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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8778 

 
Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) 

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides recommendations on efficacy and safety of Transcranial Magnetic 

Stimulation. 

 
This report aims at providing researchers and doctors with specific recommendations on 

efficacy and safety of Transcranial Magnetic Stimulation. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

Februari 20181 

 
 
 

SAMENVATTING 

In dit adviesrapport geeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een antwoord op de vragen van 
de minister van Volksgezondheid over Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) en meer 
in het bijzonder over de doeltreffendheid en veiligheid van deze techniek, evenals over de 
voorwaarden voor het gebruik ervan (setting en opleiding van gebruikers).  
Bij TMS wordt er met behulp van een spoel doorheen de schedel een magnetische puls naar 
de hersenschors gestuurd.  Volgens de wet van Lenz-Faraday wekt de snelle verandering van 
de magnetische flux een elektrisch veld op dat de neuronale activiteit in het gebied dat wordt 
behandeld, wijzigt. In klinische toepassingen wordt repetitieve TMS (rTMS), een type TMS 
met een ritmische en repetitieve vorm, meestal gebruikt voor de behandeling van 
neuropsychiatrische aandoeningen. Dit maakt het mogelijk om een diagnose te stellen en een 
behandeling voor neurologische en psychiatrische aandoeningen voor te stellen. TMS 
verschaft bovendien een beter inzicht in de rol die specifieke gebieden spelen bij motorische 
of cognitieve activiteiten bij de mens, en draagt op die manier ook bij aan 
neurowetenschappelijk onderzoek. 
 
Na zorgvuldige studie van het wetenschappelijke onderzoek met  betrekking tot deze vrij 
nieuwe techniek, is de HGR van mening dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is ter 
ondersteuning van de doeltreffendheid ervan als middel om (geneesmiddelresistente) 
majeure depressie en neuropathische pijn te behandelen. Vervolgens kunnen we concluderen 
dat rTMS waarschijnlijk doeltreffend is voor de behandeling van motorische symptomen en 
depressie die gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson (PD) en voor de behandeling van 
motorische stoornissen na een cerebrovasculair accident (CVA). Uit de literatuur blijkt ook een 
mogelijk effect bij de behandeling van tinnitus, epilepsie, posttraumatische stressstoornis 
(PTSS), negatieve symptomen en auditieve hallucinaties bij schizofrene patiënten, maar er is 
verder onderzoek nodig om deze gegevens te bevestigen.  
 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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Wat de veiligheid van (r)TMS betreft, is de HGR van mening dat deze techniek redelijk veilig 
is. De vaakst voorkomende nadelige effecten zijn epileptische aanvallen, maar het gaat hierbij 
om een laag risico (< 1 % van alle TMS-interventies), zeker wanneer de huidige 
veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd. De enige contra-indicatie is de aanwezigheid van een 
metalen voorwerp in het lichaam van de te behandelen patiënt. TMS mag bijgevolg niet 
worden gebruikt bij patiënten met een implantaat, tenzij dit medisch verantwoord is. Ook 
kinderen en zwangere vrouwen mogen geen TMS ondergaan zonder een grondige medische 
afweging van de voordelen/nadelen ervan.  
 
Met het oog op een geïntegreerde zorg moet het gebruik van (r)TMS voor diagnostische of 
therapeutische doeleinden in een medische setting worden uitgevoerd en dient ze bij 
psychiatrische stoornissen in samenwerking met een psychiater te gebeuren, bij 
neurologische aandoeningen in samenwerking met een neuroloog en bij aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat in samenwerking met een specialist in de fysische geneeskunde, die 
allen geslaagd moeten zijn voor een aanvullende opleiding met betrekking tot (r)TMS.  
 
Een medische setting (ziekenhuis of goed uitgeruste polikliniek) is vereist voor alle klinische 
toepassingen van (r)TMS (d.w.z. diagnostische of therapeutische procedures voor 
neuromodulatie). Ambulante (r)TMS-behandelingen kunnen buiten het ziekenhuis 
plaatsvinden. Het is echter ten zeerste aan te bevelen dat in dergelijke situaties en in andere 
medische settings geschikte reanimatieapparatuur en medische noodvoorzieningen 
beschikbaar zijn.  
 
Aangezien (r)TMS een medische toepassing is, mag (r)TMS – zowel in klinische settings als 
voor (medisch) onderzoek – enkel worden uitgevoerd door erkende zorgverleners, voor zover 
dit binnen hun vakgebied valt. 
 
In theorie zouden ook klinisch psychologen en kinesitherapeuten (r)TMS mogen toepassen 
voor zover deze handeling binnen hun respectieve vakgebied valt. Er bestaat echter geen 
enkel officieel document dat duidelijk maakt welke plaats (r)TMS zou kunnen innemen in hun 
respectieve vakgebied en ook wordt niet nauwkeurig omschreven wat wordt verstaan onder 
een passend wetenschappelijk klinisch psychologisch of kinesitherapeutisch referentiekader.  
 
Aangezien dit implementatiekader tot op heden ontbreekt, stelt de HGR voor om de klinische 
toepassing van (r)TMS uitsluitend voor te behouden voor medische specialisten (d.w.z. 
psychiaters, neurologen en specialisten in de fysische geneeskunde) die geslaagd zijn voor 
een aanvullende opleiding met betrekking tot (r)TMS. Klinisch psychologen en 
kinesitherapeuten zouden dan (onder bepaalde voorwaarden) toestemming kunnen krijgen 
om (r)TMS toe te passen zodra de respectieve implementatiekaders zijn uitgewerkt.  
 
De HGR wil zijn bezorgdheid uiten over het feit dat er tot op heden geen enkele concrete en 
praktische regeling of zelfs nog maar een richtlijn bestaat die bepaalt welke plaats de (r)TMS-
praktijk eventueel zou kunnen innemen in het vakgebied van de klinische psychologie en 
kinesitherapie. 
Het is dan ook ten zeerste aan te bevelen om de bestaande professionele en 
wetenschappelijke verenigingen van psychiaters, neurologen, klinisch psychologen en 
kinesitherapeuten te raadplegen om te bepalen welke plaats (r)TMS moet krijgen binnen de 
huidige gezondheidszorg en wetenschappelijke onderzoekspraktijk.  
Verder moeten wetenschappelijke publicaties uit het vakgebied worden opgevolgd om de 
medische indicaties van rTMS-gebruik up-to-date te houden.  
 
Aangezien de uitvoering van een medisch experiment altijd gebonden is aan de wet van  
10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, stelt de HGR voor 
dat (r)TMS voor onderzoeksdoeleinden waarbij patiënten betrokken zijn, enkel mag worden 
toegepast door dezelfde zorgverstrekkers als voor klinische toepassingen. 
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Volgens de wet moeten onderzoeksprojecten worden voorgelegd aan het wettelijk erkende 
Ethische Comité (EC). Het EC is niet alleen verplicht om een grondige risicobeoordeling uit te 
voeren met betrekking tot de door onderzoekers voorgestelde experimenten, maar moet ook 
nagaan of alle onderzoekers de nodige certificeringen hebben verkregen. Het EC moet de 
door de onderzoeksinstelling vastgestelde procedure evalueren om te garanderen dat 
gepaste medische interventies kunnen worden uitgevoerd in geval van een noodsituatie.  
 
Volgens een conservatieve interpretatie van de Belgische wet betreffende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen, zouden alleen artsen (r)TMS mogen toepassen in 
experimentele situaties waarbij andere proefpersonen dan patiënten betrokken zijn. Maar 
aangezien de huidige Belgische wetgeving niet duidelijk is over het feit of ook andere 
vakspecialisten (r)TMS mogen uitvoeren in onderzoek waarbij andere proefpersonen dan 
patiënten betrokken zijn, stelt de HGR voor om een onderscheid te maken tussen twee 
soorten protocollen.  
Het is namelijk zo dat wetenschappelijk en praktisch bewijs aantoont dat sommige vormen 
van TMS (d.w.z. single pulse TMS, paired-pulse TMS, rTMS aan lage frequentie of rTMS aan 
hogere frequenties voor zeer korte duur, met stimulatieparameters die binnen de 
internationaal erkende veiligheidsnormen vallen) als veilig kunnen worden beschouwd 
wanneer ze worden toegediend aan gezonde personen2. De HGR stelt voor dat andere 
vakspecialisten dan artsen – voor zover dit binnen hun vakgebied valt – in staat zouden 
moeten gesteld worden om die protocollen toe te passen in settings waarbij andere 
proefpersonen dan patiënten betrokken zijn, zoals die momenteel wereldwijd reeds in de 
praktijk toegepast worden.  
 
Andere protocollen kunnen niet als veilig worden beschouwd (hoewel het risico mogelijk nog 
steeds erg gering is). Dit is het geval voor rTMS-protocollen waarbij stimulatieparameters 
worden gebruikt die buiten de internationaal erkende veiligheidsnormen vallen of wanneer 
stimulatie wordt toegepast op deelnemers die lijden aan aandoeningen die mogelijk verband 
houden met hersenstoornissen. In dit geval is een medische setting en medisch toezicht 
noodzakelijk.   
 
Er bestaat momenteel geen officiële opleiding voor TMS-gebruikers in België en ook de 
bestaande literatuur komt niet aan de opleidingsbehoeften tegemoet. Toch raadt de HGR ten 
zeerste aan dat alle gebruikers (inclusief artsen) worden opgeleid in de bestaande 
universitaire centra en dat dergelijke opleidingen formeel worden georganiseerd.  
 
  

                                                
2 De stimulatieparameters die als veilig worden beschouwd volgens de normen, zijn van toepassing op studies met één enkele 
sessie. Bij studies die meerdere sessies met dezelfde deelnemers impliceren, moet erop worden gelet dat de geaccumuleerde 
parameters op het vlak van frequentie en duur die van de enkele sessies niet overschrijden. 
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Keywords and MeSH descriptor terms3 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
  

                                                
3 The Council wishes to clarify that the MeSH terms and keywords are used for referencing purposes as well as to provide an 
easy definition of the scope of the advisory report. For more information, see the section entitled "methodology". 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Transcranial 
Magnetic 
Stimulation 

 Transcranial 
Magnetic 
Stimulation  

Transcraniële 
Magnetische 
Stimulatie 

Stimulation 
Magnétique 
Transcrânienne 

Transkranielle 
Magnetstimulation 

  repetitive 
Transcranial 
Magnetic 
Stimulation 

repetitieve 
Transcraniële 
Magnetische 
Stimulatie 

Répétitives 
stimulation 
magnétique 
transcrânienne 

wiederholende 
Transkranielle 
Magnetstimulation 

Stroke  Stroke Beroerte Accident 
vasculaire 
cérébral 

Schlaganfall 

Parkinson's 
disease 

 Parkinson's 
disease 

De ziekte van 
Parkinson 

Maladie de 
Parkinson 

Parkinson-Krankheit 

Anxiety 
Disorders 

 Anxiety 
Disorders 

Angststoornissen Troubles 
anxieux 

Angststörungen 

Depression  Depression Depressie Dépression Niedergeschlagenheit 

Tinnitus  Tinnitus Tinnitus Acouphènes Tinnitus 

Epilepsy  Epilepsy Epilepsie Epilepsie Epilepsie 

Schizophrenia  Schizophrenia  Schizofrenie Schizophrénie Epilepsie 

Safety  Safety Veiligheid Sécurité Sicherheit 

  Contra-
indications 

Tegen-indicatie Contre-
indication 

Gegenanzeigen 

  cerebral 
functions 

Hersenfuncties Fonctions 
cérébrales 

Gehirnfunktionen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
 

APA   American Psychiatric Association 
CANMAT  Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments 
cTBS  Continuous Theta Burst Stimulation 
CVA  Cerebrovasculair Accident 
DLPFC  Dorsolateral Prefrontal Cortex 
EC  Ethisch comité   
ECT  Elektroconvulsieve therapie 
EEG  Elektro-encefalografie 
EFNS   European Federation of Neurological Societies 
FDA  Food and Drug Administration 
GAS  Gegeneraliseerde angststoornis  
HF  High Frequency 
H&Y  Hoehn and Yahr rating scale 
HDRS   Hamilton Depression Rating Scale 
Hz  Hertz 
iTBS  Intermittent Theta Burst Stimulation 
LF  Low Frequency 
M1   Primary motor cortex 
MCES  Motorische Corticale Elektrische Stimulatie 
MEG  Magneto-Encefalografie 
MEP  Motor Evoked Potentials  
MT   Motor Threshold 
OCS  Obsessief-Compulsieve Stoornis 
PTSD  Post-traumatic stress disorder 
PD  Ziekte van Parkinson 
PET  Positron Emission Tomography 
PFC   Prefrontal cortex 
RCT  Randomized Controlled Trial 
RMT  Resting Motor Threshold 
rTMS  Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie 
SMA  Supplementair Motorisch Gebied 
SSRI  Selective Serotonin Reuptake Inhibitor  
TBS  Theta Burst Stimulation 
TMS  Transcraniële Magnetische Stimulatie 
TPC  Temporoparietal Cortex 
UPDRS Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
WFSBP  World Federation of Societies of Biological Psychiatry 
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De minister van Volksgezondheid heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) gevraagd een 
adviesrapport uit te brengen over Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS). TMS is een 
niet-invasieve medische techniek waarbij een spoel tegen het hoofd van de patiënt wordt 
geplaatst om een variabel magnetisch veld te genereren dat op zijn beurt een elektrische 
stroom in een specifiek gebied van de hersenen induceert. Deze methode kan worden 
gebruikt voor de diagnose en behandeling van neurologische en psychiatrische stoornissen, 
alsook voor neurowetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. 
 
Meer in het bijzonder werd de HGR gevraagd om een antwoord te geven op de volgende 
vragen over TMS:  

- Hoe veilig is deze techniek wat betreft de risico’s ervan op korte en lange termijn, 
vooral voor zwangere vrouwen?  

- Welke wetenschappelijke feiten/gegevens bestaan er op dit moment wat betreft de 
doeltreffendheid van de therapeutische toepassingen?  

- Welke kwalificaties en expertise zijn vereist voor het gebruik van TMS? 
- Wat zijn de vereisten op het vlak van setting, toezicht en kwaliteit waaraan moet 

worden voldaan om TMS te gebruiken, zowel in een medische setting als voor 
onderzoeksdoeleinden?  
 

Om een antwoord te bieden op deze vragen werd een ad-hocwerkgroep opgericht met 
deskundigen op het vlak van bio-elektromagnetisme, psychiatrie, neurologie, 
neurowetenschappen, kinesitherapie, niet-ioniserende straling, ethiek en recht.  
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II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

1. Doeltreffendheid voor therapeutische doeleinden 
 
Na analyse van de gegevens uit de wetenschappelijke literatuur komt de HGR tot besluit dat 
het klinische gebruik van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) een 
doeltreffende techniek is die voor sommige therapeutische indicaties kan worden gebruikt 
wanneer andere behandelingen zonder resultaat zijn gebleven. Het bewijs voor deze 
indicaties werd geklasseerd van A (vastgesteld als doeltreffend) over B (waarschijnlijk 
doeltreffend) en C (mogelijk doeltreffend) tot D (er kan geen aanbeveling worden gedaan). 
Hieronder volgt een overzicht van deze bewijsniveaus. 
 
Bewijsniveau A: 
 
Depressie:  
rTMS is een duidelijk doeltreffende techniek voor de behandeling van unipolaire majeure 
depressie, ook in het geval waarin antidepressiva niet werken. Verder onderzoek naar dit 
onderwerp is nodig om de stimulatieparameters te optimaliseren (aantal sessies, aantal 
stimulaties per sessie, enz.).  
 
Neuropathische pijn:  
Vaststaand pijnstillend effect van HF rTMS van M1 contralateraal aan de pijnzijde. 
 
Bewijsniveau B: 
 
Cerebrovasculair accident (CVA):  
rTMS heeft een positief effect op het motorische herstel van patiënten die een beroerte 
hebben gehad, met name een subcorticale beroerte / chronische motorische beroerte.  
 
Ziekte van Parkinson: 
Mogelijk effect als antidepressivum van HF rTMS van de linker DLPFC.  
 
Bewijsniveau C: 
 
Ziekte van Parkinson: 
Mogelijk antiparkinsoneffect van HF rTMS van bilaterale (meervoudige) M1-gebieden.  
 
Motorische beroerte: Mogelijk effect van LF rTMS van de contralesionale motorische cortex 
bij (post-)acute en chronische motorische beroertes. 
 
Tinnitus:  
Mogelijk effect van herhaalde sessies van LF rTMS van de linker (of contralateraal aan 
tinnitus) TPC. 
 
Epilepsie: 
Mogelijk anti-epileptisch effect van focale LF rTMS van de epileptische focus.  
 
Posttraumatische stressstoornis (PTSS):  
rTMS is mogelijk doeltreffend bij PTSS (wat niet het geval is voor andere angststoornissen), 
maar er zijn meer studies nodig. 
 

Schizofrenie (aanhoudende auditieve hallucinaties):  

Mogelijk therapeutisch effect met laagfrequente stimulatie van de linker temporopariëtale 
cortex. 
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Schizofrenie (negatieve symptomen):  
De meest recente gegevens tonen aan dat rTMS waarschijnlijk een effect heeft op negatieve 
symptomen (afgestompt affect, aboulie, anhedonie, enz.). 
 
Bewijsniveau D: 
 
Er zijn nog niet voldoende gegevens om te concluderen dat rTMS doeltreffend is voor de 
behandeling van een obsessief-compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis, 
paniekstoornis en paniekaanval. Hetzelfde geldt voor fibromyalgie, migraine, viscerale pijn, de 
ziekte van Alzheimer, dystonie, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, het 
syndroom van Gilles de la Tourette en essentiële tremor. 
 

2. Veiligheid 
 
Op het gebied van veiligheid is de enige absolute contra-indicatie voor TMS/rTMS de 
aanwezigheid van metalen elementen in de dichte nabijheid van de spoel. Als de TMS-spoel 
zich niet in de buurt van de interne pulsgenerator (IPG) bevindt, kan (r)TMS worden toegepast. 
Aangezien de vereiste afstand echter onduidelijk is, zouden patiënten met geïmplanteerde 
stimulatoren enkel TMS mogen ontvangen als daarvoor op wetenschappelijk bewijs 
gebaseerde medische redenen zijn.  
 
De ernstigste acute nadelige effecten zijn door (r)TMS uitgelokte insulten, hoewel er geen 
twijfel over bestaat dat dit risico zeer gering is.  
Voor patiënten met een verhoogd risico op insulten is het vereist dat er een arts aanwezig is 
die ervaring heeft met het herkennen en direct behandelen van aanvallen.  
De voordelen en risico’s van rTMS moeten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen voordat 
de techniek wordt toegepast bij patiënten die epileptogene medicatie nemen.  
 
De vaakst voorkomende bijwerking van (r)TMS is pijn. Patiënten en proefpersonen moeten 
worden gewaarschuwd dat TMS onaangenaam kan zijn en pijn kan veroorzaken. In sommige 
gevallen is aanhoudende hoofdpijn mogelijk, maar er zijn geen aan TMS gerelateerde 
migraineaanvallen beschreven. 
 
Aangezien er geen significante hoeveelheid gegevens beschikbaar is over mogelijke nadelige 
effecten, mag (r)TMS bij kinderen niet worden uitgevoerd tenzij er dwingende klinische 
redenen zijn om dit te doen, zoals de behandeling van refractaire epilepsie of bepaalde 
psychiatrische stoornissen. 
 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat foetussen rechtstreeks beïnvloed zouden kunnen worden door 
(r)TMS, maar er bestaat eigenlijk geen wetenschappelijke consensus over dit onderwerp. Een 
conservatieve visie op het gebruik van (r)TMS tijdens de zwangerschap beveelt daarom aan 
om voor elk afzonderlijk geval de voordelen tegen de risico's af te wegen. 
 
Er moet met name worden voorkomen dat er (r)TMS-toestellen met een overmatig 
inductieveld op de Belgische markt gebruikt kunnen worden. De EG-markeringsprocedure legt 
namelijk geen grenzen op wat betreft de blootstelling van de patiënt. Verder moet de arts de 
voordelen van de behandeling afwegen tegen het risico dat aan de opgewekte stimulaties is 
verbonden. Vanwege de interactie van de opgewekte spanningen met het zenuwstelsel 
(werkingsprincipe van (r)TMS) wordt het ook aanbevolen om het opgewekte elektrische veld 
in het hoofd en het lichaam onder 0,4 V/m rond 1 kHz te houden. Vandaar moet aan artsen 
worden aanbevolen om een dergelijk niveau niet te overschrijden in weefsels die eigenlijk niet 
moeten worden gestimuleerd. De documentatie bij het toestel moet de operator hierover 
duidelijk informeren. Wat betreft de blootstelling van de operator:  
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- De blootstellingsniveaus in Richtlijn 2013/35/EU kunnen door sommige toestellen 
onder bepaalde voorwaarden worden overschreden; 

- De huidige wetgeving waarborgt niet dat de blootstelling van de operator de 
actieniveaus van Richtlijn 2013/35/EU niet overschrijdt; 

- De actieniveaus die worden vermeld in Richtlijn 2013/35/EU gaan niet in op de 
langetermijneffecten voor operatoren; 

- Het blootstellingsniveau moet voor elk type toestel worden geëvalueerd. 
 

3. Noodzakelijke kwalificaties  
 

Overeenkomstig de huidige Belgische wetgeving mag (r)TMS enkel worden uitgevoerd door 
artsen in klinische toepassingen (zowel voor diagnostische als therapeutische doeleinden) en 
experimenten waarbij patiënten betrokken zijn, voor zover dit binnen hun respectieve 
vakgebied valt.  Bovendien moet zeker rekening worden gehouden met het algemene ethische 
principe dat stelt dat men enkel die medische handelingen mag uitvoeren die binnen de eigen 
deskundigheid vallen. 
 
Met het oog op een geïntegreerde zorg moet het gebruik van (r)TMS voor diagnostische of 
therapeutische doeleinden in een medische setting worden uitgevoerd en dient ze bij 
psychiatrische stoornissen in samenwerking met een psychiater te gebeuren, bij 
neurologische aandoeningen in samenwerking met een neuroloog en bij aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat in samenwerking met een specialist in de fysische geneeskunde, die 
allemaal geslaagd moeten zijn voor een aanvullende opleiding met betrekking tot (r)TMS. 
 
In theorie mogen ook klinisch psychologen en kinesitherapeuten (r)TMS toepassen voor zover 
deze handeling binnen hun respectieve vakgebied valt. Het wettelijke basiskader is er, maar 
er bestaat geen enkel officieel document dat duidelijk maakt welke plaats (r)TMS zou kunnen 
innemen in hun respectieve vakgebied en ook wordt niet nauwkeurig omschreven wat wordt 
verstaan onder een passend wetenschappelijk klinisch psychologisch of kinesitherapeutisch 
referentiekader.  
Aangezien dit implementatiekader tot op heden ontbreekt, stelt de HGR voor om de klinische 
toepassing van (r)TMS uitsluitend voor te behouden voor medische specialisten (d.w.z. 
psychiaters, neurologen en specialisten in de fysische geneeskunde) die geslaagd zijn voor 
een aanvullende opleiding met betrekking tot (r)TMS. Klinisch psychologen en 
kinesitherapeuten zouden dan (onder bepaalde voorwaarden) toestemming kunnen krijgen 
zodra de respectieve implementatiekaders zijn uitgewerkt.  

Experimentele protocollen moeten worden voorgelegd aan een wettelijk erkend Ethisch 
Comité (EC) dat de plicht heeft om een grondige risicobeoordeling uit te voeren. Experimenten 
waarbij andere proefpersonen dan patiënten betrokken zijn, mogen in een niet-medische 
setting worden uitgevoerd door ervaren medische specialisten die zich bewust zijn van de 
mogelijke negatieve effecten (hoewel het risico zeer gering is) en die zijn opgeleid om 
dergelijke effecten te herkennen en de noodzakelijke eerste hulp te bieden.  

Aangezien de uitvoering van een medisch experiment altijd gebonden is aan de wet van 10 
mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, stelt de HGR voor dat 
(r)TMS voor onderzoeksdoeleinden waarbij patiënten betrokken zijn, enkel mag worden 
toegepast door dezelfde zorgverstrekkers als voor klinische toepassingen. 

Voor experimenten waarbij andere proefpersonen dan patiënten betrokken zijn (bijvoorbeeld 
cognitief neurowetenschappelijk en bewegingsonderzoek bij niet-patiënten), is de situatie 
strikt juridisch gesproken minder duidelijk.  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 11 − 

Als we de huidige Belgische wetgeving op een zeer conservatieve manier interpreteren, dan 
mag experimenteel (r)TMS-onderzoek waarbij andere proefpersonen dan patiënten betrokken 
zijn uitsluitend door artsen worden uitgevoerd, voor zover dit binnen hun respectieve expertise 
valt. Als we dezelfde Belgische wet op een andere dan de zeer conservatieve manier 
interpreteren, dan sluit ze aan bij de actuele, internationaal erkende dagelijkse praktijk in TMS-
onderzoek waarbij andere proefpersonen dan patiënten betrokken zijn. 

Voor onderzoek waarbij andere proefpersonen dan patiënten betrokken zijn, moet inderdaad 
een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten protocollen. Wetenschappelijk en 
praktisch bewijs toont aan dat sommige vormen van TMS (d.w.z. single pulse TMS, 
paired-pulse TMS, rTMS aan lage frequentie of (r)TMS aan hogere frequenties voor zeer korte 
duur, met stimulatieparameters die binnen de internationaal erkende veiligheidsnormen 
vallen) als veilig kunnen worden beschouwd wanneer ze worden toegediend aan gezonde 
personen4. Daarom stelt de HGR voor dat andere vakspecialisten dan artsen deze protocollen 
moeten kunnen toepassen in niet-medische settings, zoals nu wereldwijd het geval is.   

Andere protocollen kunnen niet als veilig worden beschouwd (hoewel het globale risico nog 
steeds gering is). Dit is het geval voor rTMS-protocollen waarbij stimulatieparameters worden 
gebruikt die buiten de internationaal erkende veiligheidsnormen vallen of wanneer stimulatie 
wordt toegepast op deelnemers die lijden aan aandoeningen die mogelijk verband houden 
met hersenstoornissen. In dit geval is een medische setting en medisch toezicht noodzakelijk.   
 
Bovendien beveelt de HGR nadrukkelijk aan om een officieel opleidingsprogramma uit te 
werken voor het gebruik van TMS. Dit opleidingsprogramma moet onder andere de volgende 
onderwerpen behandelen: basismechanismen van (r)TMS, basiskennis van neuro-anatomie, 
neurofysiologie, interacties met farmacologische producten, fysiologische veranderingen die 
worden opgewekt, en mogelijke risico's van (r)TMS-behandelingen. Het moet ook ingaan op 
de vaardigheid om snel en adequaat te reageren op mogelijke acute complicaties van TMS 
en het moet al deze vaardigheden certificeren.  
 

4. Opmerking uit voorzorg 
 

Betreffende de noodzakelijke kwalificaties voor het toepassen van (r)TMS: dit geldt enkel 
vanuit strikt juridisch oogpunt met betrekking tot de autonomie van de klinisch psycholoog 
bijvoorbeeld.  
De HGR wil echter zijn bezorgdheid uiten over het feit dat er tot op heden geen enkele 
concrete en praktische regeling of zelfs nog maar een richtlijn bestaat die bepaalt welke plaats 
de (r)TMS-praktijk zou kunnen innemen in het vakgebied van de klinische psychologie en 
kinesitherapie.  
Het is dan ook ten zeerste aan te bevelen om de bestaande professionele en 
wetenschappelijke verenigingen van psychiaters, neurologen, klinisch psychologen en 
kinesitherapeuten te raadplegen om te bepalen welke plaats (r)TMS moet krijgen binnen de 
huidige gezondheidszorg en wetenschappelijke onderzoekspraktijk.  
Verder moeten wetenschappelijke publicaties uit het vakgebied worden opgevolgd om de 
medische indicaties van rTMS-gebruik up-to-date te houden.  
 
Het algemene ethische principe dat stelt dat een zorgverlener of een wetenschappelijk 
onderzoeker enkel die handelingen mag uitvoeren die binnen zijn deskundigheid vallen, moet 
altijd als gouden regel in acht worden genomen in de dagelijkse (r)TMS-praktijk. 
Daarom benadrukt de HGR dat een gepaste opleiding van het grootste belang is voor 
iedereen die met (r)TMS wil werken, ongeacht of het gaat om een arts of niet. 

                                                
4 De stimulatieparameters die als veilig worden beschouwd volgens de normen, zijn van toepassing op studies met één enkele 
sessie. Bij studies die meerdere sessies met dezelfde deelnemers impliceren, moet erop worden gelet dat de geaccumuleerde 
parameters op het vlak van frequentie en duur die van de enkele sessies niet overschrijden. 
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De HGR is verder van mening dat de uitwerking van bijvoorbeeld een curriculum voor (r)TMS-
gebruikers niet tot zijn primaire bevoegdheden behoort, maar verwijst hiervoor onder meer 
naar de bestaande en toekomstige instanties en wetenschappelijke verenigingen die klinisch 
psychologen, psychiaters, neurologen en kinesitherapeuten vertegenwoordigen om 
praktische richtlijnen uit te werken om een maximale veiligheid voor alle patiënten en 
proefpersonen te garanderen.  
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III METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de vraag heeft het College de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan 
werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: bio-
elektromagnetisme, psychiatrie, neurologie, neurowetenschappen, kinesitherapie, niet-
ioniserende straling, ethiek en recht. De experten van de werkgroep hebben een algemene 
belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie 
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
In deze studie wordt de recente wetenschappelijke literatuur onder de loep genomen om te 
bepalen of (r)TMS mogelijk aangewezen is als behandelingswijze. Dit kritische onderzoek is 
erop gericht aanbevelingen te doen over de doeltreffendheid van (r)TMS en indicaties ervoor 
te rechtvaardigen. Daarvoor hebben we onze analyse onder andere gebaseerd op de 
bevindingen van onze Franse collega's (Lefaucheur et al., 2011). Eind 2014 publiceerden 
Lefaucheur et al. op bewijs gebaseerde richtlijnen met betrekking tot het therapeutische 
gebruik van rTMS. Voor dat onderzoek kreeg een groep Europese experts de opdracht (van 
de eerste auteur) om richtlijnen op te stellen voor het therapeutische gebruik van repetitieve 
transcraniële magnetische stimulatie op basis van bewijsmateriaal dat werd gepubliceerd tot 
maart 2014, met betrekking tot pijn, bewegingsstoornissen, beroerte, amyotrofe laterale 
sclerose, multiple sclerose, epilepsie, bewustzijnsstoornissen, tinnitus, depressie, 
angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornis, schizofrenie en afhankelijkheid/verslaving. 
Deze studie werd aangevuld met een geactualiseerd literatuuronderzoek voor de periode van 
2014 tot 2017. Veiligheidskwesties waren gebaseerd op het artikel van Rossi et al. (2009) dat 
het resultaat was van een Consensus Statement van de internationale workshop 'Present and 
Future of TMS: Safety and Ethical Guidelines', Siena, 7-9 maart 2008 en het artikel van 
Wassermann, 1998 dat het resultaat was van een workshop in juni 1996 die werd 
georganiseerd om de beschikbare gegevens over de veiligheid van rTMS te bekijken en 
richtlijnen voor een veilig gebruik ervan op te stellen. Dit artikel vat de besprekingen van de 
workshop samen. Naast risico’s en veiligheid, gaat het artikel ook in op de principes en 
toepassingen van rTMS, nomenclatuur en mogelijke therapeutische effecten van rTMS. 
 
Voor elke voorgestelde indicatie werd de literatuur van 2005 - 2017 doorzocht met behulp van 
vooraf gedefinieerde trefwoorden (transcraniële magnetische stimulatie, repetitieve 
transcraniële magnetische stimulatie, veiligheid, contra-indicaties, hersenfuncties). 
Na analyse van de artikels en evaluatie van de betreffende studies werden ze geclassificeerd 
volgens criteria van de 'European Federation of Neurological Societies' (EFNS) (Brainin et al., 
2004) zoals getoond in tabel 1. 
 
Tabel 1 Classificatie van de regels voor therapeutische procedures (Brainin et al., 2004) 

Klasse I: Een prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie met gepast 
onderscheidingsvermogen en gemaskeerde resultatenbeoordeling in een representatieve 
populatie, of een systematisch overzicht van prospectieve gerandomiseerde, gecontroleerde 
klinische studies met gepast onderscheidingsvermogen en gemaskeerde 
resultatenbeoordeling in representatieve populaties. Hiervoor is het volgende vereist: 
(a) geheimhouding randomisatie 
(b) belangrijkste resulta(a)t(en) is/zijn duidelijk omschreven 
(c) criteria voor uitsluiting/inclusie zijn duidelijk gedefinieerd 
(d) adequate verantwoording van uitval en overlappingen met cijfers die voldoende laag zijn 
zodat de kans op bias zo laag mogelijk is  
(e) de relevante baseline-kenmerken worden omschreven en zijn in hoofdzaak gelijkwaardig 
voor de verschillende groepen die worden behandeld, of er is een passende statistische 
aanpassing voor verschillen. 
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Klasse II: Prospectieve matched-group cohortstudie in een representatieve populatie met 
gemaskeerde resultatenbeoordeling die voldoet aan de bovenstaande vereisten a-e  
of een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (randomized, controlled trial of RCT) in een 
representatieve populatie waarbij aan één van de bovenstaande vereisten a-e niet is voldaan 
 
Klasse III: Alle andere gecontroleerde studies (inclusief goed gedefinieerde controlegroepen 
met natuurlijke voorgeschiedenis of patiënten die als eigen controlegroep dienen) in een 
representatieve populatie, waarbij de resultatenbeoordeling onafhankelijk is van de 
behandeling van de patiënt 
 
Klasse IV: Bewijs afkomstig van ongecontroleerde studies, casusreeksen, casusverslagen of 
deskundige adviezen. 

 
Beoordeling van aanbevelingen 
Beoordeling Niveau A (vastgesteld als doeltreffend, niet-doeltreffend of schadelijk) vereist ten 
minste één overtuigende studie uit klasse I of ten minste twee consistente, overtuigende 
studies uit klasse II 
Beoordeling Niveau B (waarschijnlijk doeltreffend, niet-doeltreffend of schadelijk) vereist 
minstens één overtuigende studie uit klasse II of onweerlegbaar bewijs uit klasse III 
Beoordeling Niveau C (mogelijk doeltreffend, niet-doeltreffend of schadelijk) vereist minimaal 
twee overtuigende studies uit klasse III 
Beoordeling Niveau D houdt in dat de tot dusver verzamelde informatie niet toelaat om 
aanbevelingen te doen.  
 
Nadat het adviesrapport goedgekeurd was door de werkgroep, werd het uiteindelijk 
gevalideerd door het Bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 15 − 

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

1 Transcraniële Magnetische Stimulatie: definitie  

Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een medische techniek die in het midden van 
de jaren 80 werd ontwikkeld voor de diagnose en behandeling van neurologische en 
psychiatrische stoornissen, alsook voor neurowetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.  

Deze techniek omvat een pijnloze en niet-invasieve elektrische stimulatie waarbij een variabel 
magnetisch veld wordt gecreëerd in de buurt van het hoofd door doorheen een spoel een 
elektrische stroom te leiden. Dit magnetisch veld zal een elektrische activiteit in de cortex 
opwekken en zo de neuronale activiteit veranderen. Laagfrequente stromen (< 1 Hz) 
verminderen deze activiteit en hebben een inhiberend effect, terwijl hoogfrequente stromen    
( > 5 Hz) haar verhogen, hoewel dit effect kan variëren, met name afhankelijk van de intensiteit 
van de stimulatie en het aantal afgeleverde pulsen.  Een dergelijke classificatie is gebaseerd 
op de verschillende fysiologische effecten en risiconiveaus die samenhangen met laag- en 
hoogfrequente stimulatie. 
 
TMS kan worden toegepast met één stimulus per keer (single-pulse TMS), in paren van stimuli 
die van elkaar worden gescheiden door een variabel interval (paired-pulse TMS), of in reeksen 
(repetitieve TMS of rTMS). Bij rTMS, de techniek die het vaakst in een klinische setting wordt 
gebruikt, worden gedurende een bepaalde tijdsperiode meerdere pulsen afgeven om de 
activiteit van een specifiek gebied in de hersenen significant te veranderen.  
De term patterned-rTMS verwijst naar herhaalde toepassing van korte rTMS-bursts met een 
hoge ‘innerlijke’ frequentie gevolgd door korte pauzes waarin er geen stimulatie is. Tot nu toe 
wordt het meest gebruik gemaakt van de verschillende theta burst (TBS)-protocollen waarbij 
korte bursts van 50 Hz rTMS met een herhalingsfrequentie in het theta-bereik (5 Hz) als 
continue (cTBS) of intermitterende (iTBS) reeksen (treinen) worden herhaald (Rossi et al., 
2009). 

In de context van neurowetenschappelijk onderzoek krijgen we dankzij TMS een beter inzicht 
in de rol die specifieke hersengebieden bij mensen spelen door hen te onderwerpen aan een 
magnetisch veld en door te kijken welk effect dit heeft op hun motorische of cognitieve 
prestaties. Bovendien maken de neuronavigatiesystemen die momenteel worden gebruikt om 
deze toestellen te leiden, het mogelijk om de plaats van stimulatie nauwkeurig aan te wijzen.  

2 Doeltreffendheid van rTMS in verschillende therapeutische toepassingen  

2.1 Inleiding 

Repititieve Transcraniële Magnetische Stimulatie kan therapeutisch worden gebruikt bij 
diverse psychiatrische en neurologische pathologieën zoals: majeure depressie, 
angststoornissen, schizofrenie, de ziekte van Parkinson, beroerte, neuropathische pijn, 
epilepsie, tinnitus. 

 
2.2 rTMS bij de behandeling van psychiatrische stoornissen 

2.2.1 Inleiding 

Als we de huidige wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp bestuderen, stellen we vast 
dat verschillende auteurs suggereren dat rTMS een doeltreffende behandelingsstrategie zou 
kunnen zijn voor majeure depressie en andere psychiatrische stoornissen. Gezien deze 
mogelijke doeltreffendheid en het relatieve gebruiksgemak van deze techniek, rijst de vraag 
of hij een plaats moet krijgen als een van de moderne hulpmiddelen om psychiatrische 
patiënten te behandelen.  
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We merken hierbij op dat verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Canada, 
het gebruik ervan bij sommige psychiatrische indicaties (voornamelijk majeure depressie) al 
hebben goedgekeurd (Rossi et al., 2009; Milev et al., 2016). Ook in Europa neemt het aantal 
rTMS- centra toe, hoewel de behandeling hier nog niet altijd wordt erkend of terugbetaald (met 
uitzondering van Finland, Duitsland en Nederland) (De Graaf et al., 2017). 
 

2.2.2 Majeure depressie 

Majeure depressie is een vaak voorkomende psychische stoornis met een jaarlijkse 
prevalentie onder de algemene bevolking die schommelt tussen 5 en 15 % (Nemeroff, 2007). 
Helaas reageren niet alle depressieve patiënten op de beschikbare farmacotherapieën. Hieruit 
volgt dat refractaire depressie niet ongebruikelijk is (Fava, 2003). Er wordt geschat dat 
therapieresistentie zich voordoet bij 50 % van de depressieve patiënten die op gepaste wijze 
worden behandeld met eerstelijnsantidepressiva (Akil et al., in druk). Meer dan tien procent 
van deze patiënten blijft resistent tegen diverse psychofarmacologische interventies, zelfs als 
behandelingsrichtlijnen consequent worden gevolgd (Fagiolini & Kupfer, 2003). 
Toch is het erg belangrijk dat er in het geval van een majeure depressieve episode een goede 
zorg wordt geboden, omdat deze psychiatrische stoornis de neiging heeft om zich te herhalen 
(tot 85 %) of chronisch te worden (gemiddeld 20 % van de gevallen). Hier kunnen 
therapeutische alternatieven nodig zijn, zoals het optimaliseren van de dosering van de 
medicatie, het veranderen van het antidepressivum, het combineren van verschillende 
soorten antidepressiva, met of zonder aanvullende psychotherapeutische zorg, zoals 
cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie, of het gebruik van 
elektroconvulsietherapie (ECT). Hoewel de mogelijke positie van rTMS nog niet duidelijk is 
gedefinieerd, wordt algemeen aangenomen dat rTMS een hogere kans van slagen heeft 
wanneer ze wordt toegepast in de acute fase (een aanhoudende depressieve episode van 
minder dan een jaar) bij relatief jonge mensen (< 65 jaar) waarvan bekend is dat ze een 
beperkte mate van therapieresistentie vertonen (een of twee mislukte farmacologische 
behandelingen, met of zonder psychotherapie) of enkel in geval van gedeeltelijke reactie op 
de behandeling (George and Post, 2011). 
De voorbije decennia heeft de behandeling van depressie met rTMS zich ontwikkeld in twee 
duidelijke richtingen: hoogfrequente stimulatie (opwekken van neuronale excitatie) van de 
linker dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) (voornamelijk hypoactief in geval van 
depressie) of laagfrequente stimulatie (opwekken van neuronale remming) van de rechter 
DLPFC (vermoedelijk hyperactief in geval van depressie) (De Raedt et al., 2015). 
 
Methodologie 
Een uitgebreid PubMed-literatuuronderzoek naar publicaties over dit onderwerp (trefwoorden: 
repetitive transcranial magnetic stimulation AND depression AND efficacy) leverde 224 
resultaten op. Wanneer daar drie bijkomende criteria aan werden toegevoegd, namelijk: 
"(randomized) clinical trial”, “review", en "meta-analysis", daalde het aantal gevonden studies 
tot 79. Enkel studies die voldeden aan de criteria (i) prospectief, (ii) gecontroleerd (in 
tegenstelling tot een comparator en/of placebo), (iii) een minimum van 10 patiënten per groep 
en (iv) gepubliceerd na 2005 werden behouden. Aangezien de methodologische kwaliteit van 
de studies die voor 2005 werden gepubliceerd heterogener was wat betreft 
stimulatieparameters en selectie van patiënten, werd besloten om enkel te focussen op de 
studies die na 2005 werden gepubliceerd. Door deze filter toe te passen, werden uiteindelijk 
40 gecontroleerde studies behouden: 21 studies evalueerden de doeltreffendheid van 
hoogfrequente rTMS van de linker DLPFC, 5 studies onderzochten laagfrequente rTMS van 
de rechter DLPFC, 5 andere studies keken naar het effect van stimulatie van de rechter vs. 
linker DLPFC, en 9 studies vergeleken bilaterale rTMS (tabel 2).  
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Tabel 2: rTMS-studies voor de indicatie van majeure depressie 
Artikels  Aantal 

patiënten  

met 

antidepressiva 

Controlesituatie Stimulatiefrequentie 

en -intensiteit 

Aantal 

pulsen/sessie 

en aantal 

sessies 

Resultaten  Bewijsklasse  

 

Hoogfrequente rTMS van de linker dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) 

1. Rossini et 

al., 2005 a 

54 - Omhoog 

gebrachte spoel 

15 Hz,  

80-100 % RMT 

600 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

2. Rossini et 

al., 2005 b 

99 +  Omhoog 

gebrachte spoel 

15 Hz,  

100 % RMT 

900 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

3. Rumi et al., 

2005 

46 +  Imitatiespoel 5 Hz,  

120 % RMT 

1250 pulsen, 

20 sessies 

positief I 

4. Su et al., 

2005  

30 - Omhoog 

gebrachte spoel 

20/5 Hz,  

100 % RMT 

1600 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

5. Avery et al., 

2006  

68 - Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz,  

110 % RMT 

1600 pulsen, 

15 sessies 

positief I 

6. Anderson 

et al., 2007  

29 + Imitatiespoel 10 Hz,  

110 % RMT 

1000 pulsen, 

20 tot 30 

sessies 

positief  II 

7. Bortolomasi 

et al., 2007  

19 + Omhoog 

gebrachte spoel 

20 Hz,  

90 % RMT 

800 pulsen,  

5 sessies 

positief  III 

8. Herwig et 

al., 2007  

127 + Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz,  

110 % RMT 

2000 pulsen, 

10 sessies 

negatief II 

9. Loo et al., 

2007  

38 - inactieve spoel 10 Hz,   

110 % RMT 

1500 pulsen, 

20 sessies 

positief  I 

10. O’ Reardon 

et al., 2007  

301 - Imitatiespoel 10 Hz,  

120 % RMT 

3000 pulsen, 

10 tot 30 

sessies 

positief  I 

11. Bretlau et 

al., 2008  

49 + inactieve spoel 8 Hz,  

90 % RMT 

1289 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

12. Jorge et al., 

2008  

30 - Imitatiespoel 10 Hz,  

110 % RMT 

1200 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

13. Mogg et al., 

2008  

59 + Imitatiespoel 10 Hz,  

110 % RMT 

1000 pulsen, 

10 sessies 

negatief I 

14. Carretero et 

al., 2009  

28 + Omhoog 

gebrachte spoel 

20 Hz,  

110 % RMT 

1200 pulsen, 

20 sessies 

negatief  II 

15. George et 

al., 2010  

199 - Imitatiespoel 10 Hz,  

120 % RMT 

3000 pulsen, 

10 tot 30 

sessies 

positief  I 

16. Paillere-

Martinot et 

al., 2010  

48 - Imitatiespoel 10 Hz,  

90 % RMT 

1600 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

17. Triggs et 

al., 2010  

48 - Imitatiespoel 5 Hz,  

100 % RMT 

2000 pulsen, 

10 sessies 

negatief  II 

18. Lisanby et 

al., 2010 

301 - Imitatiespoel 10 Hz,  

120 % RMT 

3000 pulsen, 

20 sessies 

positief  I 

19. Ray et al., 

2011 

45 - Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 

 90 % RMT 

1200 pulsen, 

10 sessies 

positief III 
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20. Baeken et 

al., 2013 

20 - Omhoog 

gebrachte spoel 

20 Hz,  

110 % RMT 

1560 pulsen, 

20 sessies 

positief II 

21. Duprat et 

al., 2016  

50 Linker DLPFC 

 

Shamstim. 

Crossover 

Versnelde iTBS  

RMT 100 % 

20 sessies op 

4 dagen (5 

sessies per 

dag) 

Geen 

verschillen 

 

I 

Aanbeveling: duidelijk aantoonbaar antidepressief effect van hoogfrequente rTMS van de linker 

DLPFC (Beoordeling niveau A) 

 

 

Laagfrequente rTMS van de rechter DLPFC 

1. Januel et 

al., 2006  

27 - Imitatiespoel 1 Hz,  

90% RMT 

120 pulsen, 

16 sessies 

positief  I 

2. Fitzgerald 

et al., 2008 

a 

60 + Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz (6 Hz priming), 

110 % RMT 

900 pulsen, 

20 sessies 

positief  II 

3. Bares et al., 

2009  

60 + Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz,  

100 % RMT 

600 pulsen, 

20 sessies 

Geen 

verschil  

III 

4. Aguirre et 

al., 2011 

60  + Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 

 110 % RMT 

1200 pulsen, 

20 sessies 

Geen 

verschil 

III 

5. Brunelin et 

al., 2014 

170 

(actief: 

115; 

controle: 

55) 

Rechter 

DLPFC, F8c 

Imitatiespoel 1 Hz, 

 120 % RMT 

360 pulsen, 

10 tot 30 

sessies 

Positief 

Add-on 

behandeling 

Geen 

verschil 

tussen 

rTMS, 

venlafaxine 

en rTMS + 

venlafaxine 

 

I 

Aanbeveling: duidelijk aantoonbaar antidepressief effect van laagfrequente rTMS van de rechter 

DLPFC (Beoordeling niveau B) 
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Studies die hoogfrequente rTMS van de linker DLPFC vergelijken met laagfrequente rTMS van de 

rechter DLPFC 

1. Chistyakov et 

al., 2005  

59 - Omhoog 

gebrachte 

spoel 

10/3 Hz, 

100/110 % 

RMT 

450 pulsen,  

10 sessies 

Geen verschil  III 

2. Fitzgerald et 

al., 2006  

50 - Omhoog 

gebrachte 

spoel 

10/1 Hz, 

110 % RMT 

750 pulsen (10 

Hz) / 420 

pulsen (1 Hz), 

10 - 30 sessies 

positief  III 

3. Fitzgerald et 

al., 2009  

27 - Blind 

onderzoek 

10/1 Hz 

100%/110% 

RMT 

1500 pulsen 

(10 Hz) / 720 

pulsen (1 Hz), 

15 sessies 

positief  III 

4. Rossini et al., 

2010 

74 - Blind 

onderzoek 

15/1 Hz 

100 % RMT 

600 pulsen  

10 sessies 

positief  III 

5. Del’Osso et al., 

2015 

33 Rechts of 

links 

Geen 10/1 Hz  

110 % RMT 

stim/ 10 1 

Hz 110 % 

RMT 

13/10 Hz, 

80 % RMT 

420 pulsen/  

900 pulsen/ 

750 pulsen 

 

 

20 sessies 

significante 
vermindering van 
primaire 
resultaatmetingen 
(HAM-D, MADRS 
en CGI-S 
totaalscores: 
respectievelijk t = 

8,1, P <0,001; t = 

8,6, P <0,001; t = 

4,6, P <0,001) 

Geen verschil 

Heterogeniteit van 

de populatie en 

laag vermogen van 

hoogfrequente 

stimulatie 

III 

Aanbeveling: mogelijk geen verschil wat betreft het antidepressief effect van 

hoogfrequente rTMS van de linker DLPFC vs. laagfrequente rTMS van de rechter DLPFC 

(Beoordeling niveau C) 
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Studies die hoogfrequente rTMS van de linker DLPFC en laagfrequente rTMS van de rechter DLPFC 

combineren (bilaterale stimulatie) 

1. Garcia-

Toro et 

al., 

2006  

30 + Omhoo

g 

gebrach

te spoel 

10 Hz dan 1 Hz, 

110 % RMT 

1200 pulsen (10 Hz) / 

180 pulsen (1 Hz),  

10 sessies 

positief  II 

2. McDon

ald et 

al., 

2006  

62 - Omhoo

g 

gebrach

te spoel 

1 en 10 Hz 

gerandomiseerd 

110 % RMT 

1000 pulsen (10 Hz) / 

600 pulsen (1 Hz),  

10 sessies 

negatief III 

3. Palanti 

et al., 

2010  

60 + Imitatie

spoel 

1 Hz dan 10 Hz, 

110 % RMT 

420 pulsen (1 Hz) / 

1000 pulsen (10 Hz), 

15 - 30 sessies 

negatief  II 

4. Fitzger

ald et 

al., 

2011 

219 + Geen 1 Hz dan 10 Hz, 

100-120 % RMT 

1450 pulsen (10 Hz) of 

465 (1 Hz) + 750 (10 

Hz) pulsen,  

15 - 30 sessies 

 

positief I 

5. Blumbe

rger et 

al., 

2012b 

74 

 

+ Omhoo

g 

gebrach

te spoel 

1 Hz dan 10 Hz, 

100-120 % RMT 

1500 (10 Hz) + 900 

(sham)pulsen of 900 

(1 Hz) + 1500 (10 Hz) 

pulsen, 15 - 30 sessies 

positief II 

6. Fitzger

ald et 

al., 

2012 

66 + Omhoo

g 

gebrach

te spoel 

1 Hz dan 10 Hz, 

120 % RMT 

1500 (10 Hz) + 900 

(sham)pulsen of 900 

(1 Hz) + 1500 (10 Hz) 

pulsen, 15 - 30 sessies 

negatief II 

7. Fitzger

ald et 

al., 

2013 

179  Geen 1 Hz dan 10 Hz, 

120 % RMT 

1500 (10 Hz) + 900 

(sham)pulsen of 900 

(1 Hz) + 1500 (10 Hz) 

pulsen, 15 - 30 

sessies Geen verschil 

Geen verschil I 

8. Li et al., 

2014 

60 (15 

per 

groep

) 

Linker DLPFC 

en rechter 

DLPFC (MRI-

lokalisatie; 

knooppunt 

tussen 9 en 46) 

gekante

lde 

spoel 

cTBS, 80 % RMT 

iTBS 80 % RMT 

cTBS + iTBS  

80 % RMT 

Sham  

1800 pulsen,  

10 sessies 

1800 pulsen,  

10 sessies 

3600 pulsen,  

10 sessies 

1800 pulsen,  

10 sessies 

 

4 groepen 

(cTBS, iTBS, 

bilat, sham) 

Positief voor 

iTBS links en 

bilateraal  

 

II 

9. Prasse

r et al., 

2014 

56 Linker DLPFC 

en rechter 

DLPFC (6 cm) 

Sham 1 HZ rechts + 10 

Hz links 110 % 

RMT 

CTBS rechts + 

iTBS links 80 % 

RMT 

2000 pulsen,  

15 sessies 

 

 

2400 pulsen,  

15 sessies 

Geen verschil  

Trend tot effect 

op lange termijn 

voor TBS (W11) 

III 

Aanbeveling: mogelijk geen depressieremmend effect van bilaterale rTMS in de volgende 

combinatie: laagfrequente (rechts) en hoogfrequente (links) rTMS (Beoordeling niveau C) 

DLPFC: dorsolaterale prefrontale cortex; RMT: resting motor threshold [motorische drempel in rust]; Hz: Hertz 
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rTMS bij de behandeling van majeure depressie 
De geselecteerde studies vertonen een aanzienlijke mate van heterogeniteit. Terwijl sommige 
studies specifiek verschillende frequenties van rTMS op verschillende stimulatieplaatsen en/of 
met een placebo (sham-exposure) vergeleken, keken andere studies naar de invloed van 
verschillende stimulatieparameters (intensiteit, lateralisatie of priming). Tot slot onderzocht 
een aantal studies de combinatie van rTMS en antidepressiva.  
Als we alle placebogecontroleerde studies waarin de DLPFC werd gestimuleerd, in 
aanmerking nemen, vonden we 26 studies met positieve resultaten, 7 negatieve studies 
(waaronder 12 studies van Klasse I, 17 studies van Klasse II en 11 studies van Klasse III) en 
7 studies die geen verschil toonden. Verder toonde de meta-analyse van Schutter et al. (2009) 
aan dat een vertekening door positieve publicaties de rapportering van rTMS-resultaten niet 
beïnvloedt, vermoedelijk omdat wetenschappers elke bevinding (inclusief negatieve) willen 
publiceren. De twee studies van Klasse I met de hoogste kwaliteit op het vlak van 
methodologie leverden positieve resultaten op, die de doeltreffendheid aantonen van 
hoogfrequente rTMS toegepast op de linker DLPFC voor de behandeling van unipolaire 
depressie die niet reageert op ten minste één antidepressivum (O'Reardon et al., 2007; 
George et al., 2010). Deze resultaten waren een sterk argument dat de Food and Drug 
Administration (FDA) in de Verenigde Staten ertoe bracht om het gebruik van rTMS in 2009 
goed te keuren voor de behandeling van majeure depressieve episodes waarbij de patiënt 
niet reageert op ten minste één antidepressivum. Daarnaast zijn er verschillende meta-
analyses die concluderen dat rTMS een significant depressieremmend effect heeft, wat het 
gebruik van rTMS voor deze indicatie dus onderbouwt (cf. de meta-analyses van Berlim et al., 
2013 a en b). De therapeutische doeltreffendheid van rTMS is duidelijk verbeterd in meer 
recente studies, wat mogelijk eenvoudig toe te schrijven is aan het feit dat de 
stimulatieparameters op een meer doeltreffende manier worden toegepast. Op dit moment 
gebruiken de meeste klinische studies meerdere hoogfrequente rTMS-sessies die worden 
toegepast op de linker DLPFC (Brunoni et al., 2016). 
 
rTMS versus antidepressiva 
Er werd één vergelijkende studie gerapporteerd (Bares et al., 2009) waarin laagfrequente 
rTMS van de rechter DLPFC werd vergeleken met venlafaxine (150-375 mg). Er werd geen 
klinisch verschil gevonden tussen de twee groepen. Er was echter geen controlegroep, wat 
typisch is voor een studie van Klasse III.  
Bovendien werd de behandeling met het antidepressivum niet stopgezet in veel van de 
bovengenoemde studies waarin werd vastgesteld dat rTMS een effect had. Wat betreft het 
toegevoegde effect – wanneer medicatie werd geïntroduceerd tijdens de rTMS-behandeling 
('add-on therapie') of werd gehandhaafd (versterkend effect) – kunnen 6 studies worden 
geselecteerd (twee studies van Klasse I en vier van Klasse II) (Bretlau et al., 2008; Garcia-
Toro et al., 2006; Herwig et al., 2007; Rossini, Magri, Lucca et al., 2005; Rumi et al., 2005; 
Brunelin et al., 2014). Op basis van deze studies kunnen we concluderen dat het 
gecombineerde gebruik van antidepressiva en rTMS-behandeling een positieve werking heeft 
(Bewijsniveau A). Voor de analyses met betrekking tot het versterkende effect werden zes 
studies geselecteerd (één Klasse I, drie Klasse II en twee Klasse III) (Anderson et al., 2007; 
Bortolomasi et al., 2007; Carretero et al., 2009; Fitzgerald et al., 2008; Mogg et al., 2008; 
Pallanti et al., 2010). Ze bevestigen het versterkende effect van antidepressiva in combinatie 
met rTMS-behandeling (Bewijsniveau A). 
 
rTMS vs. elektroconvulsietherapie (ECT) 
Het grootste probleem waarmee we worden geconfronteerd als we rTMS en ECT bij de 
behandeling van majeure depressies willen vergelijken, is het gebrek aan gecontroleerde 
studies. Bovendien is het bewijsniveau in termen van effecten bij de beschikbare studies 
(enkelblinde open studies) laag (Rosa et al., 2006; Eranti et al., 2007; Hansen et al., 2011). 
Verschillende meta-analyses tonen aan dat rTMS minder doeltreffend is dan ECT, vooral in 
het geval van depressie met psychotische kenmerken (Slotema et al., 2010; Ren et al., 2014).  
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Daarom kunnen we op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis op dit 
moment geen formele aanbeveling ten gunste van het gebruik van rTMS ten opzichte van 
ECT doen. 
 
rTMS bij de behandeling van bipolaire depressie 
Wat betreft bipolaire depressie vertoonden drie studies van Klasse III [Nahas et al., 2003; Hu 
et al., 2016; Fitzgerald et al., 2016] heterogene resultaten wat duidelijk maakt dat we 
momenteel niet over voldoende gegevens beschikken om conclusies te trekken en 
aanbevelingen te doen met betrekking tot het gebruik van rTMS voor bipolaire stoornissen, 
vooral omdat de behandeling met medicatie werd voortgezet tijdens deze studie (inclusief anti-
epileptica en stemmingsstabilisatoren). Hoewel er andere studies met bipolaire patiënten zijn, 
werkten die helaas altijd met grotere cohorten, waaronder ook niet-bipolaire depressieve 
patiënten, waardoor elke vergelijking onmogelijk wordt. Kortom, er zijn momenteel 
onvoldoende gegevens om een aanbeveling te formuleren met betrekking tot het gebruik 
van rTMS bij de behandeling van bipolaire depressie. Anderzijds werd geen bewijs gevonden 
dat suggereert dat rTMS geassocieerd is met een verhoogd risico voor een dergelijke 
omschakeling in vergelijking met een schijnbehandeling (sham-exposure). 
 
Conclusies met betrekking tot rTMS als een indicatie voor majeure depressie 
Op basis van een grondige studie en gegevens uit de literatuur kan worden geconcludeerd 
dat hoogfrequente rTMS van de linker prefrontale cortex en laagfrequente rTMS van de 
rechter prefrontale cortex een bewezen depressieremmend effect hebben, voornamelijk in de 
acute fase van een unipolaire depressieve episode (<1 jaar) (Bewijsniveau A). Dit geldt ook 
voor de behandeling van milde unipolaire depressie bij patiënten die niet reageerden op ten 
minste één klasse van antidepressiva. Samengevat werd er een vergelijkbare werkzaamheid 
gevonden voor beide types stimulatie (laagfrequent rechts en hoogfrequent links), in 
vergelijkbare groepen van patiënten (Tabel 2). Deze aanbevelingen voor het gebruik van 
rTMS bij de behandeling van stemmingsstoornissen komen overeen met die van de American 
Psychiatric Association (APA), het Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments 
(CANMAT) en de World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) (Kennedy 
et al., 2009; Milev et al., 2016). rTMS kan worden voorgesteld als een bruikbare techniek bij 
de behandeling van majeuredepressies in het geval waarin de behandeling met 
antidepressiva wordt stopgezet, behalve in gevallen van depressie met psychotische 
kenmerken, waarvoor het gebruik van ECT aan te raden is. Niettegenstaande het feit dat de 
methodologie sinds 2000 aanzienlijk is verbeterd, vooral wat betreft de optimalisatie van de 
stimulatieparameters, zijn er nog steeds verschillen in het aantal voorgestelde sessies (10 tot 
30) en het aantal stimuli per sessie (120 tot 3.000) in de reële klinische praktijk, wat verder 
onderzoek vereist met het oog op de optimalisatie van de rTMS-parameters.  

 
2.2.3 Angststoornissen 

Angststoornissen behoren tot de meest hardnekkige psychiatrische stoornissen. Schattingen 
van de prevalentie ervan variëren van 1,2 % tot 15 % in het algemeen en van 1 % tot 28 % in 
de medische omgeving. De prevalentie van klinisch significante angstsymptomen varieert van 
15 % tot 52 % in de populatie en van 15 % tot 56 % in medische omgevingen (Lenze en 
Wetherell, 2011). Angststoornissen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), 
paniekstoornis (PS) en obsessief-compulsieve stoornis (OCS) worden momenteel behandeld 
met antidepressiva, al dan niet gecombineerd met aanvullende psychotherapie (cognitieve 
gedragstherapie). De traditionele behandelingen hebben bij veel patiënten onvoldoende effect 
op de symptomen. Bijgevolg biedt rTMS een mogelijkheid om (resterende) angstsymptomen 
te behandelen. 
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2.2.3.1 Posttraumatische stressstoornis (PTSS) 

Er zijn slechts enkele studies uitgevoerd naar de therapeutische doeltreffendheid van rTMS 
bij PTSS. Het literatuuronderzoek in PubMed (trefwoorden: repetitive transcranial magnetic 
stimulation en post-traumatic stress disorder) leverde slechts vier gecontroleerde studies met 
ten minste 10 patiënten op (Tabel 3). De stimulatie vond altijd plaats op de rechter en/of linker 
dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC), waarop laag- of hoogfrequente rTMS werd 
toegepast. Hoewel de resultaten redelijk duidelijk zijn, zijn ze gebaseerd op relatief kleine 
groepen en vertonen ze methodologische verschillen wat betreft de plaats van stimulatie, de 
stimulatieparameters en gelijktijdige behandeling met psychofarmaca. Drie van deze vier 
studies zijn studies van Klasse II, een vierde is een studie van Klasse III. Op basis hiervan 
kunnen we een aanbeveling van niveau C (mogelijk doeltreffend) geven voor de behandeling 
van PTSS met rTMS.  
 

Tabel 3: rTMS-studies voor de indicatie posttraumatische stressstoornis (PTSS) 

Artikels Aantal 

patiënten 

Plaats 

van 

stimulatie 

Controlesituatie Stimulatiefrequentie 

en -intensiteit 

Aantal 

pulsen/sessie 

en aantal 

sessies 

Resultaten Bewijsklasse  

Cohen 

et al., 

2004  

24 rechter 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1/10 Hz, 80 % RMT 100 pulsen (1 

Hz) of 400 

pulsen (10 

Hz), 10 

sessies 

positief  III 

Boggio 

et al., 

2010  

30 Rechter of 

linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

20 Hz, 80 % RMT 1600 

pulsen/sessie 

10 sessies 

positief  II 

Watts et 

al., 2012 

20 rechter 

DLPFC 

Imitatiespoel 1 Hz, 

90 % RMT 

400 

pulsen/sessie 

10 sessies 

positief  II 

George 

et al., 

2014 

41 linker 

DLPFC 

Imitatiespoel 10 Hz, 

1200 % RMT 

6000 

pulsen/sessie, 

3 sessies 

positief II 

Aanbeveling: rTMS is waarschijnlijk mogelijk doeltreffend voor posttraumatische 

stressstoornis (PTSS) (niveau C) 

DLPFC: dorsolaterale prefrontale cortex; RMT: resting motor threshold [motorische drempel 
in rust]; Hz: Hertz 
 
2.2.3.2 Obsessief-compulsieve stoornis 

Er zijn voor deze indicatie slechts enkele therapeutische studies uitgevoerd. Uit het 
literatuuronderzoek dat werd uitgevoerd in PubMed voor de periode 2005-2017 werden zes 
gecontroleerde studies waarbij ten minste 10 patiënten betrokken waren, geselecteerd 
(trefwoorden: repetitive transcranial magnetic stimulation en obsessive-compulsive disorder) 
(Tabel 4).  
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Tabel 4. rTMS- studies voor de indicatie obsessief-compulsieve stoornis  
Artikels Aantal 

patiënten 

Plaats van 

stimulatie 

Controlesituatie Stimulatiefrequentie 

en -intensiteit 

Aantal 

pulsen/sessie 

en aantal 

sessies 

Resultaten Bewijsklasse 

hoogfrequente rTMS 

Sachdev 

et al., 

2007  

18 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, RMT 10 pulsen,  

20 sessies 

negatief III 

Sarkhel 

et al., 

2010  

42 rechter 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 8000 pulsen, 

10 sessies 

negatief II 

Mansur 

et al., 

2011 

27 rechter 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 60.000 pulsen, 

30 sessies 

Geen 

verschil 

III 

Gomes 

et al., 

2012 

22 rechter 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 110 % RMT 12.000 pulsen, 

10 sessies 

positief III 

Geen aanbeveling 

 

laagfrequente rTMS 

Prasko 

et al., 

2006  

33 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 110 % RMT 1800 pulsen, 

10 sessies 

Geen 

verschil 

II 

Ruffini et 

al., 2009  

23 Linker 

orbitofrontale 

cortex 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 80 % RMT 600 pulsen,  

15 sessies 

Geen 

verschil 

III 

Kang et 

al., 2009 

20  Rechter 

DLPFC, 

SMA  

Omhoog 

gebrachte spoel  

1 Hz, 110 % RMT  1200 pulsen,  

10 sessies  

Geen 

verschil 

 

laagfrequente rTMS en hoogfrequente rTMS 

Elbeh et 

al., 2016 

45 linker 

DLPFC, 

rechter 

DLPFC 

Gekantelde 

spoel 

1 Hz, 10 Hz, 100 % 

RMT 

2000 pulsen, 

10 sessies 

positief II 

Aanbeveling: geen aanbeveling voor hoog- of laagfrequente rTMS van de DLPFC bij 

de behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen (niveau D). 

DLPFC: dorsolaterale prefrontale cortex; RMT: resting motor threshold [motorische drempel 
in rust]; Hz: Hertz 
 
De resultaten van deze studies zijn niet duidelijk, met twee negatieve en één positieve studie, 
en vier studies die geen verschil toonden. Gezien het kleine aantal studies en patiënten (met 
name van Klasse III) kunnen we enkel een aanbeveling van niveau D geven wat betreft de 
mogelijke ongeschiktheid van laagfrequente rTMS toegepast op de prefrontale cortex bij de 
behandeling van OCS. Voor andere protocollen kan er geen aanbeveling worden gedaan. 
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2.2.3.3 Paniekstoornis en gegeneraliseerde angststoornis  

De therapeutische toepassing van rTMS bij andere angststoornissen heeft voornamelijk 
betrekking op paniekstoornissen (PS) en paniekaanvallen (er zijn tot op heden vijf studies 
gepubliceerd die niet worden behouden na toepassing van onze selectiecriteria). Er werd 
slechts één studie gevoerd naar paniekstoornis en één naar gegeneraliseerde angststoornis 
(GAS). De resultaten van deze onderzoeken zijn niet duidelijk. De criteria voor opname in de 
studie, de stimulatieparameters en de beoordelingswijzen zijn zeer heterogeen. Het 
bewijsniveau is nog steeds onvoldoende, met slechts twee gecontroleerde studies die 
heterogene resultaten opleverden (Klasse III).  
Dit bewijs is niet sterk genoeg om een aanbeveling te doen voor het therapeutische 
gebruik van rTMS bij de behandeling van paniekstoornis en gegeneraliseerde 
angststoornis. 
 
2.2.3.4 Conclusies betreffende de indicatie voor rTMS als mogelijke behandeling voor 
angststoornis 

Voor de indicatie posttraumatische stressstoornis zijn de resultaten vrij duidelijk, ondanks het 
beperkte aantal beschikbare studies. Met twee studies van Klasse II (Boggio et al., 2010; 
Watts et al., 2012) en een derde van Klasse III (Cohen et al., 2004) is de behandeling van 
PTSS met rTMS mogelijk doeltreffend. Daarom kunnen we hiervoor een aanbeveling van 
niveau C doen. 
Anderzijds zijn de huidige gegevens uit de literatuur niet overtuigend om het gebruik van 
rTMS bij de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis aan te bevelen (niveau 
D). Wat betreft de andere angststoornissen is het bewijsniveau nog onvoldoende en daarom 
kan er geen aanbeveling worden gedaan. 

 
2.2.4 Schizofrenie 

Schizofrenie is een complexe en slopende aandoening die meestal begint in de late 
adolescentie / vroege volwassenheid en die wordt gekenmerkt door hallucinaties en 
waanideeën (algemeen bekend als positieve symptomen), sociale isolatie, alogie, affectieve 
afvlakking (negatieve symptomen) en cognitieve stoornissen. Schizofrenie treft ongeveer 1 % 
van de wereldbevolking en is een langdurige last voor de betrokken personen en hun 
gezinnen. Daarnaast zijn de kosten voor de samenleving aanzienlijk, onder meer als gevolg 
van een kortere levensverwachting (Gogtay et al., 2011). Schizofrene patiënten die een 
gepaste behandeling met antipsychotica krijgen, kunnen nog steeds last hebben van 
hallucinaties, wat niet alleen een bron van stress kan zijn, maar ook het risico op terugval 
vergroot.  

 
2.2.4.1 Auditieve hallucinaties 

 
Patiënten die lijden aan schizofrenie ervaren vaak paracusie of auditieve hallucinaties, en 
soms ook andere zintuiglijke ervaringen zoals visuele hallucinaties (Fitzgerald et al., 2005). 
Bij auditieve hallucinaties vertonen hersengebieden die betrokken zijn bij de perceptie van 
spraak (primaire auditieve cortex en gebieden voor taalassociatie in de linker hersenhelft) 
hyperactiviteit, voornamelijk in de temporopariëtale cortex (TPC). Daarom was het remmen 
van de neuronale excitabiliteit van de TPC via laagfrequente rTMS de vaakst toegepaste vorm 
van behandeling bij patiënten met resistente auditieve hallucinaties (Hoffman et al., 1999).  
Een literatuuronderzoek naar publicaties in PubMed vanaf 2005 (trefwoorden: repetitive 
transcranial magnetic stimulation en auditory hallucinations en schizophrenia) leverde 69 
resultaten op. Wat betreft de acute behandeling van auditieve hallucinaties werden 13 
gecontroleerde studies geselecteerd. Ze worden vermeld in Tabel 5. Al deze studies zijn 
gebaseerd op laagfrequente stimulatie (1 Hz) van de linker TPC, en er namen meer dan 300 
patiënten aan deel. 
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Tabel 5: rTMS-studies voor de indicatie auditieve hallucinaties 
Artikels Aant

al 

patië

nten 

Plaats van stimulatie Controlesituati

e 

Stimulatiefreq

uentie en -

intensiteit 

Aantal 

pulsen/sessi

e en aantal 

sessies 

Resulta

ten 

Bewijsk

lasse 

Chibaro 

et al., 

2005  

16 Linker temporopariëtale 

cortex 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 90 % 

RMT 

960 pulsen, 

4 sessies 

positief  II 

Fitzgerald 

et al., 

2005  

33 Linker temporopariëtale 

cortex 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 90 % 

RMT 

960 pulsen, 

10 sessies 

negatief I 

Hoffman 

et al., 

2005 

50 Linker temporopariëtale 

cortex 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 90 % 

RMT 

480-960 

pulsen, 9 

sessies 

positief  I 

Lee et al., 

2005  

39 Linker en rechter 

temporopariëtale cortex 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 90 % 

RMT 

1200 pulsen, 

10 sessies 

negatief II 

Poulet et 

al., 2005  

10 Linker temporopariëtale 

cortex 

Imitatiespoel 1 Hz, 90 % 

RMT 

1000 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

Brunelin 

et al., 

2006  

14 Linker temporopariëtale 

cortex 

Imitatiespoel 1 Hz, 90 % 

RMT 

1000 pulsen, 

5 sessies 

positief II 

Saba et 

al., 2006  

18 Linker temporopariëtale 

cortex 

Imitatiespoel 1 Hz, 80 % 

RMT 

300 pulsen, 

10 sessies 

negatief  II 

Vercamm

en et al., 

2009  

38 Bilateraal of linker 

temporopariëtale cortex 

Imitatiespoel 1 Hz, 90 % 

RMT 

1200 pulsen, 

6 sessies 

positief  I 

Loo et al., 

2010  

18 Temporopariëtale 

cortex bilateraal 

Vertex-

stimulatie, 

omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 90 % 

RMT 

240-480 

pulsen, 3 

sessies 

negatief III 

De Jesus 

et al., 

2011  

17 Linker temporopariëtale 

cortex 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 90 % 

RMT 

1200 pulsen, 

20 sessies 

positief  II 

Slotema 

et al., 

2011  

62 Linker temporopariëtale 

cortex of plaats van 

stimulatie bepaald door 

fMRI. 

Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 90 % 

RMT 

1200 pulsen, 

15 sessies 

negatief  II 

Blumberg

er et al., 

2012a 

51 Linker TCP Omhoog 

gebrachte spoel 

1 Hz, 115 % 

RMT vs. 6 Hz-

primed 1 Hz, 

90 % RMT 

1200 pulsen, 

20 sessies 

negatief III 

Klirova et 

al., 2013 

15 Linker TCP Omhoog 

gebrachte spoel 

0,9 Hz, 100 % 

RMT 

1080 pulsen, 

10 sessies 

positief III 

Aanbeveling: Mogelijk effect van laagfrequente rTMS van de linker temporopariëtale 

cortex op auditieve hallucinaties (niveau C) 

DLPFC: dorsolaterale prefrontale cortex; RMT: resting motor threshold [motorische drempel 
in rust]; Hz: Hertz 
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Op basis van de resultaten van de in Tabel 5 opgenomen studies kunnen we een mogelijke 
doeltreffendheid van laagfrequente rTMS (bewijsniveau C) van de linker 
temporopariëtale cortex bij de behandeling van auditieve hallucinaties aanbevelen. Het 
is belangrijk dat er enkel een stimulatiefrequentie van 1 Hz voor deze indicatie is gevalideerd. 
Voor andere stimulatieparameters (andere plaatsen van stimulatie of frequenties) kan geen 
aanbeveling worden gedaan vanwege een gebrek aan gegevens. Een minimum van 10 
dagelijkse sessies is aan te raden. De intensiteit van de stimulatie zou in het algemeen 90 % 
van de RMT moeten bedragen. In dit opzicht is het belangrijk dat het therapeutische effect op 
auditieve hallucinaties significant is. De impact van laagfrequente rTMS op andere aspecten 
van schizofrenie is evenwel niet aangetoond.  
 
2.2.4.2 Negatieve symptomen  

Schizofrenie wordt vaak beschreven in termen van positieve en negatieve 
symptomen. Positieve symptomen zijn die symptomen die de meeste mensen normaal niet 
ervaren, maar die wel aanwezig zijn bij mensen met schizofrenie, zoals gestoorde gedachten 
en spraak, waanideeën, tactiele, auditieve, visuele, geur- en smaakhallucinaties. Positieve 
symptomen reageren gewoonlijk goed op medicatie (Sims et al., 2002).  Negatieve 
symptomen zijn gebreken op het vlak van normale emotionele responsen of van andere 
denkprocessen, en reageren minder goed op medicatie (Carson et al., 2000). Ze omvatten 
gewoonlijk vlakke uitdrukkingen of weinig emotie, zwakke spraak, onvermogen om plezier te 
ervaren, geen zin om relaties aan te gaan, en gebrek aan motivatie.  
Gezien de mogelijke 'hypofrontaliteit' bij schizofreniepatiënten lijkt het logisch om de activiteit 
van de frontale cortex te herstellen met behulp van hoogfrequente rTMS (Novak et al., 2006). 
Het implementeren van een dergelijke strategie bij schizofrenie is erop gericht om cognitieve 
achteruitgang te herstellen en negatieve symptomen te behandelen. 
Een zoekopdracht in PubMed (trefwoorden: repetitive transcranial magnetic stimulation en 
negative symptoms en schizophrenia) leverde 8 gecontroleerde studies op, die in tabel 6 
worden vermeld. Al deze studies waren gericht op de acute behandeling van negatieve 
symptomen bij patiënten met schizofrene stoornissen. In 7 op 12 onderzoeken werd voor deze 
negatieve symptomen een significant effect van actieve stimulatie ten opzichte van 'sham'-
stimulatie vastgesteld. Er werd nog geen onderzoek gevoerd naar de langetermijneffecten van 
rTMS of het belang van een onderhoudsbehandeling. Als we echter kijken naar HF rTMS (10 
Hz) van de linker DLPFC, wat de meest frequente instelling voor de stimulatie is, dan 
rapporteerden zeven studies (Klasse II-III) positieve resultaten en waren één studie van 
Klasse I en één van Klasse III negatief. Bijgevolg zouden we een aanbeveling van niveau C 
kunnen voorstellen voor een mogelijke doeltreffendheid van HF rTMS van de linker DLPFC.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Symptom#http://en.wikipedia.org/wiki/Symptom
http://en.wikipedia.org/wiki/Symptom#http://en.wikipedia.org/wiki/Symptom
http://en.wikipedia.org/wiki/Blunted_affect
http://en.wikipedia.org/wiki/Alogia
http://en.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Asociality
http://en.wikipedia.org/wiki/Avolition
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Tabel 6: rTMS-studies voor de indicatie negatieve symptomen van schizofrenie 

Artikels Aantal 

patiënten 

Plaats 

van 

stimulatie 

Controlesituatie Stimulatiefrequentie 

en -intensiteit 

Aantal 

pulsen/sessie 

en aantal 

sessies 

Resultaten Bewijsklasse 

1. Novak et 

al., 2006  

16 linker 

DLPFC 

Niet vermeld 20 Hz, 90 % RMT 2000 pulsen, 

10 sessies 

negatief  II 

2. Jin et al., 

2006  

35  DLPFC 

bilateraal 

Losgekoppelde 

spoel 

 (8-13 Hz), 3, of 20 

Hz, 80 % RMT 

120-800 

pulsen, 10 

sessies 

positief  III 

3. Goyal et 

al., 2007  

10 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 980 pulsen, 10 

sessies 

positief  II 

4. Mogg et 

al., 2007  

17 linker 

DLPFC 

Imitatiespoel 10 Hz, 110 % RMT 2000 pulsen, 

10 sessies 

negatief  II 

5. Prikryl et 

al., 2007  

22 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 1500 pulsen, 

15 sessies 

positief II 

6. Schneider 

et al., 

2008  

51 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 of 1 Hz, 110 % 

RMT 

2000 pulsen, 

20 sessies 

positief  II 

7. Fitzgerald 

et al., 

2008 b 

20 DLPFC 

bilateraal 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 1000 pulsen, 

15 sessies 

negatief  II 

8. Cordes et 

al., 2010  

35 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 1000 pulsen, 

10 sessies 

positief  II 

9. Barr et al., 

2012 

25 DLPFC 

bilateraal 

Omhoog 

gebrachte spoel 

20 Hz, 90 % RMT 750 pulsen 

per 

hersenhelft, 

20 sessies 

negatief III 

10. Prikryl et 

al., 2013 

40 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 2000 pulsen, 

15 sessies 

positief II 

11. Dlabac-

de Lange 

et al., 

2015 

32 DLPFC 

bilateraal 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 90 % RMT 2000 pulsen, 

15 sessies 

positief III 

12. Wobrock 

et al., 

2015 

175 linker 

DLPFC 

Omhoog 

gebrachte spoel 

10 Hz, 110 % RMT 1000 pulsen, 

15 sessies 

negatief I 

Aanbeveling: mogelijk effect van HF rTMS van de linker DLPFC op negatieve symptomen van 

schizofrenie (niveau C) 

DLPFC: dorsolaterale prefrontale cortex; RMT: resting motor threshold [motorische drempel 
in rust]; Hz: Hertz 
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2.2.4.3 Conclusies betreffende de indicatie voor rTMS als mogelijke behandeling voor 
schizofrenie 

We kunnen stellen dat er bewijsniveau C is voor het gebruik van laagfrequente rTMS (1Hz) 
van de linker TPC om schizofrene patiënten te behandelen die nog steeds lijden aan 
persisterende auditieve hallucinaties, hoewel ze een behandeling met de juiste medicatie 
hebben gekregen. Hieruit volgt dat laagfrequente rTMS kan worden voorgesteld als 
aanvullende therapie op de gebruikelijke farmacotherapie voor aanhoudende hallucinaties. 
Toch is het mogelijk dat er na een geslaagde rTMS-behandeling een terugval optreedt, 
gemiddeld binnen 8 weken na stimulatie. Op basis van de huidige kennis kan echter geen 
aanbeveling worden gedaan over onderhoudsbehandeling om terugval te voorkomen.  
Wat betreft de negatieve symptomen die kenmerkend zijn voor schizofrenie, leveren de 
huidige studies tegenstrijdige resultaten op, wat betekent dat meer onderzoek nodig is om 
conclusies te trekken. We kunnen een niveau C aanbevelen voor de indicatie van rTMS om 
negatieve symptomen bij schizofrenie te behandelen.  
 

2.2.5 Samenvatting en conclusies aangaande rTMS bij de behandeling van 
psychiatrische stoornissen 

Deze samenvatting is een op bewijs gebaseerde synthese van bestaande en potentiële 
therapeutische toepassingen van rTMS voor welomschreven psychiatrische stoornissen 
(Tabel 7). Voor sommige indicaties (majeure depressie, negatieve symptomen van 
schizofrenie) is er voldoende bewijs dat een therapeutische indicatie van rTMS die nuttig is 
voor de klinische praktijk rechtvaardigt, met dien verstande dat er enkel voor de behandeling 
van majeure depressie bewijsniveau A is. Negatieve symptomen bij schizofrenie blijven 
op niveau C (Tabel 7). Voor rTMS voor de behandeling van majeure depressie is er met 
andere woorden voldoende bewijs om te besluiten dat er een duidelijke indicatie is voor een 
rTMS-behandeling van deze aandoening. Alle niveaus C suggereren dat er een potentieel is 
om deze indicaties met rTMS te behandelen, maar er moet meer voorbehoud worden 
geplaatst bij de gunstige uitkomst ervan. 
Er zijn bijkomende gecontroleerde studies voor andere mogelijke indicaties noodzakelijk om 
de toepassing van rTMS in de psychiatrische klinische praktijk uit te breiden. Hoewel de 
techniek waarschijnlijk effectief is voor posttraumatische stressstoornis, moet de 
doeltreffendheid ervan voor andere angststoornissen nog worden bewezen. 
 
Tabel 7. Samenvatting van de aanbevelingen met betrekking tot de doeltreffendheid van rTMS 
voor de belangrijkste klinische psychiatrische indicaties 

Majeure depressie Duidelijk aantoonbaar antidepressief effect van hoogfrequente rTMS van de linker dorsolaterale 

prefrontale cortex of laagfrequente rTMS van de rechter dorsolaterale prefrontale cortex (niveau 

A) .  

Mogelijk geen verschil tussen linker en rechter stimulatie en geen indicatie voor bilaterale 

dorsolaterale prefrontale stimulatie (niveau C). 

Angststoornissen rTMS van de dorsolaterale prefrontale cortex is mogelijk doeltreffend voor posttraumatische 

stressstoornis (niveau C) 

Hoogstwaarschijnlijk geen effect van laagfrequente rTMS van de dorsolaterale prefrontale cortex 

voor obsessief-compulsieve stoornis (niveau D). 

Schizofrenie Mogelijk effect van laagfrequente rTMS van de linker temporopariëtale cortex voor auditieve 

hallucinaties bij schizofrenie (niveau C) 

Aanbeveling niveau C voor rTMS voor de behandeling van negatieve symptomen van 

schizofrenie 
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2.3 rTMS bij de behandeling van neurologische aandoeningen 

2.3.1 Beroerte 

Inleiding 
Een beroerte (cerebrovasculair accident of CVA) wordt gekenmerkt door het verlies van 
hersenfuncties als gevolg van een verstoring van de zuurstoftoevoer door een interferentie in 
de cerebrale bloedstroom. 
Veel van het spontane herstel van een beroerte na de acute fase gaat gepaard met plastische 
veranderingen in de hersenen. Daarom moeten tijdens de revalidatie na een beroerte 
manieren worden gevonden om de plasticiteit te vergemakkelijken, zodat de veranderingen 
sneller plaatsvinden en vollediger zijn. De gevolgen van een CVA kunnen worden 
onderverdeeld in 3 grote categorieën: motorische stoornissen, afasie en hemineglect.  
Wanneer rTMS wordt toegepast in pulsenreeksen, kan de techniek worden gebruikt om de 
corticale activiteit te moduleren door middel van opwaarts regulerende of neerwaartse 
regulerende corticale excitabiliteit afhankelijk van de gebruikte rTMS-parameters. Stimulatie 
van de hersenen met enkele of herhaalde pulsen (single of repetitive pulse stimulation) zorgt 
ervoor dat het ruggenmerg en de perifere spieren neuro-elektrische signalen produceren die 
bekend staan als motorische geëvoceerde potentialen (motor evoked potentials of MEP's).  
 
Klinische toepassing gebruikt voor motorische revalidatie na een beroerte 
rTMS kan worden gebruikt om de corticale activiteit te moduleren door middel van opwaarts 
regulerende of neerwaartse regulerende corticale excitabiliteit afhankelijk van de gebruikte 
rTMS-parameters. Normaal gesproken zijn de motorische cortices in de linker en rechter 
hersenhelft van het menselijk brein sterk met elkaar verbonden, waarbij elke zijde van nature 
de activiteit van de andere zijde remt, waardoor een natuurlijk evenwicht wordt bereikt. Als 
een zijde beschadigd raakt zoals bij een beroerte, wordt de activering ervan gereduceerd en 
wordt de remming ervan naar de andere zijde toe verminderd, wat leidt tot verhoogde 
activering in de niet-beschadigde zijde. Bovendien stuurt de niet-beschadigde zijde nog 
steeds remmende signalen naar de beschadigde zijde, zelfs meer dan in de voorafgaande 
gezonde balanssituatie. Deze verkeerde afstemming leidt tot een toestand waarbij de 
beschadigde hersenhelft niet gemakkelijk actiepotentialen kan afleveren aan het lagere 
motorische neuron en de overeenkomstige spieren. Hierdoor wordt het vermogen om deel te 
nemen aan de motorische training die noodzakelijk is voor het herstel van de functie ernstig 
bemoeilijkt. 
 
Er werden bijgevolg twee mogelijke rollen beschreven voor het gebruik van rTMS bij het 
herstel na een beroerte:  

(1) excitatie van de beschadigde zijde (met behulp van bijvoorbeeld 10 Hz rTMS);  
(2) remming, d.w.z. neerwaartse regulering van de niet-beschadigde zijde (met behulp 

van bijvoorbeeld laagfrequente 1 Hz rTMS).  

  
Excitatorische stimulatie van de beschadigde zijde (hoogfrequent) 
Omdat een goed herstel in grote mate afhankelijk is van plasticiteit in de beschadigde 
hersenhelft, bestaat één therapeutische benadering erin om te proberen de hersenplasticiteit 
in het beschadigde gebied te verhogen door middel van hersenstimulatie. In één studie (klasse 
II) werd gedurende 10 dagen rTMS of ‘sham-exposure’stimulatie toegepast op de ipsilesionale 
motorische cortex bij twee willekeurig toegewezen groepen van 26 patiënten met acute 
ischemische beroerte (Khedr et al., 2005). Invaliditeitswaarden die werden geregistreerd vóór 
de rTMS, op het einde van de laatste rTMS-sessie en 10 dagen later, toonden aan dat echte 
rTMS de scores van patiënten op verschillende functionele schalen meer verbeterde dan 
‘sham-exposure’stimulatie.  
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In een crossover, enkelblinde studie met controle via ‘sham-exposure’stimulatie (klasse III) 
voerden 15 patiënten met chronische (ten minste meer dan 6 maanden na een beroerte) 
hemiparetische beroerte een complexe, sequentiële motorische vingertaak uit met hun 
paretische vingers, hetzij na 10 Hz of sham-rTMS toegepast op de ipsilesionale primaire 
motorische cortex (M1) (Kim et al., 2006). De basishypothese van deze studie was dat focale 
10 Hz-rTMS van de motorische cortex van de beschadigde hersenhelft in combinatie met een 
interventieparadigma voor motorische praktijk de corticomotorische excitabiliteit zou 
verbeteren, wat de motorische prestaties van patiënten met chronisch CVA zou verbeteren. 
Zoals verwacht resulteerde hoogfrequente rTMS in een grotere toename van de corticospinale 
excitabiliteit dan de shamstimulatie. Bovendien ging deze verandering in corticomotorische 
excitabiliteit gepaard met verbeterde verwerving van motorische vaardigheden. Deze 
bevindingen komen overeen met eerdere studies, die een verbetering van de symptomen bij 
patiënten met een beroerte rapporteerden (Hummel et al., 2005; Uy et al., 2003). Zowel de 
veranderingen in het gedrag als de corticomotorische excitabiliteit vóór en na de interventie 
werden onderzocht door de nauwkeurigheid van bewegingen, de bewegingstijd en de MEP-
amplitude te meten, waarbij rTMS resulteerde in een significant grotere toename van de MEP-
amplitude dan de sham-rTMS, en de verandering in plasticiteit werd positief gerelateerd aan 
een verbeterde nauwkeurigheid van de motorische prestaties (Kim et al., 2006). 
In een andere studie van Emara et al. (2010) (Klasse II) met 40 patiënten (inclusief 20 met 
shambehanding) die leden aan symptomen van een chronische beroerte, werd een 
ipsilesionale motorische cortexstimulatie van 5 Hz toegepast, wat resulteerde in een 
statistisch significante verbetering van de manuele motoriek en functionele status die 
minstens 12 weken aanhield.  
 
Remmende stimulatie van de niet-beschadigde zijde 
rTMS kan worden gebruikt om laagfrequente rTMS, bijvoorbeeld 1 Hz, toe te passen om de 
niet-beschadigde hersenhelft neerwaarts te reguleren met als doel de respons op motorische 
training te verbeteren door interhemisferische remming te verminderen en mogelijk de 
activiteit in de beschadigde hersenhelft te verbeteren. Deze benadering van hersenstimulatie 
is gericht op de contralesionale zijde van het CVA. De contralesionale M1 remt de ipsilesionale 
M1 via transcallosale remming. Een studie van 20 patiënten met controle door middel van 
sham-exposure testte of een verminderde excitabiliteit van de contralesionale M1 opgewekt 
door 1 Hz rTMS de motorische prestaties van de beschadigde hand bij patiënten met een 
beroerte zou kunnen verbeteren door de transcallosale remming te verminderen (Takeuchi et 
al., 2005). Deze studie rapporteerde voor het eerst dat een niet-invasieve corticale stimulatie 
met behulp van rTMS over contralesionaal M1 de transcallosale remming kan verminderen en 
de motorische functie van de beschadigde hand van CVA-patiënten kan verbeteren. 
Vergeleken met shamstimulatie verminderde rTMS de amplitude van motorisch geëvoceerde 
potentialen in contralesionale M1 en de duur van transcallosale remming, en leidde rTMS 
onmiddellijk tot een verbetering in knijp-versnelling van de beschadigde hand, hoewel er een 
plateau in motorische prestaties was bereikt door de vorige motorische training. Deze 
verbetering in motorische functie na rTMS was significant gecorreleerd met een verminderde 
duur van transcallosale remming. Andere studies rapporteerden vergelijkbare resultaten 

(Mansur et al., 2005). 

De beschikbare literatuur met gegevens van ongeveer 300 patiënten bevestigt het vermogen 
van laagfrequente 1 Hz rTMS-toepassing op de contralesionale motorische cortex om herstel 
van de motoriek van de bovenste ledematen bij patiënten met een beroerte te verbeteren (zie 
Tabel 8).   
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Tabel 8. Gepubliceerde studies die de effecten evalueren van contralesionale (niet-
beschadigde) 1 Hz rTMS op de motorische functies bij postacute patiënten met een beroerte 

Studie Patiënten 
(N) 

rTMS-
protocol  

Resultaatmetingen  Resultaten  Bewijskl
asse 

Fregni et 
al., 2006  

10 rTMS, 5 
sham  

1 Hz (100 
%) 5 
dagelijkse 
sessies 
1200 
pulsen/reek
s  

Dagelijkse pre- en post-
rTMS en op dag 14: 4 
testen van de 
motorische functies. 
Motorische drempel 
(Motor Threshold of MT) 
op dag 5.  

3 testen van de motorische 
functies verbeterd tot dag 14, 4e 
tot d5. MT nam af in de 
beschadigde, nam toe in de niet-
beschadigde hersenhelft. Geen 
effect bij sham.  

III  

Takeuchi et 
al., 2005  

10 rTMS, 
10 sham  

1 Hz (90 %), 
1 sessie 25 
min. 
1500 
pulsen  

Onmiddellijk en 30 min. 
na rTMS-toediening: 
knijpkracht, versnelling, 
motorisch geëvoceerd 
potentiaal (MEP) 
amplitude en TCI  

Versnelling en MEP-amplitude 
verbeterd, TCI gedaald bij rTMS 
onmiddellijk na de rTMS, geen 
veranderingen waargenomen na 
30 min. Geen effect bij sham. 

III 

Mansur et 
al., 2005 

10 
patiënten 
Ontvingen 
allemaal 
rTMS van 
motorische 
cortex, 
rTMS van 
pre-
motorische 
cortex, 
shamstimul
atie van 
motorische 
cortex 

1 Hz (100 
%) 
Tussentijd 
van 1 u. 
tussen de 3 
verschillend
e sessies. 
600 pulsen  

Baseline en na elke 
rTMS. 4 testen van de 
motorische functies  

3 van de 4 tests verbeterden na 
toepassing rTMS op motorische 
cortex, 1 vertoonde een 
positieve trend. Geen effect bij 
sham. 

III 

Kirton et al., 
2008 

10 
(pediatrisch
)  

5 rTMS, 5 
sham  

1 Hz (100 
%)  

1200 
pulsen 
eenmaal 
per dag, 8 
dagen  

Baseline, d5, d10, d17: 
functie bovenste 
ledematen (FBL), 
grijpkracht, prikbord, 
vingertikken, in-hand 
manipulatie  

Grijpkracht verbeterde d10 en 
d17 

Grotere verbetering FBL bij 
rTMS dan sham d10, niet d17  

II  

Khedr et 
al., 2009 

36 (12 elk 
in rTMS 1 
Hz, 3 Hz en 
sham) 

7-20 dagen 
na beroerte 

5 dagelijkse 
sessies 1 
Hz (100 %) 
900 pulsen; 
3 Hz (130 
%) 900 
pulsen 

Handgreep, 
vingertikken en prikbord 

NIHSS en Barthel Index 

Baseline, 2 dagen, 5 
dagen, 1 maand, 2 
maanden, 3 maanden. 

Na 3 maanden waren beide 
TMS-groepen beter dan sham. 
1 Hz-groep beter dan 3 Hz-
groep 

II 

Theilig S., 
et al., 2011 

24 
Actief 12 
Sham 12 
Beide 
groepen 
kregen ook 
EMG-
geactiveerd
e 
functionele 
neuromusc
ulaire 
stimulatie 
 
 

1 Hz, 100 % 
MT, 900 
pulsen naar 
motorische 
cortex. 
10 
dagelijkse 
sessies 
gedurende 
2 weken. 

Motorische functie en 
spasticiteit gemeten bij 
aanvang en na 2 weken 
therapie. Wolf Motor 
Function Test en 
Tardieu-schaal voor 
beide handen. Door 
TMS opgewekte MEP-
grootte van eerste 
dorsale interosseus-
spier. 

Wolf Motor Function-test en 
Tardieu-schaal verbeterd bij 
zowel rTMS- als shamgroepen. 
Geen significant verschil tussen 
actieve rTMS en sham 

III 
. 
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Liepert J. et 
al., 2007 

12 
Actieve en 
sham-
rTMS, 
single 
session 
crossover 

1 Hz, 90 % 
MT, 1200 
pulsen naar 
motorische 
cortex. 

Grijpkracht, priktest 9 
gaten (9HPT) voor en 
na elke rTMS-sessie 

Resultaten priktest 9 gaten 
verbeterd door actieve maar niet 
door sham-rTMS. Geen effect 
op grijpkracht. 

III 

Takeuchi N. 
et al,. 2008 
(a) 

20 
10 actieve 
rTMS 
10 sham 

1 Hz, 90 % 
MT 
1500 
pulsen 

Knijpkracht en 
versnelling, voor en 
onmiddellijk na rTMS, 
na 7 dagen. 

Knijpkracht en versnelling 
verbeterden na rTMS. Effect 
hield 1 week aan. Geen effect bij 
sham. 

III 

Pomeroy et 
al., 2007 

27 1 Hz, 120 % 
MT, 200 
pulsen, 8 
sessies 

 Geen effect op klinische 
motorische parameters 

II 

Emara et 
al., 2010 

40 1 Hz, 110-
120 % MT, 
150 pulsen, 
10 sessies 

 Toename van handvaardigheid I 

Theilig et al. 
(2011) 

24 
 

1 Hz, 100 % 
RMT 

 Vergelijkbare verbetering van de 
motorische prestaties bij actief 
en sham 
rTMS gevolgd door functionele 
elektrische stimulatie 

III 

Avenanti et 
al. (2012) 

30 1 Hz, 90 % 
RMT 

 Verbetering van de 
handvaardigheid (9HPT, JTT, 
grijpkracht); herstel balans 
interhemisferische excitabiliteit; 
klinisch en neurofysiologisch 

III 

Etoh et al. 
(2013) 

18 1 Hz, 90 % 
RMT 

 Verbetering van de motorische 
prestaties (ARAT); geen 
verandering in spasticiteit 

III 

 
Meta-analyse en eindconclusie 
Enkele jaren geleden werd een meta-analyse van de effecten van rTMS op de motorische 
functie bij patiënten met een beroerte gepubliceerd (Hsu et al., 2012). Die analyse had tot doel 
om de effecten van rTMS op het motorische herstel van de bovenste ledematen te evalueren 
door de beschikbare gegevens systematisch te bestuderen. Daarnaast bestond een tweede 
doel van de analyse erin om te evalueren of laagfrequente rTMS gericht op de gezonde 
hersenhelft of hoogfrequente rTMS gericht op de beschadigde hersenhelft grotere effecten op 
de motorische functie zou hebben. De auteurs zochten in PubMed, Medline, Cochrane en 
CINAHL naar gerandomiseerde gecontroleerde studies vanaf januari 1990 met de volgende 
sleutelwoorden: stroke, cerebrovascular accident, en repetitive transcranial magnetic 
stimulation. De gemiddelde effectgrootte en een 95 % betrouwbaarheidsinterval werden 
geschat voor het motorische resultaat met behulp van vaste en random effectmodellen. De 
analyse omvatte 18 gerandomiseerde gecontroleerde studies met in totaal 392 patiënten.  
Er werd een positieve significante effectgrootte van 0,55 gevonden voor motorisch resultaat 
(95 % BI, 0,37-0,72). Verdere analyses van subgroepen brachten meer prominente effecten 
aan het licht voor subcorticale beroerte (gemiddelde effectgrootte, 0,73; 95 % BI, 0,44-1,02) 
of studies die laagfrequente (1 Hz) rTMS toepassen (gemiddelde effectgrootte, 0,69; 95 % BI, 
0,42-0,95) . 
Deze meta-analyse concludeerde dat rTMS een positief effect heeft op motorisch herstel bij 
patiënten met een beroerte, vooral voor patiënten met een subcorticale beroerte. 
Laagfrequente rTMS over de niet-beschadigde hersenhelft kan voordeliger zijn dan 
hoogfrequente rTMS over de beschadigde hersenhelft aangezien de effectgrootte van 
laagfrequente rTMS groter was. 
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Sommige studies rapporteerden dat bilaterale neuromodulatie op meer doeltreffende wijze 
neurale plasticiteit kan bevorderen en motorisch herstel na een beroerte kan stimuleren 
(Takeuchi et al., 2012). De klinische doeltreffendheid van remmende (1 Hz) rTMS gericht op 
de gezonde hersenhelft kan groter zijn dan die van hoogfrequente (10 Hz) rTMS van de 
beschadigde hersenhelft, hoewel er bewijs is voor beide benaderingen en de keuze van welke 
specifieke interventie zal worden gebruikt, moet worden overwogen in de context van de 
klinische situatie van de patiënt.  
Op basis van de literatuurstudie kan worden gesteld dat het gebruik van rTMS voor revalidatie 
na beroertes met parameters die beantwoorden aan de veiligheidsnormen veilig is, zowel in 
het algemeen als als aanvullende therapie (Takeuchi et al., 2012).  Deze aanbevelingen 
sluiten aan bij de richtlijnen voor rTMS bij beroerte (Lefaucheur et al., 2014) en bij recente 
meta-analyses (bv. Dionísio et al., in druk). 
 
Samengevat kunnen we stellen dat excitatieverhogende HF rTMS van ipsilesionale M1 bij 
postacute en chronische motorische beroerte (niveau C) of excitatieverminderende LF rTMS 
van contralesionale M1 bij chronische motorische beroerte (niveau B) het motorische 
vermogen van patiënten met een beroerte waarschijnlijk zal verbeteren. De therapeutische 
waarde van beide stimulatiemodaliteiten moet echter nog worden bepaald wat betreft de fase 
van herstel na de beroerte (acuut of subacuut vs. chronisch) en statistische groepseffecten 
weerspiegelen mogelijk niet het werkelijke klinische voordeel in de dagelijkse praktijk. 
 

2.3.2  rTMS bij de ziekte van Parkinson 

Inleiding 
De ziekte van Parkinson (PD) is de op één na meest voorkomende neurodegeneratieve 
aandoening met een wereldwijde prevalentie van ongeveer 10 miljoen mensen.  Uitgaande 
van de huidige demografische veranderingen zal de geschatte prevalentie van PD naar 
verwachting verdubbelen tegen 2050 (Bach et al., 2011).  Naar schatting treft de ziekte van 
Parkinson ongeveer 30.000 of 1/400 mensen in België. 

Bijgevolg blijft PD een belangrijk probleem voor de volksgezondheid vanwege de chronische 
en progressieve aard van de ziekte waarvoor momenteel geen genezing bestaat (Fox et al., 
2011; Seppi et al., 2011). 

Bij PD degenereren grote aantallen dopaminerge neuronen die zich binnenin de basale 
ganglia-structuur bevinden. Er zijn aanwijzingen dat de symptomen bij PD gerelateerd zijn aan 
een ruimer pathologisch proces. Klinisch parkinsonisme kan reageren op andere 
farmacologische therapieën dan behandelingen met dopaminerge middelen zoals 
serotonerge en cholinerge geneesmiddelen. Als zodanig omvat de neuropathologie van PD 
ook niet-dopaminerge systemen of corticale structuren van het zenuwstelsel die niet direct 
betrokken zijn bij motorische controle. Dit resulteert in een klinisch motorisch symptomenbeeld 
met de drie typische kenmerken: bradykinesie, tremor, stijfheid, evenals niet-motorische 
symptomen (NMS). NMS kunnen voorafgaan aan de motorische symptomen en treffen na 
verloop van tijd de meeste – zo niet alle – PD-patiënten. Naarmate PD vordert, kunnen de 
NMS overigens een grotere handicap vormen dan de motorische symptomen (Chaudhuri et 
al., 2006). NMS bij PD omvatten cognitieve veranderingen, emotionele ontregeling, angst, 
apathie, depressie en sensoriële symptomen zoals pijn.  
Onder deze niet-motorische kenmerken van PD komt depressie vaak voor, met sterk 
uiteenlopende prevalenties. In België analyseerde de PARKIDEP-studiegroep 1.086 patiënten 
met idiopathische ziekte van Parkinson. Op basis van het Mini-International Neuropsychiatric 
Interview (MINI) vertoonde 15,6 % van de patiënten een actuele zware depressieve episode. 
In de populatie van deze studie had 30 % van alle patiënten een voorgeschiedenis van 
stemmingsstoornissen en nam 46 % een anxiolyticum, een antidepressivum of een atypisch 
neurolepticum, hetzij alleen of in combinatie (Vanderheyden et al., 2010). 
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Het is belangrijk om op te merken dat het niet ongebruikelijk is dat PD-patiënten met depressie 
resistent zijn tegen een farmacologische behandeling. Depressie bij de ziekte van Parkinson 
is mogelijk slechts gedeeltelijk een reactief proces en er zijn aanwijzingen dat ze bovendien 
gerelateerd kan zijn aan het neurodegeneratieve proces van PD zelf (Lieberman et al., 2006). 
PD met depressie blijft daarom een groot probleem voor de volksgezondheid. 
 
Bovendien zullen vrijwel alle personen met Parkinson na verloop van tijd motorische 
complicaties ontwikkelen bij een dopaminerge substitutietherapie.  Deze motorische 
complicaties bestaan uit wearing off, on-off-verschijnselen, freezing tijdens het lopen en 
dyskinesie.  Aangezien de ziekte niet genezen kan worden, blijft het klinisch beheersen van 
de ziekte van Parkinson een uitdaging. 

 
Eerdere klinische studies van rTMS bij PD 
Van de studies die rTMS hebben toegepast bij PD-patiënten met klinische resultaten, lopen 
de factoren waaronder rTMS wordt toegepast sterk uiteen wat betreft 3 rTMS-factoren: plaats 
van stimulatie, geteste frequenties en totale behandelingsduur.  Hoewel de duur van de 
behandeling varieert tussen de studies, hebben zowel studies met één enkele sessie als 
studies met meerdere sessies voordelen aangetoond in een reeks corticale locaties. De 
meeste multisessie-studies werkten daarbij volgens een model van dagelijkse sessies 
gedurende 7-14 dagen.  Studieopzet, patiëntenpopulaties, duur van de follow-up en 
resultatenmetingen lopen heel sterk uiteen.  Voor het meten van de klinische resultaten 
gebruikten op één na alle onderzoeken (Mally et al., 2004) de Unified Parkinson's Disease 
Rating Scale (UPDRS) als maatstaf.  Voor specifieke symptomen werden extra 
beoordelingsschalen voor depressie (Dragasevic et al., 2002; Okabe et al., 2003; Fregni et 
al., 2004; Epstein et al., 2007) of dyskinesie (Brusa et al., 2006) gebruikt.  Bij veel vroege 
studies was er geen controle met placebo- of sham-exposure. Uit drie meta-analyses blijkt 
een algemeen gunstig effect van rTMS, waaronder een subanalyse die beperkt was tot studies 
met controle via sham-exposure (Fregni et al., 2005; Elahi et al., 2009; Chung et al., 2016). 
 
De stimulatie kan op verschillende locaties in de hersenen worden gericht, zoals de prefrontale 
cortex, de primaire motorische cortex en bijkomende motorische gebieden. De 
doeltreffendheid van rTMS met betrekking tot deze stimuleringslocaties zal in het volgende 
hoofdstuk worden geanalyseerd. 

 
Stimulatie van de prefrontale cortex bij PD 
De DLPFC is een belangrijk corticaal doel voor de prefrontale corticale-subcorticale lus, een 
circuit dat betrokken is bij stemmingsregulatie, aandacht en werkgeheugen. Een meerderheid 
van de studies waarin rTMS werd toegepast als behandeling voor depressie oefende hoge 
frequenties uit op de DLPFC met focale 8-vormige spoelen.  Alle DLPFC-rTMS-studies waren 
studies met meerdere sessies en verschillende ervan richtten zich op depressieve 
PD-patiënten. Een aantal vroege DLPFC-studies gebruikte ook cirkelvormige spoelen die 
werden gecentreerd over prefrontale gebieden (Dragasevic et al., 2002) gebruik makend van 
niet-focale spoelen met zeer lage frequenties (0,2 Hz) die, bij normale controlepersonen, geen 
langdurige verandering in excitabiliteit opleveren.  

Fregni et al., (2004) toonden in een 10-daagse interventiestudie met sham-rTMS met 15 Hz 
rTMS van de DLPFC met en zonder placebo-medicatie (SSRI-fluoxetine, antidepressivum) 
aan dat de doeltreffendheid van rTMS op beoordelingsschalen voor depressie gelijkwaardig 
was aan fluoxetine plus sham-rTMS gedurende een periode van 10 weken. 
Beeldvormingsstudies met fluoxetine en rTMS wijzen op een normalisatie of hypoacitiviteit 
van de DLPFC bij depressieve PD-patiënten (Fregni et al., 2006; Cardoso et al., 2008). 
Algemeen genomen rechtvaardigen 2 overtuigende studies van Klasse II (waarvan er een was 
onderverdeeld in verschillende satellietstudies van Klasse III door dezelfde groep) een 
aanbeveling van niveau B ('waarschijnlijk doeltreffend') voor het gebruik van HF-rTMS van de 
linker-DLPFC bij de behandeling van symptomen van depressie geassocieerd met PD. 
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Stimulatie van de motorische cortex bij PD 
De primaire motorische cortex (M1) is een gebruikelijke plaats voor corticale neuromodulatie 
om een ontoereikende thalamo-corticale drive te verbeteren. M1 wordt vaak gebruikt als het 
corticale doel voor de motorische corticale-subcorticale lus. In de pathofysiologie van PD 
impliceert het standaard basale ganglia-circuitmodel een verstoorde basale 
ganglia-thalamo-corticale drive als een oorzaak van motorische PD-symptomen.  
Het eerste bemoedigende rapport van rTMS bij PD-patiënten gebruikte sub-drempel (lage 
intensiteit) 5 Hz rTMS over M1 en stelde een verbetering vast in reactietijd en in prestatie bij 
een prikbordtaak (Pascual-Leone et al., 1994).  
Een meta-analyse (Fregni, Simon, Wu, Pascual-Leone, 2005) en een systematische studie 
van de literatuur (Wu et al., 2008) tonen het potentieel aan voor klinisch significante 
motorische voordelen door rTMS bij PD. Een afzonderlijke meta-analyse (Elahi et al., 2009) 
kwam tot een vergelijkbare conclusie dat hoogfrequente rTMS doeltreffend is om de 
motorische indicaties bij PD te verbeteren, terwijl laagfrequente rTMS dat niet is. Deze 
resultaten staven de hypothese dat HF rTMS van de primaire motorische cortex (M1) klinisch 
betekenisvolle verbeteringen kan opleveren wat betreft de motorische symptomen van 
patiënten met PD.  
 
De gemiddelde grootte van de verbetering in deze studies bedroeg bijna 6 punten op de 
UPDRS Deel III, wat neerkomt op een verbetering van meer dan 20%, waarbij nog grotere 
verbeteringen werden geobserveerd in de deelverzameling van studies die gebruikmaakten 
van meerdere rTMS-sessies. Bij de meeste van deze studies waren echter relatief weinig 
patiënten betrokken en ze varieerden sterk wat betreft rTMS-doseringsschema's, 
resultaatmetingen, inclusie-/exclusiecriteria, gebruik van sham-TMS en het rigoureus 
bewaken van de veiligheid en verdraagbaarheid. 

 
Bijkomende open-label rTMS-behandelingen (dagelijkse sessies gedurende 3 dagen) met 
maandelijkse intervallen bleken de voordelen van eerdere rTMS-behandelingen te handhaven 
(Wu et al., 2008). 
 
Gecombineerd motorisch en premotorisch 
Gezien het gelijktijdige gebruik van meerdere corticale doelen zijn de resultaten van dergelijke 
paradigma's moeilijk te interpreteren. Daarom worden ze in deze tekst niet verder behandeld. 
 
Supplementair motorisch gebied 
Tot op heden hebben de meeste studies zich gericht op de primaire motorische cortex (M1) 
of prefrontale cortex. Het supplementaire motorische gebied (SMA) daarentegen, werd minder 
gebruikt, hoewel er indicaties zijn dat het SMA betrokken is bij PD. Hamada et al. (2008, 2009) 
toonden de doeltreffendheid bij PD aan van 5 Hz-rTMS van de SMA bij hoge intensiteit, d.w.z. 
110 % van de actieve motorische drempel, eenmaal per week gedurende acht weken. Een 
gerandomiseerde, dubbelblinde, met sham-exposure gecontroleerde, multicentrische studie 
met een parallel ontwerp onderzocht de doeltreffendheid van stimulatie van de SMA met een 
andere frequentie (Shirota et al., 2013). De effecten werden tot 20 weken opgevolgd. De 
proefpersonen werden toegewezen aan 1 van de 3 takken van de studie: laagfrequente 
(1 Hz)-  ten opzichte van de baseline. Verschillende schalen van niet-motorische symptomen 
zoals de Hamilton Rating Scale for Depression, apathie-score en een vragenlijst aangaande 
niet-motorische symptomen werden gedefinieerd als secundaire eindpunten. De conclusie 
was dat 1 Hz-rTMS van de SMA doeltreffend was voor motorische maar niet voor niet-
motorische symptomen bij PD, wat bewijs van Klasse I opleverde. Aangezien deze studie nog 
onafhankelijk moet worden gerepliceerd, kan op dit moment nog geen aanbeveling worden 
gedaan met betrekking tot stimulatie van de SMA. 
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Behandeling van PD-complicaties 
Dyskinesie is een motorische complicatie van langdurige farmacologische dopaminerge 
behandeling.  Bij gevorderde patiënten wordt overmatige activering in de motorische cortex 
(M1) gerapporteerd (Haslinger et al., 2001; Sabatini et al., 2000). Voor dyskinesie bij PD werd 
rTMS van ≤ 1 Hz over de M1 voorgesteld. Eerdere studies rapporteerden al dat laagfrequente 
rTMS (≤ 1Hz) resulteert in een afname van corticale excitabiliteit (Chen et al., 1997) en 
verbetering in dyskinesie (Koch et al., 2005).  In een placebo-gecontroleerde, enkelblinde 
crossover studie bij 10 PD-patiënten met prominente dyskinesieën bij wie laagfrequente rTMS 
(1 Hz) werd toegepast op M1, werd een kleine maar significante vermindering van dyskinesie 
vastgesteld na echte rTMS maar niet bij placebo (Filipovic et al., 2009 ). 
 
Niet-motorische symptomen bij PD 
Er werden geen significante effecten op enige niet-motorische symptomen gemeld als gevolg 
van stimulering van de SMA (Shirotata et al., 2013).   
 
Conclusie 
rTMS zou een belangrijke adjuvante therapie kunnen worden bij PD. Hoewel rTMS een 
farmacologische therapie of diepe-hersenstimulatiechirurgie mogelijk niet zal kunnen 
vervangen, heeft ze het potentieel om een veilige en niet-invasieve aanvullende behandeling 
te bieden voor motorische symptomen bij PD. Dit vooral bij matig-tot-gevorderde patiënten, 
met complicaties, bij wie de symptomen onvoldoende worden beheerst door beschikbare 
medicijnen, of bij patiënten met gelijktijdige depressie die resistent blijven tegen 
eerstelijnsantidepressiva. Aanbevelingen voor het gebruik van rTMS bij PD zijn samengevat 
in Tabel 9. 'Waarschijnlijk' (niveau B), hier in klinische termen, betekent dat PD-patiënten met 
comorbide depressie waarschijnlijk baat zullen hebben bij een behandeling met rTMS, maar 
het resultaat voor motorische symptomen is minder eenduidig om succesvol te zijn           
(niveau C). 
Er zijn prospectieve studies nodig om de potentiële klinische voordelen van rTMS, specifiek 
bij PD en depressie, te bepalen. Er bestaat op dit moment niet voldoende gepubliceerd 
wetenschappelijk bewijs voor het therapeutische gebruik van rTMS bij de stimulatie van een 
geïsoleerd primair doel. 
 
Tabel 9: Aanbeveling betreffende het gebruik van rTMS bij de behandeling van de ziekte van 
Parkinson 

Waarschijnlijk antidepressief effect van hoogfrequente rTMS van de linker dorsolaterale 

prefrontale cortex bij de ziekte van Parkinson (niveau B) 

Mogelijk antiparkinson-effect (motorische symptomen) van hoogfrequente rTMS van de 

primaire motorische cortex (M1) (niveau C) 

 
2.3.3 Het gebruik van rTMS bij de behandeling van ernstige neuropathische pijn 

Ernstige neuropathische pijn is een slopende chronische pijn die wordt veroorzaakt door 
schade aan het perifere of centrale zenuwstelsel. De aandoening treft ongeveer 8 % van de 
algemene bevolking en komt voor in verschillende pathologieën na een destructieve laesie of 
disfunctie van de perifere of centrale sensorische banen (amputatie, afscheuring van zenuw 
of plexus, beroerte, enz.) (Zimmermann et al., 2001). Dit soort pijn kan moeilijk te behandelen 
zijn, omdat traditionele pijnstillers meestal weinig effect hebben. De behandeling is 
hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik van andere soorten medicijnen, zoals sommige 
antidepressiva of anti-epileptica met potentieel ernstige bijwerkingen (Schwartzman et al., 
2001; Finnerup et al., 2007). Bijgevolg hebben de constante en intense aard van 
neuropathische pijn en de bijwerkingen van de medicatie een impact op de levenskwaliteit van 
de patiënten.  
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Velen van hen vinden het moeilijk om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren, wat aanzienlijke 
psychosociale gevolgen heeft (depressie, verlies van werk, sociaal isolement, enz.) (Jensen 
et al., 2007).  
Er is nog weinig bekend over de oorzaak van ernstige neuropathische pijn, maar ze is 
waarschijnlijk gerelateerd aan de compenserende plasticiteitsmechanismen die de balans 
tussen excitatieve en inhiberende activiteit in de verschillende zenuwstructuren verstoren.  
Bij sommige patiënten verlicht geen enkele farmacotherapie de pijn. In deze gevallen is het 
enige mogelijke therapeutische alternatief op lange termijn motorische corticale elektrische 
stimulatie (MCES), waarbij via chirurgische weg epidurale elektroden worden ingeplant. 
MCES heeft een significante pijnstillende doeltreffendheid bij meer dan 50 % van de patiënten 
(Garcia-Larrea et al., 2007).  
Verschillende studies suggereren ook dat repetitieve transcraniële magnetische stimulatie van 
de primaire motorische cortex een kortdurend pijnstillend effect heeft dat vergelijkbaar is met 
MCES en dat een positieve reactie op rTMS voorspellend is voor een goede respons op 
MCES (Lefaucheur et al., 2006). Een meta-analyse van vijf prospectieve studies (Klasse III) 
met in totaal 149 patiënten toont aan dat rTMS van de primaire motorische cortex resulteert 
in een significante procentuele vermindering van de pijn (gebruik makend van een visuele 
analoge schaal) in vergelijking met een placebo (shamstimulatie) van 15 tot 20 % (gemiddeld: 
16,7 %) (Leung et al., 2009). De volgende effecten op pijn werden waargenomen voor 
verschillende anatomische locaties: de trigeminuszenuw (28,8 % vermindering), supraspinale 
beroerte (16,7 %), ruggenmerg (14,7 %), zenuwwortel (10 %) en perifere zenuw (1,5 %) . 
Verder lijken stimulatieprotocollen met meerdere sessies en lage stimulatiefrequenties (1-10 
Hz) betere resultaten op te leveren dan afzonderlijke sessies of sessies met hogere 
stimulatiefrequenties (> 10 Hz) (Leung et al., 2009). Een eerdere meta-analyse suggereerde 
aldus dat rTMS mogelijk een pijnstillend effect op pijn van centrale oorsprong heeft, waarbij 
laagfrequente stimulatie verspreid over verschillende sessies de beste resultaten lijkt te 
geven. De vijf studies in deze meta-analyse omvatten echter kleine patiëntensteekproeven 
(12 tot 60 patiënten) en gebruiken verschillende methodologieën. Deze methodologische 
verschillen benadrukken ook het belang van prospectieve studies van Klasse I waarbij grote 
patiëntenpopulaties betrokken zijn om de rol van rTMS in deze mogelijk veelbelovende 
klinische indicatie te bevestigen. Op basis van de recente literatuurstudie met grotere 
patiëntenmonsters stelden Lefaucheur et al. (2014) inderdaad een aanbeveling niveau A 
voor neuropathische pijn voor (doel: M1 contralateraal naar pijnzijde). Niettemin zijn er 
onderhoudsstudies nodig om de effecten ervan op de lange termijn te evalueren (Galhardoni 

et al., 2015). Patiënten met chronische pijn kunnen met andere woorden hoogstwaarschijnlijk 
baat hebben bij een behandeling met rTMS (niveau A). 
 

2.3.4 Het gebruik van rTMS bij de behandeling van tinnitus 

Tinnitus is een eenzijdige of tweezijdige auditieve gewaarwording (rinkelen, zoemen, sissen, 
fluiten, zuivere tonen) die niets te maken heeft met enige auditieve stimulus buiten het 
lichaam. Tinnitus treft veel mensen voor korte perioden of meer chronisch.  
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen: objectieve en subjectieve 
tinnitus (Jastreboff, 1990; Møller, 2007; KNO-vereniging, 2016). In het geval van objectieve 
tinnitus hoort de persoon een echt geluid dat wordt geproduceerd in zijn of haar eigen lichaam, 
bijvoorbeeld door het cardiovasculaire systeem. In het laatste geval – subjectieve tinnitus – 
wordt er een geluid waargenomen, maar is er geen meetbaar geluid. Subjectieve tinnitus is 
de meest voorkomende vorm. 
5 tot 15 % van de algemene bevolking lijdt aan permanente tinnitus op een manier die de 
dagelijkse activiteiten zoals het werk en het sociale leven verstoort. Bij 1-3 % van de algemene 
bevolking (100.000 tot 300.000 mensen in België) veroorzaakt tinnitus slaap- of psychiatrische 
stoornissen (Henry et al., 2005). Precieze prevalentiegegevens ontbreken echter. Een recente 
studie van wereldwijde gegevens toonde cijfers die varieerden van 5 tot 40 procent 
(McCormack et al., 2016). Prevalentiegegevens worden gewoonlijk verkregen via 
vragenlijsten om zelfgerapporteerde tinnitus te beoordelen.  
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Deze grote variatie wordt gedeeltelijk verklaard door verschillen in de vragen die werden 
gesteld en weerspiegelt de verschillen in de manier waarop tinnitus wordt gedefinieerd. Zelfs 
in rapporten die gebaseerd zijn op het meest voorkomende type vraag (“tinnitus die meer dan 
vijf minuten per keer duurt”) lopen de prevalentiecijfers uiteen van 10 tot 30 procent.  
De meeste gevallen van permanente tinnitus worden geassocieerd met gehoorverlies ten 
gevolge van een auditief trauma (concert, nachtclub, voetzoeker, hard geluid, enz.) of 
ontstaan als een gevolg van het verouderingsproces (Eggermont et al., 2004). Tinnitus kan 
echter ook geassocieerd worden met emoties, depressie en burn-out (Langguth et al., 2013; 
Van de Heyning et al., 2015). 
Een Cochrane-rapport concludeerde dat er geen breed draagvlak is voor het gebruik van 
rTMS bij tinnituspatiënten (Meng et al., 2011). Er werden verbeteringen in de levenskwaliteit 
van patiënten en afnames van de luidheid van de tinnitus vastgesteld, maar deze resultaten 
zijn niet erg robuust gezien de beperkte omvang en methodologische zwakheden van de 
studies. 
Verder blijkt uit verschillende studies (Klasse III of IV) dat rTMS van de auditieve cortex de 
ernst van de tinnitus significant vermindert bij ongeveer 50 % van de patiënten (Theodoroff et 
al., 2013). Het blijft onduidelijk waarom rTMS bij slechts 50 % van de patiënten een gunstig 
effect heeft. De meeste onderzoeken werken met kleine patiëntenaantallen (4 tot 114 
patiënten) en gebruiken verschillende controlevoorwaarden en verschillende middelen om het 
effect van behandeling (duur, schalen, enz.) te onderzoeken. Deze methodologische 
verschillen verklaren waarschijnlijk de verschillende resultaten die werden verkregen voor het 
effect van rTMS op tinnitus. De auteurs benadrukken ook het belang van goed uitgevoerde 
prospectieve studies waarbij grote patiëntenpopulaties betrokken zijn om nauwkeuriger te 
bepalen wat de rol van rTMS zou kunnen zijn in deze ogenschijnlijk veelbelovende klinische 
indicatie.  
In de literatuur worden gewoonlijk twee soorten stimulatieprotocollen voorgesteld: een sessie 
van hoogfrequente rTMS (10 Hz, motorische drempel, 30-200 stimuli), die bij ongeveer 50 % 
van de patiënten tot een voorbijgaande vermindering of verdwijning van de tinnitus leidt 
(enkele minuten tot enkele dagen) (zie tabel 1 van Theodoroff & Folmer Otology & 
Neurotology, 2013) of meerdere sessies van laagfrequente rTMS (1 Hz, 1200-2000 
stimuli/sessie, 1 sessie/dag, 5-10 sessies), die de ernst van de tinnitus voor langere tijd 
vermindert (3-6 maanden) bij 50 tot 80 % van de patiënten (zie tabel 2 van Theodoroff & 
Folmer Otology & Neurotology, 2013). Op basis van deze gegevens lijken meerdere sessies 
van laagfrequente rTMS die eenzijdig worden toegepast op temporale of temporopariëtale 
corticale gebieden tot betere klinische resultaten te leiden, en daarom verdienen ze de 
voorkeur (Theodoroff et al., 2013). Aangezien de in Tabel 1 en Tabel 2 genoemde studies 
geclassificeerd zijn als studies van Klasse III en Klasse IV (Plewnia et al., 2007), kunnen we 
het algemene gebruik van rTMS bij de behandeling van tinnitus niet aanbevelen. Vanuit dat 
opzicht stelt de werkgroep dan ook een aanbeveling niveau C voor. Dit geeft aan dat het 
volgens de huidige stand van zaken van de rTMS-behandeling nog steeds onzeker is dat alle 
patiënten hiervan zullen profiteren. Dit stemt overeen met gegevens die worden vermeld in 
een eerdere aanbeveling van de HGR over preventie, diagnose en therapie van tinnitus (Hoge 
Gezondheidsraad, 2017).  
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Algemeen genomen werden er twee methodes voorgesteld om het optimale corticale doel 
voor dit type stimulatie te identificeren, zonder dat een methode tot nu toe beter is gebleken 
dan de andere. Enerzijds suggereren een aantal benaderingen dat rTMS zou moeten worden 
geleid door neuronavigatie, met name door gegevens van functionele neuroimaging 
(positronemissietomografie (PET), functionele magnetische resonantie-beeldvorming (fMRI), 
magneto-encefalografie (MEG)) te integreren die de primaire of secundaire auditieve cortex 
of het auditieve gebied van de hersenen met neurale hyperactiviteit identificeren (Kleinjung et 
al., 2008; Langguth et al., 2008). De andere benadering bestaat erin om rTMS te leiden op 
basis van de anatomische oriëntatiepunten voor plaatsing van elektro-encefalografie-
elektroden (10-20 EEG-internationaal systeem) (Londero et al., 2006).  
Er is verder onderzoek nodig om eerdere resultaten van deze mogelijk doeltreffende techniek 
bij de behandeling van tinnitus te bevestigen. Gezien de grote verschillen in studieopzet en 
gerapporteerde resultaten zijn replicatieonderzoeken met een groot aantal patiënten en 
opvolging op lange termijn nodig voordat verdere conclusies kunnen worden getrokken 
(Soleimani et al., 2016). 
 

2.3.5 Het gebruik van rTMS bij de behandeling van refractaire epilepsie  

Epilepsie is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door terugkerende insulten, die 
worden gedefinieerd als klinische gebeurtenissen ten gevolge van overmatige en 
voorbijgaande activiteit van een groep neuronen. Epilepsie heeft verschillende oorzaken. De 
prevalentie ervan in de algemene bevolking bedraagt 0,8 % en de incidentie is ongeveer 50 
per populatie van 100.000 per jaar. De behandeling van epilepsie is voornamelijk gebaseerd 
op anti-epileptica (Duncan et al., 2007). Er kan echter een chirurgische optie worden 
overwogen wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:  

- aanhoudende aanvallen ondanks goed gevolgde farmacotherapie die de levensstijl, 
cognitieve functie of psychomotorische ontwikkeling van de patiënt (in het geval van 
kinderen) belemmeren;  

- er wordt verondersteld dat de oorzaak van de epilepsie symptomatisch is, dat wil 
zeggen als gevolg van een structureel hersenletsel.  

Ongeveer 15 % van de patiënten beantwoordt aan deze criteria.  
 
Het afgelopen decennium hebben een aantal studies het effect van laagfrequente repetitieve 
transcraniële magnetische stimulatie op epileptische activiteit en op de frequentie van 
aanvallen onderzocht. De theoretische basis waarvan deze studies uitgaan, houdt verband 
met het vermeende remmende effect van dit type stimulatie op de neuronale activiteit. Daarom 
wordt aangenomen dat dergelijke stimulatie overmatige neuronale activiteit in de epileptische 
focus vermindert of stopt. Een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde studie (Klasse 
III) met placebostimulatie ('shamstimulatie') waarbij 21 patiënten betrokken waren die leden 
aan refractaire focale epilepsie geassocieerd met misvormingen bij de corticale ontwikkeling, 
toont aan dat rTMS (1 Hz, 70 % van de maximale stimulatie-intensiteit, 20 minuten 
stimulatie/sessie, 1 sessie/dag gedurende 5 dagen) het aantal aanvallen aanzienlijk 
vermindert in vergelijking met placebo-stimulatie en dat dit anti-epileptische effect minstens 
twee maanden aanhoudt (Fregni et al., 2006).  
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Bovendien leidde rTMS tot een significante afname van het aantal interictale epileptische 
ontladingen onmiddellijk na en één maand na rTMS. Verder leken cognitieve beoordelingen 
erop te wijzen dat de cognitieve functie na deze behandeling verbetert. Een andere (klasse 
III) prospectieve, gerandomiseerde, enkelblinde studie met 64 patiënten met refractaire focale 
epilepsie vergelijkt het effect van laagfrequente rTMS (0,5 Hz, 500 stimuli/sessie, 3 sessies 
met intervallen van 10 minuten/dag, behandeling van 2 weken) in functie van de intensiteit 
van de stimulatie (90 % vs. 20 % van de motorische drempel) (Sun et al., 2012). Deze studie 
toonde aan dat rTMS met hoge intensiteit (90 % van de motorische drempel) resulteerde in 
een significante afname van de frequentie van de aanvallen en de interictale epileptische 
activiteit tot 10 weken nadat de rTMS-behandeling was gestart en dat rTMS met lage 
intensiteit (20 % van de motorische drempel) geen effect had.  
Andere studies (Klasse III) met protocollen van de verschillende methodologieën hebben geen 
effect van rTMS op de frequentie van epileptische aanvallen aangetoond (Jo et al., 2007; 
Cantello et al., 2007).  
Dit wijst erop dat andere studies van Klasse I met grotere aantallen patiënten nodig zijn om 
nauwkeuriger te bepalen wat de rol van rTMS zou kunnen zijn in het behandelplan voor 
refractaire focale epilepsie. Daarom kan de werkgroep op basis van de actuele stand van de 
wetenschappelijke kennis het klinische gebruik van rTMS bij de behandeling van refractaire 
epilepsie nog niet algemeen aanbevelen. Deze therapeutische benadering kan bij sommige 
patiënten echter een aantrekkelijk alternatief zijn voor epilepsiechirurgie (Aanbeveling 
niveau C), wat geval per geval moet worden bepaald door de behandelende medische 
specialist. Het bewijs voor de doeltreffendheid van rTMS om aanvallen terug te dringen is nog 
steeds schaars, hoewel rTMS doeltreffend lijkt om epileptische ontladingen te verminderen 
(Chen et al., 2016). Opnieuw geeft niveau C aan dat het onzeker is dat de meerderheid van 
de patiënten baat zal hebben bij de behandeling met rTMS. 
Interessant is dat studies met epileptische patiënten aantonen dat de bijwerkingen van deze 
soort behandeling in het algemeen mild zijn en in minder dan 20 % van de gevallen voorkomen 
(voornamelijk hoofdpijn bij ongeveer 10 % van de patiënten). In een literatuurstudie naar de 
veiligheid en tolerantie van rTMS bij patiënten met epilepsie stellen Bae et al. dat rTMS zelden 
epileptische aanvallen opwekt (4 van de 280 patiënten of 1,4 %) en geen status epilepticus 
veroorzaakt (Bae et al., 2007) .  
 

3 TMS in cognitief neurowetenschappelijk en bewegingsonderzoek 

TMS is in de cognitieve neurowetenschappen uitgegroeid tot een beproefd 
onderzoeksinstrument om perceptie, aandacht, actiecontrole, leren, taal en bewustzijn te 
bestuderen, naast nog heel wat andere psychologische processen of functies. De populariteit 
van TMS is toe te schrijven aan de unieke positie die ze inneemt in de neurowetenschappelijke 
methodiek. In tegenstelling tot vele andere technieken kan TMS een uitstekende ruimtelijke 
en temporele resolutie leveren, waardoor onderzoekers kunnen bepalen welke 
hersengebieden specifiek menselijk gedrag ondersteunen en wanneer ze dat doen. Het is 
echter niet alleen de ruimtelijke en temporele selectiviteit die van TMS een bruikbare 
experimentele benadering maakt; het is ook het vermogen ervan om hersenfuncties tijdelijk te 
beïnvloeden (Walsh & Conway, 2000). Daarom maakt TMS ook causale gevolgtrekkingen 
mogelijk (d.w.z. ze heeft functionele resolutie: Walsh & Conway, 2000), in tegenstelling tot 
populaire neuroimagingmethoden zoals elektro-encefalografie (EEG) en functionele 
magnetische resonantie-beeldvorming (fMRI).  
 
In deze sectie zullen we kort de twee belangrijkste onderzoekstoepassingen van TMS 
bespreken, namelijk (1) TMS om de huidige staat van neurale systemen te onderzoeken en 
(2) TMS om oorzakelijke relaties tussen hersenen en gedrag te bepalen.  
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3.1 TMS om de huidige staat van neurale (motorische) systemen te onderzoeken  

Flexibel en doelgericht menselijk gedrag hangt af van een wisselwerking tussen meerdere 
cognitieve basisprocessen. Het is een moeilijke uitdaging om deze processen bij de mens te 
isoleren en te karakteriseren.  
Op het vlak van actiecontrole is er heel wat vooruitgang geboekt dankzij TMS. Wanneer er 
één enkele korte puls wordt toegediend aan de primaire motorische cortex, kan TMS kleine 
contralaterale spierresponsen (MEP's) veroorzaken. Deze responsen kunnen worden 
gekwantificeerd met behulp van oppervlakte-elektromyografie en bieden een maatstaf voor 
corticospinale exciteerbaarheid (Hallet, 2007). MEP’s zijn nuttig om invloeden op de 
(pre)motorische cortex te onderzoeken, omdat ze kunnen worden gemeten voordat een 
stimulus optreedt en een gelegenheid bieden om met nauwkeurigheid op de milliseconde te 
onderzoeken hoe acties zich ontvouwen (Bestmann & Duque, 2016).  
 
Protocollen met één puls kunnen worden uitgebreid door eerst een conditioneringspuls af te 
geven en te onderzoeken hoe die de effecten van de tweede TMS-puls op de motorische 
cortex moduleert. Dergelijke paired-pulse TMS-protocollen kunnen corticale interacties en de 
relatieve bijdrage van prikkelende en remmende neurale circuits blootleggen (sommige 
andere populaire neurowetenschappelijke methoden kunnen dit niet). Zo heeft TMS 
bijvoorbeeld getoond hoe efficiënt en gecontroleerd menselijk gedrag de voorbereiding van 
een selectief aantal actie-opties impliceert, gecombineerd met een remmend impulscontrole-
mechanisme om hun voortijdige uitvoering te voorkomen (Duque et al., 2017). 
 
Single- en paired-pulse TMS van de motorische cortex binnen de door de Safety of TMS 
Consensus Group bepaalde veiligheidsnormen (Rossi et al., 2009) wordt als veilig beschouwd 
(Di Iorio and Rossini, 2017, p. 68). Daarom worden deze protocollen momenteel wereldwijd 
gebruikt in laboratoria voor psychologie, bewegingswetenschap en neurowetenschappen 
zonder de betrokkenheid van artsen of professionals uit de gezondheidszorg, om unieke 
inzichten te bieden in actiecontrole en menselijk gedrag in het algemeen.  
 

3.2 TMS om oorzakelijke relaties tussen hersenen en gedrag te bepalen 

TMS kan ook worden gebruikt om de functie van neuronen in het onderliggende corticale 
gebied tijdelijk te veranderen. Dit kan duidelijk maken of en wanneer het cognitieve proces dat 
door dat gebied wordt uitgevoerd, cruciaal is voor de prestaties. Er kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen protocollen met enkele spoel, protocollen met dubbele spoel en 
repetitieve protocollen.  
 
Bij protocollen met enkele spoel wordt de spoel over een corticaal gebied dichtbij de hoofdhuid 
geplaatst. Onderzoekers bestuderen vervolgens hoe de afgifte van een puls op een bepaald 
moment gedrag of onderliggende neurale verwerking beïnvloedt (in combinatie met 
bijvoorbeeld EEG). Dit kan duidelijk maken wanneer een hersengebied of route causaal 
betrokken is bij verschillende aspecten van menselijk gedrag. Zo toonde TMS bijvoorbeeld 
hoe een gebied in de pariëtale cortex ruimtelijke oriëntatie tot stand brengt gedurende twee 
verschillende perioden na het begin van een gedragsrelevante gebeurtenis, wat suggereert 
dat er twee kritische neurale routes zijn voor visuele aandacht (Chambers et al., 2004). 
 
In het geval van protocollen met dubbele spoel wordt een 'conditionerende' puls over één 
gebied afgegeven om te onderzoeken of en hoe die de effecten van een volgende TMS-puls 
op een ander gebied moduleert. Dergelijke ontwerpen met dubbele spoel kunnen cortico-
corticale en cortico-spinale interacties (d.w.z. functionele netwerken van hersengebieden) 
blootleggen. De protocollen zijn relevant om interacties tussen hersengebieden te bestuderen 
(Fujiyama et al., 2016). 
 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 43 − 

Zoals hierboven al opgemerkt, kan rTMS verder worden onderverdeeld in conventionele (een 
reeks pulsen met een bepaalde frequentie) en patterned (hoge bursts van pulsen met korte 
intervallen zonder stimulatie) protocollen. In tegenstelling tot protocollen met enkele en 
dubbele spoel, wordt rTMS meestal afgegeven voordat gedrags- of neurale metingen worden 
verkregen. Deze protocollen zijn bijgevolg temporeel minder precies, maar ze kunnen wel 
robuuster zijn (Derosière et al., 2017). 
 

3.3 Veiligheid van TMS-protocollen die binnen de internationale veiligheidsnormen vallen 

Er wordt algemeen aangenomen dat bij lage stimulatie-intensiteit het afleveren van één 
(single-pulse), twee of meer (rTMS) pulsen de signaal-ruisverhouding in het onderliggende 
hersengebied verandert (Walsh & Conway, 2000). Bij hogere intensiteiten kan TMS ook 
tijdelijke inhiberende of faciliterende effecten hebben op de neurale werking (afhankelijk van 
de frequentie en het protocol). In het geval van ontwerpen met één puls (single-pulse designs) 
zijn de neurale effecten van zeer korte duur (meestal milliseconden tot een seconde). In het 
geval van rTMS kunnen de effecten langer duren (meestal seconden tot minuten) (Harris et 
al., 2008). 
 
Zoals Di Iorio en Rossini in hun recente studie opmerkten (Di Iorio en Rossini, 2017): "In bijna 
drie decennia van TMS-experimenten en voor honderdduizenden onderzochte personen werd 
slechts een handvol gevallen van door TMS uitgelokte epilepsieaanvallen gemeld, en de 
overgrote meerderheid van deze insulten werd uitgelokt tijdens rTMS (Rossi et al., 2009). Het 
risico om met single-pulse TMS een aanval uit te lokken is erg laag: naar schatting minder 
dan 5 % van de bekende aan TMS gerelateerde aanvallen vond plaats bij single-pulse TMS-
studies en altijd bij personen met epileptogene hersenletsels of personen die proactieve 
medicatie kregen (Groppa et al., 2012).” Daaruit concludeerden ze: “Single- of paired-pulse 
TMS of conventionele LF of HF rTMS [...] met stimuleringsparameters die binnen de 
veiligheidsnormen van 2009 vallen, moet als veilig worden beschouwd.” 
   
In het geval van single-pulse, paired-pulse en laagfrequente rTMS is dit niet verrassend. In 
een studie die was ontworpen om de mechanismen van TMS bloot te leggen, bleek 
bijvoorbeeld dat het toevoegen van visuele ruis aan een stimulus op een computerscherm 
vergelijkbare of zelfs grotere effecten had op het gedrag van mensen dan de afgifte van een 
TMS-puls (Harris et al., 2008). Zo ook zal het actief uitvoeren van een motorische actie in 
reactie op een externe stimulus een veel groter effect hebben op de corticale en 
elektromyografische (EMG) activiteit dan een enkele TMS-puls, en het actief tegenhouden 
van een actie produceert doorgaans een grotere afname in EMG-activiteit dan de afgifte van 
een conditioneringspuls in paired-pulse ontwerpen. De effecten van single- en paired-pulse 
TMS zijn met andere woorden over het algemeen subtiel (vergeleken met normale patronen 
van neurale activiteit of met andere middelen opgewekte activiteitenpatronen).  
 
Theoretisch is het risico groter voor wat betreft aanhoudende hoogfrequente rTMS, patroon-
TMS, TMS met gebruikmaking van niet-standaardspoelen (bv. H-spoelen om diepere 
hersengebieden te stimuleren) of andere protocollen die buiten de veiligheidslimieten vallen 
(hoewel opgemerkt moet worden dat zelfs voor dergelijke protocollen het aantal bijwerkingen 
nog steeds erg laag is). Niettemin is het belangrijk om bij het bepalen van veiligheidsrichtlijnen 
en gebruiksvoorwaarden een onderscheid te maken tussen de verschillende protocollen.  
 

3.4 Conclusies  

TMS is een wetenschappelijke techniek waarmee onderzoekers met verschillende 
achtergronden relaties tussen de hersenen en het gedrag van de mens kunnen bestuderen. 
Hij wordt over het algemeen als veilig beschouwd en heeft veel voordelen ten opzichte van 
andere onderzoeksmethoden. In tegenstelling tot neuroimagingmethoden, maakt deze 
techniek causale gevolgtrekkingen mogelijk.  
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In theorie zijn dergelijke gevolgtrekkingen ook mogelijk via letselstudies (d.w.z. de studie van 
patiënten met specifieke hersenletsels). De studie van het abnormale brein wordt evenwel 
bemoeilijkt door neurale reorganisatie en compensatiestrategieën. Bijgevolg heeft onderzoek 
via TMS de voorbije twee decennia unieke en belangrijke inzichten opgeleverd in de normale 
werking van het menselijk brein.  
 

4 Veiligheid van TMS voor patiënten en medisch personeel 

Er is maar zeer weinig informatie beschikbaar over de effecten van geïnduceerde stromen in 
die weefsels die niet bedoeld waren om gestimuleerd te worden. Rossi (Rossi et al., 2009) 
stelt dat het onduidelijk is of de gepulseerde stimulatie met hoge intensiteit door TMS op lange 
termijn dezelfde effecten heeft als continue beroepsmatige blootstelling aan lage intensiteit, 
maar wijst erop dat chronische blootstelling aan elektromagnetische velden veilig lijkt op 
niveaus die zelfs hoger liggen dan degene die mogelijk zijn met TMS. Deze bewering is 
hoogstwaarschijnlijk waar voor de toestellen die door de auteur werden onderzocht. 
Desalniettemin is het mogelijk dat er op de markt (r)TMS-toestellen met hogere excitatievelden 
te vinden zijn. 
 
Er moet worden opgemerkt dat, op Europees niveau, de EG-markeringsprocedure voor 
medische apparaten die vallen onder het toepassingsgebied van Richtlijn 93/42/EEG (MDD) 
geen veiligheidsbeoordeling vereist wat betreft de inductie van stromen en spanningen in de 
lichaam. Er is geen geharmoniseerde norm die beoordelingscriteria voor dergelijke 
verschijnselen voorschrijft. Dergelijke normen bestaan wel voor microgolfstraling, maar niet 
voor het laagste deel van het radiofrequentiespectrum dat bij TMS wordt gebruikt. Bijgevolg 
zullen fabrikanten van (r)TMS-toestellen die met een zeer hoog inductieveld willen werken, 
niet geconfronteerd worden met enige juridische barrière wanneer ze hun product op de 
Europese markt brengen. Daarom dient de Belgische regering er bijzonder goed over te 
waken dat er geen TMS-toestellen met een te hoog inductieveld op de Belgische markt 
komen. 
 
Anderzijds moet de arts de voordelen van de behandeling en het risico dat aan de opgewekte 
stimulaties is verbonden tegen elkaar afwegen. Vanwege de interactie van de geïnduceerde 
spanningen met het zenuwstelsel (werkingsprincipe van TMS) beveelt de International 
Commission of non-Ionizing Radiation Protection of ICNIRP (2010) aan om het opgewekte 
elektrische veld in het hoofd en het lichaam onder 0,4 V/m rond 1 kHz te houden voor het 
grote publiek. Vandaar moet aan artsen worden aanbevolen om een dergelijk niveau niet te 
overschrijden in de weefsels die eigenlijk niet moeten worden gestimuleerd. De documentatie 
bij het toestel moet de operator hierover duidelijk informeren. 

 
4.1 Blootstelling van patiënten 

4.1.1 Contra-indicaties en bijwerkingen  

De huidige aanbevelingen met betrekking tot contra-indicaties en veiligheidskwesties zijn 
hoofdzakelijk gebaseerd op de gepubliceerde richtlijnen van Rossi et al. (2009) en Lefaucheur 
et al. (2014). 
 
Aangezien TMS een neurostimulatie- en neuromodulatietechniek is die corticale 
exciteerbaarheid kan moduleren, moeten er bij het gebruik van TMS een aantal veiligheids- 
en ethische kwesties in aanmerking worden genomen. 
 
De enige absolute contra-indicatie voor TMS/rTMS is de aanwezigheid van metalen 
elementen in de dichte nabijheid van de ontladingsspoel (zoals cochleaire implantaten, een 
interne pulsgenerator (IPG) in het geval van diepe hersenstimulatie bijvoorbeeld, of 
medicatiepompen).  
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Onder deze omstandigheden bestaat het risico dat er storingen optreden in dergelijke 
geïmplanteerde toestellen. Op basis van ex vivo en in vivo studies lijkt het er echter op dat 
TMS veilig kan worden toegepast op patiënten met ingeplante stimulatoren van het centrale 
en perifere zenuwstelsel wanneer de TMS-spoel niet in dichte nabijheid van de interne 
pulsgenerator wordt gebracht. Het is daarentegen niet duidelijk wat als een veilige afstand 
tussen de TMS-spoel en de ingeplante stimulator kan worden beschouwd, en hoe de vorm 
van de spoel en de hoek waaronder die zich bevindt, deze relatie beïnvloeden. Daarom mag 
TMS bij patiënten met ingeplante stimulatoren enkel worden toegepast als er dwingende 
medisch-wetenschappelijke redenen zijn die dit rechtvaardigen.  
 
Alle gekende bijwerkingen die verbonden zijn aan het gebruik van TMS zijn samengevat in 
Tabel 1 hieronder en gebaseerd op Rossi et al. (2009). TMS en rTMS kunnen als veilig worden 
beschouwd als de gepubliceerde veiligheidsnormen nauwgezet worden gevolgd. De eerste 
richtlijnen werden opgesteld door Wassermann tijdens een internationale workshop over de 
veiligheid van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie in 1998. Ze werden enigszins 
aangepast op basis van de huidige kennis door Rossi et al. (2009). 
 

 
 
Het optreden van insulten is het ernstigste acute nadelige effect van (r)TMS. Er zijn tot op 
heden diverse gevallen gemeld van toevallige, door rTMS uitgelokte aanvallen (meestal met 
een aanvalsduur < 1 minuut), de meeste in de vroege periode voordat er veiligheidslimieten 
waren gedefinieerd (Rossi et al., 2009). Gezien het grote aantal proefpersonen en patiënten 
die (r)TMS-onderzoeken hebben ondergaan sinds de veiligheidsnormen die in 1998 werden 
gepubliceerd (Wassermann et al.) en het kleine aantal aanvallen, kunnen we stellen dat het 
risico dat (r)TMS aanvallen uitlokt, heel laag is. De meeste aanvallen die in de literatuur 
werden gemeld, traden op bij patiënten die epileptogene medicatie gebruikten of zijn mogelijk 
niet-epileptische gebeurtenissen. Het is belangrijk om op te merken dat er geen episode van 
status epilepticus na (r)TMS werd gemeld. 
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Een studie naar de veiligheid van rTMS bij epilepsie (Bae et al., 2007) wijst op een ruw risico 
van 1,4 % per proefpersoon om een aanval te ontwikkelen (4 van de 280 patiënten) en er zijn 
geen gevallen van status epilepticus.  
Voor patiënten met een verhoogd risico op een epileptische aanval (voorgeschiedenis van 
epilepsie, epileptogene medicatie, hersenaandoeningen die de corticale exciteerbaarheid 
beïnvloeden, slaaptekort, alcoholisme), is een nauwlettende monitoring nog steeds van 
cruciaal belang. In dergelijke gevallen wordt aangeraden dat er een arts met expertise in de 
herkenning en acute behandeling van aanvallen betrokken is. 
 
Rossi et al. (2009) stellen dat single-pulse TMS over het algemeen goed wordt verdragen. 
Patiënten beschrijven het gevoel tijdens deze sessies als pijnloos. Omdat een zeker 
pijngevoel in feite de vaakst gemelde bijwerking is, kan (r)TMS pijnlijk zijn. Bae et al. (2007) 
en Maizey et al. (2013) rapporteerden dat er in ongeveer 85 % van de gevallen geen 
bijwerkingen waren. Bij de overige 15 % was de belangrijkste bijwerking voorbijgaande 
hoofdpijn. In een studie van Loo et al. (2008) ervoer ongeveer 30 % van de patiënten hoofdpijn 
en klaagde bijna 40 % over pijn of ongemak. De intensiteit van de pijn varieert van persoon 
tot persoon, afhankelijk van de individuele ontvankelijkheid, locatie van de behaarde 
hoofdhuid, design van de spoel, intensiteit en frequentie van de stimulatie. Patiënten en 
proefpersonen moeten worden gewaarschuwd dat (r)TMS onaangenaam kan zijn en pijn kan 
veroorzaken. Bij de meeste proefpersonen/patiënten die lokale pijn ervaren tijdens (r)TMS, 
verdwijnt het effect snel. Hoofdpijn kan echter af en toe aanhouden na de toepassing van 
TMS. In dit geval kan een gewone pijnstiller die oraal wordt toegediend, nuttig zijn. Er zijn 
geen migraineaanvallen beschreven na toepassing van (r)TMS, noch bij mensen zonder 
voorgeschiedenis van hoofdpijn, noch bij migrainepatiënten die de toepassing van rTMS als 
behandeling ondergingen (Brighina et al., 2004). Verder rapporteerden Anderson et al. (2009) 
dat de lokale pijn gewoonlijk afneemt gedurende de eerste dagen van de dagelijkse 
behandeling. Het cutane gevoel zou kunnen worden veroorzaakt door stimulatie van de 
hoofdhuidspieren, die door sommigen als ongemakkelijk, en door anderen als pijnlijk wordt 
omschreven. Het is tot op heden nog niet bekend waardoor deze pijn precies wordt 
veroorzaakt. 
 
Medicatie  
Rossi et al. (2009) rapporteren dat het innemen van of stoppen met bepaalde medicijnen die 
actief inwerken op het centrale zenuwstelsel (CZS) de drempel voor een mogelijke aanval 
verlaagt. Het eigenlijke risico dat er een aanval wordt uitgelokt kan afhankelijk zijn van factoren 
zoals de dosering van het medicijn, de snelheid waarmee de dosis wordt verhoogd (of 
verlaagd) en de combinatie met andere actieve CZS-medicijnen. De meeste van de 
gerapporteerde door rTMS uitgelokte aanvallen deden zich voor bij proefpersonen/patiënten 
die medicatie namen die de drempel voor aanvallen mogelijk kon verlagen. Daarom moeten 
de voordelen/risico’s van (r)TMS bij deelnemers die epileptogene geneesmiddelen nemen 
zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen voordat (r)TMS wordt uitgevoerd. 
 
Pediatrie 
Aangezien er geen grote hoeveelheid gegevens beschikbaar is over de mogelijke 
bijwerkingen van (r)TMS, mogen kinderen niet worden gebruikt als proefpersonen voor rTMS 
tenzij er dwingende klinische redenen zijn, zoals de behandeling van refractaire epilepsie of 
bepaalde psychiatrische stoornissen. 
 
Zwangerschap 
Magnetische velden verzwakken snel naarmate de afstand toeneemt, dus het lijkt 
onwaarschijnlijk dat de foetus direct wordt beïnvloed door (r)TMS. Er bestaan op dit moment 
enkele anekdotische rapporten van zwangere vrouwen die met succes voor depressie werden 
behandeld met rTMS, en er werden geen bijwerkingen voor het kind gemeld (Klirova et al., 
2008).  
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Volgens de huidige stand van het wetenschappelijke onderzoek bestaat er geen consensus 
over het feit of rTMS schadelijk zou kunnen zijn voor de foetus (bijvoorbeeld epigenetische 
effecten). Daarom zou een conservatieve benadering van het gebruik van (r)TMS tijdens de 
zwangerschap ervan kunnen uitgaan dat de arts de voordelen/risico’s voor elk geval apart 
tegen elkaar afweegt.  
 

4.2 Blootstelling van operatoren 

Rossi et al. (2009) stellen dat veiligheidskwesties zelden ter sprake komen voor operatoren 
die jarenlang meerdere uren per dag worden blootgesteld aan magnetisch velden door TMS 
toe te passen.  
 
Er werd slechts één studie uitgevoerd met de MagPro-machine (Medtronic), 
MC-B70-vlinderspoel, 5 Hz-frequentie en stimulusintensiteit van 60-80 % stimulatoroutput 
(Karlström et al., 2006). In deze omstandigheden worden de blootstellingslimieten van 
werknemers voor de magnetische veldpulsen (Richtlijn 2013/35/EU) overschreden op een 
afstand van ongeveer 0,7 m van het oppervlak van de spoel. Deze enkele waarneming maakt 
dat verder onderzoek noodzakelijk is om dit te bevestigen en om de minimumafstand tot de 
spoel te bepalen naargelang het type TMS-toestel, het type spoel, de frequentie/intensiteit van 
de stimulatie en de totale blootstellingstijd. Bovendien stelt Richtlijn 2013/35/EU expliciet dat 
de niveaus die als actiewaarden worden gegeven de operator niet beschermen tegen 
langetermijneffecten. Daarom moet de volgende overweging in aanmerking worden genomen:  
 
- De blootstellingsniveaus van Richtlijn 2013/35/EU kunnen door sommige toestellen worden 

overschreden indien de werknemer zich heel dicht bij het toestel bevindt (minder dan 1 m); 
- De huidige wetgeving waarborgt niet dat het blootstellingsniveau van operatoren de 

actieniveaus van Richtlijn 2013/35/EU niet overschrijdt; 
- De niveaus die als actiewaarden worden gegeven in Richtlijn 2013/35/EU beschermen de 

operatoren niet tegen langetermijneffecten; 
- Het blootstellingsniveau moet voor elk type toestel worden geëvalueerd. 
 

5 Gebruiksvoorwaarden in de klinische praktijk en onderzoek  

Door het toenemende gebruik van (r)TMS moet worden nagedacht over plaatsen waar de 
techniek veilig kan worden toegepast, rekening houdend met zowel klinische behoeften als 
onderzoek.  
Het algemene ethische principe – dat ook wordt vermeld in artikel 31/1 van de wet van 10 mei 
2015 – dat stelt dat een zorgverlener of een wetenschappelijk onderzoeker enkel die 
handelingen mag uitvoeren die binnen zijn deskundigheid vallen, moet altijd als gouden regel 
in acht worden genomen in de dagelijkse (r)TMS-praktijk. 
 

5.1 Klinische toepassingen 

Op basis van literatuurstudie en expertenopinie is de HGR het eens met de stelling dat een 
medische setting (ziekenhuis of goed uitgeruste polikliniek) vereist is voor alle klinische 
toepassingen van (r)TMS (d.w.z. diagnostische of therapeutische procedures voor 
neuromodulatie). Ambulante (r)TMS-behandelingen kunnen buiten het ziekenhuis 
plaatsvinden. Het is echter ten zeerste aan te bevelen dat in dergelijke situaties en in andere 
medische settings geschikte reanimatieapparatuur en medische noodvoorzieningen 
beschikbaar zijn.  
 
Op basis van de strikte Belgische wetgeving moeten alle medische toepassingen van (r)TMS 
worden beschouwd als medische handelingen. Ze moeten daarom worden uitgevoerd door 
een arts die verantwoordelijk is voor het omgaan met alle ongewenste voorvallen en 
complicaties.  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 48 − 

Binnen het wettelijke kader van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen kunnen vakbekwame medewerkers in de gezondheidszorg, zoals 
verpleegkundigen, enz., de arts helpen.  
Artikel 23 van de wet van 10 mei 2015 voorziet in de mogelijkheid om bepaalde taken te 
delegeren aan andere professionals, maar dit kan alleen worden gedaan op basis van een 
Koninklijk Besluit. En tot nu toe is er nog geen enkel Koninklijk Besluit dat in een dergelijke 
delegatie voorziet voor (r)TMS. Wettelijk gezien zijn er dus geen argumenten om (r)TMS te 
laten uitvoeren door andere professionals dan artsen, zelfs in het kader van een medische 
onderzoeksactiviteit.  
 
Theoretisch gezien zouden klinisch psychologen binnen het toepassingsgebied van de wet 
van 10 mei 2015 wettelijk bevoegd kunnen zijn om de toepassingen van (r)TMS die binnen 
hun vakgebied vallen, uit te voeren. 
Vanaf 1 september 2016 vallen klinisch psychologen namelijk binnen het toepassingsgebied 
van de wet van 10 mei 2015 volgens de wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 
april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015.   
Volgens de wet van 10 mei 2015 (artikel 43) kunnen ook kinesitherapeuten niet-invasieve 
fysische prikkels, zoals elektromagnetische straling, toedienen om onder meer 
musculoskeletale, neurofysiologische en psychomotorische functionele problemen te 
behandelen. 
Aangezien een kinesitherapeut dit niet autonoom mag doen, moet dit altijd gebeuren in het 
kader van een verwijzing door een arts, op voorwaarde dat (r)TMS binnen het vakgebied van 
de kinesitherapie valt. 
Theoretisch en wettelijk gezien mogen dus ook klinisch psychologen en kinesitherapeuten 
(r)TMS toepassen voor zover deze handeling binnen hun respectieve vakgebied valt. Het 
wettelijke basiskader is er, maar er bestaat geen enkel officieel document dat duidelijk maakt 
welke plaats (r)TMS erin zou kunnen innemen. Nergens wordt bepaald of omschreven wat 
wordt bedoeld met een passend wetenschappelijk klinisch psychologisch of 
kinesitherapeutisch referentiekader.  
Aangezien dit implementatiekader tot op heden ontbreekt, stelt de HGR voor om de klinische 
toepassing van (r)TMS uitsluitend voor te behouden voor medische specialisten in een 
specifiek vakgebied dat verband houdt met wetenschappelijk geïndiceerde pathologieën 
(d.w.z. psychiaters, neurologen en specialisten in de fysische geneeskunde) die geslaagd zijn 
voor een aanvullende opleiding met betrekking tot (r)TMS . Klinisch psychologen en 
kinesitherapeuten zouden dan (onder bepaalde voorwaarden) toestemming kunnen krijgen 
zodra de respectieve implementatiekaders zijn uitgewerkt.  
De HGR wil daarom zijn bezorgdheid uiten over het feit dat er tot op heden geen enkele 
concrete en praktische regeling of zelfs nog maar een richtlijn bestaat die bepaalt welke plaats 
de (r)TMS-praktijk zou kunnen innemen in het vakgebied van de klinische psychologie en 
kinesitherapie.  
Het is ten zeerste aan te bevelen om de bestaande professionele en wetenschappelijke 
verenigingen van psychiaters, neurologen, klinisch psychologen en kinesitherapeuten te 
raadplegen om te bepalen welke plaats (r)TMS moet krijgen binnen de huidige 
gezondheidszorg en wetenschappelijke onderzoekspraktijk.  
Verder moeten wetenschappelijke publicaties uit het vakgebied worden opgevolgd om de 
medische indicaties van rTMS-gebruik up-to-date te houden.  
 

5.2 Onderzoek  

De Belgische wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon is van 
toepassing wanneer het op mensen gebaseerde (r)TMS onderzoek tot doel heeft om kennis 
met betrekking tot de gezondheid te ontwikkelen (artikel 2, 11°). 
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Als (r)TMS met dit doel wordt uitgevoerd, moet het experiment wettelijk gezien worden 
voorgelegd aan een bij wet erkend ethisch comité (EC) (artikel 2, 4°). Dit comité heeft tot taak 
om na te gaan of de deelnemers goed beschermd zijn en geen enkel risico lopen, en of alle 
voorzorgsmaatregelen werden genomen en er een verzekering werd afgesloten (artikel 11, lid 
4). Als dit niet het geval is, kunnen de personen die het onderzoek uitvoeren, worden vervolgd 
(artikel 33). Het ethische comité heeft de plicht om een grondige risicobeoordeling uit te voeren 
met betrekking tot de door onderzoekers voorgestelde experimenten. Bij het ontwerp en de 
uitvoering van onderzoeksprotocollen zou een erkende arts betrokken moeten worden die 
goed vertrouwd is met het onderzoeksprotocol, de risico's van (r)TMS, de behandeling van 
eventuele mogelijke complicaties en bijwerkingen, en de toestand van patiënten die (r)TMS 
ondergaan.  
In artikel 2, 17° van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon 
wordt een onderzoeker in de gezondheidszorg gedefinieerd als: arts of elke andere persoon 
die een beroep uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening 
van de gezondheidszorgberoepen en die gekwalificeerd is voor het uitvoeren van een 
experiment. De onderzoeker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de experimenten op 
een bepaalde locatie.  
 

5.2.1. Experimenten waarbij patiënten betrokken zijn 
 
Een persoon die (r)TMS uitvoert in het kader van een experiment is enkel wettelijk bevoegd 
om dit te doen als hij bevoegd is om het te doen binnen de voorzieningen van de wet van 10 
mei 2015. Zoals reeds vermeld, mogen in de meest strikte interpretatie van deze wet enkel 
artsen (r)TMS uitvoeren omdat het een medische handeling is. 
Aangezien de uitvoering van een medisch experiment altijd gebonden is aan de wet van 10 
mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, stelt de HGR voor dat 
(r)TMS voor experimenten waarbij patiënten betrokken zijn, enkel mag worden toegepast door 
dezelfde zorgverstrekkers als voor klinische toepassingen. 
Ervoor opgeleid zijn en/of reeds relevante ervaring hebben betekent niet dat de onderzoeker 
toestemming heeft om (r)TMS-experimenten uit te voeren wanneer hij niet beantwoordt aan 
de voorwaarden bepaald in de wet van 10 mei 2015. 

Experimenten met patiënten moeten worden uitgevoerd in een medische omgeving die is 
aangepast aan de situatie van de betrokken patiënten. 

5.2.2. Experimenten met andere proefpersonen dan patiënten 

Aangezien er op internationaal niveau meer dan voldoende overtuigend wetenschappelijk en 
praktisch bewijs uit de dagelijkse wereldwijde (r)TMS-praktijk voor handen is om te stellen dat 
sommige (r)TMS-protocollen veilig kunnen worden gebruikt door andere professionele 
gebruikers dan artsen (Harris et al., 2008) en gezien het feit dat er internationaal erkende 
veiligheidsrichtlijnen zijn (Rossi et al., 2009) (ontwikkeld door toonaangevende experts, 
verschillende belanghebbenden en overheidsinstanties) die, als ze worden nageleefd, de 
veiligheid van het (r)TMS-protocol garanderen (Di Iorio et al., 2017), stelt de HGR voor dat 
voor experimenten met andere proefpersonen dan patiënten een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen twee soorten TMS.  
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Ten eerste: single-pulse en paired-pulse TMS en rTMS met frequenties lager dan of gelijk aan 
1 Hz of (r)TMS met hogere frequenties voor zeer korte duur, met stimulatieparameters die 
binnen de internationaal erkende veiligheidsrichtlijnen vallen (d.w.z. conventionele LF en HF 
rTMS met stimulatieparameters binnen de veiligheidslimieten van 2009 (Rossi et al., 2009) 
toegepast op gezonde vrijwilligers – d.w.z. niet-patiënten – zou kunnen worden uitgevoerd 
door andere opgeleide professionals dan artsen (bv. biologen, ingenieurs, technici, 
bewegingswetenschappers) in een niet-medische setting onder de verantwoordelijkheid van 
de hoofdonderzoeker van de studie5. Het is niet verplicht dat deze laatste een arts is, maar 
deze persoon moet wel expert zijn op het vlak van TMS en de nodige kennis hebben van 
principes, fysiologie en mogelijke bijwerkingen.  

Ten tweede vereisen andere (r)TMS-protocollen die buiten de veiligheidslimieten van 2009 
vallen een medische setting en medisch toezicht.  Er moet altijd in passende medische 
noodhulp worden voorzien voor mogelijke complicaties bij de (r)TMS. 

Voor een veilig gebruik van (r)TMS door andere professionals dan artsen (voor zover dit 
binnen hun respectieve vakgebied valt), moet de specifieke combinatie van ten minste de 
volgende experimentele parameters worden geëvalueerd met verwijzing naar de 
internationale erkende veiligheidsrichtlijnen (Rossi et al., 2009):  frequentie van de TMS, duur 
van de pulsenreeks en intensiteit van de stimulatie (uitgedrukt in % van de motorische drempel 
in rust).  

Experimenten waarbij andere proefpersonen dan patiënten betrokken zijn, mogen uitgevoerd 
worden in een niet-medische setting met ervaren medische specialisten die zich bewust zijn 
van de mogelijke ongewenste bijwerkingen en die zijn opgeleid om dergelijke effecten te 
herkennen en de noodzakelijke eerste medische hulp te bieden. Afhankelijk van het type TMS 
kan de EC voor elke deelnemer een medische screening aanvragen die bevestigt dat ze geen 
medische aandoeningen hebben die een hoger risico op ongewenste bijwerkingen inhouden. 
Het EC moet ook de door de onderzoeksinstelling gevolgde procedure evalueren om te 
waarborgen dat de gepaste medische interventies kunnen worden uitgevoerd in geval van 
nood. 

Zowel onderzoek als klinische praktijk moeten worden uitgevoerd op basis van geïnformeerde 
toestemming (informed consent). Personen moeten vrijwillig kunnen beslissen om deel te 
nemen, waarbij ze over alle relevante informatie inclusief mogelijke risico's moeten 
beschikken. Bovendien moet de waarschijnlijkheid van een klinisch of onderzoeksvoordeel 
opwegen tegen de mogelijke schadelijke effecten of risico's. 

5.3 Opleiding 

Er bestaat tot op heden geen officieel erkende opleiding met betrekking tot het gebruik van 
(r)TMS, noch enig criterium waaraan moet worden voldaan. In afwachting van een dergelijke 
opleiding beveelt de HGR ten stelligste aan dat alle gebruikers van (r)TMS, inclusief artsen, 
een opleiding volgen in de academische centra die al betrokken zijn bij de TMS-praktijk in 
België. Onderwerpen die daarbij onder andere, maar niet uitsluitend, aan bod moeten komen 
zijn: basismechanismen van (r)TMS, basiskennis van neuroanatomie, neurofysiologie, 
interacties met farmacologische producten, fysiologische veranderingen die worden 
opgewekt, en mogelijke risico's van (r)TMS-behandelingen. De hoofdonderzoeker van een 
studie of de arts die verantwoordelijk is voor de diagnostische of therapeutische (r)TMS-
procedure moet ervoor zorgen dat de (r)TMS-operatoren die met hem samenwerken de 
nodige opleiding krijgen.  

                                                
5 De stimulatieparameters die als veilig worden beschouwd volgens de normen, zijn van toepassing op studies met één enkele 
sessie. Bij studies die meerdere sessies met dezelfde deelnemers impliceren, moet erop worden gelet dat de geaccumuleerde 
parameters op het vlak van frequentie en duur die van de enkele sessies niet overschrijden. 
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Een dergelijke opleiding moet ook ingaan op de vaardigheid en certificering om snel en 
adequaat te reageren op mogelijke acute complicaties van (r)TMS.  
De HGR beveelt ten zeerste aan dat er een officieel erkende (r)TMS-opleiding wordt 
ontwikkeld waarin de hierboven genoemde onderwerpen worden behandeld.  
 
Het algemene ethische principe dat stelt dat een zorgverlener of een wetenschappelijk 
onderzoeker enkel die handelingen mag uitvoeren die binnen zijn deskundigheid vallen, moet 
altijd als gouden regel in acht worden genomen in de dagelijkse (r)TMS-praktijk. 
Daarom benadrukt de HGR dat een gepaste opleiding van het grootste belang is voor 
iedereen die met (r)TMS wil werken, ongeacht of het gaat om een arts of niet. 
 
De HGR is verder van mening dat de uitwerking van bijvoorbeeld een curriculum voor (r)TMS-
gebruikers niet tot zijn primaire bevoegdheden behoort, maar verwijst hiervoor onder meer 
naar de bestaande en toekomstige instanties en wetenschappelijke verenigingen die klinisch 
psychologen, psychiaters, neurologen en kinesitherapeuten vertegenwoordigen om 
praktische richtlijnen uit te werken om een maximale veiligheid voor alle patiënten en 
proefpersonen te garanderen. 
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Dirk ADANG en het 
wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD en Eric JADOUL. 
. 
 
ADANG Dirk Bio-elektromagnetisme  UCL    
BAEKEN Chris Psychiatrie UGent    
DE TIEGE Xavier Neurologie ULB    
DUCHATEAU Jacques Neurowetenschappen ULB    
DUQUE Julie  Kinesitherapie UCL    
FIAS Wim  Psychologie UGent    
KORNREICH Charles  Psychiatrie ULB    
ORBAN DE XIVRY Jean-
Jacques 

Burgerlijk ingenieur UCL    

STOCKBROECKX Benoit
  

Burgerlijk ingenieur ANPI    

SWINNEN Stephan  Kinesitherapie KUL    
 
 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 
BALERIAUX Danielle Neuroradiologie ULB 
GOFFIN Tom Recht KUL 
GOLDMAN Serge  Ethiek ULB 
NYS Herman Recht KUL 
OLIVIER Etienne  Neurologie UCL 
PICKUT Barbara  Neurologie UA 
RUBENS Robert  Ethiek UZGent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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