
Deze nascholing wordt georganiseerd en ondersteund door Janssen, farmaceutische bedrijven van Johnsson
& Johnsson.

De standpunten die in de slides worden gepresenteerd, zijn die van de individuele sprekers en weerspiegelen 
niet per se de standpunten van Janssen.

De presentaties kunnen discussies bevatten over off-label gebruik van geneesmiddelen.
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rTMS als innovatieve behandeling bij 
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TMS principe
• Principe van electromagnetiche inductie

• Faraday’s Law:

“A changing magnetic flux Φ through an 
arbitrary area induces an electric field that 
circulates around the perimeter of that area.” 
(Faraday, 1831)

• Stroompulsen in een externe spoel induceren 
een stroom in het brein. 



TMS principe
• Electrical discharge of approx. 8.000 Amps 

within 100 nanoseconds

• Rapidly fluctuation magnetic field (0-2 Tesla)

• ‘Rate-of-change’ of magnetic field drives 
induced electric field.



Single pulse TMS
• Motor Evoked Potential (MEP) = motorische 

response (bijv: bewegen van tong of duim) 
door directe stimulatie van de motor cortex.

• Vertraging en amplitude van MEP geeft 
indicatie van afwijkingen in geleiding in 
corticospinale banen.

• MEP en Motor Threshold: afwijking van 50 uV 
in 50% van het aantal stimulaties.



repetitieve TMS
LF-rTMS
• Frequentie < 1Hz; ‘inhibitory’
• Rechter DLPFC

HF-rTMS
• Frequentie > 5Hz (variabel); ‘excitatory’
• Linker DLPFC



rTMS in de behandeling van depressie

“Several researchers using TMS as an 
investigative tool in neurology noted 
incidentally that a number of subjects 
reported mood changes after TMS 
stimulation”
(Bickford et al., 1987) 



Klinische effecten
2007: O’Reardon e.a. Biological 
Psychiatry

• 325 deelnemers

• Inclusie ≥1 AD 

• Active vs sham

• Actieve rTMS was superieur t.o.v. 
sham met hogere maten van response 
en remissie



2010: George e.a. JAMA 
psychiatry

• 190 deelnemers

• Inclusie ≥1 AD 

• Active vs sham

• Kans op remissie: 4,2x zo 
hoog (in vergelijking met 
placebo)

Klinische effecten



2018: Blumberger e.a. Lancet

• 205 deelnemers

• 10 Hz rTMS vs iTBS

• iTBS was non-inferieur
t.o.v. 10 Hz rTMS

Klinische effecten



Klinische effecten

• RCT: 
• LF rTMS versus Venlafaxine n=60, geen significant verschil 

• Meta-analyse rTMS versus ECT:
• ECT superieur maar met name bij psychotische depressie

• Meta-analyse (RCTs met sham conditie) in behandelresistente depressie:
• Gemiddelde afname HDRS score: 4,8 points

• Response rate 26%; Number needed to treat (NNT) 8

• Remission rate 21%; NNT 10

• Open label i.c.m. psychotherapie (CGT)
• N=196: Response 66%/Remissie 56%

• Follow-up na 6 mnd: 65% behoudt response

Bares ea J Affect Disord 2009; Ren ea Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2014; Gaynes ea J Clin Psychiatry2014; Donse ea Brain Stimulation 2017



Klinische effecten

RCT: 
• 20 sessies rTMS (10Hz) vs. sham rTMS (4 wk)
• Inclusie: ≥2 AD + ≥1 CBT; 68% AD-gebruik t.t.v. studie; hoge mate van TRD
• Trial gestaakt bij n=31: geen verschil tussen sham en actieve conditie

Van Eijndhoven ea Journal of Affective Disorder 2020



• Intensief voor patiënten: 5x/wk voor 4-6 weken (maar activeert ook)

• Oncomfortabel gevoel door tikjes op het hoofd

• Spiertrekkingen op het hoofd door de stimulatie

• Hoofdpijn

• Gehoorschade (oordopjes gebruiken)

• Zeer zeldzaam: epileptisch insult

Mogelijke bijwerkingen

Van Belkum Tijdschrift voor Psychiatrie 2018



Contra-indicaties

Contra-indicaties:

• Epilepsie bij patiënt 

• Recent CVA of recente intracraniële chirurgie (<3 
mnd)

Relatieve contra-indicaties:

• Epilepsie bij eerstegraads familielid

• Hoge doseringen clomipramine of bupropion

• Depressie met psychotische kenmerken

• Middelengebruik of –onttrekking

• Metaal in het hoofd

Van Belkum Tijdschrift voor Psychiatrie 2018



Samenvatting

• rTMS: non-invasieve inductie van stroom in het brein

• Veilig 

• Breed toepassingsgebied; meeste evidentie bij depressie

• Vergoedde zorg

• Training & accreditatie: https://www.hersenstimulatie.com/ en 
NedKAD lijst

https://www.hersenstimulatie.com/
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