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Na de voorbereidingsfase is het nu tijd voor de  

uitvoeringsfase: de apathiestudies naar de neurale basis en 

mogelijke behandelingen van apathie bij mensen met een 

vatbaarheid voor psychose zijn begonnen! 

Voor mensen die bij de uitvoering van dit onderzoek 

(mogelijk) een belangrijke rol zullen vervullen, is deze start 

feestelijk ingeluid met een "kick-off meeting" op vrijdag 20 

december 2013.  

Tijdens de meeting hebben betrokken onderzoekers  

gesproken over (de ontwikkelingen van) het onderzoek en 

hun rol binnen het onderzoek.  Daarnaast is de promotie-

film voor het eerst getoond, die te bekijken is op de  

website onderaan deze nieuwsbrief. De meeting is afgeslo-

ten met een gezellige borrel!   

Apathie is één van de belangrijkste klinische problemen bij schizofrenie. Onlangs is de apathiestudie gestart, een 

groot onderzoek van het UMCG in samenwerking met GGZ-instellingen binnen het RGOC.  

    

Het onderzoeksteam bestaat uit van links naar rechts.: Claire Kos (Promovendus bij het NIC), Nicky Klaasen 

(Promovendus bij het NIC), Esther Opmeer (Postdoc bij het NIC), Leonie Bais (Promovendus bij het NIC en Lentis 

Research), Marie-José van Tol (Postdoc bij het NIC), Rikus Knegtering (Psychiater bij Lentis Groningen en hoofd van 

Lentis Research), André Aleman (Hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie aan de RuG). 

Het onderzoek is in samenwerking met Richard Bruggeman (UCP), Johan Arends (GGZ Drenthe), Marieke Pijnen-

borg (GGZ Drenthe), Lex Wunderink (GGZ Friesland), Anita Wessels (Mediant) en Amrita Mahabir (Dimence).  

Even voorstellen… Het Apathieteam! 
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In deze studie willen we kijken naar de behandelmogelijkheden voor apathie en de 

onderliggende neurale processen bij apathie bij schizofrenie. We willen kijken naar 

de effectiviteit van drie verschillende behandelingsmogelijkheden, namelijk transcrani-

ële Direct-Current Stimulatie (tDCS), repetitieve transcraniële magnetische stimulatie 

(rTMS), en rTMS in combinatie met een gedragsactivatietherapie (BAT).   

 

Daarnaast willen we kijken welke hersengebieden verstoord zijn bij apathie. Hierbij 

willen we specifiek kijken of er een verschil is tussen verlies in interesse (cognitieve apa-

thie) en verlies in interesse (sociaal- emotionele apathie). Beide vormen resulteren in 

een vermindering van doelgericht gedrag, maar mogelijk zijn het verschillende cognitie-

ve gebreken met een verschillende onderliggende neurale basis. 
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Omdat apathie erg samenhangt met de kwaliteit van leven  en zelfstandigheid, is het 

heel belangrijk is meer te weten van apathie. 

We verwachten dat er 2 dingen heel belangrijk zijn voor apathie:   

1) het van te voren kunnen voorstellen dat een activiteit later tot een prettig gevoel 

leidt (bijvoorbeeld dat je je na het sporten heel ontspannen en voldaan voelt);  

2) het kunnen plannen van de stapjes die leiden tot een activiteit (dat als je  

  koekjes wilt bakken, je naar de winkel moet, spullen moet koken en de tijd van  

 het bakken in de gaten moet houden). 

We onderzoeken ook hoe behandeling met TMS (zie verderop in deze  

nieuwsbrief) en tDCS invloed heeft op activiteit en doelgericht gedrag. Als we de  

apathie specifiek kunnen verminderen, verwachten we dat mensen een prettiger en be-

vredigender leven kunnen leiden.  
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Mensen die apathisch zijn, vinden het vaak moeilijk om activiteiten te starten of om ze 

vol te houden. Apathie is een gedragskenmerk dat iets zegt over activiteit en doel-

gericht gedrag.  

Mensen die veel last van apathie hebben, doen vaak weinig en kunnen  

bijvoorbeeld thuis alleen maar op de bank zitten en doelloos TV kijken. Het kan zijn dat 

mensen met apathie wel actief zijn, maar alleen als anderen bepalen wat er moet gebeu-

ren.  

Het is dus niet zo dat mensen met apathie lui zijn. Het probleem zit hem vooral in 

dat mensen niet zelf kunnen verzinnen wat ze graag doen en hoe dat te doen. Mensen 

die een gevoeligheid voor psychosen hebben én veel last hebben van apathie hebben 

vaak meer problemen met het volhouden van een therapie, studie of werk. 



 

RESULTATEN UIT EERDER ONDERZOEK (TRENSS1) 

 

De Apathiestudie is een vervolgstudie op TRENSS1. In dit onderzoek werd gekeken of een behandeling van drie we-

ken met repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) effectief is voor het verminderen van  

negatieve symptomen bij schizofrenie. We hebben hiervoor 32 mensen met de diagnose schizofrenie en  

aanhoudende negatieve symptomen behandeld met ofwel echte rTMS ofwel placebo rTMS. Deze behandeling werd 

gedurende drie weken tweemaal per dag gegeven. Ondanks de intensiteit van de behandeling, heeft iedere deelne-

mer de behandeling afgerond. De resultaten lieten een verbetering van 15% op negatieve symptomen zien in de 

groep die de echte behandeling kreeg ten opzichte van de placebogroep. Deze verbetering hield drie maanden 

aan. Ook leek de behandeling een positieve invloed te hebben op ziekte-inzicht: deelnemers in de echte behandeling 

waren zich meer bewust van het feit dat ze behandeling nodig hadden. Wij denken dus dat rTMS een goede aan-

vulling zou kunnen zijn in de behandeling van mensen met schizofrenie. In de apathiestudie willen we deze me-

thode verder onderzoeken. 
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Lees meer en vind contactgegevens op: 

http://www.apathiestudie.wordpress.com  

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

Gefinancierd door:  
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Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met het voorbereiden van de apathiestudie. Allereerst 

moest er op papier komen te staan waarom en hoe we dit onderzoek naar apathie willen doen. Het 

onderzoek is goedgekeurd bij de ethische commissie van het UMCG, wat weer het startsein is voor 

het opzetten van de studie. Omdat we meer dan honderd deelnemers voor deze studie zoeken, zijn 

we bij GGZ–instellingen door heel Noord en Midden-Nederland op bezoek geweest om te vragen of 

ze mee wilden doen aan de apathiestudie. Het resultaat is een samenwerking met de afdeling psy-

chiatrie van het UMCG  (UCP) en de zorginstellingen Lentis (Groningen, Zuidlaren), GGZ Drenthe 

(Assen), GGZ Friesland en Mediant (Hengelo/Enschede). Op dit moment zijn we ook met Dimence 

(Deventer) in gesprek over een mogelijke samenwerking.  

 

Inmiddels is ook de gloednieuwe TMS en tDCS apparatuur binnen gekomen waarmee we de behan-

deling kunnen geven. Bij het UCP, GGZ Lentis in Zuidlaren en GGZ Drenthe in Assen zijn een aantal 

enthousiaste verpleegkundigen getraind in het geven van deze behandelingen. Om mogelijke deel-

nemers bekend te maken met de nieuwe behandelstudie naar apathie hebben we ook een heuse 

promotiefilm gemaakt (met hulp van Beeldschakel). 

 

Kortom, alle voorbereidingen zijn getroffen en een nieuwe fase is aangebroken: we kunnen 

echt starten met het onderzoek en we zijn op zoek naar deelnemers! 


