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APATHIESTUDIE

nieuwsbrief 

 

De Apathiestudie onderzoekt de neurale basis van apathie en daarnaast 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.      

Deelnemende centra 

Afronding van de studentenstudie 

Updates van de studie: rTMS, tDCS, deel-

nemers 

MRI: waarom eigenlijk? 

Verwachtingen voor de toekomst 

Het gaat goed met de Apathiestudie. Er is de afge-

lopen maanden hard gewerkt en veel mensen heb-

ben al deelgenomen. Hoog tijd voor een update in 

deze tweede nieuwsbrief! 

In dit onderzoek wordt gekeken wat er in de herse-

nen gebeurt bij mensen met apathie (lusteloosheid, 

gebrek aan motivatie). Dit wordt gedaan bij men-

sen met een vatbaarheid voor psychose, maar ook 

bij mensen die geen neurologische of psychische 

klachten hebben.  

Bovendien onderzoeken we twee neurostimulatieve 

behandelmethoden voor klachten van apathie bij 

mensen met een vatbaarheid voor een psychose.  

Uiteraard is deze studie niet mogelijk zonder 

onze samenwerkingspartners: Lentis, GGz 

Drenthe, GGz Friesland, Mediant & Dimence! 

Behandeling dicht bij huis 

Inmiddels doet een heel aantal GGz-instellingen in het Noorden en 

Oosten van het land mee aan de Apathiestudie! In deze centra wordt 

ofwel rTMS-behandeling ofwel tDCS-behandeling gegeven. Ver-

pleegkundigen zijn getraind en de deelnemers kunnen zo de behan-

deling dicht bij huis krijgen. Voor beide behandelmethoden komen de 

deelnemers twee weken lang elke dag naar één van de GGz instellin-

gen. De behandeling met rTMS duurt 6 minuten en de tDCS-

behandeling iets langer: 20 minuten. Sommige deelnemers krijgen 

naast de rTMS-behandeling ook een gedragsactivatietraining. Er 

wordt hierin nauw samengewerkt met Aaltsje Malda (GZ-psycholoog  

GGz Friesland) en Marieke Pijnenborg (GZ-psycholoog GGz Drenthe).  

 



 

Eén van de onderdelen van de Apathiestudie betreft een onderzoek bij mensen die apathie ervaren, 

maar verder geen psychiatrische of neurologische klachten hebben. Dit is gedaan om te kijken wat 

er in de hersenen van mensen met apathie gebeurt. Het afgelopen jaar hebben ruim 300 studen-

ten een vragenlijst ingevuld en hieruit hebben we 40 mensen geselecteerd, die in verschillende ma-

te apathie ervaren. Deze mensen hebben deelgenomen aan de studie. Zij zijn geïnterviewd, hebben 

vragenlijsten ingevuld en hebben een MRI-scan gehad.  

De laatste onderzoeksgegevens van deze studie worden op dit moment ingevoerd en dan kunnen 

we onze onderzoeksvragen gaan beantwoorden. We houden u op de hoogte!  

Updates van de Apathiestudie 

Repetitieve Transcraniale Magnetische Stimulatie 

De rTMS-behandelingen zijn inmiddels in volle gang en worden sinds kort ook gegeven bij GGz Friesland in 

Leeuwarden.   

Lydia Datema, studente Toegepaste Psychologie aan de Hanze Hogeschool in Groningen, heeft in de 

maanden maart tot en met mei 2014 een Case Study uitgevoerd. De casestudy probeert antwoord te ge-

ven op de vraag hoe het gehele onderzoeks- en behandeltraject wordt ervaren door de deelnemers aan de 

behandelstudie. De casestudy baseert zich op resultaten uit een eerder onderzoek (Trenss1), de ervaringen 

van zes deelnemers aan het onderzoek dat nu wordt gedaan en interviews met een verpleegkundige van 

het UCP en een MRI-laborante. Lydia heeft een mooi en uitgebreid verslag geschreven, en we kunnen zeg-

gen dat de resultaten positief en bemoedigd zijn. De deelnemers vinden het onderzoek nuttig en belang-

rijk, er is prettige omgang met de onderzoekers en er worden goede effecten bemerkt van de behandeling. 

Het ondergaan van de MRI is voor sommige een uitdaging, maar door een goede voorlichting en begelei-

ding bij de scan proberen we het zo aangenaam mogelijk te maken.   

Wilt u meer weten dan is het uiteraard mogelijk het gehele werk van Lydia toegestuurd te krijgen, neem hier-

voor contact op met Claire Kos. 

Transcranial Direct-Current Stimulation  

De eerste tDCS-behandelingen bij Mediant en Dimence zijn succesvol afgerond! 

Nieuwe deelnemers zijn daar van harte welkom. Ook bij Lentis (locatie Delfzijl) is 

de tDCS behandeling van start gegaan en hebben de eerste deelnemers meege-

daan. In Stadskanaal heeft zeer recentelijk de training voor de verpleegkundigen 

plaatsgevonden zodat ook daar de behandeling aangeboden kan worden.  

Hier geven we een overzicht van het aantal deelne-

mers per locatie dat met behandeling gestart is. 

 

 

 Nieuwe deelnemers zijn van    

  harte welkom in alle centra! 

 

 UCP (TMS/MRI/BAT): 9 deelnemers 

 Lentis Delfzijl (tDCS): 2 deelnemers   

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

 GGZ Drenthe (TMS/MRI/BAT): 1 deelnemer 

 Dimence (tDCS): 5 deelnemers  

 Mediant (tDCS): 7 deelnemers  

 Lentis Gr. (TMS/MRI/BAT): 9 deelnemers 
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MRI, waarom eigenlijk? 

De hersenen zijn hot: in tijdschriften, in kranten, op TV, de hersenen zie je 

overal terug. Ze spelen een belangrijke rol in hoe we ons gedragen. Maar 

wist u dat door kleine veranderingen in de hersenen klachten als apathie 

kunnen ontstaan?  

Hoe apathie ontstaat, en hoe we dat het beste kunnen behandelen, dat is 

wat we proberen uit te zoeken in de Apathiestudie. Wat gebeurt er in de 

hersenen waardoor de ene persoon wel apathie ervaart en de ander niet? Als we de apathie behande-

len, welk gebied kunnen we dan het beste behandelen? En werken de hersenen van iemand met apa-

thie na een behandeling net zoals die van iemand zonder apathie? 

Een boel vragen dus, waarbij de hersenen een belangrijke 

rol spelen. Maar hoe onderzoek je een deel van het  

lichaam dat veilig verborgen ligt in de schedel? Dat doe je 

met MRI!  

Met behulp van onze MRI-scanner kunnen we kijken hoe 

de hersenen van mensen die apathie ervaren eruit zien en 

werken. We kunnen bijvoorbeeld kijken hoe belangrijke 

hersengebieden en de verbindingen daartussen eruit 

zien. Maar ook kunnen we kijken naar de werking van de 

hersenen: zijn bepaalde delen misschien minder actief bij mensen met apathie? 

We gebruiken MRI dus om te kunnen kijken naar de hersenen, zodat we meer kennis van apathie krij-

gen. Zo kunnen we bijdragen aan een optimale behandeling van apathie. 

De toekomst van de studie 

Het project is inmiddels twee jaar bezig, maar er is nog een geruime tijd te gaan en nog veel te doen! 
 

Deelnemers gezocht! 

Allereerst zullen we op zoek blijven naar mogelijke deelnemers bij alle deelnemende GGz-instellingen. 

Er zullen nog veel behandelingen worden gegeven met de daarbij behorende interviews en MRI-scans.  

Wanneer er voldoende deelnemers zijn geïncludeerd en het behandeldeel van het onderzoek is afge-

rond kunnen de data worden gecontroleerd en ingevoerd in statistische programma’s. Vervolgens zal 

er data-analyse uitgevoerd worden door de onderzoekers en de resultaten zullen worden verwerkt in 

verschillende wetenschappelijke artikelen. Wij hopen dat deze artikelen een plek krijgen in verschillen-

de wetenschappelijke tijdschriften en uiteraard zullen de resultaten worden gepresenteerd aan geïnte-

resseerden middels presentaties en nieuwsbrieven.  

Presentatie van de studie stond ook de afgelopen tijd al op de agenda. Op 23 oktober is er een presen-

tatie gegeven op het symposium Back to the future in het UMCG. Tevens werd er een workshop ver-

zorgd over verschillende methoden van neurostimulatie bij het Lentis Research Symposium op 30 ok-

tober. En 13 november werd er tijdens het Phrenos Psychosecongres een parallelsymposium gewijd 

aan de niet-farmacologische interventies rTMS, tDCS en BAT bij negatieve symptomen. Wij hopen na-

tuurlijk dat we op nog meer inspirerende symposia de Apathiestudie kunnen presenteren! 

Voorlopig is er nog veel werk aan de winkel met de inclusie, metingen, en dataverwerking. Wij hopen 

op een prettige samenwerking met alle nieuwe deelnemers! 

 

 



  

Het Apathieteam (vlnr): André Aleman, Esther Opmeer, Leo-

nie Bais, Rikus Knegtering, Claire Kos, Marie-José van Tol, 

Nicky Klaasen & Leonie van Asperen. 

Het Apathieteam! 

Lees meer en vind contactgegevens op: 

http://www.apathiestudie.wordpress.com  

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

Gefinancierd door:  
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Meedoen? Zo meld je je aan! 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers voor het onderzoek. Ben je lusteloos, heb je 

moeite met het opstarten van dagelijkse activiteiten, heb je een vatbaarheid voor een psychose en 

zou je willen meewerken aan een mogelijke behandeling hiervoor? 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 Zijl-

stra — al.zijlstra@lentis.nl — 050-5223723 

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

 Lentis Stadskanaal: Aanmeldingen via een van de onderzoekers (C. Kos) 

 GGz Drenthe: Annerieke.de.vos@ggzdrenthe.nl — tel: 06-31674876 

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

 Mediant Enschede/Hengelo: Aanmeldingen via een van de onderzoekers (C. Kos) 

 GGz Friesland: Aanmeldingen via een van de onderzoekers (C. Kos) 

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

Aangezien de studie het afgelopen jaar echt 

op gang is gekomen en er de laatste tijd veel 

nieuwe deelnemers bij zijn gekomen, vonden 

we het tijd om ons team uit te breiden. Onze 

nieuwe onderzoeksassistente Leonie van As-

peren maakt sinds mei 2014 deel uit van het 

onderzoeksteam en houdt zich vooral bezig 

met het interviewen van deelnemers.  

Daarnaast is het Apathieteam aangevuld met 

twee stagiaires van de opleiding Toegepaste 

Psychologie: Janette Bakker en Rosalie Rodijk. 

Hun voornaamste werkzaamheden zijn inter-

viewen van deelnemers en het verwerken van 

de onderzoeksgegevens. Vanaf februari mo-

gen we alweer 2 nieuwe stagiaires welkom 

heten: Juliette Jansz en Elyne Smit. 

http://youtu.be/_w0qyiM-KVE

