Hersenactiviteit
bij obsessieve-compulsieve stoornis

Doe mee aan onderzoek naar
obsessieve-compulsieve stoornis!

Onderzoek naar obsessieve-compulsieve stoornis
U bent bij het AMC gekomen omdat u klachten heeft die verband houden met een obsessievecompulsieve stoornis. U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over obsessievecompulsieve stoornis door mee te werken aan dit onderzoek.
Waarom dit onderzoek?
Obsessieve-compulsieve stoornis zorgt voor veel leed en is vaak erg belemmerend in uw leven
en misschien ook voor uw omgeving. In dit onderzoek willen we kijken welke factoren
belangrijk zijn in het ontstaan en voorbestaan van compulsies. Daarnaast kijken we naar de
hersenmechanismen die hierbij betrokken zijn.
Wat houdt het onderzoek in?
U voert een aantal computertests uit terwijl opnames van uw hersenen worden gemaakt. Dit
gebeurt in een zogenaamde MRI scanner, waarin een sterke magneet zit. In de scanner wordt de
activiteit van uw hersenen geregistreerd. Het scannen is niet gevaarlijk voor de gezondheid en
er komt geen radioactieve straling bij vrij.
Wat voor taken?
U voert één taak uit in de scanner. Deze computertaak wordt van tevoren duidelijk uitgelegd en
u kunt er extra geld mee verdienen gebaseerd op uw prestatie.

Interviews
Er wordt ook een interview afgenomen, waarin onder andere wordt gevraagd naar uw
klachten. Ook wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze dienen om vast te
stellen of deelnemers met obsessieve-compulsieve stoornis ook nog op andere kenmerken
verschillen van andere deelnemers.
Waar en wanneer?
Het onderzoek vindt plaats op het Spinoza Centrum nabij het Academisch Medisch Centrum
(AMC) te Amsterdam. Het onderzoek duurt ongeveer 4 uur en 45 minuten.
Wie kan deelnemen?
• U bent tussen de 18-65 jaar
• U spreekt goed Nederlands
Vergoeding voor deelname
U krijgt voor deelname aan het onderzoek een vergoeding van € 40, -. Daarnaast kan er met
computertaken nog maximaal € 16, - euro extra verdiend worden. Reiskosten worden
vergoed op basis van 2e klas treinvervoer of, indien u per auto reist, met 19 cent per
kilometer.
Meedoen aan het onderzoek
Als u interesse heeft om mee te doen met het onderzoek, dan kunt u mailen of bellen met
Nina de Boer, die als wetenschappelijk medewerker werkzaam is voor Amsterdam Institute
for Addiction Research (AIAR). U krijgt dan een uitgebreide informatiebrief over het
onderzoek toegestuurd.
Naam:
Email:
Telefoonnummer :
Bij geen gehoor:

Nina de Boer
n.s.deboer@amc.nl
020-8913684
020-8913706 (Judy Luigjes)

Wanneer u besluit niet deel te nemen zal dit op geen enkele manier nadelige gevolgen
hebben voor uw (mogelijke) behandeling.

