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   APATHIESTUDIE 

                                  Nieuwsbrief 

 
De Apathiestudie onderzoekt de neurale basis van apathie en nieuwe behandelmethoden voor deze klachten bij men-

sen met een vatbaarheid voor een psychose. Deze studie is een initiatief van het UMCG en wordt uitgevoerd in samen-

werking met GGz-instellingen in het Noorden en Oosten van het land 

INHOUD 

Verslag Apathiebijeenkomst 

Ervaringen van deelnemers 

Review: Neurale basis van 

apathie 

Flexibiliteit in de hersenen 

Meedoen? Zo meld je je aan 

De status van het onderzoek 

Inmiddels loopt de studie alweer drie jaar, nog altijd zetten we 

alle zeilen bij! De aanmeldingen druppelen binnen vanuit alle 

centra en we zijn erg blij met de goede samenwerking vanuit 

alle hardwerkende teams die naast hun al zo volle agenda’s 

nog tijd vrij maken om aan het onderzoek mee te werken.  

Bedankt daarvoor!  

 

In deze nieuwsbrief geven we alvast een voorproefje van de 

eerste artikelen over apathie die nu geschreven worden. 

 

Apathiebijeenkomst 10 September 
Om de behandelaren van de deelnemende centra te informeren over de laatste stand van zaken, organiseerden we 

op 10 september een bijeenkomst in het Heerenhuis te Groningen. Het was goed om te zien dat de meeste locaties 

vertegenwoordigd waren! Onder het genot van koffie met apathietompouce konden we eerst luisteren naar 

hoogleraar André Aleman. Hij ging in op het begrip apathie en het hersenonderzoek dat de basis heeft gevormd 

voor de Apathiestudie. Vervolgens sprak onderzoeker Esther Opmeer over de meeste recente onderzoeks-

bevindingen die door het team zijn gedaan. Analyse van reeds aanwezige MRI-scans vertelt ons al iets over verschil-

len in hersenstructuur tussen patiënten met schizofrenie met veel of weinig apathie. Maar er worden ook analyses 

gedaan waarbij verschillende onderzoeken van over de hele wereld tezamen worden bestudeerd. De resultaten van 

deze analyses geven ons weer iets meer informatie over de locatie van apathie in de hersenen en over de verschil-

lende deelprocessen van apathie.  

 

Na alle hersenplaatjes, maakte psychiater Rikus Knegtering de vertaling naar de 

klinische praktijk. Wat betekent het nu voor mensen met schizofrenie om last te 

hebben van apathie? Welke behandelmogelijkheden zijn er? Hoe kunnen we de 

handen ineen slaan om de klachten van apathie wat te verminderen? Ten slotte 

sloten Nicky Klaasen en Claire Kos vol enthousiasme af door een update te geven 

van het verloop van de inclusie. We zijn er nog niet, maar we gaan met volle vaart 

door. En daar moest natuurlijk op geproost worden! 

U kunt de powerpointpresentaties terugkijken op: 

https://apathiestudie.wordpress.com/bijeenkomst/  



We hebben twee deelnemers gevraagd wat hun ervaring was met de Apathiestudie. Eén van de deelnemers heeft 

de tCDS behandeling gehad. De andere deelnemer kreeg de TMS behandeling, in combinatie met de gedrags-

activatie therapie. Beide deelnemers hebben de echte behandeling gehad. 

Persoonlijke ervaringen van 2 onderzoeksdeelnemers 

 “Vanuit Lentis kreeg ik het voorstel om mee te doen met het onderzoek. Het leek mij wel interessant en 

nuttig. Ik vond het leuk om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek en om te kijken of het voor 

mij persoonlijk zou werken”. Voor de tDCS-behandeling was meneer eerst wat nerveus, omdat hij verwacht 

had dat de behandeling heftig zou zijn en misschien wel pijn zou doen. “Het viel me heel erg mee. De 

behandeling kriebelde wel een beetje”. Meneer geeft aan dat hij baat heeft gehad bij de behandeling en 

dat  zijn klachten verminderd zijn: “Ik ben minder vermoeid. Ik heb een bepaalde rust, zowel lichamelijk als 

in mijn hoofd. Ook ben ik de laatste tijd een stuk socialer geworden, maar ik weet niet of dat door de 

behandeling komt”. 

Over de interviews voor en na de behandeling was meneer tevreden. “Ik vind het wel fijn dat jullie bij mij 

thuis komen voor de interviews, dan hoef ik zelf niet zo veel te reizen. Ik vond de interviews wel leuk. Het 

was een soort reflectie op mijzelf”. Over het algemeen heeft meneer een positieve indruk over het 

onderzoek. Als tip geeft hij aan dat we vooral zo door moeten gaan. 

Via zijn psychiater is meneer in contact gekomen met de Apathiestudie. “Ik herkende me wel in de 

klachten van apathie. Ik merkte het voornamelijk doordat ik moeilijk in actie kwam. De plannen waren er 

wel, maar het uitvoeren wilde niet lukken.” Meneer wist niet goed wat hij moest verwachten van de 

behandeling. Stiekem hoopte hij dat zijn hele leven zou veranderen. Dit was niet het geval. “De verander-

ing zit vooral in kleine dingen. Ik heb een meer open blik en breder zicht. Ook merk ik dat ik door de ge-

dragsactivatie therapie beter ben gaan plannen. Ik houd nu een agenda bij en begin op tijd met dingen 

die ik moet doen, waardoor ik minder druk ervaar.” Ondanks dat de behandeling voor verbetering ge-

zorgd heeft, vond meneer het zwaar. “Ik moest elke dag elk uur in een mapje invullen wat ik gedaan had, 

hoe belangrijk dit was en hoeveel plezier ik hieraan beleeft heb. Dit is best vermoeiend om bij te houden.”  

De TMS-behandeling vond hij een leuk, maar spannend onderdeel. “Het is toch wel spannend, omdat je 

wel met je hersenen bezig bent. Het gevoel is moeilijk te beschrijven. Ik heb het niet als onprettig of 

pijnlijk ervaren. Het voelt eerder een beetje prikkelend en het maakt een knetterend geluidje.” 

Meneer heeft ook twee MRI-scans gehad. Deze heeft hij niet als onprettig ervaren.  

Over de interviews voor en na de behandeling zegt hij “Het waren leuke gesprekken. Door die gesprekken 

kon ik het voor mezelf ook beter verwoorden. De buitenwereld begrijpt mij niet altijd, maar door deze 

gesprekken kon ik mezelf uiten. Dat vond ik prettig.” 
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Hier geven we een overzicht van het aantal  

deelnemers per locatie dat met het onderzoek  

gestart is. 

 

 

 Nieuwe deelnemers zijn van    

  harte welkom in alle centra! 

 

 

 Dimence (tDCS): 8 deelnemers  

 GGZ Friesland (TMS/MRI/BAT): 7 deelnemers  

 GGZ Drenthe (TMS/MRI/BAT): 2 deelnemers 

 Lentis Delfzijl (tDCS): 3 deelnemers   

 Lentis Gr (TMS/MRI/BAT): 12 deelnemers 

 Lentis Zuidlaren: 1 deelnemer 

 Lentis Stadskanaal: 3 deelnemers 

 Mediant (tDCS): 11 deelnemers  

 UCP (TMS/MRI/BAT): 12 deelnemers 
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Tussen de onderzochte groepen zaten wel wat verschillen: in de ene groep was er soms meer betrokkenheid van 

het ene gebied bij apathie, terwijl het in de andere groep meer het andere gebied leek te zijn. De resultaten wijzen 

er dus op dat er meerdere mogelijkheden zijn waarop iemand apathie kan krijgen.  

Als we kijken naar waar de genoemde hersengebieden mee geassocieerd worden, kunnen we het wellicht als volgt 

interpreteren: de voorste hersendelen zorgen ervoor dat je goed kunt plannen, dat je weet welke stappen je eerst 

moet zetten en dat je een goed overzicht houdt van waar je gebleven bent. De dieper gelegen hersengebieden 

zorgen ervoor dat je al dagen uit kunt kijken naar bijvoorbeeld het etentje dat je gepland hebt en je hier ook echt 

van kunt genieten als het zover is. De pariëtale gebieden zorgen ervoor dat als je iets in gedachten hebt om te 

gaan doen, dat je ook daadwerkelijk in actie komt en bijvoorbeeld de deur uit gaat naar je afspraak. Als je met een 

of meer van deze drie dingen moeite hebt, kan het ertoe leiden dat je minder onderneemt en dus klachten van 

apathie kunt krijgen.  

Voor toekomstig onderzoek is het dan ook belangrijk om te kijken of er verschillende vormen van apathie bestaan. 

Dit is dan ook een van de onderzoeksvragen van de Apathiestudie. 

Review: de neurale basis van apathie  

Om meer inzicht te krijgen in de neurale basis van apathie hebben wij een groot deel van de onderzoeken 

samengenomen die tot nu toe wereldwijd verschenen zijn. Wij wilden graag weten met welke hersengebieden 

apathie doorgaans wordt geassocieerd en of deze gebieden verschillend zijn tussen verschillende groepen men-

sen. We hebben hiervoor gekeken naar mensen met psychische aandoeningen (m.n. schizofrenie), neurodegener-

atieve aandoeningen (zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson) en mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

(zoals een hersenbloeding of traumatisch letsel).  

Resultaten laten zien dat apathie consistent wordt gerelateerd aan veranderingen in de voorste hersendelen 

(mediale en dorsale frontale gebieden) en de dieper gelegen hersendelen (het striatum). Een gebied wat tot op 

heden nog niet vaak genoemd wordt in relatie tot apathie, maar wat uit ons overzicht ook duidelijk naar voren 

komt, is het onderste gedeelte van de pariëtale cortex.  

 



Meedoen? Zo meld je je aan! 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers voor het onderzoek. Voel je je lusteloos en heb je een vat-

baarheid voor een psychose en zou  je willen meewerken aan een mogelijke behandeling hiervoor? Of vind je het  

interessant om een keer mee te doen aan een MRI-onderzoek? Dan kun je je aanmelden via je behandelaar of via 

één van  onderstaande contactpersonen.  

 UCP Groningen: Erna van 't Hag — e.van.t.hag@umcg.nl 

 Lentis Groningen / Zuidlaren: Leonie Bais — l.bais@lentis.nl — 06 30135163 & Anneke Zijlstra — 

al.zijlstra@lentis.nl — 050 5223723 

 Lentis Delfzijl: Nienke Ridder — n.ridder@lentis.nl — 06 23918130 

 Lentis Stadskanaal: Claire Kos (c.kos@umcg.nl) 

 GGz Drenthe: Saskia Nijman saskia.nijman@ggzdrenthe.nl of Nicky Klaasen (n.klaasen@umcg.nl)  

 Dimence Deventer: Daisy van der Werff — d.vanderwerff@dimence.nl — 0570 639596 

 Mediant Enschede/Hengelo: Claire Kos (c.kos@umcg.nl) of Anne Lenters (a.b.j.lenters@umcg.nl) 

 GGz Friesland: Claire Kos (c.kos@umcg.nl)  

 
Uiteraard kun je je ook direct aanmelden bij één van de onderzoekers.  

 Nicky Klaasen (MRI), 050 363 8803 wordt 050 361 6396 

 Claire Kos (behandeling), 050 363 8803 wordt 050 361 6397    

Let op! Binnenkort veranderen de telefoonnummers, we houden u op de hoogte! 

Lees meer en vind contactgegevens op: 

http://www.apathiestudie.wordpress.com  

Link informatiefilm: http://youtu.be/_w0qyiM-KVE 

Gefinancierd door:  

Wij hopen op vele 

nieuwe aanmeldingen! 

 

Om een beter idee te krijgen van welke processen verstoord zijn bij mensen met  

apathie hebben we als eerste stap gekeken naar gezonde studenten die in meer of 

mindere mate apathie ervaren. We wilden bekijken of mensen met apathie       

misschien minder flexibel omgaan met het wisselen van de aandacht.  

 

Veertig studenten hebben verschillende taken uitgevoerd in de MRI-scanner. Eén daarvan is de ‘set shifting taak’. 

Hierbij moesten de deelnemers goed opletten of de figuren die in beeld kwamen hetzelfde waren als de doelvorm 

(‘target’). Als de doelvorm in beeld was moesten ze namelijk op een ander knopje drukken dan bij de andere vor-

men. De doelvorm veranderde een aantal keer gedurende de taak. De deelnemers moesten hun gedrag hier dus 

op aanpassen.  

Wat we hebben gevonden is dat mensen met meer apathie hetzelfde presteerden op deze taak als mensen zonder 

apathie. Wel waren er subtiele verschillen in hersenactivatie: naarmate mensen meer apathie hadden, hadden ze 

minder activatie in gebieden die betrokken zijn bij flexibiliteit: een deel van de prefrontale cortex en het  

cerebellum. Het flexibel aanpassen van je gedrag aan nieuwe situaties en het netwerk van hersengebieden wat dat 

mogelijk maakt is dus mogelijk verstoord bij apathie. In de Apathiestudie zullen we verder onderzoeken of dit ook 

geldt voor mensen met een vatbaarheid voor psychose en apathie.  

Apathie door minder flexibiliteit in de hersenen? 

Extra informatie? 


