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Mijn titel - ‘Bewogen beweging’ – is ontleend aan een spraakmakende expositie in 1961 

in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Tinguely’s elegant bewegende machines 

veroorzaakten volgens de Vrij Nederland recensent een ‘paradigmawisseling’ in de 

museumkunst. Dat leek mij wel een passend begin voor het beschrijven van het 

bewogen bewegingsonderzoek dat prof. Sabbe hier in Antwerpen op het CAPRI in 

beweging heeft gezet.
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Ook typerend: 2 jaar geleden werd deze Tinguely tentoonstelling herhaald. Hier ziet u 

iets van diens grootste werk. Een beeld van de kracht maar ook de immense 

complexiteit van beweging. 2 jaar geleden, dus nog steeds actueel.
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Ook voor de psychiatrie?

Twee weken geleden trof ik in de NRC, een Nederlandse krant, het hier getoonde citaat. 

Het opende een gedegen artikel over het mogelijk effect van ketamine voor de 

behandeling van ernstige depressie.

Een huisarts die al lang geleden zijn praktijk moest opgeven vanwege zware depressies 

vertelt nu:

“Mijn broer zag eerder dat er iets veranderd was dan dat ik het voelde. Zo’n 45 minuten 

nadat ik ketamine had genomen, veranderde mijn gezichtsuitdrukking. Daarna voelde ik 

mijn stemming verbeteren. En na anderhalf uur kon ik gewoon uit mijn stoel opstaan en 

soepel de trappen aflopen. Bij depressie verandert vaak de motoriek. Mijn vrouw zag het 

altijd als er weer een depressie was, aan mijn stijve pasjes.”

Ik wil en kan hier niet op het effect van ketamine ingaan. Mij trof de observatie van 

de patiënt en zijn familie dat Bij depressie vaak de motoriek verandert.

Hoe is dat te begrijpen? Wat is de klinische betekenis van deze observatie. Op welke 

wijze zijn motoriek en depressie verbonden en wat is de oorzaak van dit verband? 

Dat waren de vragen waarmee het bewegingsonderzoek van prof Bernard Sabbe begon. 

In deze lezing wil ik u daarvan een beeld geven.
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Lees de eerste zinnen van prof. Sabbe’s proefschrift en u raakt ontroerd door de typering 

van de trage bewegingen die zijn patiënte vertoonde. Ook voor de andere patiënten in 

ons onderzoek was die traagheid confronterend: vandaar mijn titel Bewogen beweging.

Op initiatief van Dr. van Hoof ontstond een promotietraject - begeleid door prof. dr. 

Zitman, Dr. Van Hoof en ik zelf – dat leidde tot een proefschrift – met daarin de volgende 

resultaten:

- Depressieve patiënten vertonen een duidelijke cognitieve en motorische vertraging 

(‘slowing’). 

- De cognitieve vertraging vermindert na therapie. 

- De motorische vertraging bleef onveranderd.

Die resultaten waren in overeenstemming met de ideeën van de toen beroemde Franse 

psychiater Widlöcher. Maar de oorzaak van de vertraagde beweging bleef nog vaag en 

tot een theoretische uitwerking kon het toen niet komen.

Dit proefschriftonderzoek was het begin van een tot vandaag durende, innige 

samenwerking tussen mij als onderzoeker in de cognitieve neurowetenschappen en de 

psychiater Bernard Sabbe. Die samenwerking was ook productief want die leidde tot 

meer dan 100 artikelen, waarvan wij coauteurs zijn. Die ga ik nu niet samen vatten. Ik wil 

u alleen een indruk geven van wat het onderzoek van de nu afscheid nemende prof. 

Sabbe in beweging heeft gezet.
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Hier ziet u een lijst met 13 halve oneliners waarin de conclusies uit 8 CAPRI 

proefschriften onfatsoenlijk kort in twittervorm zijn ingedikt. 

Ik ga deze conclusies niet voorlezen en ik heb ze met opzet te klein afgedrukt zodat u ze 

ook niet gaat lezen. U kunt ze in een recente publicatie terugvinden.
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Ook patiënten met schizofrenie hebben een afwijkend bewegingspatroon. Ons CAPRI 

onderzoek geeft een rijk geschakeerd beeld van deze intrinsieke kenmerken van de 

ziekte.

Opnieuw: doet u geen moeite om deze lijst te lezen, ik heb de lengte ervan slechts nodig 

voor de conclusie (op de volgende dia). 
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De algehele conclusie uit deze vele dissertatiestudies is dat het meten van vertraagde 

en/of afwijkende psychomotoriek een uiterst waardevolle bijdrage levert aan de 

diagnostiek en behandeling van depressie en schizofrenie.

Maar 

ook werd steeds duidelijker dat psychomotorische retardatie een vaag en complex 

begrip is (Van Diermen, 2018) dat een heel scala aan neurologische en psychologische 

processen omvat (Schrijvers, 2009) en dat men over de oorzaak van de geconstateerde 

vertraagde beweging bij depressie nog steeds in het duister tast.

Ook de psychomotorische symptomen bij schizofrenie blijken een breed scala van 

afwijkende bewegingen te omvatten (Morrens en Walther, 2015) waarvan de oorzaken 

nog niet zijn opgehelderd.
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Inmiddels heeft dit en vergelijkbaar bewegingsonderzoek wereldwijd erkenning 

gekregen in de recente (2019) toevoeging van een ‘Sensorimotor Systems domain’  aan 

het ‘Research Domain Criteria (RDoC) framework’ van het NIMH (National Institute of 

Mental Health)’. 

De RDoC matrix biedt de mogelijkheid voor onderzoekers in de psychiatrie om hun 

studies te structureren rond gedragsmatige en cognitieve begrippen. Na uitgebreid 

overleg waren al 5 domeinen van menselijk functioneren geselecteerd, nl Negatieve en 

Positieve valentie systemen, cognitieve systemen, sociale processen, arousal en 

regulatoire systemen. Sinds kort is daar nu een 6e domein - van sensomotorische 

systemen - bijgekomen.

Op de dia heb ik 3 belangrijke artikelen genoemd die deze toevoeging hebben 

voorbereid.

Interessant is de titel van Peralta & Cuesta ‘s Editorial bij het special issue van 

Schizophrenia Research: Vertaald luidt die titel:

Modelvorming van de neuromotorische pathologie in schizofrenie biedt een venster op 

de onderliggende hersenmechanismen en het klinisch inzicht in het syndroom. 

Na deze erkenning moeten we ons afvragen waar we nu staan in het ruime veld van 

het zeer gevarieerde bewegingsonderzoek. 

Mijn opvatting is dat we de periode van verkenning nu wel gehad hebben. Vele 

bewegingsafwijkingen zijn in kaart gebracht. Nu is de tijd gekomen om het 

bewegingsonderzoek te richten op het toetsen van theorieën die de afwijkende 

bewegingen bij bepaalde patiëntengroepen verklaren. 
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Hoe zou bewegingsonderzoek een venster op de psychopathologie van schizofrenie 

kunnen bieden? 

Als voorbeeld vat ik nu de opmerkelijke resultaten samen van nog ongepubliceerd 

onderzoek van de promovendus Claudia Cornelis, naar sensomotorische adaptatie. 

Sensomotorische adaptatie treedt op indien goed geleerde bewegingen moeten 

worden aangepast aan veranderende omstandigheden, zoals tennissen bij harde wind, 

lopen in rul zand, piano spelen op een vreemde zwaarder spelende piano of brood 

snijden met een bot mes. Ons onderzoek maakte gebruik van het standaard paradigma, 

waarin een snelle cursorbeweging op een computerscherm wordt verstoord. Na een 

baseline periode is zonder nadere aankondiging opeens een 40% grotere beweging 

nodig om het doel te bereiken. Bij de eerste verstoring worden bewuste strategische 

cognitieve processen ingezet (de z.g. expliciete leerfase). Op latere pogingen ontstaat, in 

een z.g. impliciete leerfase, een zeker automatisme.

Er waren drie groepen in ons onderzoek: patiënten met schizofrenie, controles en 

gezonde ouderen (65 – 75 jaar oud). Alle deelnemers vertoonden adaptatieleren. Maar 

bij de schizofreniegroep was zowel het expliciet als het impliciet leren sterk verminderd 

in vergelijking met de controlegroep. Opvallend was ook de samenhang met de score op 

de positieve symptomen schaal (SAPS): hoe meer positieve symptomen des te minder 

expliciet en impliciet adaptatieleren. 

Bovendien adapteren ouderen veel beter dan patiënten met schizofrenie.
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Ons onderzoek was primair opgezet om Andreasen’s ‘cognitieve  dysmetrie’ model van 

schizofrenie (Andreasen et al., 1998) te toetsen. Dit model zet de rol van het cerebellum 

centraal in het neuro-motorisch disfunctioneren van patiënten met schizofrenie. 

Het cerebellum speelt ook een cruciale rol bij sensomotorische adaptatie. Het was 

daarom verwonderlijk dat er nauwelijks onderzoek naar adaptatie bij schizofrenie was 

gedaan. 

Wij vonden een sterk verminderde adaptatie bij patiënten met schizofrenie. Dit 

ondersteunt het model van Andreasen. 
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Een tweede theorie die we wilden toetsen was de theorie dat schizofrenie gezien moet 

worden als het gevolg van versnelde veroudering (Kirkpatrick & Kennedy, 2018). 

Het adaptatieonderzoek maakte deel uit van een bredere studie naar mogelijke 

stoornissen in het leren van motorische vaardigheden bij patiënten met schizofrenie (zie 

ook De Picker e.a., 2014).

Onze resultaten zijn in tegenspraak met die theorie want wij vonden een verschillend 

patroon van achteruitgang: 

sensomotorische adaptatie was sterker verminderd bij schizofrenie dan bij ouderen, 

evenals de snelheid van informatieverwerking en het verbaal leren. 

Maar de schrijfsnelheid en accuratesse bij het volgen van een bewegende cursor 

(‘Rotary pursuit’) ging juist slechter bij de ouderen. 

12



Een nadeel van beide hypotheses is dat ze geen verklaring bieden voor de meest 

opvallende kenmerken van schizofrenie: de positieve symptomen. In ons onderzoek en 

ook in eerder door Morrens (2008) al samengevat onderzoek werd een verband 

gevonden tussen de ernst van de positieve symptomen en de abnormale 

psychomotoriek. Een theorie die het verband inhoudelijk begrijpelijk maakt is dus 

dringend gewenst. Mijns inziens wordt die theorie geboden door de ‘dysconnection’ 

hypothese van Friston (Picard & Friston, 2014; Friston e.a., 2016). Deze hypothese 

steunt op een recente ‘paradigma shift’ in de cognitieve neurowetenschap waardoor het 

brein nu meer gezien wordt als een statistisch orgaan – het ‘Bayesiaanse brein’ - dat 

hypotheses of fantasieën (top-down predicties) genereert die getoetst worden tegen de 

sensorische evidentie. ‘Predictive coding’ is het typerende kernwoord en het biedt niet 

alleen een ander zicht op de waarneming en het ontstaan van waandenkbeelden (de 

Lange e.a., 2018), maar ook op de psychopathologie van motorische handelingen. Deze 

theorie is uitgewerkt op moleculair (synaptisch) niveau, op neuro-anatomisch level en 

op het vlak van de psychologische processen en de door de patiënt ervaren symptomen.

Het is dit type theorie dat kritische toetsing verdient in sensomotorisch 

adaptatieonderzoek.
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Tot slot. Vaak ziet men in de geschiedenis van de psychiatrie dat een nieuw 

onderzoeksveld een tijd lang in de mode is en daarna uit de belangstelling verdwijnt. 

Voor het bewegingsonderzoek geldt dit niet. Nu, 27 jaar na ons eerste contact met 

professor Widlöcher heeft het bewegingsonderzoek een succesvol markeringspunt 

bereikt met de erkenning tot speciaal onderzoekdomein in het RDoC netwerk van het 

NIMH. Dit luidt ongetwijfeld een nieuw tijdperk in waarin de stroom van sensomotorisch 

onderzoek in de psychiatrie zal toenemen. 

Afscheid moet men nemen op een hoogtepunt. Professor Sabbe heeft met zijn 

bewegingsonderzoek nu de eerste berg beklommen en vaste grond onder de voeten 

gekregen. De toekomst lijkt door nevelen omhuld. Maar het beeld zal opklaren en 

scherper worden indien het bewegingsonderzoek sterker dan voorheen door theorie

gestuurd wordt. Mijn advies aan de opvolgers van prof Sabbe is dan ook: blijf in 

beweging.
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Ik wil eindigen met een persoonlijke noot.

Bernard, dit is ons oude logo. Die geheimzinnige blauwe Capri grot - die men slechts kan 

binnenvaren na het hoofd te hebben gebogen - is voor mij het beeld van onze 

gezamenlijke wetenschappelijke zoektocht. Aanvankelijk is alles donker, langzaam 

ontstaat meer zicht, altijd lokt de gloed aan het eind. Het was betoverend.

Bernard, ik kijk terug op een lange, warme, intensieve, vruchtbare en zeer 

vriendschappelijke samenwerking. De levendige belangstelling die jij toonde voor mijn 

‘vak’ - de cognitieve neurowetenschappen - en de ruime mogelijkheden die jij mij bood 

om mijn expertise in de klinische praktijk toe te passen, hebben mijn werkzame leven de 

laatste 27 jaar een inspirerende, uitdagende en zeer zinvolle inhoud gegeven. 

In die dank betrek ik nadrukkelijk ook Marleen en jullie 4 kinderen Arnout, Amber, 

Chiara en Luka.

Bernard, jij hebt mijn bewegingsonderzoek in een mooie beweging bewogen.
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