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g Psychologen en medici hebben voor de behandeling van
3 uiteenlopende stoornissen hun hoop gevestigd op oxytocine.
E De eerste onderzoeken leveren nog vooral verwamng op.

Door lanthe Sahadat Foto Van Santen & Bolleurs
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chizofrenie, autisme, posttraumati-
sche stress. Het zijn totaal verschil-
lende psychiatrische aandoeningen,
maar in de toekomstige behandeling
schuilt mogelijk een cmciale overeen-

komst: de inzetvan oxytodne.
Oxytocine is een hormoon en neurotrans-

mitter (een stof in het lichaam die signalen aan
de hersenen doorgeeft). In de volksmond staat
de stofbekend als het knuffelhormoon, ten on-
rechte - maar daarover later meer.

Oxytocine komt onder meer vrij in het li-
chaam bij een bevalling (dan werkt het weeen-
opwekkend en pijnstillend), het geven van
borstvoeding (de toeschietreflex) en de liefdes-
daad (een orgasme draagt bij aan de hechting
tussen partners). Het wordt dus geassocieerd
met affectie en sociale interactie. Dat biedt mo-
gelijkheden, hebben psychologen en media
gedacht.

Omdat oxytodne ook in een lab kan warden
gefabriceerd, zijn onderzoekers al een tijd aan
het kijken hoe het precies werkt en waarop het
zoal invloed heeft.Aanvankelijkvooral bij die-
ren (een Nederlandse farmacoloogtestte het al
in de jaren zeventig op ratten), maar sinds een

jaar oftien ookbij de mens.

In die tien jaar is het hard gegaan. Oxytocine
lijkt haast een toverwoord in de neuroweten-
schappen. Verschenen er rond 2010 een paar
onderzoeken perjaar naar de mogelijke wer-
king ervan bij allerhande psychisch disfunctio-
neren, inmiddels zijn het er een paar per week.

Een recent exemplaar is van Nederlandse bo-

dem. Vorige week promoveerde
neurowetenschapper Saskia Koch
aandeUniversiteitvanAmster-
dam op haar studie naar de inzet
van oxytocine bij mensen die
kampen met posttraumatische
stressstoornis (FTSS). Het is het
eerste oxytocine-onderzoekbij
mensen met de2;e aandoening.

Koch deed haar onderzoekbin-
nen de onderzoeksgroep van trau-
mahoogleraar Miranda Olff in het
AMC, die zich al jaren met oxyto-
cine bezighoudt. Kun je de erva-
ring van angst dempen, kun je
FTSS voorkomen door behande-
lingmetde stof? Allemaalvragen
die Koch en anderen in de onder-
zoeksgroep bekeken.

Koch maakte bij haar studie ge-
bmikvan politieagenten die in-
grijpende ervaringen achter de
rug hebben, waarna een deel FTSS
ontwikkelde en een deel niet. Zij
moesten onder meer Idjken naar
verschillende gezichtsuitdrukkin-
gen. Via een MRI-scan bekeek Koch
de activiteitvan de amygdala, het
besturingssysteem in onze herse-
nen waar oxytodne onder meer
op ingrijpt. De amygdala geeft ons
basale signalenvan dreiging:
moet ikvluchten, vechten, of is de
situatie veilig. Bij mensen met
FTSS is dit systeem dusdanig ver-

stoord dat ze vrijwel permanent
in eenverhoogde staatvan alert-
heidverkeren,waarbij hetnietuit-
maakt ofhun omgevingveilig is.

Helaas waren de uitkomsten van
haar studie minder eenduidig
dan gehoopt. Bij een deel van
Kochs proefpersonenwerkte de
oxytocine angstremmend,bij een
ander deel werkte de toediening
juist averechts: hun amygdala
werd actiever.

'In grote lijnen kun je zeggen
dat oxytocine bij de mannen met
FTSS in mijn onderzoeksgroep het
beste werkte', zegt Koch, 'en dat de
mensen die van nature een goed
gereguleerd angstsysteem heb-
ben juist tegenovergesteld op oxy-
tocine reageerden. Het lijktwel
alsofje het systeem als hetware
kuntovervoeren.'

De reactie van een persoon
hangt bovendien erg af van hoe de
context wordt ervaren, zegt Koch.
'Als iemand een situatie als onvei-
lig ervaart, kan dat gevoel ver-
sterkt warden. Het hangt er dus
vanafhoe iemand sociale infor-
matie uit de omgeving interpre-
teert. Het is niet zo dat oxytocine
mensen per definitie betervan
vertrouwen ofminder angstig
maakt.' >
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> Al met alkan Koch met haarbevindin-
gen aansluiten in een lange rij oxytodne-stu-
dies-.veelbelovende hypotheses, een aantal
mooie resultaten, maarvooral ook een hoop
venvarrende uitkomsten. Toch noemt Mattie
Tops haar onderzoek een belangrijke stap. Tops
is oxytocine-onderzoeker aan deVUenverge-
Ujktonder meer de werking van oxytodne bij
gezonde mensen en mensen met een burn-out.

']e kunt niet zeggen: omdat de uitkomst niet
z'o opzienbarend ofeenduidigis alswehoop-
ten. is het onderzoekminder succesvol', zegt
Tops. 'We weten alleen wel dat we voorlopig
nog geen oxytocine in de behandelkamervan
de therapeut zullen zien.'

Tops, die zich al tien jaar met oxytodne be-
zighoudt, is ervan overtuigd dat een onder-
zoeksstap als deze meer informatie oplevert.
'We moeten uitvinden hoe de stofpredes in
het brein werkt, onder welke omstandigheden
mensen erop reageren, welke mensen wel en
welke niet. We weten bijvoorbeeld al wel dat de
effecten het grootst zijnbij mensen die niet
goed zijn in het interpreteren van sociale con-
text en informatie. Vandaar ook de gedachte
dat oxytodne bij autisme kan warden ge-
bruikt.'

Ook Bernet Elzinga, die zich als hoogleraar
stress-gerelateerdepsychopathologie veel met
PTSS-onderzoekbezighoudt aan de Universi-
teit Leiden, is enthousiast over het onderzoek
vanKoch.'Feitelijktoontditonderzoekaan
hoe subtiel de effecten van oxytodne zi]n en
vooral ookhoe particulier. Ikzie zulke bevin-
dingen als een waarschuwing, dat we nog heel
ver afstaanvan een klinische toepassingvan
hetmiddeUnelkgevalbijhetbehandelenvan
PTSS.'

Volgens Elzinga moetje oxytodne alseen
mechanisme-versterkend middel zien. 'Ben je
een persoon met een diepgeworteld wantrou-
wen, dan zal oxytodne je niet opener en ont-
spannener maken naar je omgeving, maar
juist hetwantrouwen versterken.

Ze verwijst naar een aantal bekende studies
met mensen met een borderline persoonlijk-
heidsstootriis bij wie oxytocine eenvolkomen
ongewenst effect bleekte hebben: zevoelden
meer argwaan, agressie enwantrouwen/Als^
wantrouwenzo diepverankerdzit,wordje al-
leen maar slechtervan het hormoon.

'Mensen zijn geen neutrale machines waar je
een pil in kan stoppen enwaarbij het effect al-
tijd hetzelfde is. leders angstsysteem functio-
neert op zij n eigen manler.

In Leiden zetelt ook hoogleraar gezinspeda-
gogiek Marinus van IJzendoorn. Hij was een
van de eerste Nederianders die zich vol toewij-
ding stortte op de neurotransmitter die zo'n
cruciale rol speelt bij de hechting tussen ou-
dersenkinderen.

Mensen met s'toor-
nissen in het

autismespectrum
hebben vaak rooeite
om sociaie signalen
in te schatten en ge-
zichtsuitdrukkingen

goed te lezen. Hit
diverse expenmen-
tenkomtnaarvoren
dat een deel van de
mensen met autisme

baat heeft bij
oxytocine.

Symptomen van
schizofrenie warden
vooral met antipsy-
chotica behandeld.
Als het gaat om het
onderdrukken van

wanenenhallucina-
ties werken deze
middelen tamelijk
goed, maar voor

symptomen als be-
sluiteloosheid, apa-
thie, concentratie-
problemen en soci-
aal onvermogen be-
staan eigenlijk geen
medidjnen. Vooral
op dat laatste punt

hopen onderzoekers
dat oxytocine een rol

zal kunnen spelen.

Oxytocine speelt een
cruciale rol in ons

neurale angstcircuit
en het heeft angst-
remmende eigen-
schappen.Daarom

hopen onderzoekers
dat het kan warden

ingezet bij allerlei so-
ciale angsten en bij
mensen die kampen

olgen van

Samen met collega-hoogleraar
Marian Bakermans-Kranenburg
ontdekte Van IJzendoorn dat ie-
mands opvoeding de working van
oxytocine doorslaggevendbein-
vloedt.Wie eenveilige, liefdevolle
achtergrond heeft, zal positief op
het honnoon reageren. Anders
liggen argwaan envijandigheid
op de loer, condudeerden ze.

'Ikvind de populariteitvan oxy-
tocine op internet bedenkelijk',
zegt de hoogleraar. 'Door de bij-
naam 'knuffelhormoon' en de
warme gloed die knuffelen op-
roept, hebben mensen er alleriei
positieve associaties bij. Maar de
buisjes die onder de naam 'liquid
trust' warden verkocht zijn net zo
werkzaam als eenbus haariak.

In 2013 publiceerde Van IJzen-
doom een overzichtsstudie in het
vakblad -Itanslational Psychiatry
waarin hij negentien studies naar
de inzetbaarheidvan oxytodne
bij autisme, sociale angst, postna-
taie depressies, obsessiefcompul-
sieve stoornissen, schizofrenie,
borderline en FTSS onder de loep
nam. De effertenwarenwisselend
enminimaal.

Wonderlijk genoeg maken deze
inzichtenVan IJzendoom niet
minder enthousiast over oxyto-
cine.waarvan hij nog altijd denkt
dat het in de toekomst ruim toe-

pasbaar kan warden. 'Zo werktwe-
tenschap. Hetvergtjaren om
greep te krijgen op de werking
van oxytocine in relatie tot andere
neurotransmitters en complexe
menselijke emoties.We zijnpas
netbegonnen.'

Wel vindt de hoogleraar het zor-
gelijk dat er (bijvoorbeeld in de
VS) al plekken zijn waar kinderen
met autisme met oxytoane wor-
den behandeld, om hun sociale
vaardigheden bij te spijkeren. 'We
weten nog onvoldoende van de
langetermijnwerking, schadelijke
bijwerkingenvan grote hoeveel-
heden en de relatie met omge-
ving, ervaringen en karakter en
het stofje om tot zo'n stap over te
gaan.'

Ook een andere prominente on-
derzoeker op het terrein van oxy-
tocine, Carsten de Dreu, hoogle-
raarpsychologie in Leiden, ziet
een toekomst voor oxytoane,
maarwaarschuwtvoorte over-

spannen verwachtingen in het he-
den.

De Dreu was in 2010 de eerste
die aantoonde dat oxytocine in
het lichaam niet alleen leidt tot
meer empathie en affectie, maar
ooktot meer agressie. Zijn studie
kwam in Science terecht en wordt
nogwekelijks aangehaalddoor
neurowetenschappers inhetveld.

'We ontdekten dat de stofver-
trouwensrelaties en altruisme
binnen een groep versterkt, maar
alleen naar de leden van de eigen
groep. Richting leden van een an-
dere, bedreigende groep ver-
sterkte hetjuistvijandigheid en
agressie.'

Met die ontdekking kwam er
wat De Dreu betreft zeker geen
einde aan de gedachte dat oxyto-
cine op een dagbij allerhande psy-
chische aandoeningen kan wor-
den gebruikt. 'Het is vooral van be-
lang om in te zien dat neurotrans-
mitters geen simplistische stofjes
zijn. Cortisol is ookniet alleen
maar het stresshormoon. Daarom
vind ik het zorgelijk dat er men-
sen zijn die oxytodne blijven neer-
zetten als het ultieme middel om
je zelfvertrouwen tevergroten of
onderlingvertrouwen te verster-
ken. Dat zet mensen op hetver-
keerde been. Bovendien bevatten
de sprays die je online kunt kopen
eenveel te lage dosis oxytodne,
alsheteralinzit.'

De Dreu staat daarin niet al-
leen. Wetenschappers buitelden
over elkaar heen metverontwaar-

digde readies toen de Ameri-
kaanse psychologie-hoogleraar
Paul Zak(Universiteitvan Clare-
mont) - bijnaam Dr. Love -tijdens
eenTed-talkin 2011 'acht omhel-
zingen per dag' adviseerde of an-
ders een snufje oxytocine'. Iro-
nisch bedoeld of niet, zijn relaas
zou de wetenschap geen goed
doen.

Toch toont De Dreu zich opti-
mistisch over de toekomst. 'Oxytf
dne speelt een centrale rol in on<
sociale brein.We zijn pas een paa
jaar serieus bezig met dit soort
studies moet je bedenken. Mis-
schien komt er niks van, maarwi
licht is het over tien jaar vanzelf-
sprekend dat we oxytodne bij d{
behandelingvan autisme gebru
ken.' .


