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Achtergrond

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening, die gekenmerkt wordt door positieve 
symptomen, cognitieve functiestoornissen en negatieve symptomen. Positieve symptomen 
van schizofrenie zijn verschijnselen die bij gezonde mensen niet aanwezig zijn en negatieve 
symptomen zijn verschijnselen die bij gezonde mensen aanwezig zijn en bij mensen met 
schizofrenie ontbreken. Positieve symptomen zijn wanen, hallucinaties en verward denken. 
Deze positieve symptomen nemen over het algemeen in ernst af door behandeling met 
antipsychotica. Cognitieve functies zijn onder andere aandacht en concentratie, geheugen, 
planningsvaardigheden, snelheid van informatieverwerking en probleemoplossend 
vermogen. Cognitieve functiestoornissen zijn stoornissen in het opnemen en verwerken 
van informatie. Bij patiënten met schizofrenie kan er sprake zijn van een stoornis in één 
of meer van de cognitieve functies, bijv. het plannen, wat problemen kan geven in het 
dagelijkse leven. Negatieve symptomen zijn vervlakking van het gevoelsleven (affect), 
onvermogen om te genieten (anhedonie), gedachte- en spraakarmoede, vermindering van 
initiatief of gebrek aan motivatie om een begonnen taak te voltooien (avolitie), verminderd 
enthousiasme of motivatie (apathie) en/of sociale terugtrekking. Negatieve symptomen 
zijn vaak hardnekkig. Ongeveer een kwart van alle patiënten met schizofrenie heeft last 
van ernstige en aanhoudende negatieve symptomen.2 De behandelmogelijkheden van 
negatieve symptomen zijn beperkt en de effectiviteit van de behandelingen is gering.3-5 
Positieve symptomen hebben een veel kleinere invloed op de prognose en het functioneren 
van patiënten met schizofrenie dan negatieve symptomen.9

 De prognose van schizofrenie varieert. Ongeveer één derde van de patiënten met 
schizofrenie heeft een gunstige prognose. Hun toestand verbetert op den duur sterk,7 hun 
symptomen verminderen, en hun sociaal functioneren is op termijn redelijk tot goed. Eén 
derde van de patiënten heeft een matige prognose.  Zij maken terugkerende periodes met 
symptomen door waardoor  hun sociale leven wordt verstoord. Eén derde van de patiënten 
heeft een slechte prognose. Hun symptomen verbeteren onvoldoende en ze kunnen zonder 
hulp niet in de maatschappij functioneren.6 
 De aanwezigheid van negatieve symptomen maakt de prognose minder gunstig.7 
Negatieve symptomen zijn een voorspeller van problemen in het sociaal functioneren, 
problemen op het gebied van werk en / of studie en problemen bij het leiden van een 
onafhankelijk bestaan.8-11 Omdat  juist de negatieve symptomen van schizofrenie 
tot blijvende invaliditeit leiden, is het belangrijk om meer te weten te komen over 
processen die bij  negatieve symptomen een rol spelen, onder ander in de hersenen 
(neurofysiologische processen), en om te zoeken naar effectieve behandelingen. Dit 
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proefschrift bespreekt onderzoek naar een nieuwe behandeling om negatieve symptomen 
te verminderen: Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS). Daarnaast worden een aantal 
hersenonderzoeken naar negatieve symptomen gerapporteerd. 

De indeling van negatieve symptomen

Negatieve symptomen worden onderverdeeld in primaire en secundaire negatieve 
symptomen.12 Primaire negatieve symptomen worden toegeschreven aan het ziekteproces 
zelf, secundaire negatieve symptomen worden toegeschreven aan andere factoren, zoals 
bijwerkingen van medicatie. Vervlakking van het gevoelsleven kan bijvoorbeeld een 
bijwerking zijn van antipsychotica.13 In de praktijk is het moeilijk om onderscheid te maken 
tussen primaire en secundaire negatieve symptomen. Bovendien kunnen primaire en 
secundaire negatieve symptomen naast elkaar bestaan. 
 Negatieve symptomen werden vroeger gezien als één geheel. De afgelopen jaren is echter 
uit onderzoek gebleken dat er meerdere soorten negatieve symptomen bestaan.7,14,15 In de 
meeste onderzoeken zijn twee soorten van negatieve symptomen gevonden: expressieve 
afwijkingen (zoals gedachte- of spraakarmoede) en sociaal-emotioneel terugtrekgedrag/
avolitie.7,15,16 Het verleggen van het focus van onderzoek van negatieve symptomen als 
één geheel naar de twee soorten van negatieve symptomen, vergroot onze kennis over 
negatieve symptomen.16,17 Deze nieuwe kennis kan hopelijk bijdragen aan het ontwikkelen 
van effectievere behandelmethoden voor negatieve symptomen.

Hersenonderzoek naar negatieve symptomen

Hersenonderzoek naar het ontstaan van negatieve symptomen en apathie (pathofysiologie) 
richtte zich in eerste instantie op negatieve symptomen als één geheel. Verschillende 
hersenonderzoeken hebben de kennis over de pathofysiologie van negatieve symptomen 
vergroot. Zo heeft functioneel hersenonderzoek (functionele MRI en PET, waarmee 
hersenactiviteit weergeven kan worden) aangetoond dat negatieve symptomen 
samenhangen met disfunctioneren van het gebied dat vooraan in de hersenen ligt, de 
prefrontale cortex (PFC).  Met name één specifiek gebied van de PFC functioneert niet 
goed, de dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC).21-26 Daarnaast zijn er aanwijzingen voor 
het disfunctioneren van andere hersengebieden en de verbindingen tussen deze gebieden: 
de thalamus, de anterieur cingulate cortex (ACC),  het striatum en het frontostriatale 
netwerk.27-30 Hersengebieden die met elkaar verbonden zijn, werken samen in zogenaamde 
neuronale netwerken. Een aantal hersengebieden en netwerken die anders functioneren 
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bij mensen met negatieve symptomen, zijn betrokken bij hersenprocessen voor motivatie 
en beloning. Een netwerk tussen de voorste hersengebieden (DLPFC) en meer centraal in 
de hersenen gelegen gebieden (het frontostriatale netwerk) speelt een belangrijke rol bij 
motivatie, aandacht en gedrag. Het disfunctioneren van dit frontostriatale netwerk zou dus 
een rol kunnen spelen in de pathofysiologie van negatieve symptomen. 
Om inzicht te krijgen in de stofwisseling van de hersenen (het hersenmetabolisme) van 
patiënten met negatieve symptomen is er onderzoek naar chemische processen in 
de hersenen (neuro chemisch onderzoek) verricht. Daarbij zijn concentraties van drie 
belangrijke stoffen in de hersenen onderzocht: dopamine, N-acetylaspartaat (NAA) en 
glutamaat. Dopamine is een belangrijke stof die een rol speelt bij het doorgeven van 
signalen tussen zenuwcellen (een neurotransmitter). Dopamine is nodig voor verschillende 
hersenfuncties waaronder het plannen en doelgericht handelen, het ervaren van genot 
en het reguleren van de motivatie. Een tekort aan dopamine leidt tot problemen. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat een verminderde dopamine afgifte in de prefrontale cortex een rol 
speelt bij negatieve symptomen. Deze verminderde dopamine afgifte wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het disfunctioneren van D1 dopaminereceptoren in de prefrontale 
cortex.36,37 Daarnaast is er een verband gevonden tussen de ernst van negatieve symptomen 
en de concentratie van N-acetylaspartaat (NAA) in de prefrontale cortex.38-40 Glutamaat 
is een andere belangrijke neurotransmitter, die een stimulerende (excitatoire) werking op 
zenuwcellen heeft. Glutamaat speelt o.a. een rol in het reguleren van de stemming, en ook 
bij het leren en het onthouden van informatie. Patiënten met schizofrenie hebben mogelijk 
een verlaagde concentratie glutamaat in de prefrontale cortex.41 Er lijkt ook een verband 
te zijn tussen de ernst van de negatieve symptomen en de concentratie van glutamaat in 
de ACC. 
 Er zijn dus aanwijzingen dat het disfunctioneren van de prefrontale cortex en een 
afgenomen prefrontaal hersenmetabolisme samenhangen met negatieve symptomen. 
Toekomstige behandelingen zouden zich op het verbeteren van het functioneren van de 
prefrontale cortex kunnen richten. 

Behandeling van negatieve symptomen

Negatieve symptomen bij schizofrenie zijn moeilijk te behandelen. Meta-analyses zijn 
onderzoeken waarbij de gegevens uit meerdere kleinere onderzoeken bij elkaar genomen 
worden, om bijvoorbeeld te bestuderen of een bepaalde behandeling zinvol is. In 2015 is er 
een grote meta-analyse gepubliceerd waarin resultaten van diverse behandelmogelijkheden 
voor negatieve symptomen werden samengevat, onder andere behandelingen met 
medicijnen en psychosociale interventies.42 De onderzochte behandelingen met medicijnen 
betroffen tweede generatie antipsychotica, antidepressiva, combinaties van beide en 
medicijnen die aangrijpen op het glutaminerge systeem. Bij al deze behandelingen was er 
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sprake van een kleine (statistisch significante) afname van negatieve symptomen. De ernst 
van de negatieve symptomen nam weliswaar af, maar de afname had onvoldoende invloed 
op het dagelijks functioneren van de patiënten: de afname was klinisch onvoldoende 
relevant. 
 Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een veilige vorm van hersenstimulatie, 
die effectief is bij de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis.43 TMS werkt 
via de principes van elektromagnetische inductie; een elektrische stroom gaat door de 
TMS spoel, waardoor er een sterk magnetisch veld wordt opgewekt. Door de spoel tegen 
het hoofd te houden, kan het magnetisch veld de schedel passeren en vervolgens in de 
onderliggende hersenschors een elektrische stroom opwekken. Hierdoor kan er elektrische 
ontlading van hersencellen plaatsvinden, tot een diepte van ongeveer 1-2 centimeter in de 
hersenschors. 
 Bij repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) worden de TMS-pulsen 
herhaaldelijk toegediend. Afhankelijk van het aantal pulsen per seconde (in Hertz) kan 
rTMS een onderliggend hersengebied actiever (bij een hoge frequentie van pulsen, 5 Hz 
of hoger) of juist minder actief maken (bij een lage frequentie van pulsen). Hoogfrequente 
rTMS verhoogt de hersenactiviteit in de hersengebieden onder de spoel. Echter, deze 
beïnvloeding blijft niet beperkt tot het direct betrokken hersengebied, maar breidt zich uit 
naar het daarmee samenhangende neurale netwerk.44,67 Zo kan rTMS van de prefrontale 
cortex leiden tot een toename van dopamine-activiteit in het een diepere gelegen 
hersengebieden, zoals het striatum. Het  voordeel van rTMS is dat geen operatie nodig is 
(niet-invasief) en dat het een min of meer plaatselijke (focale) behandeling is. rTMS heeft 
minder bijwerkingen dan veel medicijnen, o.a. omdat alleen specifieke hersengebieden 
gestimuleerd worden. Bijwerkingen zijn vooral hoofdpijn en pijn gedurende de behandeling 
op de plek waar de hersenstimulatie plaatsvindt, na de behandeling zijn deze klachten snel 
verdwenen. Uitgebreide veiligheidsonderzoeken hebben aangetoond dat behandeling 
met rTMS veilig is, mits men zich houdt aan de internationale veiligheidsnormen. Een 
zeldzame bijwerking van rTMS behandeling is een epileptische aanval. De internationale 
veiligheidsnormen raden af om mensen in het verleden ooit een epileptisch insult hebben 
gehad een rTMS behandeling te geven.
 In de afgelopen decennia zijn er diverse onderzoeken gedaan naar behandeling van 
negatieve symptomen met rTMS, waarbij er vooral gekeken is naar de effectiviteit van 
hoogfrequente rTMS van de voorste hersendelen, met name de DLPFC. Tot op heden zijn 
er vijf meta-analyses gedaan van onderzoeken naar de effecten van de  behandeling van 
negatieve symptomen met hersenstimulatie. Eén meta-analyse met vijf studies vond geen 
significante verbetering van negatieve symptomen.48 Eén meta-analyse die alle vormen van 
niet-invasieve hersenstimulatie onderzocht, ook transcraniële Direct Current Stimulatie (in 
totaal acht studies), vond evenmin een significante verbetering van negatieve symptomen 
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na hersenstimulatie.42 Een derde meta-analyse van zeven studies liet een trend tot 
verbetering van negatieve symptomen zien.47 De andere twee meta-analyses, met negen 
en dertien studies, vonden een significante verbetering van negatieve symptomen.45,46 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt één van deze meta-analyses met negen studies 
uitgebreid beschreven.45

Het effect van rTMS op negatieve symptomen en op hersenactiviteit bij schizofrenie

In 2009 is een rTMS behandelstudie voor negatieve symptomen bij schizofrenie gestart 
in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), in samenwerking met de 
noordelijke GGZ-instellingen (Lentis, GGZ Drenthe, GGZ Friesland). Hierbij werd onderzocht 
of hoogfrequente 10 Hz rTMS behandeling van zowel de rechter als de linker voorste 
hersenen, de DLPFC, effectief was als behandeling voor negatieve symptomen. Het was een 
gerandomiseerd dubbelblind onderzoek waaraan 32 patiënten met negatieve symptomen 
deelnamen. Gerandomiseerd betekent dat het lot beslist of een deelnemer de echte of 
de placebo (“nep”) behandeling krijgt. Dubbelblind houdt in dat zowel de deelnemende 
patiënten en de onderzoekers gedurende de uitvoering van het onderzoek niet weten of er 
een echte of een placebo behandeling wordt toegepast. Alleen degene die de behandeling 
uitvoert weet dit en houdt dit geheim. De behandelgroep bestond uit 16 deelnemers die de 
“echte” rTMS behandeling kregen, en de controlegroep bestond uit 16 deelnemers die de 
placebo rTMS behandeling kregen. 
 De deelnemende patiënten werden gedurende drie weken behandeld (op drie maal vijf 
dagen in twee sessies per dag;  in de ochtend werd de linker DLPFC behandeld en in de 
middag de rechter DLPFC).160 Bij de placebo behandeling van patiënten van de controlegroep 
werden precies dezelfde handelingen uitgevoerd als bij de “echte” rTMS behandeling, maar 
de hersenen werden niet daadwerkelijk gestimuleerd. Voor en na de behandelperiode 
en na vier weken en drie maanden follow-up werd de ernst van negatieve symptomen 
gemeten. Deze metingen werden gedaan met specifieke interviews (meetinstrumenten) die 
de ernst negatieve symptomen kunnen vaststellen, namelijk de negatieve subschaal van de 
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)96 en de Scale for the Assessment of Negative 
Symptoms (SANS).95 Daarnaast vond er voor en na de behandeling hersenonderzoek plaats 
om veranderingen in hersenactiviteit te meten. 
 In dit onderzoek leidde een rTMS-behandeling van zowel de linker als de rechter 
(bilaterale) DLPFC gedurende drie weken met een frequentie van 10 Hz in vergelijking 
met placebobehandeling tot een (statistisch significante) vermindering van negatieve 
symptomen. Na behandeling met rTMS namen de negatieve symptomen in ernst af. Dit 
effect was tot drie maanden na het beëindigen van de behandeling nog meetbaar met de 
SANS (hoofdstuk 3 van dit proefschrift).160 Hoewel het behandeleffect lang aanhield, was 
het effect klein. Toch was het optreden van verbetering bij deze patiënten hoopgevend, 
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omdat het patiënten betrof die langdurig en ernstig ziek waren, en die veelal verschillende 
soorten psychofarmaca gelijktijdig gebruikten. Ruim een kwart van de patiënten was niet 
in staat om zelfstandig te wonen en verbleef op een woonafdeling van de GGZ. De rTMS 
behandeling werd goed verdragen en de bijwerkingen van de behandeling waren mild. Er 
deden zich tijdens het onderzoek geen ernstige incidenten voor.
 Om meer inzicht te krijgen in de werking van de rTMS behandeling, hebben wij onze 
behandelstudie gecombineerd met hersenonderzoek, namelijk een fMRI studie (hoofdstuk 
4 van dit proefschrift)192 en een ¹H-Magnetic Resonance Spectroscopy (¹H-MRS) studie 
(hoofdstuk 5 van dit proefschrift). In de fMRI studie hebben wij onderzocht of bilaterale 
prefrontale rTMS bij negatieve symptomen van invloed was op de hersenactiviteit tijdens 
het verrichten van een planningstaak (Tower of London).192 In totaal waren er 24 patiënten 
met negatieve symptomen van wie fMRI data beschikbaar was, bij de overige 8 deelnemers 
was er om diverse redenen geen fMRI data van de planningstaak beschikbaar. Zo was er 
bij een aantal deelnemers sprake van een technische storing tijdens het scannen en voor 
sommige deelnemers die veel last hadden van cognitieve functiestoornissen bleek de taak 
te moeilijk. Van de vierentwintig deelnemers bij wie data beschikbaar was, hadden elf van 
hen de rTMS behandeling gekregen en dertien van hen  kregen de placebo behandeling. Na 
de behandeling, nam de hersenactiviteit in de behandelgroep in de rechter dorsolaterale 
prefrontale cortex en in de rechter gyrus frontalis medialis toe, in vergelijking met de 
placebogroep. In de behandelgroep nam de hersenactiviteit in de linker posterior cingulate 
af (een gebied midden in de hersenen), terwijl deze in de placebogroep toe nam.192 Kortom, 
er zijn aanwijzingen dat prefrontale rTMS behandeling (taak-gerelateerde) hersenactiviteit 
in de voorste hersenen van patiënten met schizofrenie kan versterken. 
 Tijdens de ¹H-MRS studie, een speciale MRI techniek, zijn veranderingen in de 
concentraties van stoffen in de linker DLPFC onderzocht, waarbij specifiek is gekeken naar  
NAA, glutamaat en glutamine (Glx, neurotransmitter en zijn voorloper). Glutamaat en NAA 
spelen een belangrijke rol in de stofwisseling van de hersenen. Er zijn aanwijzingen dat bij 
patiënten met negatieve symptomen sprake is van een tekort  van glutamaat en NAA in de 
voorste hersenen. Het is mogelijk dat de prefrontale rTMS behandeling een toename van 
de concentratie van NAA en/of Glx geeft. Daarom zijn de concentraties van Glx en NAA in 
de linker DLPFC van deelnemende patiënten voor en na de behandeling gemeten. Van de 
tweeëndertig deelnemers was er bij vierentwintig deelnemers ¹H-MRS data beschikbaar. 
Om de relatie tussen de behandelarm (echte rTMS of placebo) en de concentratie Glx en 
NAA te analyseren hebben wij een specifieke statistische techniek (lineair regressie model) 
toegepast. Hierbij werd er een verband gevonden tussen behandelarm en concentratie Glx. 
Bij de patiënten die de echte rTMS behandeling kregen, nam de concentratie Glx toe, bij 
patiënten die de placebo behandeling kregen nam deze af. Het soort behandeling (echte 
rTMS of placebo) was niet van invloed op veranderingen in de concentratie van NAA. 
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 Een verhoogde concentratie Glx na prefrontale rTMS behandeling zou kunnen duiden 
op een verhoogd prefrontaal metabolisme. De aangetoonde verhoogde hersenactiviteit 
tijdens het doen van de planningstaak in de prefrontale cortex (fMRI data) gaat dus mogelijk 
ook gepaard met een verhoogd metabolisme in dat hersengebied (¹H-MRS data). 

Zowel in onze behandelstudie, als in onze fMRI en ¹H-MRS studie zijn er aanwijzingen 
gevonden voor een positief effect van hoogfrequente rTMS behandeling voor negatieve 
symptomen van schizofrenie. Als in een wetenschappelijk onderzoek een statistisch 
significant effect gevonden is, is het erg belangrijk om na te gaan in hoeverre de bevindingen 
klinisch relevant zijn. In onderzoeken naar negatieve symptomen wordt vaak gesproken 
over een klinisch relevante verbetering van de symptomen bij een daling van 20% of meer 
op de diverse meetinstrumenten voor negatieve symptomen.269 In onze studie daalden de 
metingen van negatieve symptomen in de behandelgroep met 15%. Helaas is het effect 
van rTMS dus nog te klein om als klinisch relevant beschouwd te kunnen worden. Maar de 
resultaten zijn wel hoopgevend, omdat een rTMS behandeling in potentie in staat is om 
negatieve symptomen te verminderen. Andere manieren van hersenstimulatie of een op 
andere wijze toepassen van rTMS zouden mogelijk het behandeleffect kunnen vergroten. 
Bij een rTMS behandeling zijn namelijk vele instellingen (parameters) van belang, zoals de 
frequentie, de intensiteit van de behandeling, de duur van de behandeling en de totale 
hoeveelheid TMS pulsen die worden toegediend. Deze parameters varieerden in de 
verschillende onderzoeken en we weten nog niet welke combinaties van parameters het 
meeste effectief zijn. Daarnaast is er een nieuwe vorm van rTMS in opkomst, namelijk theta 
burst TMS.266 Tijdens theta burst stimulatie worden er korte series van hoogfrequente (bijv. 
50 Hz) pulsen toegediend. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van stimulatie mogelijk meer 
langdurige effecten heeft op het brein, mogelijk omdat theta burst stimulatie beter aansluit 
bij het natuurlijke ritme van het brein.262-265 Daarnaast is de behandelduur per sessie korter 
(ongeveer 6 minuten ten opzichte van 20 minuten in onze studie) en zijn er aanwijzingen 
dat de behandeling bij depressie net zo effectief is als rTMS267 en bij negatieve symptomen 
effectiever dan rTMS.187 Het onderzoeken van effectievere behandelparameters en van 
nieuwe TMS technieken zou mogelijk tot een effectievere behandeling, en dus een grotere 
daling van negatieve symptomen na behandeling, kunnen leiden. Daarnaast zou een 
combinatie van diverse behandelingen voor negatieve symptomen effectiever kunnen zijn 
dan de afzonderlijke behandelingen. Zo zou bijvoorbeeld hersenstimulatie gecombineerd 
kunnen worden met effectief gebleken psychosociale interventies. 
 Sinds 2014 vindt er een groot onderzoek plaats vanuit het Neuroimaging Center van 
het Universitair Medisch Centrum in Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, in 
samenwerking met collega’s en patiënten bij de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg 
Lentis, Mediant, Dimence, GGZ Friesland en GGZ Drenthe, naar de behandeling van apathie. 
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Apathie wordt hierbij gezien als één van de kernsymptomen van negatieve symptomen. 
De behandeling van apathie vindt opnieuw plaats met rTMS, in dit geval als theta burst 
stimulatie, waarbij verder de rTMS behandeling ook wordt gecombineerd met een 
gedragsactivatietraining (https://apathiestudie.wordpress.com/). 

De pathofysiologische achtergrond van negatieve symptomen

Het vergroten van onze kennis over de pathofysiologische achtergrond van negatieve 
symptomen zou bij kunnen dragen aan verbeterde behandelmethoden van negatieve 
symptomen. Zoals eerder toegelicht, werden negatieve symptomen in het verleden 
beschouwd als één geheel, en hersenonderzoek richtte zich dan ook op negatieve 
symptomen als één geheel. Hersenonderzoek is zich de laatste jaren echter steeds meer 
gaan richten op de twee soorten van negatieve symptomen: expressieve afwijkingen 
en sociaal-emotioneel terugtrekgedrag. In dit proefschrift worden twee onderzoeken 
besproken die zich richten op de pathofysiologische achtergrond van deze twee soorten 
negatieve symptomen. Het eerste onderzoek betrof een fMRI onderzoek naar emotionele 
perceptie (hoofdstuk 6 van dit proefschrift) en het tweede onderzoek betrof een fMRI 
onderzoek naar een planningstaak (hoofdstuk 7 van dit proefschrift).168

 Bij het eerste onderzoek naar waarneming van emoties (emotionele perceptie) werd 
de “Wall of Faces” taak gebruikt. Tijdens deze taak kregen deelnemers beelden te zien van 
tweeëndertig gezichten met emotionele uitdrukkingen (boos of blij). De aantallen boze en 
blije gezichten varieerden: er kon sprake zijn van een zelfde aantal boze en blije gezichten of 
van een ongelijk aantal boze of blije gezichten (zesentwintig boze en zes blije of zesentwintig 
blije en zes boze). De deelnemers kregen ieder plaatje korte tijd te zien. Daarna werd hen 
gevraagd of zij meer boze of meer blije gezichten hadden gezien (experimentele taak), of 
werd hen gevraagd of zij meer mannen of meer vrouwen hadden gezien (controle taak). Om 
na te gaan of er een verband was tussen emotionele perceptie enerzijds en één van de twee 
soorten negatieve symptomen anderzijds, werd een regressie analyse gebruikt. De twee 
soorten negatieve symptomen, één met vooral sociaal-emotioneel  terugtrekking en de 
ander met vooral expressieve afwijkingen, waren gebaseerd op eerder onderzoek, namelijk 
een uitgebreide factor analyse van interviews van patiënten met schizofrenie met behulp 
van de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).15 Uit het onderzoek bleek dat er een 
verband was tussen het aantal expressieve symptomen van een patiënt en een verlaagde 
hersenactiviteit in de bepaalde hersengebieden (frontalo-thalamische hersengebieden 
en de ventromediale prefrontale cortex) tijdens het verrichten van de Wall of Faces taak 
(emotionele perceptie). Tussen de ernst van sociaal-emotioneel terugtrekgedrag en 
hersenactiviteit werd geen verband gevonden bij het uitvoeren van deze taak. Dit wijst 
erop dat de pathofysiologische achtergrond van expressieve afwijkingen anders is dan 
de pathofysiologische achtergrond van sociaal-emotioneel terugtrekgedrag. Het is dus 



Chapter 9

154

waarschijnlijk dat negatieve symptomen uit twee groepen symptomen bestaan, met een 
corresponderende neurale basis.
 Het tweede onderzoek betrof een fMRI onderzoek naar planning, waarbij in de 
MRI scanner de Tower of London, een planningstaak, werd afgenomen. Tijdens dit 
onderzoek werd gezocht naar een verband tussen sociaal-emotioneel terugtrekgedrag en 
hersenactiviteit tijdens het verrichten van een planningstaak. Bij analyse van de gevonden 
gegevens werd een verband gevonden tussen sociaal-emotioneel terugtrekgedrag en 
activiteit in bepaalde hersengebieden: de lobulus parietalis inferior, de precuneus en de 
thalamus. Een grotere mate van sociaal-emotioneel terugtrekgedrag ging samen met een 
lagere activiteit in de besproken hersengebieden (lobulus parietalis inferior, de precuneus 
en de thalamus). 
 Onze bevindingen sluiten aan bij een ander hersenonderzoek waarin is  aangetoond 
dat de twee verschillende domeinen van negatieve symptomen andere pathofysiologische 
achtergronden hebben.204 Het is mogelijk dat expressieve afwijkingen meer samenhangen 
met afwijkingen in de waarneming van emoties (emotionele perceptie) en dat sociaal-
emotioneel terugtrekgedrag/avolitie meer samenhangt met afwijkingen in planning en het 
kunnen verlangen (in de anticipatie op o.a. genot).204 Het herkennen van de verschillende 
domeinen van negatieve symptomen en verder onderzoek ernaar is veelbelovend. Kennis 
uit dergelijk onderzoek kan mogelijk worden toegepast om het effect van de behandeling, 
o.a. met hersenstimulatie, te vergroten. Meer kennis kan bijdragen aan het ontwikkelen 
van nieuwe of verbeterde behandelmethoden, wat uiteindelijk kan leiden tot een 
betere kwaliteit van leven en een beter maatschappelijk functioneren voor mensen met 
schizofrenie.
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