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Van hallucinaties tot apathie

Een neuroimaging kijk op schizofrenie

André Aleman

UMCG afd Neurowetenschappen en Rijksuniversiteit
Groningen

Het menselijk brein: summum 

van complexiteit

60 miljard neuronen met elk tussen de 5000 en 10.000 

connecties; 125 biljoen (1012) synapsen

Jean-Etienne Esquirol

� De persoon die aan hallucinaties lijdt

heeft “een sterke overtuiging dat hij een

zintuiglijke prikkel heeft waargenomen, 
terwijl er in werkelijkheid geen externe 

prikkel is binnengekomen via de 
zintuigen” 

� Maladies Mentales (1845)

Stemmen horen: taal

fMRI hallucinating patients on 

language task

Resting state fMRI in 27 patients with

schizophrenia and 27 healthy controls
(matched for age and education)

Reduced connectivity of left

temporoparietal junction with bilateral
ACC and amygdala was associated
with severity of hallucinations
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Neurostimulatie rTMS behandeling van hallucinaties

Hoffman et al.
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Bais et al. 2014

Verbetering 1 punt op PANSS item: 
Left: 8/16

Bilat: 6/15
Pla: 4/16

Verminderd inzicht bij mensen met een psychotische 
stoornis

Van der Meer et al.

Schizophr Bull 2013
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Stronger connectivity in ACC default mode network for

patients with good insight (N=25) as compared to 

patients with poor insight (N=18)

Liemburg et al. PLoS

ONE 2012

REFLEX
a social cognitive

treatment for 

insight in psychosis

Dr. Marieke Pijnenborg

Prof. Dr. M. van der Gaag

Drs. Annerieke de Vos

Prof. Dr. A. Aleman

Apathie en frontopariëtale circuits

Healthy controls, N=14

Schiz pts, low apathy, N=14
Schiz pts, high apathy, N=13

Liemburg et al.

submitted

rTMS over prefrontale cortex om negatieve 

symptomen te verminderen

32 patiënten met schizofrenie en negatieve 

symptomen, gerandomiseerd, placebo-
gecontroleerd

Dlabac-de Lange et al.
Psychological Medicine, in press

Om mee naar huis te nemen

•Minder connectiviteit tussen spraakgebieden speelt een rol bij
“stemmen horen”: behandeling kan daar op gericht zijn

•Weinig inzicht bij psychose hangt mogelijk samen met geringere
activatie van  hersencircuits voor zelfreflectie

•rTMS voor negatieve symptomen kan mogelijk een plaats krijgen
in het behandelarsenaal, maar moet nog verder ontwikkeld en 
getoetst worden

De afdeling psychosen van het UCP is een bruisend knooppunt
vol kansen voor integratie en innovatie van zorg en wetenschap
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Dank voor uw aandacht!


