
rTMS
repetitieve Transcraniële 
Magnetische Stimulatie

Informatie voor patiënten



Met behulp van magnetische pulsen 
wordt het brein op specifieke plekken 
gestimuleerd. Van deze plekken is 
bekend dat deze bijdragen aan het 
aanwezig zijn van de psychische 
klachten. Door herhaalde stimulatie 
kunnen de klachten verminderen.  
 
rTMS is een behandeling die bij de afdeling neuromodulatie 

van GGZ inGeest wordt aangeboden aan mensen die lijden 

aan een depressieve stoornis of een bipolaire stoornis met 

een depressie. Wanneer twee behandelingen met medicatie 

of psychotherapie onvoldoende hebben gewerkt, kan rTMS de 

volgende behandelstap zijn.
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Wat is rTMS?
Bij repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS; “repetitieve” 
= herhalende, “trans” = door; “cranium” = schedel) dienen we een reeks 
korte magnetische pulsen toe door uw schedel heen, gericht op bepaalde 
delen van uw hersenen. Magnetische golven kunnen de schedel zonder 
probleem of risico passeren. U merkt daar verder niets van. Deze golven 
kunnen de hersenen meer of minder actief maken en communicatie 
tussen bepaalde hersengebieden verbeteren. Wanneer iemand depressief 
is, heeft dat deels te maken met een ontregeling in die delen van de 
hersenschors. Door rTMS kan de activiteit daarvan positief worden 
beïnvloed. rTMS is verder een behandeling die relatief weinig belastend is 
en weinig bijwerkingen kent.

Repetetieve magneetpulsen verminderen de depressieve klachten.

Deze magnetische puls heeft invloed op het activeren en het niet 
activeren van hersencellen (neuronen). Neuronen die met elkaar 
verbonden zijn, worden een neuronaal netwerk genoemd. Deze neuronen 
zijn met elkaar verbonden door middel van wittestofbanen. Deze 
wittestofbanen kunt u zien als de autowegen van de hersenen. Er is 
uit vele jaren onderzoek gebleken dat bepaalde banen in de hersenen 
van mensen met een depressie minder goed werken dan bij mensen 
zonder depressie. U zou het als volgt kunnen zien: bij mensen met een 
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unipolaire depressie functioneren deze banen als een 30 km/u weg (gaat 
wat langzamer, staat vaker stil, minder effectief ) en bij mensen zonder 
depressie zijn deze banen te vergelijken met een vierbaans snelweg (snel, 
lekker doorrijden en effectief ). Bij mensen met een bipolaire depressie 
lijkt het juist dat er bepaalde banen zijn die als snelweg functioneren, 
maar eigenlijk een 30 km/u weg moeten zijn. Door via TMS meerdere 
pulsen achter elkaar te geven voor meerdere sessies (repetitieve TMS) is 
er een kans dat deze wegen weer herstellen (dus van langzame autoweg 
naar vierbaans snelweg en andersom).  

Waar moet u rekening mee houden?
De volgende voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de 
rTMS behandeling. 

  u bent 18 jaar of ouder; 

  u bent gediagnosticeerd met een depressie; 

  u heeft ten minste twee behandelingen ondergaan (twee 
medicamenteuze, of 1 medicamenteuze en 1 psychotherapeutische 
behandeling) die onvoldoende resultaat hebben opgeleverd (u bent 
therapieresistent);

  u heeft geen objecten rondom het hoofd-halsgebied die ferromagnetisch 
gevoelig zijn, denk hierbij aan piercings die niet verwijderd kunnen 
worden; 

  u heeft momenteel geen psychotische episode.

Bovenstaande voorwaarden gelden als een richtlijn, bespreek dit 
uiteraard altijd eerst met uw behandelaar of het rTMS-team.
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Hoe ziet de behandeling er uit?
Een rTMS behandeling bestaat uit verschillende onderdelen: 

 monitoring van stemming en effect aan de hand van vragenlijsten;

 het opmeten van het hoofd; 

 het bepalen van de motor threshold. Dit is een techniek om de juiste dosering 
te bepalen;

 de stimulatie. 

Voordat we beginnen aan de behandeling, meten we uw hoofd op om te 
lokaliseren waar de magnetische pulsen moeten worden afgegeven. Via een 
wiskundige berekening achterhalen we op deze wijze, op welke plaats op het 
voorhoofd we moeten behandelen; het gaat dan om de linker ofwel rechter 
dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC). 

Vervolgens bepalen we uw “motor threshold”. De motor threshold is de laagst 
mogelijke pulssterkte om bovenop de hersenschors de neuronen te kunnen 
activeren. Dit meten we op de motorschors; dat is het hersengebied dat de 
beweging van uw spieren regelt. Door de hand-motorschors een pulsatie te 
geven met het TMS apparaat, kunnen we spierbeweging vinden tussen uw 
duim en wijsvinger. Als we de laagst mogelijke puls hebben gevonden, kunnen 
we de meest effectieve dosering voor behandeling met rTMS berekenen, 
gebaseerd op de individuele motor threshold van iedere cliënt.

Een behandelsessie zelf duurt gemiddeld 25 minuten. Daarnaast is tijd nodig 
om de rTMS behandelsessie goed voor te bereiden. In totaal bent u ongeveer 
45 minuten per dag bezig. Een totale rTMS behandeling bestaat uit 20-30 
sessies gedurende 5-6 weken, afhankelijk van het effect. Wij adviseren om 
25 sessies te verdelen over 5 weken met een dagelijkse sessie, maar deze 25 
sessies kunnen ook over een wat kortere of langere periode verdeeld worden, 
bijvoorbeeld omdat een patiënt niet dagelijks naar de polikliniek kan komen. 
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Mogelijke bijwerkingen
Na de behandeling is het mogelijk dat u bijwerkingen ervaart, waarvan 
de meest voorkomende hoofdpijn is. Deze hoofdpijn kan verklaard 
worden doordat uw hoofd-, nek- en halsspieren samentrekken 
door de magnetische puls. Deze hoofdpijn is te vergelijken met 
spanningshoofdpijn en zal na ongeveer een week, waarin u elke werkdag 
een rTMS-behandeling heeft ondergaan, verdwijnen. U mag hiervoor 
paracetamol innemen, zowel voor als na de behandeling. Daarnaast kunt 
u ook ongemak ervaren op de plek waar de magnetische spoel tegen uw 
hoofd is geplaatst. De meest ernstige en zeer zeldzame bijwerking van 
rTMS is een epileptisch insult. De kans hierop is echter zeer klein (kleiner 
dan 0,003%; dat is minder dan 3 op de 100.000) en u wordt van tevoren 
gescreend op uw medische voorgeschiedenis. 

Wat zijn de voor en nadelen van rTMS?
Voordelen:
rTMS is een veilige behandeling en de voordelen ervan, in verhouding 
tot de risico’s of nadelen, zijn aanzienlijk groter. Er is geen anesthesie 
nodig en 30% van de patiënten hebben na de behandeling geen klachten 
(remissie) na een volledige rTMS behandeling (ten opzichte van ongeveer 
10% effectiviteit van andere vervolgbehandelingen behandelingen). 

Nadelen: 
rTMS is tijdsintensief; 5 dagen per week langskomen, gedurende 5 
weken lang. Hoofdpijn en lokale irritaties op de plek van stimulatie komt 
wel voor, al zijn deze over het algemeen na 1 week sterk verminderd of 
helemaal verdwenen. 
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Meer informatie en aanmelden:
Meer informatie
Wilt u meer weten over rTMS? neem dan contact met ons op
T 020 3016 953.
E tms@ggzingeest.nl 
of kijk op de website www.ggzingeest.nl/rtms 

Aanmelden
Uw behandelend arts, psycholoog of verpleegkundig specialist kan u 
verwijzen en aanmelden voor rTMS.

Vergoeding
De behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar 
valt wel onder uw verplichte eigen risico.
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Ieder mens is uniek. De aanpak naar herstel dus ook. Met die 
kennis biedt GGZ inGeest gespecialiseerde psychiatrische 
zorg. Aan jongeren, volwassenen en ouderen. Met oog voor 
hun persoonlijke situatie en naaste omgeving. Afgestemd op 
lichaam en geest en volgens de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten.

GGZ inGeest, samen op eigen wijze

GGZ inGeest
Postbus 74077 
1070 BB Amsterdam
www.ggzingeest.nl
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