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DE AANLEIDING VOOR DIT ONDERZOEK

Ondanks decennialang intensief sociaal en biologisch onderzoek naar de
oorzaken van agressief gedrag, wordt onze huidige Westerse samenleving in
toenemende mate geconfronteerd met de zeer ernstige en nadelige gevolgen
ervan. Hoewel slechts een gering percentage van onze populatie buitensporige-
en gewelddadige vormen van agressie vertoont, wordt de impact van dit abnor-
male gedrag op de maatschappij als zeer ernstig en ontwrichtend ervaren. Naast
de mogelijke directe fysieke (verwonding en doodslag) consecuenties, leiden
gewelddadige conflicten bij veel slachtoffers (waaronder ook getuigen van
geweld) op termijn tot invaliderende psychische stoornissen en gezondheids-
klachten. Het overgrote deel van het psychologisch- en biomedisch onderzoek is
daarom ook gericht op het in kaart brengen van de veranderingen die dergelijke
stressvolle ervaringen opwekken in de hersenen, en hoe deze neurale verande-
ringen vervolgens beïnvloed kunnen worden. Merkwaardigerwijs is een aanzien-
lijk geringere onderzoeksinspanning gewijd aan de hersenmechanismen die ten
grondslag liggen aan de ontregeling van agressief gedrag zelf. 

Neurobiologisch gezien kunnen veel geweldplegers beschouwd worden als
slachtoffer van een falende hersencontrole over eigen gedrag, aangezien hun
agressieve gevoelens en uitingen kennelijk niet correct onderdrukt en beteugeld
kunnen worden. Omdat agressie, net als alle andere gedragingen, primair door de
hersenen wordt opgewekt en bestuurd, kan de ontregeling ervan in het geval van
geweld beschouwd worden als een incorrect en/of pathologisch functioneren van
het neurale circuit voor de uitvoering van normaal agressief gedrag. Dit agressie-
circuit heeft een grote overlap met het bekende angst- en emotiecircuit van het
brein. Het is daarom ook niet verbazingwekkend dat bij veel neuropsychiatrische
aandoeningen voortkomend uit een ontregeld emotiecircuit (depressie, PTSD,
ADHD, etc) agressieve gedragstoornissen veelvuldig als symptoom voorkomt.
Omgekeerd heeft recent onderzoek aangetoond dat tussen de 80 – 90% van de
gedetineeerden in penitentiaire inrichtingen een psychiatrische stoornis heeft of
heeft gehad. Voorts mag aangenomen worden dat de structurele en functionele
eigenschappen van dit neurale “agressie netwerk” niet statisch en dus onomkeer-
baar vastgelegd zijn maar juist plastisch en veranderbaar, waardoor er dan ook in
principe mogelijkheden bestaan om het therapeutisch te kunnen manipuleren. Tot
op heden bestaan er helaas nog geen selectieve en effectieve farmaco- of gedrags-
therapieën voor pathologische vormen van agressie en geweld. Een van de
belangrijkste oorzaken hiervoor is het ontbreken van voldoende neurobiologische
kennis over de sturing van agressief gedrag, en dan vooral van de fysiologische
processen en mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontregeling en esca-
latie ervan in geweld. Onze huidige kennis voor wat betreft de oorzaken,
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gevolgen en beïnvloeding van humaan agressief gedrag is namelijk grotendeels
gebaseerd op dierexperimentele laboratorium modellen voor normale adaptieve
en uiterst functionele vormen van agressie. Het overgrote deel van dit preklini-
sche agressieonderzoek wordt uitgevoerd door sterk gedomesticeerde (en als
gevolg nauwelijks agressieve) ratten of muizen te confronteren met een onbe-
kende soortgenoot in competitie om territorium of dominantie (de zgn. resident-
intruder conflict test). De in deze situatie optredende normale en uiterst functio-
nele vormen van agressie hebben slechts weinig of geen relevantie met het exces-
sieve, pathologische en gewelddadige humaan agressief gedrag. Helaas is er
binnen het dierexperimentele agressieonderzoek tot op heden nog maar nauwe-
lijks aandacht geweest voor het ontwikkelen van pathologische agressie.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift maakt gebruik van het natuurlijk
voorkomende verschil tussen individuen in de geneigdheid om offensief agressief
gedrag te vertonen. Dit verschil, dat grotendeels genetisch wordt bepaald, kan
ertoe leiden dat sommige individuen onder bepaalde omstandigheden gevoelig
zijn om extreme en geëscaleerde vormen van agressie te ontwikkelen. Bij de expe-
rimenten van dit onderzoek is daarom gebruik gemaakt van drie verschillende
muizenstammen die, in het laboratorium, gefokt en systematisch geselecteerd zijn
op hoge (SAL, TA, NC900) en lage (LAL, TNA, NC100) aanvallende aggressiviteit.
Als situatie is gekozen voor herhaalde sociale interacties waarbij het experimen-
tele aanvallende dier de optredende conflicten steeds wint. Deze herhaalde
winnaarervaringen vergroten namelijk de kans dat een agressief dier bij een
volgend conflict een hogere intensiteit van agressie laat zien en uiteindelijk de
controle over agressie kan verliezen en gewelddadig wordt.

HET GEWELDDADIGE FENOTYPE: DE SAL MUIS

Gebaseerd op de definitie dat geweld een pathologische vorm van normaal agres-
sief gedrag is dat buitenproportioneel is qua intensiteit (out of control) en situatie
(out of context), met als gevolg dat de tegenstander ernstig wordt verwond of
zelfs wordt gedood, zijn in eerste instantie de objectief meetbare indicatoren en
gedragsparameters opgesteld om muizen als gewelddadig te bestempelen. Deze
criteria en indicatoren zijn: 
- Een genetische predispositie voor, en het op jonge leeftijd al aanwezig zijn

van een hoge mate aan agressief gedrag
- Hoge intensiteit van aanvallende agressie in verschillende test situaties 
- Verlies van het vermogen om te discrimineren tussen reële en neutrale sociale

bedreigingen.
- Verlies van inhibities over het uitvoerende gedrag en het negeren van
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signalen van de tegenstander. 
- Het achterwege laten van signalen (geritualiseerde dreighoudingen) die

bijtaanvallen aankondigen evenals het richten van deze aanvallen op vitale
lichaamsdelen van de tegenstander, met verwonding als gevolg. 

De resultaten van de diverse gedragsanalyses in verschillende conflicttest situ-
aties (resident thuiskooi, neutraal terrein en indringers thuiskooi) laten duidelijk
zien dat alleen de mannelijke SAL muizen aan alle bovenstaande criteria voor
gewelddadig gedrag voldoen. Bij de twee andere hoogagressieve selectie lijnen,
de TA en NC900, werden er geen duidelijke pathologische agressie kenmerken
waargenomen. Kennelijk bezitten wilde huismuizen (de stam waaruit de SAL en
LAL zijn geselecteerd) bepaalde (pathogene) eigenschappen die door het langdu-
rige en vergaande domesticatieproces bij gebruikelijk laboratorium muizen-
stammen (waaruit de TA en NC900 uit voortgekomen zijn) verloren zijn gegaan.
Deze bevinding onderstreept het belang van de keuze voor de juiste stam of het
soort dier bij de ontwikkeling van een proefdiermodel voor een humane patho-
logie. Voorts is in dit onderzoek bevestigd dat de op hoge agressie geselecteerde
muizen gekarakteriseerd worden door een globale proactieve gedragsstrategie
(copingstyle of persoonlijkheid). 

Naast deze karakteristieke gedragskenmerken voor een gewelddadig feno-
type, vertonen de SAL muizen ook specifieke neurobiologische verschijnselen die
niet bij de andere hoog- en laagagressieve muizenlijnen voorkomen. Een van de
meest kenmerkende neurobiologische verschijnselen die bij pathologisch agres-
sieve mensen frequent wordt gevonden is een lage serotonine neurotransmitter
activiteit in ondermeer hersengebieden die een sterke controle over (agressief)
gedrag hebben. 

Gebleken is dat de zeer agressieve SAL muizen, in het bijzonder na herhaalde
sociale winnaarervaringen, lage serotonine concentraties in de prefrontale cortex
hebben. Voorts bleek dat een laag serotonine nivo niet persee verantwoordelijk of
noodzakelijk hoeft te zijn voor het vertoonde pathologische gedrag maar dat
vooral homeostatische regelfactoren, die de dynamiek van de serotonerge neuro-
transmissie activiteit nauwgezet controleren, hier een belangrijkere rol lijken te
spelen. De zeer agressieve SAL muizen hebben namelijk een sterk verhoogde sero-
tonine auto-inhibitie via de serotonine 5-HT1A autoreceptor. Deze autoreceptoren
bevinden zich op het cellichaam van de serotonine neuronen en oefenen, na acti-
vatie door serotonine zelf, een sterk remmende invloed uit op de serotonine
neurotransmissie aktiviteit. Een voortdurende (te) sterke remfunctie kan uiteinde-
lijke leiden tot een sterke afname in serotonine spiegels. 

Sommige serotonerge neuronen in bepaalde hersengebieden (m.n. de Raphe
Pallides) oefenen een sterke controle uit op de regulatie van de (re)activiteit van
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het perifere autonome zenuwstelsel. Gebleken is dat SAL muizen, mogelijk
vanwege hun sterke 5-HT1A-gemedieerde remfunctie en daardoor laag functione-
rend serotonine system, ook een tragere hartslagfrequentie hebben evenals een
hogere lichaamstemperatuur stijging tijdens de aktieve fase van hun 24 uurs
ritme en na blootstelling aan stressvolle omstandigheden. Deze bevinding
versterkt de al geruime tijd geleden geopperde speculatie dat deze perifere fysio-
logische kenmerken ook als biomarker zou kunnen dienen voor gewelddadige
gedragskenmerken.

CONCLUSIE EN AANBEVELING

De studies die in dit proefschrift zijn beschreven leiden tot de conclusie dat de van
wilde huismuizen afkomstige en op snelle aanvallende agressie geselecteerde SAL
muizenlijn een valide en bruikbaar diermodel is voor gewelddadige en antisociale
gedragsstoornissen. Het gebruik van deze unieke muizenlijn in het noodzakelijke
preklinische agressieonderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe en/of betere
preventie- en interventiemethoden van deze gedragsstoornissen in mensen strekt
dan ook tot aanbeveling.
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