleiner volume en minder 
gewicht van de hersenstam aan, met 
name de inferieure olijfkernen hierin 
(Courchesne, 1997).
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Neurotransmissie bij autisme versus 
depressie
Anatomische en metabole veranderin-
gen zijn niet de enige factoren die van 
invloed zijn op de symptomatologie 
van autisme en depressie. Ook de 
verwerking en het uiten van emo-
ties worden sterk beïnvloed door de 
neurotransmissie binnen het brein. 
De betrokken neurotransmitters bij 
autisme en depressie zijn serotonine, 
(nor)adrenaline, dopamine, glutamaat 
en GABA. In de eerste plaats bespre-
ken we de rol van de HHB-as in deze 
context, aangezien deze belangrijk 
is voor de algehele begripsvorming 
van stress. Onderzoek heeft uitgewe-
zen dat chronische stress één van de 
belangrijkste oorzaken is van depres-
sie (Van Praag et al., 2004; Krishnan 
et al., 2008). De neurotransmitter die 
is betrokken bij depressie is in de eer-
ste plaats serotonine, die met name 
invloed heeft op stemming. Daarnaast 
speelt dopamine een belangrijke rol, 
die onder andere verantwoordelijk is 
voor de fysieke of vitale kenmerken 
van depressie. Samen met noradrena-

verwerkingssnelheid van de patiënt 
verminderd is: hij of zij denkt trager 
en komt trager tot uitvoer van execu-
tieve functies.

Verschillen in hersenstructuren bij 
autisme en depressie
Tabel 1 geeft een overzicht van de 
hierboven beschreven structurele ver-
schillen bij depressieve patiënten en 
autistische personen in vergelijking 
met gezonde personen. Voor zover 
bekend zijn er twee hersengebieden 
waarvan we weten dat er een verschil 
is in metabole activiteit tussen gezon-
de personen en de personen uit een 
van de twee groepen. Bij autisme is er 
een afname in metabole activiteit in 
de amygdala en de cingulaire cortex in 
vergelijking met gezonde personen, 
terwijl dit bij depressie is toegenomen 
in vergelijking met gezonde perso-
nen. Het is niet ondenkbaar dat func-
tionele beeldvormende technieken 
zoals fMRI gebruikt zouden kunnen 
worden bij het stellen van een juiste 
diagnose.

ganglia: de nucleus caudatus en het 
putamen. Ook deze structuren laten 
een afname van volume zien.

Naast geheugenproblemen worden 
er bij een depressie ook problemen 
gezien in andere cognitieve domei-
nen. Eén van de meest voorkomende 
klachten zijn aandacht- en concen-
tratieproblemen. De basis van deze 
aandacht- en concentratieproblemen 
is waarschijnlijk gelegen in de pre-
frontale kwab, met name de cortex. 
Zoals eerder gezegd, bevinden zich 
hier de executieve functies. Er is ook 
onderzoek gedaan naar de afname in 
volume van het frontaalgebied en hier 
werd een volumeafname tot zeven 
procent waargenomen. Veel onder-
zoeken laten metabole afwijkingen 
zien, vooral een afname van activiteit 
in de dorsale prefrontale cortex, die 
verbonden is met onder andere de 
basale ganglia en de hippocampus 
(Liotti & Mayberg, 2001; Price & 
Drevets).  Bij depressie is eveneens 
aangetoond dat de kwaliteit van de 
executieve functies is afgenomen. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de 

Tabel 1 Overzicht van volume en metabole veranderingen in hersenstructuren bij autisme of depressie

Personen met autisme in vergelijking met gezonde personen Patiënten met een depressie in vergelijking met gezonde 
personen

kinderen > 12 jaar kleinere amygdala*

verminderde activiteit amygdala
kinderen > 12 jaar kleinere hippocampus*

geen metabole veranderingen hippocampus
kleinere cingulaire cortex
afgenomen activiteit cingulaire cortex
hypoplasia cerebellum (met name posterieure vermis)
hypoplasia pons
kleiner corpus callosum
afgenomen volume frontale cortex
afgenomen activiteit frontale cortex

kleinere amygdala
toegenomen activiteit amygdala
kleinere hippocampus
geen metabole veranderingen hippocampus
kleinere cingulaire cortex
toegenomen activiteit cingulaire cortex
-
-
-
afgenomen volume frontale cortex
afgenomen activiteit frontale cortex
afgenomen volume nucleus caudatus en putamen

- niet onderzocht
*  Bij kinderen met autisme < 12 jaar zien we een vergroot cerebrum in het algemeen, met vergrote amygdala en vergrote hippocampi in vergelijking 

met gezonde kinderen < 12 jaar.
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en remt op die manier de afgifte van 
CRH en ACTH.

Afwijkingen in het serotonerge systeem 
bij autisme
Onderzoek heeft aangetoond dat bij 
30 tot 50 procent van de personen met 
autisme een hoger serotonineniveau 
in de hersenen wordt waargenomen 
(Lam et al., 2006). Deze toename van 
serotonine wordt ook gemeten in het 
bloed. Dit zou tot gevolg hebben dat 
het hoge serotonineniveau tijdens de 
ontwikkeling leidt tot de afname van 
presynaptische serotonineterminals. 
Ook zijn er in een PET-studie bewij-
zen gevonden dat er een afname is 
van serotoninesynthese in de cortex 
en de thalamus bij personen met 
autisme (Whitaker-Azmitia, 2001).

voor de ontspanning van het individu 
na de actie. Normaliter zijn deze syste-
men in evenwicht.

Het hele systeem van ‘trage’ ver-
werking van stress wordt ook wel de 
HHB-as genoemd. Het systeem wordt 
in gang gezet door een waargenomen 
stressor (zie fi guur 2). Een stressvolle 
gebeurtenis zet de hypothalamus aan 
tot de afgifte van het CRH. Dit CRH 
stimuleert de voorkwab van de hypofy-
se en zet deze aan tot de productie van 
ACTH in de bloedbaan. ACTH stimu-
leert de bijnierschors tot de productie 
van corticosteroïden, waaronder het 
stresshormoon cortisol. Zodra dit cor-
tisol de bloedbaan bereikt, ‘voelt’ men 
de stress en ervaart men ‘spanning’. 
Cortisol zet normaal gesproken ook 
een negatief feedbacksysteem in gang 

line en serotonine, behoort dopamine 
tot de groep van de monoamines. 
GABA en glutamaat behoren tot de 
aminozuren.

De invloed van stress op hersenstructuren
Stress is een moeilijk te defi niëren 
begrip. In psychologische woor-
denboeken vinden we de volgende 
omschrijving: ‘In het algemeen: 
een kracht die, uitgeoefend op een 
systeem, leidt tot veranderingen. De 
connotatie is meestal dat het verslech-
teringen of verstoringen zijn. De term 
wordt gebruikt voor fysische, fysieke, 
psychische en sociale krachten en 
druk’ (Reber, 1997). Kort samengevat: 
het geheel van psychische, fysiologi-
sche en biochemische veranderingen 
die optreden wanneer iemand aan 
een bepaalde prikkel wordt blootge-
steld. Vervolgens wordt het lichaam 
klaargemaakt voor actie. Dit kan actief 
zijn, in de zin van vechten of vluchten 
(fi ght-or-fl ight), maar ook passief door 
zich stil te houden in de hoop dat de 
‘aanvaller’ niet langer geïnteresseerd 
is (fright). Op zich zijn dit normale 
reacties, maar men ervaart negatieve 
gevolgen als het lichaam niet in staat 
is om voldoende te herstellen van de 
stress en nieuwe stress ‘te snel’ volgt. 
Op den duur kan stress zelfs onher-
stelbare schade veroorzaken (Sapolsky 
et al., 2003).

In ons lichaam kunnen we twee 
‘snelle’ parallel functionerende syste-
men onderscheiden die zorgen voor 
het evenwicht in basale functies. Het 
eerste systeem is het sympathische 
zenuwstelsel, dat onder andere zorgt 
voor het vrijkomen van adrenaline 
en noradrenaline in de bloedbaan 
vanuit het bijniermerg, hetgeen een 
rol speelt bij zowel een actieve als pas-
sieve (fi ght, fl ight of fright) reactie op 
een waargenomen stressor. Het ande-
re systeem is het parasympathische 
zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is 

CRH

Stress-
prikkel

ACTH

(Nor)Adrenaline Cortisol

Amygdala Hippocampus

Hypothalamus

Hypofyse voorkwab

Bijnier-
merg

Bijnier-
schors

Sympatisch
zenuwstelsel

Figuur 2 Schematisch model: stimulatie van het sympathische zenuwstelsel zorgt voor een 
snelle, kortdurende actie van adrenaline en noradrenaline (‘snelle’ stresshormonen). Cortisol is 
het ‘trage’ stresshormoon dat in actie komt na stimulatie van de HHB-as en een veel langduriger 
effect heeft. Cortisol remt via een negatieve feedback zijn eigen release. De HHB-as bestaat uit de 
hypothalamus, hypofyse en bijnier.
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gen worden waargenomen, zoals een 
onzekere loop. Typisch voor patiënten 
met een depressie is de traagheid bij 
bewegingen. Tevens kan een afname 
in dopamine in relatie staan tot anhe-
donie en verlaagde motivatie.

Vóór de ontwikkeling van SSRI’s 
werden met name monoamine-
oxidaseremmers (MAO-remmers) en 
tricyclische antidepressiva (TCA’s), 
die het algehele niveau van zowel 
serotonine als dopamine verhogen, 
voorgeschreven bij de behandeling 
van depressie (Berton & Nestler, 
2006). De antidepressieve werking 
van deze medicijnen is op zijn minst 
gelijk aan die van de SSRI’s. Deze laat-
ste hebben echter als voordeel dat ze 
minder ongewenste bijwerkingen met 
zich meebrengen.

Afwijkingen in (nor)adrenaline en 
cortisol bij depressie
Net zoals voor het serotonerge en het 
dopaminerge systeem is aangetoond 
dat het (nor)adrenerge systeem bij 
depressie verminderd actief is. Van-
daar ook de ontwikkeling van triple 
re-uptake(serotonine, dopamine en 
noradrenaline)-remmers (Charney & 
Manji, 2004), die echter nog steeds in 
preklinische ontwikkeling zijn.

Meerdere onderzoeken hebben 
aangetoond dat er een causale relatie 
bestaat tussen een verstoorde HHB-as 
en depressie. Veelal wordt gezien dat 
patiënten met een depressie zowel 
een vergrote bijnierschors als een ver-
grote hypofyse hebben. Bij meer dan 
50 procent van de mensen met een 
actieve depressie wordt een verhoogd 
ACTH-, en cortisolniveau gemeten. 
Het verhoogde ACTH- en cortisol-
niveau kan op verschillende manie-
ren worden verklaard (Van Praag et 
al., 2004; Sapolsky et al., 2000). De 
eerste verklaring wordt gezocht in 
de periode die een mens nodig heeft 
om te herstellen van stress. Moge-

onbekende en onverwachte situa-
ties. Het is niet ondenkbaar dat een 
autistische persoon door deze angst 
een hoger stressniveau heeft/ervaart, 
omdat hij of zij zich vaker in voor 
hem of haar beangstigende situaties 
en omgevingen begeeft. Dit zou een 
aantal biochemische reacties met zich 
mee kunnen brengen, zoals eerder 
beschreven (zie fi guur 2).

Afwijkingen in het serotonerge systeem 
bij depressie
Serotonine is een belangrijke neu-
rotransmitter bij de regulering van 
een affectieve respons. Onderzoek 
toont aan dat het serotonineniveau bij 
patiënten met een depressie gemid-
deld lager is dan bij gezonde mensen. 
Overmatige stress leidt tot een hoog 
cortisolniveau. Bij depressie zijn hoge 
cortisolniveaus waarschijnlijk de oor-
zaak van het degeneratieve proces dat 
leidt tot het verlaagde serotonineni-
veau en de verminderde aanwezigheid 
van serotonine receptoren in het brein 
(Krishnan et al., 2008). SSRI’s zijn 
moderne antidepressiva die juist hier-
op inspelen door indirect de seroto-
nineniveaus in het brein te verhogen 
(Berton & Nestler, 2006). Onderzoek 
heeft echter uitgewezen dat het niet 
enkel verminderende serotonineni-
veaus zijn die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van een depressie, maar 
dat ook andere neurotransmitters een 
rol spelen (Cowen, 2009).

Afwijkingen in het dopaminerge systeem 
bij depressie
Onderzoek toont aan dat ook het 
dopamineniveau bij depressiepatiën-
ten gemiddeld lager is dan bij niet-
depressieve personen (Nestler & Car-
lezon, 2006). Aangezien dopamine 
met name belangrijk is voor signaal-
overdracht in de basale ganglia, zou 
dit kunnen verklaren waarom er bij 
depressie vaak motorische afwijkin-

Het is aangetoond dat hyperseroto-
ninemie wordt veroorzaakt door een 
groter aantal bloedplaatjes (Ritvo et 
al., 1970). Personen met autisme heb-
ben volgens dit onderzoek niet alleen 
een groter aantal bloedplaatjes, maar 
ook is de concentratie serotonine per 
bloedplaatje verhoogd. De relatie tus-
sen het verhoogde serotoninegehalte 
en kenmerken van autisme is echter 
nog steeds onduidelijk.

Afwijkingen in het dopaminerge systeem 
bij autisme
Naar de dopaminehuishouding bij 
autisten is nog weinig onderzoek ver-
richt (Lam et al., 2006). De interesse 
hiervoor is wel toegenomen nadat 
werd aangetoond dat behandeling 
met dopaminereceptorblokkers een 
positief resultaat had op het redu-
ceren van autistische symptomen. 
Met name hyperactiviteit, stereotiepe 
gedragingen, agressie en zelfverwon-
ding namen af. Er zijn studies die 
veronderstellen dat er geen verschil is 
tussen het dopamineniveau van per-
sonen met autisme en dat van gezon-
de personen. Toch zijn er ook studies 
die een verhoogde dopaminespiegel 
aantonen, met name bij autistische 
personen die hyperactief zijn en bij 
wie hevige stereotiepe patronen op de 
voorgrond staan. (Young, Kavanagh et 
al. 1982; Lam, Aman et al. 2006.)

Afwijkingen in (nor)adrenaline en 
cortisol bij autisme
Er zijn onderzoeken die aantonen dat 
bij personen met autisme een hoger 
gehalte adrenaline, noradrenaline en 
cortisol wordt gevonden in het bloed-
plasma. Een verklaring hiervoor is dat 
dit mogelijk toestandafhankelijk is. 
Hiermee wordt bedoeld dat de hogere 
gehaltes stressgerelateerd kunnen 
zijn (Lam et al., 2006; Leventhal et 
al., 1990). Een van de belangrijkste 
kenmerken van autisme is angst voor 
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houdt met het feit dat ontwikkelings-
stoornissen ook op oudere leeftijd 
gediagnosticeerd kunnen worden, dat 
hij of zij te weinig kennis heeft van de 
ontwikkelingsstoornissen en/of niet 
over de juiste testmaterialen beschikt 
om de aanwezigheid van autisme te 
kunnen onderzoeken.

Door onderzoek te doen met ima-
ging-technieken is er reeds een grote 
hoeveelheid gegevens verzameld van 
veranderingen in volume en activiteit 
van hersenstructuren bij autisme en 
depressie. Het is aangetoond dat bij 
depressie en autisme er overeenkom-
stige hersengebieden zijn waarvan de 
werking afwijkt van die bij gezonde 
personen. Zo is er bij beide stoornis-
sen een verschil in activiteit in de 
amygdala en de cingulaire cortex. Bij 
autisme is er een afname van metabo-
le activiteit terwijl er bij depressie juist 
een toename wordt waargenomen. 
Hersenstructuren die bij beide stoor-
nissen qua volume verschillen met de 
normale populatie zijn de amygdala, 
de hippocampus, de frontale cortex 
en de cingulaire gyrus. Bij autisme 
worden bovendien afwijkingen gezien 
in de hersenstam, het cerebellum en 
het corpus callosum. Bij personen 
met een depressieve stoornis zijn er 
daarnaast afwijkingen te vinden in 
de basale ganglia. Tot het  twaalfde 
levensjaar is het breinvolume van 
autistische personen gemiddeld zelfs 
groter dan dat van niet-autistische 
personen van dezelfde leeftijd. Dit 

werkelijk toegepast kunnen worden 
als diagnostische hulp.

Over het causale verband tussen 
glutamaat, GABA en autisme of 
depressie is niet veel bekend. Wel is 
bekend dat GABA de prikkelover-
dracht inhibeert  en dus een algemeen 
‘kalmerend’ effect heeft. Dit in tegen-
stelling tot glutamaat, dat een stimule-
rend effect heeft. Anxiolitica die vallen 
onder de groep benzodiazepinen wer-
ken via dit principe. De benzodiazepi-
nes versterken de werking van GABA 
en vergroten zo het kalmerende effect. 
Een recente en interessante ontdek-
king is dat de glutamaatreceptoranta-
gonist ketamine een acuut antidepres-
sief effect kan hebben (Krishnan & 
Nestler, 2008).

Conclusies
Dit artikel geeft een overzicht van 
hersenstructuren en neurotransmit-
ters die betrokken zijn bij autisme en 
depressie. Op dit moment is het niet 
mogelijk puur op basis van individu-
ele breinmaten de diagnose autisme 
of depressie te stellen. De vraag is of 
dergelijke informatie in de toekomst 
kan helpen bij het diagnostische 
proces. De praktijk heeft uitgewezen 
dat de diagnose ‘autisme’ regelmatig 
foutief gesteld wordt ten gunste van 
de diagnose depressie, doordat ken-
merken van depressie die van autisme 
in sommige gevallen overschaduwen. 
Dit effect wordt bevorderd doordat 
de diagnosticus te weinig rekening 

lijk ondervindt iemand zo vaak en 
zo snel achter elkaar stress, dat het 
lichaam niet voldoende tijd heeft om 
het stressniveau op ‘normaal’ niveau 
te krijgen. Dierproeven hebben aan-
getoond dat als men CRH injecteert 
bij een knaagdier, het dier dezelfde 
gedragsafwijkingen laat zien als 
mensen met een angst- of depressieve 
stoornis. Dit impliceert dat overstimu-
latie van de HHB-as depressief gedrag 
tot gevolg kan hebben. Tevens heeft 
een hoge dosis cortisol een toxisch en 
derhalve degeneratief effect op neuro-
nen in de hippocampus. Behalve dat 
de hippocampus betrokken is bij het 
geheugen, heeft deze ook een rem-
mende werking op de HHB-as. Het 
gevolg is dat hoe meer schade er wordt 
toegebracht aan de hippocampus, hoe 
slechter deze in staat zal zijn om zijn 
functie uit te oefenen en de verkregen 
stressreactie te stoppen. Dit is een 
vicieuze cirkel.

Verschillen in neurotransmissie bij 
autisme en depressie
Tabel 2 geeft een overzicht van de 
hierboven beschreven verschillen in 
het gehalte van drie neurotransmitters 
en cortisol bij autisme en depressie, in 
vergelijking met gezonde personen. 
Opvallend is dat de serotonine-, dopa-
mine- en (nor)adrenalineniveaus bij 
autisme verhoogd lijken te zijn, terwijl 
deze bij depressie verminderd lijken 
te zijn. Cortisolniveaus zijn bij beide 
aandoeningen verhoogd. Dit wijst 
erop dat beeldvormende technieken 
zoals PET of SPECT, waarmee neu-
rotransmitteractiviteit gemeten kan 
worden, zouden kunnen helpen bij 
de diagnose. Toch zijn biochemische 
bepalingen van neurotransmitters 
in het bloed hoogstwaarschijnlijk 
van grotere diagnostische waarde. 
Verschillen in het gehalte van neu-
rotransmitters moeten echter verder 
onderzocht worden alvorens ze daad-

Tabel 2 Veronderstelde veranderingen in monoaminerge neurotransmissie en cortisol niveaus bij 
autisme of depressie

Autisme Depressie

Serotonine
Dopamine
(Nor)adrenaline
Cortisol

↑
↑
↑
↑

↓
↓
↓
↑

↑: toename in activiteit; ↓: afname in activiteit
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van de HHB-as besproken bij stressre-
acties. Voor depressie geldt dat er een 
direct, causaal verband is tussen deze 
as en de ziekte. Stress veroorzaakt 
een verhoogde cortisolspiegel. Het 
negatieve-feedbacksysteem van de 
HHB-as zorgt er normaal gesproken 
voor dat de stress een halt wordt toege-
roepen. Bij depressie is dit negatieve-
feedbacksysteem echter aangetast. Bij 
autisme is er geen directe link met de 
HHB-as gevonden. Desalniettemin is 
de aanwezigheid van (sociale) angst 
kenmerkend voor autisme. Angst 
kan mogelijk de HHB-as ontregelen. 
Vanuit die optiek is het dan ook las-
tig om te boordelen of depressieve 
symptomen bij autistische personen 
te verklaren zijn vanuit de ontwikke-
lingsstoornis zelf of dat ze passen bij 
een depressieve stoornis op zich. Ook 
hierbij geldt dat meer neuropsycholo-
gisch, beeldvormend en biochemisch 
onderzoek nodig is om tot een juiste 
conclusie te komen.

van de ontwikkelingsstoornissen. Het 
is daarom moeilijk eventuele verschil-
len tussen beide te vergelijken. Wel 
is duidelijk welke neurotransmitters 
betrokken zijn bij beide stoornissen, 
namelijk serotonine, dopamine en 
(nor)adrenaline. Bij een depressie 
wordt er naast een afwijkend gehalte 
van bovengenoemde neurotransmit-
ters in de hersenen ook een disba-
lans gezien in de huishouding van 
glutamaat en GABA. Aangezien de 
uitkomsten van onderzoeken naar 
neurotransmissie nogal eens uiteen-
lopen, met name bij autisme, is het 
zonder meer noodzakelijk dat er meer 
onderzoek wordt gedaan, mogelijk 
met gebruik van PET- en/of SPECT-
onderzoek. Mogelijkerwijs kan bloed-
onderzoek, in het bijzonder waarbij 
gekeken wordt naar biomarkers, zoals 
mogelijke neurotransmitterniveaus in 
het bloed, waardevolle gegevens ople-
veren. Deze kennis kan dan gebruikt 
worden voor het stellen van een meer 
valide diagnose bij autisme.

In dit artikel is onder andere de rol 

staat in contrast met een verminderd 
volume in de bovengenoemde brein-
structuren bij depressieve personen. 
Het afwijkende hersenvolume bij 
autisten is vooral toe te schrijven aan 
de gestoorde ontwikkeling van het 
brein. Bij depressie is dat anders en is 
er juist sprake van volumeafname als 
gevolg van een degeneratief proces. 
Deze bevindingen wijzen erop dat het 
mogelijk zou zijn om onderscheid 
te maken tussen beide stoornissen 
door gebruik te maken van structurele 
en met name functionele imaging-
technieken, al is meer unanimiteit 
wat betreft de data van autismeon-
derzoek gewenst. Een nadelig punt 
zijn de kosten die gemoeid zijn met 
het gebruik van imaging-technieken. 
Omdat die vaak hoog zijn, ligt het niet 
voor de hand dat dit op korte termijn 
een middel gaat worden om een juiste 
diagnose te stellen.

Binnen het veld van de affectieve 
stoornissen is er veel onderzoek 
gedaan naar neurotransmissie, wat 
helaas niet het geval is op het gebied 
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