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Overzicht

• Waarom onderzoek?

• Wie onderzocht?

• Hoe onderzocht?

• Wat gevonden?

• Wat is de betekenis?



De diagnose OPS tot nu toe

• Aantonen van stoornissen in:
• Geheugen
• Aandacht 
• Motorische snelheid

• Deze stoornissen suggereren afwijkingen in de hersenen

• Tot nu toe is onbekend welke afwijkingen in de hersenen dit zijn

• Deze informatie is belangrijk voor:
• Het in de toekomst beter stellen van de diagnose OPS
• Erkenning van het ziektebeeld
• Voorkomen van het ziektebeeld



Onderzoek naar hersenafwijkingen bij OPS

• Samenwerking met de afdelingen radiologie en nucleaire 
geneeskunde

• Hersenscans bij (SPECT en MRI)
• 10 patiënten OPS
• 10 gezonde schilders
• 11 gezonde timmerlieden

• Verschil OPS vs gezonde timmerlieden
• Verschil gezonde schilders vs gezonde timmerlieden



Opzet van het onderzoek 



Opzet van het onderzoek



Opzet van het onderzoek

• Tests om de aandachtsfuncties en de motorische snelheid 
te meten



Resultaten

• Afwijkingen bij OPS in:
• Witte stof 
• Striatale dopamine huishouding (aandacht en motoriek)
• Frontale grijze stof 

• Dezelfde typen afwijkingen maar in mindere mate in de gezonde schilders

• Hersengebieden die belangrijk zijn voor aandacht en motorische snelheid

• Afwijkingen bij OPS in aandacht en motorische snelheid

• Hoe ernstiger de afwijking in de hersengebieden, hoe minder goed de 
aandacht of motorische snelheid



Resultaten dopamine huishouding
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Conclusies van het onderzoek

• Afwijkingen in de hersenen van mensen met OPS

• Deze afwijkingen zijn gerelateerd aan de symptomen die 
mensen met OPS hebben

• Ook in gezonde schilders zijn deze afwijkingen, in 
mindere mate, aanwezig zonder dat mensen ziek zijn

• Kracht: eerste studie

• Beperking: studie op kleine schaal



Toekomst

• Meer onderzoek moet verricht worden naar deze soort 
hersenafwijkingen

• Er moet onderzocht worden of het vinden van deze 
afwijkingen kan bijdragen aan:

• Verbetering van het stellen van de diagnose OPS
• Voorkomen van de OPS bij gezonde mensen die werken 

met oplosmiddelen
• Verbeteren van de erkenning van OPS
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