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Therapie Resistentie 
Voorspellen 

Onderzoek

Wij willen onderzoeken of 

we kunnen voorspellen bij 

welke mensen de standaard 

antipsychotica niet goed zal 

werken. Uiteindelijk hopen 

we te bereiken dat er in de 

toekomst sneller een 

passende behandeling 

aangeboden kan worden 

aan deze groep. 

Contact
Als u interesse heeft in deelname kunt u contact 
met mij opnemen. Ik zal u dan extra informatie 
opsturen die u kunt gebruiken om over 
deelname te beslissen. Ook kan ik direct uw 
vragen beantwoorden.
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Wij willen onderzoeken of 

we kunnen voorspellen bij 

welke mensen de standaard 

antipsychotica niet goed 

werken. Uiteindelijk hopen 

we te bereiken dat er in de 

toekomst sneller een 

passende behandeling 

aangeboden kan worden 

aan deze groep. 

Belangrijk 
om te weten

Wat houdt het onderzoek in
Wanneer u besluit deel te nemen, zult u één keer 
een MRI onderzoek van de hersenen krijgen en zal 
er een interview worden afgenomen waarin 
algemene vragen worden gesteld, zoals leeftijd en 
medische geschiedenis en ook over hoe u zich 
voelt. Wij zullen u vragen om 6 maanden na het 
eerste bezoek terug te komen voor een 
evaluatiegesprek. Tijdens dit bezoek zal de 
onderzoeker wederom een aantal vragen stellen 
over hoe u zich voelt. 

Indien u interesse heeft kunt u ook deelnemen aan 
het complete onderzoek. Voor het complete 
onderzoek worden er op beide bezoeken 
aanvullend vragenlijsten, cognitieve testen en  
bloed afgenomen.

Waarom dit onderzoek
Mensen met een psychose krijgen vaak 
antipsychotica voorgeschreven voor de klachten. 
Helaas reageert ongeveer dertig procent van de 
mensen met psychose onvoldoende op standaard 
antipsychotica. Zij hebben dan onnodig bij- 
werkingen van ine�ectieve antipsychotica. Wij 
willen onderzoeken of we kunnen voorspellen bij 
wie de standaard antipsychotica niet zal werken. 
Uiteindelijk hopen we te bereiken dat er in de 
toekomst voor deze groep sneller een passende 
behandeling aangeboden kan worden.

De afspraken worden in overleg met u 
vastgesteld.

Reiskosten worden vergoed.

Het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op 
ieder moment, zonder opgaaf van redenen, 
stoppen.

Het  onderzoek valt onder de medische geheim-
houding, de resultaten worden gecodeerd 
gebruikt en verwerkt.

Het onderzoek is goedgekeurd door een 
medisch ethische commissie.
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U kunt deelnemen indien u
• Tussen de 18 en 35 jaar oud bent
• Voor het eerst psychotische klachten ervaart 
• Niet langer dan een jaar antipsychotica gebruikt

Tijdsinvestering
U zult tweemaal een afspraak hebben met de 
onderzoeker. De eerste testdag zal ongeveer  2,5 
uur duren en vindt plaats op het AMC 
Amsterdam. De tweede testdag vindt 6 
maanden na de eerste dag plaats en zal 
ongeveer een 1,5 uur duren. U ontvangt hiervoor 
een vergoeding van 60 euro.

Indien u besluit deel te nemen aan het complete 
onderzoek met de aanvullende vragenlijsten, 
cognitieve testen en bloedafname duren beide 
testdagen ongeveer 2 uur langer. Het eerste 
bezoek zal dan 4,5 uur duren en het laatste 
bezoek 3,5 uur. U ontvangt hiervoor in totaal een 
vergoeding van 100 euro.
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