
De	  Apathiestudie	  onderzoekt	  de	  neurale	  basis	  van	  apathie	  en	  nieuwe	  behandelmethoden	  voor	  deze	  klachten	  
bij	  mensen	  met	  een	  vatbaarheid	  voor	  een	  psychose.	  Deze	  studie	  is	  een	  initiatief	  van	  het	  UMCG	  en	  wordt	  
uitgevoerd	  in	  samenwerking	  met	  GGz-‐instellingen	  in	  het	  Noorden	  en	  Oosten	  van	  het	  land.	  
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APATHIESTUDIE

Nieuwsbrief

FotoStatus	  van	  de	  Apathiestudie

Het	  is	  november	  2016,	  een	  nieuw	  onderzoeksjaar is	  gestart	  en	  daarmee	  het	  
vierde	  jaar	  van	  de	  Apathiestudie.	  Ook	  dit	  jaar	  zullen	  we	  onverminderd	  
doorgaan	  met	  de	  werving	  van	  mogelijke	  deelnemers	  voor	  de	  behandelstudie,	  
de	  MRI-‐studie	  of	  een	  combinatie	  van	  beide.	  Eind	  augustus	  is	  een	  aantal	  
verpleegkundigen	  van	  FACT	  Drachten	  getraind	  om	  de	  TMS-‐behandeling	  te	  
geven	  en	  vanaf	  heden	  kunnen	  daar	  dan	  ook	  mensen	  deelnemen	  aan	  de	  
studie.	  	  	  
Ondertussen	  werken	  de	  promovendi	  Nicky	  Klaasen	  en	  Claire	  Kos	  hard	  aan	  de	  
afronding	  van	  hun	  proefschriften,	  die	  voornamelijk	  zullen	  bestaan	  uit	  
artikelen	  omtrent	  apathie.	  In	  deze	  nieuwsbrief	  krijgt	  u	  een	  voorproefje	  van	  
één	  van	  deze	  artikelen,	  over	  zelfinitiatief	  bij	  gezonde	  studenten,	  maar	  met	  
apathie.	  Verder	  komt	  een	  TMS	  verpleegkundige	  van	  het	  eerste	  uur	  aan	  het	  
woord	  en	  dagen	  we	  u	  cognitief	  uit	  door	  de	  apathiepuzzel	  te	  maken.	  We	  
wensen	  u	  veel	  plezier	  bij	  het	  lezen	  van	  deze	  nieuwsbrief!



Interview met TMS-‐verpleegkundige Bert Visser van het UCP door Leonie Bais
Sinds 2008 werkzaam in het UCP en sinds die tijd betrokken bij TMS-‐studies. Heeft ongeveer 45 deelnemers
(mede-‐)behandeld in de afgelopen jaren.

Hoe ben jij bij de Apathiestudie terecht gekomen?
Ik was al een aantal jaren betrokken bij eerdere TMS-‐studies. Maar toen de Apathiestudie kwam werd het echt leuk.
Antipsychotica willen nog wel tegen positieve symptomen helpen, maar de negatieve symptomen belemmeren de
mensen pas echt. Ik hoor patiënten vaak zeggen: "ik kom om 9 uur uit mijn bed, ga op de bank zitten en om 13 uur zit
ik er nog." Nou, dat zijn negatieve symptomen en daarom dacht ik aanvankelijk ook: het wordt moeilijk om
deelnemers te vinden. Maar dat valt erg mee. Deelnemers komen trouw. Als ze eenmaal meedoen, dan doen ze mee.

Is het dan ook de apathie die je aantrekt in de studie?
Ja, zelfs behandelaars weten soms niet wat ze moeten doen tegen apathie. Het is goed dat er pogingen worden
ondernomen om nieuwe behandelopties te vinden. Dat geeft hoop.

Hoe ervaart een gemiddelde deelnemer de TMS?
Ze vinden het vaak wel spannend, omdat ze een behandeling
krijgen met een apparaat dat ze niet kennen. Ook vinden
deelnemers de TMS in het begin soms wat gevoelig, maar dat
ebt gauw weg en dan vinden ze het verder een makkie. Soms
nemen ze ook wel een familielid of begeleider mee die
nieuwsgierig is naar de behandeling.

Zie je over het algemeen verbetering bij de deelnemers?
Bij de meeste deelnemers zie ik dat er wel iets gebeurt, maar
het zit vaak in de kleine dingen. Mensen geven aan dat ze
meer energie voelen, weer tot leven komen. Het lastige kan
zijn dat deze mensen vaak al jaren last hebben van apathie en
niet goed weten wat ze met die nieuwe energie moeten doen.
En ook al zitten mensen in de placebogroep, deze mensen
krijgen tijdens het onderzoek wat meer aandacht. Het zijn
over het algemeen mensen die een vrij eenzaam bestaan
leiden. Door deel te nemen aan de studie, maakt iemand elke
dag een praatje met ze. Dat is al winst.

In tegenstelling tot vorige TMS onderzoeken is dit een dubbelblind onderzoek, dus je weet niet of je echte of placebo
TMS geeft. Vind je dat prettig?
Het maakt me niet uit. Het gaat mij er niet om welke behandeling iemand krijgt, we zijn bezig om een onderzoek uit te
voeren. Je moet op dat moment uitschakelen dat je iemand alleen maar de echte TMS zou willen geven. Bovendien is
de placebobehandeling zo ontzettend belangrijk, daar zit al zoveel in.

Is meewerken aan onderzoek voor jou een voorwaarde om je werk leuk te vinden?
Ja! Het geeft meer sjeu aan het werk. Zonder onderzoek is het werken hier ook interessant, maar door middel van
onderzoek werken we aan nieuwe mogelijkheden. Het is goed om te blijven ontwikkelen en in een academisch
ziekenhuis hoort onderzoek vanzelfsprekend bij de zorg die we bieden.

Zie je een toekomst voor TMS in de behandeling voor symptomen van schizofrenie?
Ja ik denk het wel, want het doet wel iets. Maar het ontwikkelt zich ook weer, misschien blijkt dat het beter werkt in
combinatie met iets anders, zoals bijvoorbeeld de gedragsactivatie training of een medicijn. En wie weet is het in de
toekomst mogelijk om een klein TMS-‐apparaat aan je telefoon te koppelen en klaar.

Wil je verder nog iets kwijt?
Wel “deelnemers” zeggen hoor, dat vind ik belangrijk. De meeste mensen komen hier in het UCP in de rol van
“patiënt”, maar door bij te dragen aan onderzoek krijgen ze een andere status. Deelnemers zijn ook altijd heel
geïnteresseerd, ze willen weten wat de resultaten van het onderzoek zijn en wanneer artikelen worden gepubliceerd.
Dat er onderzoek wordt gedaan is voor patiënten heel hoopgevend. Tip voor alle onderzoekers:
onderzoeksdeelnemers zijn zo ontzettend waardevol. Dat zou best nog weleens wat meer benadrukt mogen worden!



Aan een goede en productieve dag kunnen verschillende
drijfveren ten grondslag liggen. Het kan zijn dat je een strenge

werkgever of moeder hebt die met concrete aanwijzingen aangeeft
welke taken je moet ondernemen en op wat voor manier. Je zou kunnen

zeggen dat je gedrag dan met name extern gestuurd wordt. Aan de andere kant
zou je ook jezelf kunnen motiveren om de taken op te pakken en uit te voeren die

voor die dag op de planning staan. Deze laatste stap, het zelf opstarten van gedrag, is
cruciaal. Zelfs al heb je concrete plannen, heb je zin om iets te ondernemen, weet je
precies hoe je het aan gaat pakken en beleef je veel plezier aan het uitvoeren ervan, zonder
zelf-‐initiatie kom je er niet.

Het initiëren van gedrag is dus een belang-‐
rijk onderdeel van doelgericht gedrag. Bij
een vermindering van doelgericht gedrag is
er sprake van apathie. Apathie kan bijvoor-‐
beeld voorkomen bij mensen met een
vatbaarheid voor psychose, maar ook zeker in
de gezonde populatie. Iedereen heeft er
natuurlijk weleens last van, bijvoorbeeld op een
luie zondagmiddag of na een griepje, maar soms
is de apathie langer aanwezig en ernstiger. Vanuit
de Apathiestudie hebben wij gezonde studenten
gevraagd hoe apathisch zij zich de afgelopen tijd

hersendelen belangrijk zijn voor het plannen en overzien van acties die je uitvoert. De
mate van apathie was echter niet belangrijk voor hoe goed de studenten deze opdracht
uitvoerden en ook niet voor hoe sterk deze voorste hersendelen geactiveerd

werden. Met andere woorden, blijkbaar is het zelf-‐initiëren van gedrag bij
studenten met apathie geen belangrijke oorzaak van hun apathie.
Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat deze studenten juist

minder zin hebben om dingen te doen, of misschien niet
goed weten hoe ze een bepaalde taak moeten uitvoeren,
waardoor het doelgerichte gedrag laag blijft.

hebben gevoeld en vervolgens hebben ze een
zogenaamde zelf-‐initiatie-‐taak uitgevoerd in de
MRI-‐scanner. Tijdens deze taak kregen de
studenten óf een directe opdracht, óf hadden ze
meer vrijheid in hun acties.
Uit de resultaten van deze studie blijkt dat bij het
uitvoeren van opdrachten met name de
motorische hersengebieden actief waren
(belangrijk voor de bewegingen die de deel-‐
nemers in de scanner maakten), terwijl voor de
meer vrije keuze taken vooral de voorste
hersendelen actief waren. Deze bevindingen
komen overeen met eerder onderzoek,
waaruit is gebleken dat de voorste

Zelfinitiatief bij gezonde studenten
door Claire Kos
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Extra	  informatie?	  Lees	  meer	  en	  vind	  contactgegevens	  op:	  http://www.apathiestudie.wordpress.com

Locatie Aantal
gestarte	  
deelnemers

Meld	  nieuwe	  deelnemers	  aan	  via

Deventer,	  Dimence 8 Daisy	  van	  der	  Werff:	  d.vanderwerff@dimence.nl

Leeuwarden, GGz Friesland	   8 Sahar Bahrami:	  s.bahrami@umcg.nl

Assen, GGz Drenthe 7 Saskia	  Nijman: saskia.nijman@ggzdrenthe.nl

Delfzijl,	  Lentis 5 Nienke	  Ridder:	  n.ridder@lentis.nl

Enschede	  en	  Hengelo,	  Mediant 12 Esther	  Opmeer:	  e.m.opmeer@umcg.nl

Groningen,	  Lentis 12 Anneke	  Zijlstra:	  al.zijlstra@lentis.nl

Zuidlaren,	  Lentis 2 Leonie	  Bais:	  l.bais@umcg.nl

Stadskanaal,	  Lentis 3 Leonie	  Bais:	  l.bais@umcg.nl

UCP	  Groningen 13 Erna	  van	  ‘t	  Hag:	  e.van.t.hag@umcg.nl

Uiteraard	  kun	  je	  ook	  direct	  aanmelden	  bij	  één	  van	  de	  onderzoekers: apathie@med.umcg.nl
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Stuur	  de	  oplossing	  voor	  30	  
november	  2016	  naar	  
apathie@med.umcg.nl.	  Onder	  
de	  inzendingen	  wordt	  een	  
mooie	  prijs	  verloot!
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