
De Nieuwe Generatie 
in Depressietherapie 



Effectief: de behandeling heeft een versterkend effect bij med-
icatie en psychotherapie. Monotherapie is een effectieve optie, 
zelfs voor degene die geen baat heeft bij medicatie(1)

Zonder ernstige bijwerkingen: de therapie is een alternatief voor 
patiënten die geen antidepressiva kunnen verdragen

Eenvoudig te gebruiken: met slechts één knop te bedienen en een 
geautomatiseerd programma

Betaalbaar 

tDCSTM 

Een klein en lichtgewicht apparaat, ontworpen 
voor de klinische behandeling van depressie



Sooma depressietherapie maakt gebruik van transcranial direct 

current stimulation (tDCS) om hersenactiviteit te moduleren op de 

dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC). Een zwakke elektrische 

stroom bereikt de cortex via twee elektroden aangebracht op de 

hoofdhuid. Bij patiënten met een ernstige depressie is de DLPFC 

het corticale gebied waarvan bekend is dat de hersenfunctie is 

gewijzigd(2).

Het doel van Sooma depressietherapie is om de neuronale 

prikkelbaarheid van de linker DLPFC te verhogen en daarmee de 

symptomen van depressie te verminderen.

De sponsjes, geschikt voor eenmalig gebruik, worden gedrenkt 

in een zoutoplossing en bevatten vakjes waarin de elek-

troden moeten worden geplaatst. De Sooma cap wordt 

vervolgens gebruikt om de sponsjes met de elektroden 

op de juiste plaats op de hoofdhuid van de patiënt te 

houden, om optimaal elektrodecontact te waarborgen.

De methode



Standaardprotocol
Het standaard behandelingsprotocol voor acute depressie bestaat uit tien dagelijkse 

sessies, met uitzondering van het weekend. Zodra alle dagelijkse sessies zijn afgerond, 

volgt twee keer een vervolgbehandeling met een sessie om de andere week. Tijdens elke 

sessie levert het Sooma tDCS™ apparaat een constante stroom van 2 mA gedurende 

30 minuten.

Wijzigingen van het standaardprotocol
Onder toezicht van de behandelend psychiater kan het standaardprotocol worden 

aangepast aan de specifieke behoeften van een individuele patiënt. Deze aanpassing 

kan het toevoegen van één of twee extra weken dagelijks stimulatie zijn of het verlen-

gen van de vervolgbehandeling.

Hou er rekening mee dat voor een wijziging aan de behandelingsparameters – hetzij de 

plaatsing van de elektroden, de duur van de sessies of de stimulatie stroom – mogelijk 

toestemming van de ethische commissie van uw instelling nodig is. Indien u bij dit 

onderzoek wilt samenwerken met ons, neem dan contact op.

Sooma 
depressietherapie

Eerste fase

Vervolgbehandeling (na de eerste fase)



Geschikt voor de meeste patiënten
Sooma depressietherapie is een optie voor de meeste volwassen patiënten met een erns-

tige depressie. Stimulatie kan worden ingezet als monotherapie en heeft een versterkend 

effect zowel bij medicatie(3,4) als psychotherapie(5). 

Contra-indicaties voor het gebruik van Sooma depressietherapie: implantaten in het 

hoofd (met uitzondering van tandheelkundige implantaten), pacemaker implantaten of 

acute eczeem op de huid onder de elektrode zakjes.

Makkelijk en overal te gebruiken
Het is eenvoudig om een behandelingssessie te starten. Het Sooma tDCS™ apparaat 

heeft een enkele bedieningsknop. Het is niet mogelijk om per ongeluk de werking van 

het apparaat te wijzigen. Het apparaat heeft standaard ingebouwde functies zodat het 

een constante stroom van 2 mA levert.

Tenzij de sessie wordt gecombineerd met gelijktijdige psychotherapie, is het niet 

noodzakelijk dat een arts aanwezig is tijdens de 30 minuten stimulatieperiode.



Werkzaamheid
In een studie van Brunoni e.a.(3), heeft het gebruik van tDCS alleen al geleid tot een 

remissiepercentage van 40%, terwijl het remissiepercentage voor tDCS gecombineerd 

met sertraline 47% was. Shiozawa’s(7)  meta-analyse van tDCS studies concludeerde 

dat de resultaten van actieve behandeling tDCS bij depressie klinisch relevant zijn.

Werkingsduur
In een studie van Martin e.a.(8), vermeden 84% van de patiënten een terugval 

gedurende drie maanden na het afronden van de standaard therapieperiode met een 

wekelijkse nabehandeling. In een studie van Boggio e.a.(9), is bij patiënten zonder 

verdere nabehandeling gedurende een maand na afloop van de standaard therapiepe-

riode geen terugval gerapporteerd.

Veiligheid en verdraagbaarheid
tDCS wordt goed verdragen en leidt niet tot ernstige bijwerkingen of ontwenningsver-

schijnselen(10,11). Onschadelijke symptomen van tDCS behandeling zoals tijdelijk jeuk 

of tintelingen op de hoofdhuid onder de elektroden en een lichte hoofdpijn komen  

  regelmatig voor.
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Sooma Oy is een Finse fabrikant van medische apparatuur en gespecialiseerd in 

het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor neuromodulatie. Sooma tDCS™ is 

een CE-gemarkeerd apparaat dat betaalbaar, eenvoudig te gebruiken en makkelijk 

aan te passen is aan verschillende klinische routines. Producten van Sooma zijn 

ontworpen en vervaardigd volgens de internationaal erkende normen. Sooma is een 

ISO 13485 en ISO 9001 gecertificeerd bedrijf en heeft internationale patenten 

verkregen.
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