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Samenvatting (Summary in Dutch)

Negatieve symptomen? Zijn symptomen niet altijd negatief?
Er zijn verschillende symptomen die voorkomen bij mensen met de diagnose 
schizofrenie. Patiënten hebben vaak positieve symptomen, zoals hallucinaties en 
wanen. Hierbij horen ze bijvoorbeeld stemmen die mensen zonder schizofrenie meestal 
niet horen. Omdat het hierbij gaat om ervaringen die bij andere mensen niet aanwezig 
zijn, worden ze positieve symptomen genoemd. Bij negatieve symptomen gaat het om 
kenmerken die juist wel aanwezig zijn bij gezonde mensen, maar verminderd of afwezig 
zijn bij mensen met negatieve symptomen. Veel voorkomende negatieve symptomen 
zijn een vlakkere gezichtsuitdrukking en intonatie, verminderd doelgericht gericht 
gedrag (apathie), verminderde plezierbeleving (anhedonie), spraakarmoede (alogie), 
en sociale teruggetrokkenheid. 

Negatieve symptomen zijn aanwezig bij een aanzienlijk deel van de mensen met 
psychotische stoornissen en hebben een grote invloed op de toekomst van deze 
mensen. Mensen met negatieve symptomen hebben bijvoorbeeld meer moeite met 
het vinden en behouden van werk, het onderhouden van relaties en hebben over het 
algemeen een lagere kwaliteit van leven. De behandeling van deze symptomen is 
daarom erg belangrijk. Helaas zijn er op dit moment weinig behandelmogelijkheden. 
Dit komt onder andere doordat er nog niet veel bekend is over welke hersenprocessen 
verstoord zijn bij mensen met negatieve symptomen. 

Beter begrip door het opdelen van negatieve symptomen
Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat negatieve symptomen niet zo 
homogeen zijn als eerder gedacht werd. Negatieve symptomen kunnen in twee aparte 
clusters verdeeld worden: amotivatie en verlies van expressie. Amotivatie bestaat uit 
apathie, anhedonie, en sociale teruggetrokkenheid. Verlies van expressie verwijst naar 
een vlakkere gezichtsuitdrukking en intonatie en alogie (figuur 1A). 

Hoewel verlies van expressie en amotivatie samen kunnen voorkomen, lijken ze door 
verstoringen in verschillende hersenprocessen veroorzaakt te worden. Het is daarom 
zinvol om ze apart te onderzoeken. Daarnaast is amotivatie een sterkere voorspeller 
van een slechtere toekomst dan gebrek aan expressiviteit. Het onderzoeken van de 
hersenprocessen die verstoord zijn bij mensen met amotivatie kan dus meer opleveren. 
Daarom ligt in dit proefschrift de nadruk op de hersenprocessen die verstoord zijn bij 
amotivatie (en het onderliggende symptoom apathie).

Een belangrijk kenmerk van amotivatie is dat mensen met amotivatie moeite hebben om 
tot doelgericht gedrag te komen. Doelgericht gedrag komt tot stand door verschillende 
opvolgende processen: voorpret en beloningsgevoeligheid, planningsvaardigheden, en 
zelf-initiatie. Kort gezegd moet je eerst het plezier of nut inzien van de actie (Heeft het 
zin om in actie te komen?), vervolgens plan je de actie  (Welke stappen moet je zetten om 
je doel te bereiken?), en ten slotte initieer je hem (Kom in actie!; figuur 2).
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Figuur 1. A: Opdeling van negatieve symptomen in amotivatie en verlies van expressie, met de bijbehorende 
symptomen; B: Indeling van dit proefschrift, op basis van de opdeling van negatieve symptomen. 

 

Al  deze processen moeten  intact zijn en elkaar op een juiste manier opvolgen 
om tot een actie te komen. In elk van deze processen kan een verstoring optreden, 
waardoor amotivatie kan ontstaan. In dit proefschrift is onderzocht of verstoringen in 
de verwerking van beloning, planning, en zelf-initiatie in de hersenen gerelateerd zijn 
aan negatieve symptomen. Hierbij hebben we negatieve symptomen steeds verder 
opgedeeld, om zo steeds beter te begrijpen hoe deze symptomen ontstaan (zie figuur 
1B). 

In deel I van dit proefschrift hebben we negatieve symptomen nog als geheel onderzocht, 
om vervolgens in deel II negatieve symptomen uit te splitsen in amotivatie en verlies 
van expressie. In deel III hebben we nog verder ingezoomd door het symptoom apathie 
apart te onderzoeken. We hebben voor alle onderzoeken functionele MRI-scans 
gebruikt, waarop we verschillende analysemethodes toegepast hebben. Zo hebben we 

Figuur 2. Processen die  
mogelijk een rol spelen bij het 
ontstaan van amotivatie
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in kaart gebracht welke hersengebieden er bij een bepaalde taak betrokken zijn en 
hoe  hersengebieden met elkaar samenwerken. Vervolgens hebben we gekeken of er 
een verband is tussen deze hersenfuncties en de ernst van negatieve symptomen. Kort 
gezegd: zijn bepaalde hersengebieden meer of juist minder actief bij mensen die ernstigere 
negatieve symptomen hebben? En werken hersengebieden meer of juist minder met elkaar 
samen bij deze mensen? In de volgende secties zal ik de resultaten van de onderzoeken 
in dit proefschrift toelichten (zie figuur 3 voor een samenvatting van de resultaten).

Deel I: Negatieve symptomen en de hersenen
Als je geen voorpret ervaart: negatieve symptomen door minder 
beloningsgevoeligheid?
Beloningsgevoeligheid wordt vaak in verband gebracht met amotivatie en dus met 
negatieve symptomen. Als mensen minder gevoelig zijn voor een toekomstige 
beloning of minder voorpret hebben bij  het vooruitkijken naar een leuke gebeurtenis 
in de toekomst, komen ze waarschijnlijk minder snel in actie en zullen ze dus minder 
ondernemen. Je kunt het je misschien ook wel voorstellen: het plannen van een 
vakantie kost bijvoorbeeld best wat tijd en moeite, maar als je je kunt voorstellen hoe 
je je op vakantie zult voelen (lekker ontspannen en met een goed boek  genietend van 
de zon), dan lijkt het al snel de moeite waard. Maar wat als je dat gevoel niet hebt? Is 
het dan wel de moeite waard om van alles te ondernemen om je vakantie te regelen?
Om dit te onderzoeken hebben we in hoofdstuk 2 gekeken of er bij mensen met 
schizofrenie die ernstigere negatieve symptomen hebben minder hersenactivatie is 
dan bij mensen met minder ernstige negatieve symptomen. We hebben hierbij specifiek 
gekeken naar activatie in het ventrale striatum, een hersengebied dat vaak in verband 
wordt gebracht met het verwerken van beloning (voor de ligging van het ventrale 

Figuur 3. Samenvatting van de 
bevindingen in dit proefschrift. 
Negatieve symptomen zijn 
uitgesplitst in amotivatie 
(inclusief apathie) en vermin-
derde expressie. De gekleurde 
hersengebieden zijn gebieden 
die minder actief waren bij 
mensen ernstigere symp-
tomen. De getallen verwijzen 
naar het corresponderende 
hoofdstuk.
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striatum in de hersenen: zie figuur 3, nr. 2). Naar dit onderwerp zijn de afgelopen jaren 
al tientallen studies gedaan. Wel is  er veel verschil tussen deze studies, wat  invloed 
kan  hebben op de uitkomsten. Zo zijn  bepaalde studies gericht op beloningsanticipatie 
(het vooruitdenken aan een beloning), terwijl in andereonderzoeken de focus lag op 
de plezierervaring tijdens het ontvangen van een beloning, of het leren op basis van 
beloning (leren dat bepaald gedrag beloond wordt en dat gedrag herhalen). Dit maakt 
het lastig de resultaten direct met elkaar te vergelijken. In hoofdstuk 2 hebben we 
de bevindingen van al deze eerdere studies samengevoegd en er een gecombineerde 
analyse (meta-analyse) op gedaan. Uit deze overkoepelende analyse bleek dat het 
ventrale striatum tijdens deze processen minder actief is bij mensen met ernstigere 
negatieve symptomen. Dit effect was vooral zichtbaar tijdens de anticipatie van 
beloning. Deze bevindingen wijzen erop dat mensen met negatieve symptomen 
mogelijk meer moeite hebben met het verwerken van de voorpret die gepaard kan 
gaan met een toekomstige beloning. 

In veel “neuroimaging” studies naar de verwerking van beloning in de hersenen 
wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde computertaken. De deelnemers 
aan het onderzoek krijgen vaak een geldbedrag te zien dat ze kunnen winnen als ze 
snel genoeg op een knopje drukken. Hoewel dit de onderzoekers veel controle geeft 
over wat er tijdens het experiment gebeurt, kan dit ook betekenen dat niet iedere 
deelnemer de onderzochte beloning op dezelfde wijze ervaart. Zo kan het ontvangen 
van een beloning van €10,- een stuk positiever voelen voor iemand met een bescheiden 
inkomen dan voor iemand die het breder heeft. 

Om meer aandacht te hebben voor de individuele ervaring hebben we in hoofdstuk 
3 mensen met schizofrenie gevraagd om in de MRI-scanner situaties te verbeelden 
waar ze naar uitkijken. Dit gaf ons de mogelijkheid om te onderzoeken of patiënten 
met ernstigere negatieve symptomen minder voorpret hebben bij het verbeelden 
van gebeurtenissen die ze zelf als positief ervaren en of dit terug te zien is in de 
hersenen. Hierbij hebben we zowel de activatie van individuele hersengebieden als 
de samenwerking tussen hersengebieden tijdens het verbeelden onderzocht. Uit dit 
onderzoek bleek dat mensen met ernstigere negatieve symptomen aangaven dat ze 
de gebeurtenissen minder scherp voor zich zagen tijdens het verbeelden. Daarnaast 
kregen ze ook een minder positief gevoel bij het verbeelden van de gebeurtenissen 
in vergelijking met mensen met minder ernstige negatieve symptomen. Dit was 
niet terug te zien in de activatie van individuele hersengebieden, maar wel in de 
samenwerking tussen hersengebieden: bij mensen met meer negatieve symptomen 
was de samenwerking tijdens het inbeelden van positieve gebeurtenissen minder sterk 
tussen de precuneus/cortex cingularis posterior en een aantal andere hersengebieden die 
betrokken zijn bij het verbeelden van acties (zie figuur 3, nr. 3). Daarom suggereren deze 
resultaten dat mensen met ernstigere negatieve symptomen meer moeite hebben om 
een voorstelling te maken van positieve gebeurtenissen. Deze verstoring kan ervoor 
zorgen dat ze minder snel in actie zullen komen en kan daardoor leiden tot negatieve 
symptomen. In het geval van een vakantie hebben mensen met ernstigere negatieve 
symptomen mogelijk een minder duidelijk beeld bij hun vakantie en beleven ze minder 
voorpret bij het denken eraan. Daardoor zullen ze minder snel plannen maken voor de 
vakantie en in actie komen. 
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Deel II: Negatieve symptomen meer in detail: verlies van expressie en 
amotivatie, en de hersenen
In hoofdstuk 4 en 5 hebben we verder ingezoomd op negatieve symptomen door 
ons te richten op verlies van expressie en amotivatie. Dit hebben we gedaan door de 
samenwerking tussen verschillende hersengebieden,  in rust, te onderzoeken. Eerder 
onderzoek heeft uitgewezen dat de hersenen ook als je geen taak uitvoert actief zijn 
en dat hersengebieden die samenwerken tijdens het doen van taken ook in  rust met 
elkaar samenwerken. Deze samenwerking is terug te zien op MRI-scans doordat deze 
gebieden een vergelijkbaar patroon van activatie laten zien: als het ene gebied actief is, 
dan is het andere dat ook. Verstoringen in deze synchronisatie tussen hersengebieden, 
ook wel functionele connectiviteit genoemd, treden op bij psychiatrische en 
neurologische aandoeningen. In hoofdstuk 4 en 5 hebben we in kaart gebracht of 
bepaalde verstoringen in functionele connectiviteit samenhangen met verlies van 
expressie en amotivatie. 

Verlies van expressie en amotivatie door verstoring van de organisatie van de 
hersenen?
In hoofdstuk 4 hebben we grafentheorie gebruikt om te bekijken of verstoringen in 
functionele connectiviteit samenhangen met verlies van expressie en amotivatie. 
Grafentheorie is een tak van de wiskunde waarmee de organisatie van netwerken in 
kaart gebracht kan worden. Het kan gebruikt worden om de organisatie van mensen in 
sociale netwerken weer te geven, maar ook voor de weergave van de organisatie van 
hersengebieden in de hersenen (zie figuur 4 in box 1). Met behulp van grafentheorie 
hebben we onderzocht of de efficiëntie van de organisatie van de hersenen bij mensen 
met schizofrenie samenhangt met de mate van verlies van expressie, amotivatie of 
negatieve symptomen. Uit de resultaten kwam geen duidelijk verband naar voren 
tussen efficiëntie en verlies van expressie, amotivatie, of van negatieve symptomen 
in het algemeen. Het lijkt er dus op dat de organisatie van de hersenen, in elk geval 
zoals we die hier in kaart gebracht hebben, niet verstoord is bij mensen met ernstigere 
negatieve symptomen.

Amotivatie door verstoring in het beloningsnetwerk van de hersenen?
In hoofdstuk 5 hebben we ons beperkt tot amotivatie en hebben we de samenwerking 
tussen hersengebieden op een andere manier in kaart gebracht. We hebben ons hierbij, 
net zoals in hoofdstuk 2 en 3, gericht op hersenprocessen die met beloningsverwerking 
te maken hebben. Daarom hebben we als uitgangspunt gekozen voor het ventrale 
tegmentum, een centraal gebied in het beloningsnetwerk van de hersenen. Vervolgens 
hebben we onderzocht of samenwerking van dit gebied met andere hersengebieden 
verminderd is bij mensen met meer amotivatie. Uit deze studie bleek dat mensen met 
meer amotivatie minder sterke samenwerking hadden tussen het ventrale tegmentum 
en een groot aantal hersengebieden dat gerelateerd is aan beloningsverwerking en de 
hogere controlefuncties van de hersenen (figuur 3, nr. 5). 

Deel III: Nog meer in detail: onderzoek naar apathie
In hoofdstuk 6 en 7 hebben we de focus gericht op apathie, een belangrijk onderdeel 
van amotivatie. Zo belangrijk zelfs, dat het ook wel gerekend wordt tot de kern van 
de negatieve symptomen. Mensen met apathie hebben de minst goede uitkomst: zij  
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hebben over het algemeen de meeste moeite met functioneren op professioneel en 
sociaal gebied en hebben de laagste kwaliteit van leven. 

Apathie komt voor bij zowel mensen met psychiatrische en neurologische stoornissen 
als bij verder gezonde mensen. In hoofdstuk 6 en 7 hebben we apathie onderzocht 
in die laatste groep. Het onderzoeken van psychiatrische symptomen die in lichtere 
vorm ook voorkomen bij gezonde mensen is erg zinvol omdat we op deze manier 
aanknopingspunten kunnen vinden voor het onderzoek in patiënten. Daarnaast kun je 
door het onderzoek te richten op gezonde mensen eventuele invloed van medicatie 
zoals antipsychotica (wat patiënten vaak gebruiken, maar gezonde mensen niet) 
en andere kenmerken die soms voorkomen bij een psychiatrische stoornis, zoals het 
wonen in een instelling of verslechterde sociale contacten, uitsluiten. Op deze manier 
kun je dus een relatief ‘pure’ vorm van apathie onderzoeken.

Apathie door minder planningsvaardigheden?
Naast beloningsgevoeligheid kunnen ook verstoringen in planningsvaardigheden 
leiden tot apathie en amotivatie. Terugkomend op het voorbeeld van het voorbereiden 
van een vakantie: je kunt heel veel zin hebben om op vakantie te gaan, maar voor je daar 
bent moet er een hoop gepland worden. Hiervoor is het nodig om je gedachteprocessen 
goed onder controle te hebben en hierin flexibel te zijn. Als het hotel van je eerste keuze 
is volgeboekt in de periode dat jij op vakantie wilt, moet je je vakantieperiode aanpassen, 
of een ander hotel kiezen. De functies die voor deze controle verantwoordelijk zijn 
noemen we executieve functies. Eén daarvan, het flexibel omgaan met het wisselen 

Box 1. Gebruik van de grafentheorie in dit proefschrift 

Figuur 4. Voorbeelden van toepassingen van grafentheorie. A: Een sociaal netwerk, weergegeven in 
een graaf. De smileys stellen personen voor en de lijnen tussen de personen geven een vriendschap 
weer. In deze graaf zijn vriendengroepen te zien (elk in een eigen kleur), waarbinnen iedereen met el-
kaar bevriend is. Doordat één persoon uit een vriendengroep weer met iemand uit een andere vrienden-
groep bevriend is, zijn de groepen ook weer met elkaar verbonden, ook al is niet iedere persoon met 
elke andere persoon in de graaf bevriend. B: Een graaf van hersengebieden, waarbij iedere stip het 
middelpunt van een hersengebied is. De lijnen geven weer welke gebieden met elkaar samenwerken. 
De indeling van de hersengebieden is vergelijkbaar met een sociaal netwerk: ook hier zijn groepen of 
subnetwerken te onderscheiden (weer aangegeven met de verschillende kleuren). Niet alle hersenge-
bieden werken met elkaar samen, maar er zijn wel hersengebieden die van meerdere netwerken deel 
uitmaken en zo de netwerken met elkaar verbinden.
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van aandacht, is onderzocht in hoofdstuk 6. 

Hiervoor hebben we 40 gezonde studenten met veel of juist weinig apathie gevraagd 
om in de MRI-scanner hun aandacht te richten op geometrische figuren die op het 
computerscherm werden aangeboden. Het figuur waarop de deelnemers hun aandacht 
moesten richten veranderde steeds. De deelnemers moesten dus flexibel omgaan met 
hun aandacht en zich steeds aanpassen aan de veranderende situatie. Wat we hebben 
gevonden is dat mensen met meer apathie hetzelfde presteerden op deze taak als 
mensen zonder apathie. Wel waren er subtiele verschillen in hersenactivatie: naarmate 
mensen meer apathie hadden, hadden ze minder activatie in een deel van de prefrontale 
cortex en het cerebellum, hersengebieden die betrokken zijn bij flexibiliteit (figuur 4, nr. 
6). Dit suggereert dat het netwerk van hersengebieden wat betrokken is bij het flexibel 
aanpassen van je gedrag aan nieuwe situaties, verstoord is bij mensen met apathie. 

Apathie door minder zelf-initiatie?
In hoofdstuk 7 hebben we zelf-initiatie onderzocht, het derde proces dat mogelijk 
verstoord is bij mensen met apathie en amotivatie. Het idee hierachter is dat, wanneer 
je het nut inziet van je actie en je weet welke stappen je hiervoor uit moet voeren, 
de laatste stap zal zijn dat je daadwerkelijk in actie moet komen. Je kunt immers zin 
hebben om op vakantie te gaan, weten hoe je je vakantie moet plannen, maar je moet 
het ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Er zijn aanwijzingen dat dit laatste voor mensen 
met apathie lastig is. Daarom hebben we dit proces in hoofdstuk 7 onderzocht, door 
40 gezonde studenten met veel of weinig apathie te vragen om in de MRI-scanner op 
een knopje te drukken. Hierbij konden mensen zelf bepalen welke knop ze indrukten 
en wanneer ze dat deden. Op deze manier hebben we hersenactivatie onderzocht 
op het moment waarop de deelnemers besloten in actie te komen. Tijdens de taak 
bleken mensen met meer apathie zich niet anders te gedragen dan mensen met 
minder apathie: ze wachtten even lang met drukken en wisselden de keuze voor de 
verschillende knoppen even vaak. Ook hersenactivatie die we vonden tijdens het 
uitvoeren van deze taak bleek niet gerelateerd aan de mate van apathie. Dit zou 
kunnen betekenen dat verstoringen in zelf-initiatie, in elk geval bij mensen zonder 
psychiatrische of neurologische aandoeningen, niet betrokken zijn bij het ontstaan van 
apathie.

Wat kunnen we nu met deze bevindingen?
Een belangrijke vraag is uiteraard wat het nut is van deze kennis. Ten eerste is het 
belangrijk meer te begrijpen over de hersenfuncties die verstoord zijn bij mensen met 
negatieve symptomen, om meer begrip te creëren voor mensen met deze symptomen. 
Zeker amotivatie of apathie worden nog wel eens onterecht gezien als luiheid, terwijl 
de bevindingen uit hoofdstuk 5 en 6 suggereren dat er veranderingen in hersenfuncties 
in het spel zijn  bij deze symptomen. Meer kennis over de onderliggende oorzaken kan 
daarom bijdragen aan meer begrip voor negatieve symptomen.

Daarnaast kan meer begrip van de onderliggende processen bijdragen aan de 
ontwikkeling van betere interventies voor negatieve symptomen. Hoofdstuk 2, 3, 
en 5 uit dit proefschrift bevestigen het idee dat beloningsgevoeligheid verminderd 
is bij mensen met negatieve symptomen. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor 



SAMENVATTING

193

toekomstige behandelingen of trainingen die zich richten op het vergroten van 
de beloningsgevoeligheid en die daarmee hopelijk negatieve symptomen kunnen 
helpen verminderen. Ook behandelingen gericht op de biologische veranderingen bij 
negatieve symptomen kunnen baat hebben bij de bevindingen uit dit proefschrift. 
Een voorbeeld hiervan zijn behandelingen waarbij met behulp van neurostimulatie 
bepaalde hersengebieden en hersennetwerken gestimuleerd worden om negatieve 
symptomen te verminderen. De huidige bevindingen kunnen gebruikt worden om 
beter te bepalen op welke hersengebieden en hersennetwerken deze behandelingen 
zich moeten richten.

Conclusie
In dit proefschrift zijn verschillende processen onderzocht die mogelijk verband houden 
met de negatieve symptomen die bij mensen met schizofrenie voorkomen. Specifiek 
onderzocht zijn beloningsgevoeligheid en het hebben van voorpret voor positieve 
gebeurtenissen, cognitieve flexibiliteit, en zelf-initiatie , evenals de hersenactivatie 
die aan deze processen ten grondslag ligt. Daarnaast hebben we  de connectiviteit 
of samenwerking tussen hersengebieden onderzocht. Uit deze studies kunnen we 
concluderen dat hersenfuncties tijdens het verwerken van een beloning of het hebben 
van voorpret verstoord zijn bij mensen met schizofrenie en negatieve symptomen, 
net als de hersenactivatie tijdens het flexibel richten van aandacht. Deze bevindingen 
kunnen bijdragen aan meer begrip van en voor negatieve symptomen, evenals aan de 
ontwikkeling en verbetering van behandelingen voor deze symptomen.


