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BMOT/87.098
B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E
Workshop affektieve stemmingsstoornissen, Technische Universiteit Eindhoven,
26 februari 1987.
Inleiding
Met de term -neuropsychofysiologie- wordt een aandachtsgebied aangegeven
waarvoor vanuit het wetenschappelijk genootschap Bio-Medische en Gezondheidstechnologie (BHOT) interesse bestaat.
De veronderstelling werd geuit dat technologie een wezenlijke bijdrage kan
leveren aan de diagnostiek en therapie in de psychiatrie.

Op dit onderwerp werd in 1985 een verkenning uitgevoerd met de doelstellingen:
Een interdisciplinaire verkenning van raakvlakken tussen neurologie,
psychologie, fysioloqie en technologie.
Verkennen welke nieuwe vormen van samenwerking tussen twee of meer van
deze disciplines zinvol zouden kunnen zijn.
Identifikatie van onderwerpen waarop kennisoverdracht tussen genoemde
disciplines zinvol is.
Toegankelijk maken van inzichten binnen de diverse disciplines voor een
bredere doelgroep (wetenschapsvoorlichting).
Bezien hoe vanuit natuurwetenschappelijke en technologische kennis en
vaardigheden zinvolle bijdragen mogelijk en/of gewenst zijn t.b.v.
problemen in het aangegeven gebied.
Wetenschapsvoorlichting waar dit funktioneel is voor dit objektgebied.
Een kleine stuurgroep (Brouwers, Graafmans) nam kontakt op met een aantal
deskundigen op dit objektgebied. Deze voorverkenning, gerapporteerd in
BMOT/85.677, diende als uitgangskader voor een besloten workshop gehouden in
december 1985. Deze workshop is gerapporteerd in BHGT/86.072/c.
Deze workshop had een explorerend karakter. Konsensua werd bereikt m.b.t.
het beperken van het probleemgebied en de wijze waarop verdere verkenning en
uitdieping hiervan kan worden gestruktureerd. Een kader werd aangegeven
waarbinnen de deelnemers verder overleg zinvol achtten:
Een reduktie van het thema tot de manisch depressieve psychose (MOP)
volgens DSM III aangeduid ala affektieve ste~mingsstoornissen.
De pluriforme aspekten van MOP zo goed mogelijk doen formuleren, met
veel zorg voor de beschrijving van hierbij gehanteerde begrippen.
Identifikatie van klinische, chemische, fysische en andere technologische invalshoeken (methodoloqie~n) tot MOP.
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Zoeken naar konsensus op nieuwe meetmethoden, meetsystemen en parameters
voor relevante variabelen in MOP-processen.
Zoeken naar nieuwe dimensies die kunnen bijdragen aan een betere strukturering van de differentiaal diagnose bij MOP.
Gebaseerd op inzichten in de intramurale (2e lijns-)zorg, pogen (om) de
daar opgebouwde expertisen om te bouwen en te benutten voor een doelmatiger opereren binnen de 1e-lijnsgezondheidszoIg, thuiszorg en mantelzorg .
. Oit kader vormde de basis voor het vervolg van deze verkenning. Wederom nam
een kleine stuurgroep (Graafmans, Hofhuis, Brouwers) kontakt op met een
aantal deskundigen op dit gebied. Oe resultaten van dit vooloverleg zijn
gebundeld in dit werkrapport BMGT/87.100.
De tweede workshop op dit onderwerp wordt dus gericht op het gebied van de
affektieve stemmingsstoornissen. Oit werkrapport geeft verder informatie
over het werkprogramma, de deelnemerslijst en een poging tot konvergentie in
een nieuw diskussiekader.
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BMGT/87.095

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E
Workshop Affectieve Stemmingsstoornissen, Technische Universiteit Eindhoven d.d. 26 februari 1987.
Deelnemerslijst

Arends, Dr. J.
Neuroloog
Epilepsiecentrum Kempenheeghe
PostbU6 61
5590 AB Haeze
0490?-9022

Declerck, Or. A.
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
Postbus 61
5590 AB Heeze
0490?-9022

Brouwers, A.
TU Eindhoven
Buro BMGT WH 4.146
Postbus 513
5600 M8 Eindhoven
040-4?2008

Oeimann, Ors. L.
Psychiatrisch Zks. Huize Padua
Kluisstraat 2
542? EM Boekel
04922-1833

8ruijn, Prof.Or. C. de
TU Eindhoven
SH 2. 15
PoStbU6 513
5600 M8 Eindhoven
040-4?3019

Goekoop, Or. J.G.
Psychiatrisch Ziekenhuis
Endegeest
Postbus 1250
2340 8G Oegstgeest
0?1-1?9911

Cluitmans,Ir. P.J.M.
TU Eindhoven
E-Hoog 3.03
Postbus 513
5600 M8 EINOHOVEN
040-4?3558

Graafmans, II'. J.
TU Eindhoven
Buro 8MGT WH 4.144
Postbus 513
5600 M8 Eindhoven
040-4?2008

Cransveld, Drs. C.
Instituut voor Toegepaste
Informatica TNO
Postbus 214
2600 AE Delft
015-569330 tat. 240?

Hofhuis, Drs. J.E.
TU EINOHOVEN
8uro 8MGT WH 4.142
Postbus 513
5600 M8 EINDHOVEN
040-4?2008
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Huson, Pro~.Or. A.
TU Eindhoven
Fund. Werktulab. WH 0.140
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
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Verhey, Pro~.Or. F.H.M.
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Polikliniek
Or. Poletleen 1
5626 NC Eindhoven
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Koemen, Drs. J.
Z1ekenhuis 61nt Luces
e~delina neuroloai.
J. Tooropstreet 164
1061 AE AMSTEAOAM
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Koster ven Groos, Or. G.
Psychietr1sch Zke. Coudeweter
Werkaroep Bioloaisch. Psychietrie
Berlicumsewea 8
5246 NT Aoamelen
04192-19002

Kruier, Ir. A.
TU Eindhoven
Fys. Meetmethoden NA 0.?3
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
040-4?4265

Lier, Drs. G. ven
Psychietrisch Zke. Huize Padua
Kluisstraet 2
5421 EM Boekel
04922-1633
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BMGT/87.096
B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG I E
Workshop affektieve ~temmingsstoornissen, Technische Universiteit Eindhoven,
Posthumuszaal Bestuursgebouw, 26 februari 1987, 13.30 - 18.30 uur.
Programma
13.30 u.

1.

Opening (De Bruyn, voorzitter van deze workshop)
Voorstellen deelnemers
Algemene kateqoriserinq van ziektebeelden

:t

2.

Plaats en ontwikkeling van DSM in de psychiatrie (Koster van
Groos)

3.

Plaatsbepaling van PSE (Verhey)

4.

Expert systems in de psychiatrie (Cransveld)

14.30 u.

Specifieke meetmethoden
5.

Membraan elevatie (Goekoop)

6.

Tijdperceptie (Wielinga)

7.

EEG-slaappatronen/psychofarmaka (Arends)

8.

DST (Verhey)

9.

P300 (Verhey)

10. Psycho-motoriek (Koster van Groos)
11. Analyse van effekten van psychofarmaka (diagnostisch en

therapeutisch) (Deimann)
12.
13.
14. Vervolgaktiyiteiten

18.00 u.

Afronding bij een hapje en een sapje.

18.30 u.

Sluiting.
Opmerking: Tussen haakjes genoemde deelnemers worden verzocht
een korte inleiding te houden over de
desbetreffende onderwerpen.
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BMGT/87.097
B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG I E
Workshop affektieve stemmingsstoornissen, Technische Universiteit Eindhoven,
26 februari 1987.
Diskussiekader
1.

De pathofysiologie kreeg tot nu toe te welnlg aandacht in de psychiatrie. Tot zover onze blik hierop gericht was, betrof dat met name de
-transmitterologie- en ondermeer b.v. te weinig de electrofysiologie
(Goekoop, Verhey).

2.

DSM (III en volgenden) (DSM = Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder) vormt een internationaal referentiekader waar projekten
op dit psychiatrisch objektgebied aan dienen te relateren. (o.a. Koster
van Groos, Goekoop, Verhey).

3.

PSE (= Present State Examination), een gestandaardiseerde methode voor
het bepalen van de toestand van een geesteszieke patient, is momenteel
de meest betrouwbare methode (Verhey).

4.

Expert Systems is een methode om met een komputerproqramma (op basis van
inzicht in menselijke denkprocessen) beslissingsprocessen van deskundigen op een bepaald domein te expliciteren en zo toeqankelijk te maken
voor heuristiek. Expert Systems kunnen meer toepassinq vinden in de
psychiatrie dan thans gebruikelijk (Jolles, Cransveld).

5.

De erythrocyten van patienten in een depressieve fase zijn osmotisch
resistenter. Het betreft hier dus een reversibele (toestandsafhankelijke) biologische verandering tijdens een depressie (Goekoop).

6.

Typische veranderingen in de tijd-perceptie bij manische en depressieve
stemmingsstoornissen zijn tegengesteld aan elkaar. De 10-sekondenproduktie-test kan een hulpmiddel zijn bij farmaco-therapie en als
effektkontrole dienen. De test kan zowel door de onderzoeker als door de
patient zelf worden uitgevoerd (Wielinga).

7.

Slaappatronen hangen samen met stemmingsstoornissen. Verschillende
psychofarmaca brengen een ander soort slaap teweeg. EEG-registraties van
slaap en droompatronen kunnen inzicht verschaffen in prodromale verschijnselen en hulpmiddel zijn bij farmacotherapie (Arends, Van
Wielink).

, 8

8.

De DST kan bij het gedragsonderzoek, zowel voor farmacologen, psychologen al! voor medici, zorgen voor een beter begrip van het menselijk
functioneren, als bio-psycho-sociaal fenomeen (Oei).

9a. De depressie wordt gekenmerkt door een afname van de gerundiale betekenis van een patient. De P300, als langzame potentiaal van het Event
Evoked Potential onderzoek, correleert met de gerundiale betekenis en is
daarom een zinvolle parameter (Verhey).
9b. De biologische stoornis, die tot winterdepressies leidt heeft eerder met
dag- en nacht-ritmen te maken, dan met seizoens-variaties. Een ochtendlijke lichttherapie brengt dit dag- en nacht-ritme in fase (NRC).
10. Analyse van de motoriek kan een bijdrage leveren aan de diagnostiek.
Mogelijkheden zijn: spraak (inhoud, tempo, toonhoogte), fijnmotoriek
t.g.v. neuroleptica-doseringen, maar ook oogbewegingen en andere motoriache fenomenen kunnen informatie verschaffen (v. Wielink, Koster van
Groos).
11. Diagnostiek via analyse van het reageren van patienten op psychofarmaka
moet als omstreden worden beschouwd (v. Wielink).
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BMGT/jh/ml/81.052/b
Hofhuis, J.
B I 0 14 E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E 1 D S T E C H N 0 LOG I E
*

Memo n.a.v. de verkenning -Neuropsychofysiologie· dd. 14.01.81.
(J. Arends, P. van Wielink / Janssen Pharmaceutica, Ooirle; J. Graafmans, J.
Hofnuis I TU Eindhoven).
1.

Doel van dit gesprek is een ori~ntatie, voorafgaande aan de workshop
neuropsychofysiologie, te houden in februari 1981, om te bezien in
hoeverre onderwerpen op het terrein van ae neuropsyehofysiologie een
aanleiding kunnen geven tot gezamenlijke verkenningen en/of geaeensenappelijke onderzoeksprojekten. De oorspronkelijk breed opgezette verkennin9 is versmald tot het gebied van de maniscn depressieve psychosen
(MOP) .

2.

Van Wielink is chemieus en bioloog en houdt zieh bij de firma Janssen
Pnarmaeeutica voornamelijk ~ezi9 met psycnofaraaca. Zijn bijzondere
interesse gaat uit naar het gebruik van medicamenten m.b.t. het bedrijven van diagnostiek in de psychiatrie. Wenst in het totaal beeld van
diagnostiscne/therapeutische mogelijkneden niet in het -biologische
vakje" geplaatst te worden.

3.

Arends is als neuroloog deels werkzaam bij het Epilepsie Centrum Kempenhaeghe te Heeze en deels bij de firma Janssen, waar hij zich als wetenscnappelijk medewerker bezig houdt met een ondelzoek van het centrale
zenuwstelsel, in het bijzonder de verstoring van slaappatronen bij
psycniscne ziektebeelden en toegespitst op de werkzaamheid van serotonine-antagonisten.
.

4.

·Psycniscne stoornissen ZlJn een continuum"; we moe ten niet proberen
psycniatriscne patienten in te delen in nokjes, maar nun pakket aan
verschijnselen zien in een matrix met uitersten, waar net ziektebeeld
zien quasi statiscn en globaal ergens bevindt (van Wielink).

5.

Het is belangrijk om serieus aandacht te besteden aan de psychomotoriek
t.a.v. psychiatriscne beelden. Het is ergerlijk te weten, dat Haase uit
Duitsland, die al 25 jaar de fijnmotoriek t.a.v. de neuroleptiea-dosering heeft bestudeerd, niet als volwaardig wordt gezien. Ook de bestudering van oogbewegingen en elk ander motorisch versehijnsel kunnen in
deze een rol spelen (van Wielink).

6.

De bepaling van bloedspiegcls van psycnofarmaca is niet zinvol m.b.t.
enige gerecntvaardige uitspraak wat betreft de kliniscne toestand van
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een patient. Het bepalen van de lithium-bloedspiegel is zinvol m.b.t. de
toxiciteit, doch zegt weinig over de kliniek. Een eventuele resistentie
voor een toegediend anti-depressivum is vast te stellen bij extreea hoge
bloeaspiegels zonder therapeutisch waarneembaar effect. Is die bloeaspiegel dan nodig? Velen bepalen de bloedspiegels van neuroleptica,
zonder te weten welke waarde zij eraan dienen te hechten (van Wielink).
7.

Het is zinvol te kijken naar de acute therapie bij een aanische patient;
gezien de ernst van de toestana en het tekort aan verpleging voor 8en zo
aaequaat aogelijke opvang i::; het vaak nodig de patient bij binnenltomst
te sederen aet sterk-sederende stoffen .a.ls Chloorproaazine. Dit houdt
echter in, dat verdere diagnostiek en nauwkeurige indeling beaoeilijkt
wordt als gevolg van uitstel en een wellicht door de ledatie belnvloed
beeld. Overwogen zou aoeten worden om in de acute fale een selectievere
aopamine-blokkade te bewerks'telligen (b.v. met Pimozide); het nadeel is
echter dat er enige tijd verstrijkt eer de werking optreedt (v.
Wielink/Arends) .

8.

De neveneffectcn, zoals de sedatic, Vdn aspecifieke paychofaraaca,
zullen door patienten met een MOP slechts als relatieve belasting worden
ervaren, daar de ziekte op zich dermate maatschappelijk destructief is,
dat onderbreking van de acute situatie, m.b.v. (aspecifieke) aedicamentcn, aie bijwerkingen hebben, geprefereerd wordt boven het laten bestddn
van de situatie (v. Wielink).

9.

Met betrekking tot de diagnostiek, waarbij psychofarmaca tcr bevestiging
dan wei uitsluiting van een bepaalde diagnose wor~en gebruikt, vetdient
het aanbeveling geen aspecifiek werkende medicamen~en toe te dienen.
daar de betrouwbaarheid van de gestelde diagnose daarmee in twijfel kan
worden getrokken (v. Wielink/Arends).

10. De prodromen (prodromale verschijnselen zlJn voorboden van een ziekte)
van een psychiatrisch ziektebeeld moeten aeet aanaacht krijgen. Met name
mensen/ die meet dan eens een manische fase hebben doorgemaakt voelen
een nieuwe periode van manie vaak goed aankomen. Dit zou inhouden, dat
naast het verschuiven van een deel van de aandacht voor MOP patienten
naar de eerste-lijns-gezonaheidszorg, zelfs een stap eeIder onze aandacht verdient, na.elijk de patient zelf en lijn directe o.gevingi dit
a.b.t. het vroegtijdig opvangen van signalen, die aan kunnen kondigen
dat een periode van manie dan weI depressie aanvangt (van Wielink).
11. Slaappatronen zijn van be lang met een MOP. Nauwkeurig afgenomen anamnese
door de arts, waarin oplettend aandacht wordt besteed aan de slaapgegevens van een patient, kan waardevolle gegevens opleveren voor een nieuwe
periode van manie of depressie.

Bij de therapie moet rekening worden gehouden me~ het feit dat verschillende farmaka een ander soort slaap teweegbrengen; als voorbeeld worden
genoemd de benzodiazepine~, die een oppervlakkige slaap geven in een
heel enge bandbreedte, terwijl serotonine-antagonisten een heel andere
banbreedte hebben en een veel diepere slaap geven. Antidepressiva geven
veranderingen in de R.E.M. slaap (Arends).
12. Samenvattend kan worden gesteld, dat het zinvol lijkt aandacht te besteden aan de volgende punten met be trekking tot de diagnostiek en behandeling van patienten met een manisch-depressieve psychose:
- psychomotoriek; bewegingsanalyse
- het gebruik van aspecifieke psychofarmaca t.O.V. specifieke medicamenten
- het gebruik van psychofarmaca als hulpmiddelen bij het stellen van de
diagnose
- bloedspiegelbepalingen van psychofarmaca lijken niet zinvol om een
voorspellende uitspraak te doen over de klinische toestand van de
patient
.. prodromale verschijnselen zouden een belangrijke rol kunnen gaan
spelen m.b.t. de vroeg-diagnostiek van psychiatrische ziektebeelden;
slaap cq. droompatronen verdienen hierbij de aandacht.
13. Arends en van Wielink zijn bereid deel te nemen aan de komende workshop.
Ter voorbereiding hierop krijgen zij dit memo ter aanvulling en correctie toegezonden. Zo spoedig mogelijk zal een werkrapport worden samengesteld t.b.v. de komende wo~kshop.
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BMGT/jg/al/87.063
Graafaans, J.
B 10M E DIS C BEE N G E Z 0 N D H E IDS T E C B N 0 LOG I I
Meao n.a.v. de bespreking a.b.t. de verkenning ·neuropsychofysio10gie· d.d.
3-2-87. C. Brunia , T. v. 80xtel, Subfakulteit Psycbologie I.U. Brabant; J.
Hofhuis, J. Graafaans, Centrua BMGT, TU Eindhoven.
1.

poel van deze bijeenkoast is een voorbespreking ter orientatie op de
tweede workshop neuropsychofysiologie. Doe1 van de workshop za1 lijn oa
vanuit een breed saaengeste1de deelneaersgroep te'bezien in hoeverre
zinvol gelaaenlijk onderzoek ontwikkeld, danwe1 bestaand onderzoek
ondersteund kan worden. Een bijdrage vanuit technische disciplines wordt
aogelijk geacht. Deelnaae vanuit gedragswetenschappelijke en aedische
disciplines essentieel.

2.

Trefwoorden lijn: aanisch/depressieve psychosen, aeetaethoden, aodellen
en daaruit af te leiden werkhypothesen, validiteit en betrouwbaarheid en
de aogelijke optiaalisatie in deze.

3.

Gegeven dat de psychiatrie behalve in zichzelf diverse a~thoden van
aanpak kent, aaakt de psychiatrie ook gebruik van kennis uit andere
disciplines. De psychologie is er daar een van en voorlopig nog onderaaats vertegenwoordigd in de deelneaersgroep.

4.

Een van de trends in de psychologie is die vanuit de freno1ogie (struktuur en funktie van hersendelen) via het behavioris.e (S.R-aodellen)
naar de kognitieve psychologie. De vraag is vaar deze trend toe zal
leiden. De psycho1ogie hanteert vele aodel1en die vellicht nuttig zijn
voor een diskussie tussen psycho1ogen aaar aoei1ijk toeganke11jk zijn
voor andere disciplines (v. Boxtel). Vooral de blokkologen (psychologen
aet voorkeur voor b1okscheaa's) blijken aoeilijk hun aode11en te kunnen
hand haven in een diskussie aet bijv. neurofysiologen (Brunia).

S.

Op verzoek van de voorbereiders zal v. Boxtel trachten die onderzoekaethoden cq aodelbenaderingen te etaleren welke aanleunen tegen de
theaatiek voor deze workshop, en die tevens toeganke1ijk z1jn voor een
zinvolle diskussie tussen zoveel verschillende disciplines.

6.

Fourier analyses worden gebruikt oa koaplexe fenoaenen in eenvoudige
brokstukjes in bet tijd en ruiate doaein uiteen te Iafelen. Gabor (aatheaaticus) toonde aan dat door de afvezigbeid van exp1iciete t1jd en
ruiate diaensies in deze brokstukjes ook de causaliteit verdwijnt (Dit
is de wiskundige ontdekking van de holografie). Steeds aeer worden
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bevijzen aangevoerd dat de aicrostructuur behoread bij de receptieve
eigenschappen van neuronen in de priaaire lenlorilcbe Iysteaen geaodelleerd tan worden aet Gabor'. aatbeaatica.
7. Wetaatigheden loal. geforauleerd door &oltzaaD eD 'rigogine (tweede
hoofd~et vaD de theraodyn..ica) en de daarop gepa.tuleerde veroader.telling van I... .ribr.. (Stanford University) lijten vooral.nog niet
zinnig (v. &oxtel). Het betreft hier de tijdelijk hogere ordening van
een aantal tunkties in bepaalde hersengebieden ten to.te van een tijdelijke desorganiaatie van andere hersengebieden. Het leven, lovel biocheailch all neurologilch wordt gekaratteliseerd door lulke lichzelt-organiseread. proc••••n. Deze w.taatighed.n vorden .chter reedl getaplea.nteerd in parall.lle coaputer architecturen en psychologen gebruiten deze
forauleringen oa facetteD van .geheugen en andere cogDitieve procellen te .
be.chrijven.
8.

M.b.t. de diagnostiet a.b.v. psychofaraaca kan ge.teld worden dat dit
onderzoek aethodologisch nog Ivak is. Er is te veinig bekend over de
invloed van de plychofaraaca op de neurotransaitters en op het daaruit
voortvloeiend gedrag (Br~nia). Zelfs .iapele neurologisch atvijkiogen
li;n hieraee oog aoeiliik toegankelijk (v. &oxtel).

9., Essentieel bij een aultidisciplioaire verkenniog is streveo naar een

inperking van het probleeagebied en het levereo van bijdragen vanuit de
eigen discipline. Op het aoaent dat de eigen discipline te tort Ichiet
tan het outtig zijn ondersteuning te zoeken bij andere (v. &oxtel). Dit
tan vaar lijn voor fundaaenteel onderzoek aaar het doel van deze v~rk
shop is de venselijkheid van wederzijdse oodersteuDing in een vroeger
stadiua te .ignaleren.
10.

Een workshop aet loveel verschillende 4isciplines vertegenwoordigd taD
snel lei4en tot t. algeaene vetaatigheden en te a-lpacifi.t• .adellen
(v. &Oxtel). Het .trev.n van de voorbereiders is er echter op gericht oa
als resultaat van deze workshop te koaen .et concrete onderloekvoorstellen aet inhoudelijke betrokkenheid van ge1nteresseerden en inklulief een
kartrekker.

11. Op 26 februari a.s. tan de Vesuvius opnieuv tot leven koaen. Brunia en

v. Boxtel lullen daaroa vaarschijnlijk verhinderd lijo tot deelnaae &an
de workshop. Afg.sproten wordt dit ••ao t.r aanvul1ing en torrettle. toe
te lenden. &0 .agelijt lullen bijdragen geleverd vorden door .chrifteli;ke en of telefonisch tontAkt.
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8MGT/jh/al/87.085
Hofhuis, J.
B 10M E DIS C BEE I

G E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG 1 E

Meao n. a. v. de verkenning -Ieuropsychofysiologie· d. d. '4 -2-8 7.
(P. Cluitaans I 'aculteit Elektrotechniek, TO Eindhoven en J. Hofhuis I TO
Eindhoven) .
1.

Cluitaans is als electrotechnisch ingenieur werkza.. bij de faculteit
Electrotechniek van de TO· Eindhoven en is aoaenteel bezig aet een
proaotie-onderzoek bij Prof.Dr.lr. J.E.V. 8eneken op het gebied van de
anaesthesie. Dit onderzoek behelst een paging oa de anaesthesie-diepte
te aeten.

2.

Het aeten van de anaesthesie-diepte gebeurt a.b.v. het EEG en d.a.v.
evoked potentials. Verder wardt bij patienten die voorafgand een narcose
hebben ondergaan een zeer nauwkeurige anaanese afgenoaen, waarbij wordt
nagegaan of er sprake is van eventuele herinneringen aan de periode
tijdens de operatie. Vaak blijven deze herinneringen onbewust, waardoor
een blijvende (onbegrepen) angst VOOI doktoren, ziekenhuizen en
operaties blijft bestaan. Het onderzoek heeft een extra importantie
gekregen daar als gevolg van de huidige bezuinigingen in de
gezondheidszorg de doseringen van de narcose-middelen oalaa9 worden
gebracht. Verder blijken door het operatieteam geaaakte opaerkingen door
een per soon in narcose aeestal in een negatief daglicht geplaatst te
worden.

3.

Cluitaans is door 8eneken gevraagd in ZlJn plaats deel te nemen aan de
verden verkenning op dit terrein van de neuropsy'chofysiologie en aan de
komende workshop op 26 februari a.s. Hiertoe is hlj gaarne bereid,
hoewel hij stelt dat zijn bijdrage vooraf slechts kan bestaan uit het
zich inlezen in de probleaatiek, waardoor een bijdrage aan de workshop
een gefundeerde electrotechnische bijdrage zou kunnen zijn.

4.

Dit aeao wordt Cluitmans ter eventuele aanvulling toegezonden.
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BMGT/jg/al/8S.392/b
B 10M E DIS C 8 E ENG E Z '0 N D 8 E IDS TEe 8 N 0 LOG I E
Meao n.a.v. de verkenning -neuropsychofysiologie- d.d. 27-6-1985 (Prof. J.
Beneken, vakgfoep Medische Elektrotechniek THE, A. Btouwers • J. Graafaans
bUro BNGT).
1.

Het is belangrijk oa binnen deze verkenning en de daafbij behorende
workshop aan de -aedische partij- duidelijk te uken wat 4e technologie
nu en aisschien aorgen kan bijdragen op dit aoeilijke gebied van neuropsyehofysiologie en de daarb~j horende pathologieEn. Ook wat nag niet
tot de 80gelijkheden behoort zal duideli,jk gesteld aoeten worden.

2.

In een onderdeel van het EME-onderzoek tracht aen 0 .•. paraaeters uit
een niet lineair overdrachtsaodel (stimulus = auditieve prikkel 4
(espona = evoked potential in het E.E.G.) te korreleren aan de
anesthesiediepte. De beweegreden hiervaor is dat aen tot op heden de
anesthesiediepte slechts op aubjektieve wljze in een beperkt aantal
klassen indeelt.

3.

Als aen zieh bij een onderzoekop1.et ~il beperken tot een bepaald ziektebeeld (bijv. sehizofrenie~n) dan zijn een aantal kriteria belangrijk
voor effektieve samenwerking tU5sen de veI5chillende wetenschappelilke
disciplines, zoals:
- is schizofrenie fysiseb-chemisch te identificeren en te lokaliseren.
- is er een duidelijke anata.ische, tysiologische of psychologische
identifieatie van 5chizofrenie of van bepaalde voraen van schizofrenie
zodat aanvullend aeten (in natuurwetenschappelijke zin) doelgericht
kan geschieden.

4.

Getallen zoals uit patienten registraties naar voren komen moeten aet de
nodige scepsis worden gehanteerd. Uitkoasten als 30\ van de totale
patientenpopulatie in psychialrische inricht.ingen (eind 1982) heeft als
eerste diagnose schizofrenie en 80\ hiervan heeft een ve~blijftijd van
aeer dan twee jaar zeggen op zich nog niets over cost-effectiveness en
costbenefit van hie rap gebundelde onderzoekaandacht. Welk psychisch
ziekt.ebeeld het aeest invloed heeft op de kwali.teit van het leven zal
oak nog ter diskussie aoeten staan.

S.

Fysiologisch inzicht tan vergroot worden door onderzoekresultaten uit de
anesthesiologie en neurologie uit te breiden aet de nieuwe 80gelijkheden
van positronen eaissie tomografie.

6.

Oa de workshop met een voldoend brede basis te starten is het zinvol o.
hiervoor zowel prof. Brunia (I8T) ala prof. Lopes da Silva (UVAITHT) uit
te nodigen.

7.

Dit aemo WOldt ter korrektie en aanvulling toegezonden. Prof. Beneken
:al deelnemen aan een workshop op het theaa aneuropsychofysiologie·, die
aedio november 1985 wordt gepland.
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8NGT/l9/.l/84.369/b
84.09.17

BIOIIEDISCHE EI GEZOIDHEIDS'I'ECBIIEK
lIe.o n.a.v. orienterend bezoek buro BllGT, 'l'BE • Ke.penhaeghe
(Declerck, Brouwers, Graataans)
1.

D2cl
Bezien inhoeverre onderwerpen op het gebied van ~e neurop&ychofy&iolog1e aaoleid1ng kunnen geven tot gezaaenlijke verkenningen en/of
ge.eenschappelijke onderzoekprojekten ..

2.

Inleidinq
Uitgaande van de fy.iologische en de llinische interpretatie van
ahersenproce.8en- IOU het wellicht .ogelijk lijn o. tot .adelvor.ing te
kOlen, .et PET verifilerbaar (Brouwers).
PET, IMR, MEG worden al toegepast in slaap- en epilepsieonderzoek.
De detektiegren. van deze leetaethoden ligt echter bij circa 40\ funktieverlies (bil EEG, 20\) (Declerck). Verder ia bekend ~at al funktieverlles tan bestaan zonder aantoonbare stoornls, ergo:
- lodelvor.ing is loeilijk (gepoogd wordt 01 te koaen tot een unitorle
interpretatie van EEG-opnalen).
- generali.eren naar andere toepassingsgebieden nagenoeg oRaogelijk
- kansen liggen in de kOlbinatie bewegingswetenschappen (.otoriek) en
neurologie (. aL x THE).

3.

Onderzoekaktiyiteiten in IL en B
Van Hoofdakker, Beersla, Daal (RUG in sa.enwerking .et Acade.ische
Ziekenhuis ZOrich): Ontwikkeling van een aatbeaatisch .odel o. slaap
te voorspellen.
- Spaans (voorzitter vereniging voor klinische aeurofysiologie, binnenkort hoogleraar neurologie RLg, als opvolger van 1101): Wetenschappelijk onderzoek naar .pieratelsel aaar gerelateerd aan hersenaktiviteit, .olenteel werkzaa. te Hoensbroek.
- Rietveld, Kerkhofs (RUL): chronobiologie (circadiaaase ritaea).
- Visser (UvA): is nu .inder aktief.
De vraag is at de lederlandse ·slaapgroep· kan ontvaken zonder ochtendhueeur.
- Van Hees (Lauven): neurotysiologie.
- Orban, lasteels (fysiologi.ch lab, Leuven): vi.ueel.ysteea.
- de Looz, van de Walle (anesthesie, Lauven): i .•••• U. IIGnchen,
bestudering van vigilo.oanogr...en: 'l'ir.che f I14nchen.

4.

Epilepsie: problee, van yerza4iqinq of van sturinq
Een epilepti.che aanval verloopt van Doraaal via ongeread ,edrag tot de
uiteindelijke uitbarsting.
De hypothese is dat teveel cellen tegelijkertijd ontiaden en te snel
opeenvolgend (aaxiaale ontlaadfrequentie ca. 40 per seconde ) tot de
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cellen uit,eput raken. Deze vetklaring ,eldt echtet ook' voor ver.chijnselen ala byperkyneaie en ,edrags.torin,en. Verder tan bet voorkoaen
dat cellen een te la,e prikkeldleapel bebben, dus te ane1 ontladen
(deze afvijkin, kan aan,eboren of vervorven zijn).
8eltuderin, van bet faruco-IEG kan inzicbt verlcbaffen in de oorzaken
van Inelle beraenaktiviteit na aedicijn toediening (,erelateerd aan de
EEG-basispetronen).
5.

Betekenis van PET. MIIR, IJEG
Moeilijk toepaabaar bij epilepsie-onderzoek. echter vel aogelijk bij
onderzoek na&r de invloed van faruca. Er d jn ecbter veel toepanin,en
te bedeoken voor PET. Dit vordt nu al ledun in ele cardiologie ..ar aet
de hiervoor noodzakelijke voor.trukturerinl kUDOen PET-Iysteaen GOk van
,rote betekenis vorden voor de neurofYliologie (...enverkiog aUG, tHE,
EU-Lauven). Een .o,elijk ltartpunt biervoor ia overlag aet v. leea
(Leuven). MIIR - ,escbikt voor aorfologiscb onderzoek - is te beperkt.
8ehalve R-detektie IOU voor de neurologie ook de detektie van Ca, I en
lIa nodi, Ii jn.
Over de betekenis van MEG, hoevel veelbelovend, voor de neurologie il
vooralanog ,een duidelijkbeid.

6.

Literatuur
lEG in Dru, Research
W.N. Herraano/Gustav Filcher
Stuttgart - lIev York

7.

Afspraken
Graatuna stelt een a..o op over deze be.prekiDg.
Een vervolgbe.preking in deze kleine kring lal plaatavinden aet uitbreiding van Wielinga van de R.P.I. en eokele aedeverkers van de tHE.
Hiervoor kunnen ve deagevenst te gast lijn van leapenha,e. Graafuns
neeat de nodi,e akties voor deze bijeenkoast. Geatreefd wordt oa deze
in oktober of ooveabel te doen plaatsvinden.

J.l.N. Graaf..ns
buro IMGT, THE.
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BMGT/ig/al/a4.489/b
14.11.12
Gruf_ns, J.
BIOMIDISCII II GIZOIDHIIDS'fIC.IOLOGII
H

Meao a.a.v. besprekiag tussea L. Dei_nn (faraaco-cheaicus, Buize Padua) ea
J. Grutaans (buro bia.edische en gezondheidltechnologie, 'fH Eindhoven) 4.4.
17-10-1984.

1.

Dei_In is afgestudeerd cheaicus aet als boofdvak faraacol09ie. Vanuit
lijn vert all hoofd van het tlinisch-cheaisch lab. is hii g.lateress.erd 1a ps,chotaruca ea vooral in de interatties cheaie x gedra,.

2.

Deze bespreting beelt tot doel te vertennen in boeverre oaderverpen op
het terreia van de neurops,chof,siologie aanleiding tUftnen gevea tot
geaeenlchappelijte onderloekprojekten aet participatie vanuit relevante
technologische discipline8.

3.

P,ycholarlAca:
- lijn .aaenteel de belangrijtlte pijlers van de ps,chiatrie,
- geven ,-aanvijsbaar de beste behandelingsresultaten,
- bebben de succel-rate in de psychiatrie vanat 1950 aanaertelijt vetgroot,
- hadden aiet lo'n grote iapact in de psychiatrie gehad vanneer de gedraglveteaschappers in de 40-et jaren Det 10 attie! waren ,eveest in
de p.,chiatrie als op dit .a.ent,
- ...de lnvoering van lithiua (1949, ste..ingsneutralisatie) largactil
(1952, aeurolepticua) anti-depressiva ,'56-'58) en libriua, valiua
(1960) hebben geen belan,rijte ontvittelingen op dit gebied aeet
plaat.gevoaden.
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De p.ychofaraaco-therapie geeft de beste resultaten ..ar de toepa.sing
hiervan aoet no, veel beter gestrooalijnd vorden. 10 aoet het diagnostisch deoken bi; toepassiag van pl,chofaraeca veel .eer aandacht
uiigen.
Bet gaat a. eea bolistiscbe beaaderiag van diagaoae 6n therapie, a.a.v.
velte pil voor velke patient op velk .a.ent ea in velke boeveelbeid.
Van ,root belang bierbi; vordt geacht:
- de als regel lage tijdskonstante van aolekula!,e instelling in bet
lichaaa op faraeca, (er liin echter receptorinstellin,en aet grotere
tjdsconstantes bekend),
- de grote tijdskonstantes van de ps,cbische en soaatische regelsyste.en in een patient.

5.

Gedragsobservatie .oet geobjektiveerd en verbeterd worden. liervoor
kunnea verschijnselen gebruikt worden loals:
- afneae van de fljne aotoriek (aicrogEafie)
- totale bevegingsaraoede
- atatilie (rusteloosheld van de benen)
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- spraatproclaktie (iaboud en hoeveelheid).
,.

Tardieve dr.kiaesieala ~rnstig bijverschijnsel van aeuroleptica (40\
van de patieaten) verdieot ODderloekaaDdacht gericht 0,:
- doserin9 (acute en ODderhoud"oses)
- toe4ieningsaethoden
- ontwitteling Dieuwe (prichter werkende) neuroleptica
Bierbij kan ,ebruit wordeD eeaaakt van ervaria,en uit .p11.ps18-084erIoU. lnti-epilectica wordell IlU
toegepast in de psychiauie.

1''''.

7.

Welke ODdel'aoekvragen liin relevant?
- VoreSt therapevtiache twali tei t bepaald au de .... van bloe4apiegelbOOCIte of bloedspiegelve.rancSeriDg?
- Worden therapeutiscbe effetten bereitt door een steacSy-atate of ...
alternatiftg state?
- lat is de vaarde van bloecSlpiegelaeti",en in loUinatie aet aotu'ietaeti..,.. btj ,rote patienten,roepen. (bijv. sc:reenillllOllClerloU op
eUekten van haloperidol of perfenazine, beide neuroleptica'.
- II leneesaid4eleDdosis belanlrijk of juist de variatie in doseriDlen?
- Uit elektrofy.iolOlie en epileplie staat het belrip kiDdliD9 (aaatal
te tleiae doses (ofprittels) welke op den duur toeh eU.kt 9enereren) . . .staat er een tindling-proee. a.b.t. psyehofaraeca?
Als bovenataande vragen al niet belan9rijt lijn a.b.t. de tberapeutisehe vaarden van een faraacon, in hoeverre kunIlen Ie dan alltvoord..
leven
bijverkiaven?

0,

8.

len belaDgrijke vooruitlanl bij oDderloet ill de ,sychiatrie IOU ,eboekt
tunaen worden door 88n data-autoaatiserin, voor tleiaere cbeaische
laboratoria eventueel in toabinatie aet een apotheter.

9.

De relevantie van een aantal vra,en zoals leateld La punt 1 IOU getoet.t tvnDeft worden in een lespret aet F. van Lier, PlJchiater ill
Buile Padua.

10.

Afspraken:
Di t MIlO wordt ter aaavullinl en korrektie optestuurd. Ie _. . .atal
voorberei4ende bilaterale bespretin,en aet verte,eawoordi,ers van .atelijt aDdere betrotten disciplines zal eell be.loten worksho, op bet
the.. neuropsychofysiolOlie worden le.truktureerd. Dei.... il beraid
tot atUave participatie in deze wortshop.
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BMGT/jb/al/87.054/b
Hofbuis, J.

8 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG 1 E
Memo n.a.v. de verkenning -Neuropsycbofysiologie- dd. 27.01.87.
(J. Goekoop I Psycbiatriscb Ziekenbuis Endegeest, Oegstgeest; J. Graafmans,
J. Hofbuis I TU Eindboven).
Opaerking n.a.v. de -indeling in de psycbiatrie· naast de io4e11ng psycbodynaaiek - gedrag - biologie graag aandacbt voor:
1.

Een abstract verklaringsmodel voor psycbiatriscbe atoorniasen:
-----l~- iersoonli jkbeid -'-+prodrollen -+ aani-

genetische faktore

(scores op persoon- I
lijkbeidsdillensies
ot typologieen
I

I

feste stoornis
(categorieel gescoord)

L
I ______ _

premorbide, }
:
oagevingsfactoren (sociaal, I biologische
--+ patbofysiologie I .
biologisch) LI _kenmerken
_ _ _ _ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JI
a. Met betrekking tot de etiologie (de ontstaansvoorvaarden) kOllen
bierin de nature-/nurture- ,en vulnerabiliteit/stress-tbeorieen tot
bun recht,
b. lIet betrekking tot de licbaam/ziel problematiek vordt rekening gebouden lIet eeo lIogelijk psycbotysiscb parallelisme dat zicb uitstrekt
van de gezonde persoonlijkbeidsvariaties (met bijbeborende biologiscbe kenmerken) tot de aanifeste stoornis {aet bijbeborende pathofysiologie).
2.

Vat betreft bet onderscheid tussen empiriscb getoetste kennis en ongetoetste of zelfs ontoetsbare hypothesenbet volgende:
De lIeeste kennis omtrent de ernstigste psychiatriscbe stoornissen (vaaronder de aanisch-depressieve stoornissen vallen), is ontvikkeld op bet
terrein van de genetica, dc.sociale omgevingsfactoren en de categoriAle
descriptie van de m4nifeste stoornissen (en in bet verlengde biervan de
epidelliologie en de gevoeligheid voor faraakotberapie).
.
Het buidige onderzoek is vooral gericht op de gebieden die binnen de
stippellijn liggcn. Pas de kennis van vetaatigheden in deze gebieden zou
mogelijk maken dat er van een enig5zins gelntegreerde theorie sprake tou
kunnen zi;n. Integratie tot stand te brengen kan vel het doel zijn van
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onderzoek, bet is ecbter een illusie dat vanuit een of andere integlatie
zou kunnen worden vertrokken.
3.

Met betrekking tot de verstbillende wijzen waarop de persoonlijkbeid en
de aanifeste stoornis betrouwbaar worden vastgesteld bestaan er twee
stijlen:
Een aulti-dimensionele descriptie en een categoritle.
De categoriele is ontwikkeld binnen de psycbiatriscbe discipline, de
dimensionele is voornaaelijk afkomstig uit de psycbologie. Boewel vaak
de ideologisch getinte nelging bestaat een dimensionele benadering van
de psychopathologie diametraal tegenover een categoIitle te stellen, is
dikwijls geopperd dat beide stijlen elkaaI aanvullen. Voorlopig is het
%0 dat de dimensionele benadering het meeste terrein beeft gewonnen op
het gebied van de premorbide persoonlijkbeid en de premorbide biologische tenaerken, terwijl de manifeste stoornissen vooralsnog bet beste
worden beschreven met behulp van de diagnostiscbe criteria die de stoornissen van patienten in categorietn onderbrengen.
Voorbeelden van di.ensies van de persoonlijkheid zijn:
de persoonlijkheidsdimensies van Eysenck (extraversie, neuroticis,e,
psychoticisme); in Nederland zijn vooral bekend de Amsterdamse BiogIafische Vragenlijst van Wilde (voor aet name extraversie en neuroticisme)
en de Nedetlandse Petsoonlijkheidsvragenlijst van Luteijn.
'
Het meest geaccepteerde categoriele systeem voor psychopathologie is op
bet moment de DSM-l11. Voor de betrouwbare vaststelling van de aan- of
afwezigheid van.symptoaen, de basale elementen van de psychopathologie,
zijn schalen voor de zogenaamde ·status praesens· ofwe I ·present statebeschikbaat. Voorbeelden daarvan zijn de PSE (Present State Examination)
en de CPRS (Comprehensive Psychopatbological Rating Scale). Met behulp
van deze laatste schaal tunnen ook verandering in de intensiteit van een
affectieve stoornis betrouwbaar worden geaeten.

4.

De genetica speelt een belangrijke rol bij de aanisch-depressieve psychosen (is in de terminologie van de DSM-III: bipolaire affectieve
stoornissen). Bij eenei!;e tweelingen is een concordantie van 1 70\
gevonden.

5.

Specifieke oagevingsfactoren voor personen .et genetiscb bepaalde verboogde vatbaarheid voor bipolaire affectieve stoolnissen, zijn recentelijk meer onderwerp van studie. Hoge e.otionaliteit (vijandige kritiek
en overprotectief gedrag) bij familieleden lijkt een rol te spelen bij
de recidieven.

6.

Zoals al eerder gesteld, de pre.orbide persoonlijkheidskenaerken en
premorbide biologische ken.erken van patienten .et bipolaire affectieve
stoornilsen ,ijn vooral voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. In
£ndegeest WOldt onderzoek gedaan naal de .ogelijke relaties tUBlen
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unipolaire en bipolaire affectieve stoornissen en de persoonlijkheidsdimensies van de lBV en de NPV en Monoamine oxidaae-activiteit en serotonineconcentratie in bloedplaatjes.
1.

Het ondefloat dat in het proefschrift -Elevaties op de erythrocyteaembraan- is beschreven, heeft een reversibele (toestandsafhankelijke)
biologische verandering tijdens een depressie aangetoond. Oe groep
patienten .et depressie omvatte alle patienten met bipolaire affectieve
Itoornis5en, en van de patienten aet uitsluitend depressies ock diegenen
bij wie in de familie ernstige depressies voorkwamen.
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de electronenaicroscopische
vriesets-techniek. Een consequentie van deze techniek bleek het volgende:
Na ~nel invriezen van de elythrocyt klimpt de cel en electronenmicroscopisch ondelzoek toonde, dat dit gepaard gaat aet het afstoten van
vesikels of blaasjes. Deze vesikels zijn dus als aaat voor de krimp te
beschouwen en de mate van krimp hangt samen met de osmotische resistentie van een cel cq. erythrocyt.
De erythlocyten van een patient in een depressieve fase kliapen ainder.
Daarentegen blijken de erythrocyten van patienten in een manische fase
verhoogd vatbaar voor osmotische stress. Deze kIi.pen dus a~er tijdens
het snelle invriezen.

B.

De vraagstelling naar aanleiding van dit proefschrift is nu of de verandering van de erythrocyten die met de verminderde afstoting van vesikels
samenhangen, een (verre) a1geleide is van een afwijking in het centrale
zenuwstelsel dan weI direct model staat voor een afwijkinq in bet centrale zenuwstelsel.
Vat dit laatste betreft kan gedacht worden aan verstoringen op het
niveau van de presynaptische granulG, waarvoor de qranula van de bloedplaatjes als model kunnen worden gebruikt.

9.

Concrete wensen ten aanzien van de workshop -Neuropsychofysiologie- in
februari 1987:
Een verbeterde registratie ontwikkelen om bet ontstaan van vesikels vast
te stellen, in het bijzonder dit fenomeen biochemisch bepalen en niet
aet behulp van de electronenmicroscoop.

10. Korte samenvatting.

- De D5M-111 als aakkelijke richtlijn tijdens de verdere discussies
erbij houden.
- Meer aandacht voor het onder scheid tussen preaorbide kenaerken (psycbologisch en biologisch) en de pathofysiologie in de psycbiatrie.
- Aandacht aan genetische aspecten aet betrekking tot MOP is op zijn
plaats.
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- De kri.p van de erytbrocyt als objectiveerbaar gegeven bij MOP is
reeds bewezen; vereenvoudiging van bet bepalen van dit feno.een zou
tot een .eer bruikbare .ethode kunnen leiden.
11. Goekoop i. bereid deel te ne.en aan de ko.ende worksbop. (Ter voorbereiding bierop kreeg bij een .emo ter aanvulling en correctie toegezonden).
Zo spoedig .ogelijk zal een werkr~port worden sa.engesteld ten beboeve
van de komende workshop.
'

\
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• BMGT/j;/al/8S.1S0/b
B 10M E 0 I S C H E E N G'E Z 0 NOH E IDS TEe H N 0 LOG I E
Memo n.a.v. d. verkenning -neuropsyebofysiologie- d.d. 24-01-1985 (A. Huson,
funktioneel anatooa/TH Eindboven, A. Brouwers, J. Graataans/buro BNGT, TH
Eindboven).
1.

De aanzet tot deze verkenning is gegeven vanult bet wetensebappelijk
genootsebap &MGT, met de verwacbting dat er een zinvolle bijdrage geleverd tan worden vanuit de tecbniscbe wetensebappen aan bet komplexe
gebied van de neulopsyebofysiologie.

2.

De argumentatie VOOI een verkennende bespreking aet een tunktioneel
anatoom is gebaseerd op bet gegeven dat er al vergaande interdiseiplinaire samenwerking bestaat op de gebieden biomeebaniea, motoriek van de
mens en funktionele anatomie. Op de TH Eindhoven, afd. werktuigbouwkunde werd aan deze samenwerking op bet gebied van onderwijs- en onderzoekontwikkeling inboud gegeven door de benoe.ing van Huson als buitengewoon boogleraar in de funktionele anatomie. Voo~ts is de veronderstelling dat een samenwerkinq tussen neurologie en bewegingswetensebappen, ondersteund vanuit de teehnologie op het gebied van de neuropsyehofysiologie aandaeht zou moeten krijgen.

3.

Gelet op het grote vragenveld zal het "karakter van deze aktiviteit verkennend aoeten zijn en niet direkt gerieht op diagnostisebe of tberapeutisehe aktiviteiten. Gezoebt moet worden naar welke modellen aebter
welke parameters 1iggen. Een aantal grotere psychiatrische ziektebeelden zijn gekoppeld aan de motoriek. De korrelaties zijn ecbteI niet
a1 te groot, maar het streven naar een gemeensebappeIijke aodelvorming
is nuttig (boewel de kloof breed is!). Met aeer inzicbt in elkaars
methodologie!n is deze modelvorming wellicbt baalbaar. De meer mystieke, romantische aodellen zijn moeilijk bruikbaar.

4.

Hypotbesen •. b.t. bewegingspatronen:
- Er bestaat een verband tUB Ben hog ere organisatiegIaad van bet czs
en bewegingspatronen.
II is een trend waarneembaar in de
pbyIogenetiscbe/evolutiebiolQgisehe ontwikkeling van het bewegingsapparaat bij gewervelde dieren die misscbien vergelijkbaar is aet de
evolutiebiologiscbe ontwikkeling van de organisatie van bet centrale
zenuwstelsel als basis VOOI de steeds verder gaande
programaeerbaarheid van bet bewegingspatroon bij bogere gewervelden.
EI bestaat een gIoep basisbewegingspatronen aangevu1d met programmeerhale bewegingspatronen. Bij hogere gewervelden komen relatief
meel ploglammeerbare bewegingspatronen bescbikbaar. Dit veIgt ook
steeds langere prograameer(leer)tijden. Dit fenomeen wordt bestudeerd
bijv. bij kinderen, waarbij bet tevens interessant is om na te gaan
of de reduktie tot basispatronen bij ouder wOIdende mensen ook in
kaart te brengen is.
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5.

De vraag is of de aotoriek diagnostische en/of therapeutische waarde
heeft. In hoeverre kan de bewegingsagogie in therapeutisch opzicht
kompleaentair of zelfs substituerend zijn t.o.v. de psychofaraaca. Vat
is de waarde van body language (Buitendijk, psychofysioloog).
Een mogelijke bijdrage aan deze verkenning kan komen uit bet onderzoek
van Buruaa die in het onderzoek naar faraaca kijkt naar bewegingsstoornissen in de extra-pyramidale banen.
Ook valt te overwegen oa een empirische benadering te volgen door vanuit een zekere overvloed aan metingen achteraf tot aodelontwikkeling
trachten te komen.

6.

Bewe~ingsanalyses

aaken is mogelijk. Een probleea is de scheidbaarheid
van kleine (beginnende) afwijkingen en variatie van het als noraaal
geaccepteerde bewegingspatroon. Bet probleea wOldt nog vergroot door de
oastandigheid dat niet of moeilijk te refereren valt aan de nietpathologische situatie voor het ontstaan van de afwijking.

1.

In de fysiotherapie bestaat een varieteit aan scholen die zich - aet
verdeeld succes - manifesteren in een o.gaan met het funktioneren van
de totale mens. Dit zou samen m@t een psychiatrisch totaalmodel als
uitgangspunt kunnen dienen. Verbanden kunnen dan worden gelegd tussen
bijvoorbeeld gedragsontwikkeling en motorische ontwikkeling (Prechtl,
au Groningen.

8.

Afspraken:
Dit besprekingsverslag wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden.
Huson zegt toe o. vanuit zijn vakgebied een bijdrage te leveren aan een
worksl.op op dit thea~iL
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BMGT/jh/ml/87.058/b
Hofhuis, J.
B 10M E DIS C H E E N G'E Z 0 NOH E IDS TEe H N 0 LOG I £
Memo n.a.v. deverkenninq -Neuropsychofysioloqie- dd. 02.02.87.
(J.Jolles/Psycho-medisch Streekcentrum Vijverdal, Maastricht. J.Graafmans,
J.Hofhuis/T.U., Eindhoven.)
1.

Doel van dit qesprek is een ori~ntatie, voorafqaande aan de workshop
neulopsychofysioloqie, te houden op 26 februari '87, om te bezien in
hoeverre onderwerpen op het terrein .van de neulopsychofysioloqie een
aanleidinq kunnen qeven tot qezamenlijke verkenninqen en/of qemeenschappelijke onderzoeksprojecten.

2.

Professor Jolles is werkzaam ala neuro-psycholooq en neurochemicus aan
de Rijksuniversiteit Limburq. Zijn ~erk en dat van zijn medewekers wordt
uitqevoerd op het Academisch Ziekenhuis en het psycho~mediach atreekcentrum Vijverdal te Maastricht. Hij houdt zich momenteel ondermeer
beziq met computer ondersteunde psycho-diaqnostiek en revalidatie van de
mens als informatie-verwerkend systeem en is hoofd~project-leider van
het Universitarie hoofd project 'Verouderinq'.

3,

In het rijtje technologische invalshoeken in de neuropsychofyaiologie,
mist Jolles naast de chemie, fysica, electrotechniek en werktuigbouwkunde de informatica.

4.

Vanuit de kant van de psyehologie is er veel toe te voegen aan de diseuasie: Hier wordt o.a. genoemd de computer ondersteunde psycho-diagnostiek. Jolles is bezig m.b.v. een personal computer de psychologische
testen herhaalbaarder en betrouwbaarder te maken. Op dit vlak werken een
experimenteel psychologen, neuropsychologen en computerdeakundigen
samen. Ret onderzoek gebeurt m.b.t. de cognitieve psychologie, d.w.z. de
mens als informatie-verwerkend systeem:
Stimuli ---------------- proefpersoon --------------- reacties
b.v. beelden
of geluiden
Op deze wijze is te onderscheiden of er een stoornis beataat in de zin
van een onvermogen tot waarnemen, dan weI geen onderscheid kunnen maken
tU5sen het waargenomene en wat al opgeslagen ligt, dan weI een stoornis
in de omzetting naar eventueel noodzakelijke motoriek en de planning
daarvan.
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5.

Verdere bezigbeden liggen op het terrein van de artificial intelligence;
het eerste stadium van de ontwikkeling van expert systems m.b.t. de
diagnostiek van dementie wordt binnen korte tijd afgerond.

6.

Het volgende stadium betreft het gericht zijn op de algemene neuropsychologie, d.w.z. stoornissen die met de hersenen te maken hebben, d.w.z.
de bogere cognitieve functies. Gekeken wordt o.a. naar stoornissen, die
een relatie vormen met het EEG: -event related evoked potentials·, Men
kijkt dus naar welke hersendelen wat voor soort relatie bebben met
bepaalde stimuli.

7.

Ook de analyse van het EEG-signaal heeft hierin een plaats.

B.

Schaart zich als psycholoog in het "schema van de psychiatrie" in het
"biologiscbe vakje". Denkt dat er nog weinig mens~n op het niveau van
het behaviorisme bezig zijni de cognitieve psycbologie heeft bet behaviorisme verdrongen.
.

9.

J011es overweegt deelname aan de komende workshop. Ter voorbereiding
wordt dit memo ter aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jh/ml/87.073/b
Hofhuis, J.
B 10M E 0 I S C H E ENG E Z 0 NOH E IDS TEe H N 0 LOG I E
Memo n.a.v. een gesprek over eventuele aanvullingen op de resultaten van de
vorige workshop -Neuropsychofysiologie N en eventuele aanvullingen op de
verkenning tot nu toe, d.d. 4-2-1987.
(G. Koster van Groos / Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater, Rosmalen; A.
Brouwers, J. Graafmans, J. Hofhuis / TU Eindhoven).
1.

Bij het ingestuurde stuk over -De betekenis van de diagnostiek- is het
concept van de OSM-III-revised aangehouden. De samenstellers van de OSMIII erkennen dat de consensus -for the time being- is, wat wil zeggen
dat men over verbeteringen moet en wil blijven nadenken.

2.

De OSM-IV zou in '92-'93 gerealiseerd worden doch inmiddels zijn er
zoveel nieuwe feiten bijgekomen, waardoor de huidige OSM-III teveel
tekort zou schieten, dat een revised-OSM-III ontwikkeld diende te worden
en deze is officieel, d.w.z. ook in de Verenigde Staten, waarschijnlijk
klaar in juli '87.

3.

Hoofddoel van de komende workshop in februari is inzicht op het terrein
van de manisch-depressieve-psychosen, gezamenlijke onderzoekbeoordeling
en ontwikkeling van zinvolle nieuwe onderzoekprojekten.
'.'

4.

Enkele onderdelen waarop by. een nieuwe consensus gezocht wordt zijn:
- naast de descriptie op dit moment ook kijken naar het verleden, b.v.
de hoeveelheden alcohol die iemand heeft gebruikt, of de hoeveelheden
caffeine. Deze waarden kunnen als meetbaar worden beschouwd.
- de dexamethason-suppressie-test (OST) blijkt niet meer zinvol, daar er
teveel vals-positieve uits1agen zijn.

5.

N.a.v. de vraag of er al technologische aspecten in de DSM-IlI-r zitten
(Graafmans) antwoord Koster van Groos dat er nog geen exactheid in de
zin van getallen in zitten; er zou gekeken kunnen worden naar de betekeni.s van verminderd bewegen of trager denken. Als een patient met een
bepaalde handeling niet birinen een bepaalde tijd klaar komt denkt men
by. in de richting van een depressie.

6.

Er is een veelheid aan theorieen in de psychiatrie, maar niemand haalt
een theorie echt onderuit (Koster van Groos); dit is een methodologische
barriere. Theorieen (modellen) over %o'n komplexe werkelijkheid laten
zich praktisch niet falsifi!ren noch verifi!ren (Brouwers).
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7.

Met betrekking tot de termen betrouwbaarheid en validiteit wOldt ter
uitleg gegeven: voor een baskett-ball team zijn er lange mens en nodigi
als je nu een team selecteert van aIleen mensen langer dan twee meter,
dan heb je een zeer betrouwbaar lIeetgegeven. lIaar waarschijnlijk een
slecht team.

8.

Luria uit Rusland heeft gewerltt met oor!ogsgewonden, die een Itogel door
bun boofd badden geltregen en dit badden overleefd. Door na te gaan hoe
de baan van de kogel was geweest, Iton men een link leggen tussen de
delen die waren uitgescbakeld en gedragsveranderingen. %0 kon men causale verbanden leggen tussen storingenen loltaties in de hersenen.

,.

Wellicht kan er een relatie gelegd worden met bet I.P.O. (Instituut voor
Perceptie Ondenoek) m.b.t. de diagnostiek van de MOP; tijdens een
depressieve fase is de monotone spraak bekend, d.w.z. er vindt een
vertraging plaats wat zicb uit in tangere pauzes tussen de woorden en
een veranderde toonboogte in de spraak. Bet IPO is in staat de spraak te
karakteriseren met een aantal kwantitatieve data (Koster van Groos,
Graafmans).

10. Met het ouder WOlden ziet lien lIeer depressies ontstaan; dit beeft waarschijnlijk ook te malteo met de boeveelheid handelingen en dingen, die
een mens tegelijkertijd aanltan: b.v. op twintig jarige leeftijd 3 dingen
tegelijk, met vijftig jaar 2 dingen tegelijk etc. Als een mens van
zestig jaar nu teveel bandelingen tegelijltertijd moet do en zou dat een
depressie in de band werken.
11. Belangrijk bij depressie zijn de dagschollllelingen: als ielland b.v. 's
morgens meer presteert dan 's middags en hij werkt bij een organisatie,
waarbij dit niet syncbroon loopt, dan zal deze verboogde stress-factor
een verboogde kans op depressie geven.
12. Expressed eBlotions zijn aan bepaalde psychos en gebonden, lI.n. de scbizofrenieen. Bet is in deze belangrijk te kijken naar de mate waarin in een
bepaald milieu emoties geuit (kunnen) worden; dit feit om bij de oorzaltelijke factoren te betrekken en am bij de tberapie op in te gaan.
13. Met betrekking tot de prodroBlen zou men zicb kunnen afvragen of verstooId slapen als afwijkend moet worden gezien of dat bet een normad
verscbijnsel is in de zin van een poging tot regulatie (vergelijlt bet
rillen bij koorte). Bet feit dat een depressieve patient zicb beter
voelt op de dag na een nacbt van opgelegd wakker blijven zou pleiten
voor bet feit dat we de verstoorde slaap als een Dor.ale poqing tot
regulatie kunn.en besehouwen.
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14. Het is belangrijk een mens in de tijd te bekijken; het wordt realiseerbaar geacht om hiervoor ook een bio-feed-back systeem te ontwikkelen
(Brouwers).
15. Met betrekkih~ tot het proefschrift van Goekoop, waarin de osmotische
resistentie vande erythrocyt een maat zou kunnen zijn voor het zich
bevinden in een depressieve dan weI manische fase, zegt Koster van
Groos, dat hij werkelijk hoopt, dat dit als een agouden standaard W is te
gebruiken. Bet vereist echter de ontwikkeling van een eenvoudigere
meetmethode.

16. Ir is zeker geen bezwaar tegen objectiveerbaar meten in de psychiatrie;
bepalingen zijn tot nu toe sterk 5ubjectief; alles dekkende meetbare
informatie zaizeker niet zo eenvoudig gerealiseerd worden; omdat de
wens in deze sterk aanwezig is bestaat het gevaar dat men te vlug denkt
zo iets gevonden te hebben.
17. Wellicht kan er uit de workshop een soort forum groeien, dat eens per
jaar bij elkaar blijft komen op zoek naar Wgouden standaards·, waarlangs
de diagnostiek in de psychiatrie kan plaats vinden ..
18. Bij een wezenIijke interesse vanuit de RIg acht Koster van Groos Maastricht een goede plaats voor een aktieve rol in deze, so wie so onder te
brengen bij een medische fakulteit.
19. Dit memo wordt ter aanvulling en correctie toegezonden aan Koster van
Groos. Hij heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn op de komende workshop op 26 februari 1987 en is bereid daar een nadere toelichting te
geven op de revised-DSM-III.
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fH Eindhoven
IMGf/tb/al/86.334
Brouwers, A.
juni 1986
BIOMEDISCHE EM GE10MDHEIDSfECHMOLOGIE
Meuropsychofysiologie
Enkele gedachten.betreffende Millers theorie over levende syste.en.
,.

fijdens een gedachtenwisseling d.d. 23-6-1986 (ref. aeao BMGf/86.322)
opperde Koster van Groos de aogeli;kheid a. voor de beeldvoraing over
Manisch Depressieve Psychose (MOP) e.e.a. te benutten uit het begrippenkader gegeven in het boek -Living Systems· van Jaaes Grier Miller
(McGraw-Hill uitgeveri;).

2.

Onderaeer worden hierbij vides van 8ertalanffy benut (lie o.a. zijn
outline of general systeas theory in 8ritish Journal for Philosophy of
Science (1950 134-165). Deze lijn bekend."Zijn organistische systeemleer aaakte eerder al indruk. 8ij een systeem worden noraaal een aantal
subsysteaen of ele.enten beschouwd die feder voor zich specifieke
eigenschappen hebben. Een levend systeem 10 stelt Bertalanffy wordt
onderaeer gekenaerkt door het feit dat in ieder eleaent of subsysteem
eigenschappen van het gehele systeem voorkoaen. Praktische toepassingen
van zijn benadering lijn ons echter niet bekend. We louden daar eens
een speurtocht naar kunnen aaken.

3.

Ma een vlugge kennisaaking aet de alge.ene theorie v~or levende systeaen van Miller bli;kt dat hierin een integratie tot stand is gebracht
tussen een groot aantal relevante wetenschappelijke invalshoeken tot de
kennis van levende organisaen. AIleen de invalshoek van 8ertalanffy
bezien IOU geen recht doen aan het geweldig brede wetenschappelijke
draagvlak van deze systeeaaanpak van Miller.

4.

Miller beschouwt hierbij koapleze strukturen waarin processen van het
leven plaatsvinden; als konkrete systeaen in bet ruiate-tijd-da.ein;
waarbi; bi; een zevental hilrarchische nivo's onderscheid: cel, orgaan,
organisae, groep, organisatie, aaatschappij, en boven dit alles supranationale systeaen. (Hij doet dit hier in nGvolging van de ekonooa
Boulding, 66n van de oprichters van de Society for General Systeas Research) •

5.

lijn centrale stelling is
·open systeaen- (i.e. die
aet hun omgeving), waarin
bewerkt van verschillende

dat we op al dele nivo's te·aaken hebben aet
dus op een of andere wi;Ie in relatie staan
·inputs·, ·throughputs- en ·outputs· worden
voraen van aaterie, energie en inforaatie.
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6.

We voegen bier als definitie toe: Een systeea is open, vanneer et een
verla.eling entiteiten bestaat, die niet tot het systeea behoort, aaar
die de toestand van het systeea befnvloedt, respektievelijk befnvloed
vordt door de toestand van het systeea.

7.

fevens aerken ve hierbij op dat het hierbij gaat oa de teus van een
systeeagrens. In de gegeven hi~rarchie van systeaen wordt deze ,rens
steeds ruiaer bepaald. Een onderzoeker van een bepaald open Iysteea
beschouvt dit tach vaak als ,esloten. Bij Iaat dan de relaties aet de
oageving buiten bescbouving, als niet relevant t.a.v. lijn probleeastelling, of als iets dat bij aeent te tunnen vervaarlolen. In veel
ondefzoek is het stellen van de grens van bet systeea dat aen beziet
een van de aoeilijkste stappen. Er is altijd vel een red en oa aeer aspekten in je onderloek te betrekken (alles hangt aet alles saaen), aaar
,a je hierin te ver dan vordt een onderzoek vaak veer onuitvoerbaar in
een eindige tijd .et eindige aiddelen. We aenen dat dit soort dileaa.'s
zich ook vaak in de psychiatrie voordoen.

8.

Bovengenoeade punten bieden nag veinig nieuvs, t.a.v. de algeaene systeeatheorie. Een definitie van een systeea spreekt van: Een verza.eling van entiteiten vaartussen onderling relaties bestaan. De entiteiten varden hierbij gezien als de eleaenten of delen van een sYlteea.
Ian de entiteiten vorden eigenschappen of attributen toegekend. Door
dele eigenschappen zijn Ie onderling te onderscheiden. Deze eigenschappen bepalen de kenbaarheid van de entiteiten. Soas is lo'n entiteit
(eleaent, deel) 10 komplex, een systeea op zich, dat aen spreekt van
een subsysteea. In de keus van zijn entiteiten, subsysteaen ,eeft Miller, de essentie van lijn algemene theorie over levende .ysteaen. Daaraee terug naar Miller. In de bijgevoegde tabel 1-1 ,even ve lijn lijst
van 19 kritische subsysteaen. Om hiervan e.e.a. beter tot ons te laten
doordringen trachten ve hiervoor (vat vri;e) vertalin,en te vinden.
lijn benaaingen voor deze 19 subsysteaen laten ve ongevijzigd.
&ubsysteaen die lovel IAterie. energie als infgrlAtie belerken.

1.1

ICRtQ4YkCt: het subsysteea dat in staat is een ander systeea, analoog
aan zich lelf, te doen ontstaan (reproduktie-systeea, reproducent).

1.2 IQYOd.ty: de begrenzing, die de koaponenten van het systeea oavat, bi)eenhoudt, bescherat tegen ongevenste invloeden van buiten, en .pecifi6ke input en output doorlaat van aaterie/energie en intoraatie (de
grens) (opaerkelijk dat Miller de systeeagrens oot als een lubsysteel
bescbouvt) .

Subly'tClen die Itteril/eDerpic beverteD.
s.3 IDgOltgt (IN): het subsysteea dat aaterie/energie van buiten naar binnen brengt over (door) de Iysteeabegrenzing.
s.4 OilitibUiQt (DI): het intern transportsysteea.
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a.S CODVI'tl': de oazetter van bepaalde input in aeer bruikbare vora
a.6 rrQduccr (PR): produktie-syateem voor voraen van .. terie/energie
(t.b.Y. laken als groei, beratellen van achade, Yervanging Yan eyste.akoaponenten, energie voorliening, dragera VOOI infor..tie).
a.7 IItterLeoc,gl.ltor.gc (IS): opslaglysteea voor bepaalde voraen van
..terie/energie.
a.8 IIt,ud., (EX): bet subsysteea dat ..terie/energie yan binnen near bui·
ten brengt oyer (door) de aysteeabegrenzing .
•• 9 IOto, (ND): bet aubsystee. dat lorg draagt WOOl beveging.
a.10 Supporter (SO): dragende konstruktie voor de verscbillende aysteeakom,onenten.
SubsystClen die inforaatie beyer ten
•. 11 Ioput.trlolduce. (it): bet sensorsysteea dat inforaatie dragers binnen
bet aysteem blengt en vaar nodig o.zet in een vora geschikt voor een
funktie binnen bet aystee•.
a.12 Jot.roll.trlolduce. (in): zet inforaatiedragers om in een vora geschikt
voor overdracht binnen het aysteem, daar vaar dit van belang is.
s.13

Cblon~l_lod_o.t

(cn): intern kanaal, of netverk, voor tranamiasie van
inforaatie naar elementen in het systeem.

s.14 Decgder (de): zet ontvangen inforaatie om in een vorm die binnen het
systeem -:begrepen a kan vorden.
s.156110eiltO[ (as): het subsystee. dat de eerst stappen van een leerproces
uitvoert, vormt blijvende associaties tussen verschillende inforaaties
in bet ayateea.
a.16lelgrl Cae): geheugen, tveede fase in een leerprocea, opalag van ver·
acbillende aoorten inforaatie in bet systeem voor verscbillende perioden in de tijd .
•• 17 Decide. (de): een subsysteem, dat inforaatie ontvangt en uitzendt van
en naar (aIle) subsysteaen en daaraee bet bele .yatees kontroleert .
•. 18IDeode, (en): vertaalt interne inforaatie naar een vora gescbikt VOOl
overdracht naar systeaen in de oageving.
a.19 QutRYt.t"Dlduee, (ot): genereert inforaatiedragers vOor gebruik in de
08geving van bet systeem.
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9.

In enkele hoofdstukken bespreekt Miller in zijn beek een groot aantal
a.pekten t.a.v. fundaaentele begrippen in de systeeatheorie, - systeeastrukturen en processen, - hypothesen t.a.v. levende .y.teaen. In een
hoofdstuk be.preekt hij a.pekten van overbelasting door input-inforaatie. Vervolgenswijdt hij hoofdstukken aan aIle systeeanivo's genoead
in punt 4. Tot slot geeft hij dan DOg een hoofdstuk vol kODklusies.

10. Oit totaal van 1102 pagina'. laat licb uiteraard Diet beknopt saaenvatten. We louden ons uiteraard kunnen beperken tot het hoofd.tuk over
organisaen. De invulling van de verscbilleode sub.ysteaen voor een or,.nisae ,eeft Miller weer volgens tabel 8-1, hier bij,evoegd. Voor een
vrouw is e.e.a. geduid all aangegeven in de eveoeens bijgevoegde figuur
8.1.
11.

De vraag dringt licb nu op of aet dit begrippenkader van Miller een
onderwerp als MOP kan worden bescbreven. Vervolgens dient de vraag lich
aan of daaraee dan iets bereikt kan worden. Naar aijo aeniog zal aen
zich hierover than. vanuit de psycbiatrische invalsboek aoeten uit.preken alvorens hierover saaen verder te peinlen. Persoonlijk blijf ik
bereid oa hiervoor vanuit de sy,teem theoreti.cbe invalsboek ge.prekspartner te lijn.

12.

Een aodel is goed indien de de.betreffende wetenschappers daar iets aee
kunnen aanvaogen. Des te eenvoudiger het aodel des te beter. Persoonlijk gaat voor MOP mi;o voorkeur voorlopig oog uit naar een vele globalere scheaatisering als aangegeven in het aemo BMGT/86.322.

Bijlagen: Uit -Living Systeas· van James Grier Miller
- tabel 1.1.
- tabel 8.1
- figuur 8.1
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ONE CENU.\l '"fOllY Of l~ SntEMt

,

...,1ISYSTIIoIf> WHICH 1'II0C'115 IIOTII "",TTU-INtll(,;" AND INfOIt ...... 'I"N

J.

R""'Hff', tht lubsysll'm whit'h is capalo~ 01 .-ivinll ri!Or 10 DlhC'r .~..t..m~ limilar to thC' OM It is III.

2. "'uIIJ,ufI# t~ ~t-sYM~m ;; thtt rerimctfl' uf ...yst~hold: ;~8.ther t~ mmptnwntl which make ur thf IYIt(lM~ protech
"'"" f _ fI'IvitonlMfltal s,,"lt'S. II'Id ..cludC'~ cor prrmil5 C'nlry In v"riour.
of mltlC'r-t'fIl'!1Y IfId inf.Jf1DIIIiOll.

""It,

_5

_vm",,, WHInI

IUIIIVSTlIolf> _IC"H ..lOCUS IN'O ....T10N

PIIOC'1:I11 .. ",Tn;I-INUCY

,t. IIfRtUlIf, tht WNy!Itl'm whim

". 'H,'"' "II,,,,,#lIur. '''', ..........
ry .u""'_ which brinlt'
inl.. I"" "),,,ll.'m. dWRIl'"IlIh.'n>

brins~ mltll'f-fI'It'rll~

tht II}'!IIt'm blIundary &om Ih. t'nvilOnmml.

IIlark!.'f......mnll'nfOfnwlK>n

tu DlMr m,,".. ,-t'nl'fl")' form~ 5uit.b~ for trall"",i••i"" wilhln
il.

J ~. 1..", .....1 t""""ltr~'. tht "'MOtv ..ub!O~m which
fl'CeIVl'S. ITurn 5uky.lem~ t .. compOll...nts ""llh,n t"', .Y51t'm.
_",PTS b..ring informalion aboul li!Dillelnl altf'flhon~ in

IhoM' IilIb~!fstrms or compOll.nts, chlnglng Ihtm 10 other
mall('f-t'M'!'&V form~ of II sort which can ~ tr'Mmiltt'd
wilhin it.

4. DiS/,ibu'n" Iht' iubsYSIl'm which Clmfl inpUl1 In.m
outsidr 1M .ystl'm or outputs from iI. wb5y~t..m. around
Iht SY"'It'm II' f'Mh n>mf'('lfl{'nl

U. CI....",,/ ."tllI..,. Iht lublyslflll compoit'd of • sinll"'
mult' in ""rsie-... Ispace. or multlp" inMfC'OIIlIft'It'd toIIlrs. by
which mark..,.. b..ring information aft' tflll,milled to.1I parts
of lhe s!"I.m.

11. ClI'II't'I'fr,. tht .ubsystl'm which chanll.~ Cl"rt.ain inpul<
to Iht sf'I\'m in'I' form~ moft' uSC'/ul'ur Ihe 5J'l'Cial ,.....O«',,~,
of that particular IY"""'.

14.
th.. subsystC'm ""hich ..lte", 1M codr 01
inf(ll'malll.n Inpullo illhroullh Ih.. inpul tran5<iul.'t'f or inlrmal
I,.. nodl..... , inl" a "privall'" cud.. Ih.)1 c.n be:' UM'" inll-m"lJ~
lo\ Ih.. ,!"'wm

6. ProtlU(u. Iht subsys,ll'm whit'h forms stablto association.
thai fl'ldufl' for .isnificant .,.nods amons matll'f...nerg~·

1.~. 1U:i<I.. mtor. Iht subsystem which (.rrilll out the' finl
1I11le' of Iht Iramlng p_s. IormlnlC'nduring Issoci.tions
amnn" items "f information in Ih.. IvstC'm.

",pull 10 Iht system Of OUipuls 110m its convrrtt'r, tht
mlMri.1s .ynlhniZf'd brinl'or SlOwlh, damage' repaIr, 0'
wplan'mml of n>mponrnls 01 lhe sy'l('m. nr fm ,.....,.... idtnj:
1m movinl\ or """"liluhn!: Iht """If'II\" outPUI' nl
"".... Ik... u, inl..nn ........ tnM...." 10 iI_ """"",yo.lt·m

D,'.·".,.".

-..V

'1. MIIII~"'l'IIt"R" _'II"'~. tht tubl),,,,,,,, whit.. nllains in Ihl'
.,.tem, for different prriods of limt', deposits of v.riuu. 50rt5
of -ttrr..IIIII'p;!f,

'f>.

".'1I. the IlUbsyslt·m which cam.... "lit tilt' ___,nd

M.·..

11.1" of I"" IHming ,rocfls, .torill, various sorts of
information in tht ay.t.m for diffrrt'nt J"I.'riocb 01 time.
17. n.,.~.fr •. Iht f'Xt'CU1iVl' lulosVllf'm which _iv..
information inrUls f _ all ()Iht'rsubI'\'~lrml.nd lransmits
to Ihtm infotmatiOll outputs Ihat control tht enlirt' .yst.m.
18. l"'·•..,". Ih.. subsyllem which "It en the tad.. of
information inpul 10 it from oth('r infonnation plOC'flljn"
Iubsyst.m., fl"(lm a ","val(''' c.:>CII' uH'd intrmally by the
.y... m inlO a "public" tad.. which cln ttl! InMtf'I'('lC'd by
other _~~I in il. fI'Ivironmenl.

., Ezf"",,,. tht IMIbsystrm whim tr_mill matlfNmC"l'f:~'
out of tilt' Iystf'm III the Ionn. of products Of w.sIH.
,. MIllo•• the Wbsystrm whim mows tht s..tem or parts
of it ill nllaliOll 10 part or .u 01 it. ,,"vironm'"t or mOVfl
_poIIt"IIts of its ,,"yironm,,"1 in fl'1.hon 10 ••ch othtr

roo

S"Pl'4'rft'., Iht lMIt-..y"'l'm whleh _int,ln5 tilt' plOJ'l'r
'pllial nllatiOlllhips Imt'll'lgeotnpOlll'ftIS of 1M s~"""'. sa Ih."
they t'IfI inlc."ACI without Wl'ilhhng t'lth othtr d(twn or
II'Owdinll I'lIIC'h IIfhtr

l!t. (Nt/'fl' " ...,d"rt,. the IlIbsy.wm whiclI putt out m .. rkt'~
~.rinl information !rom the .~.trm, manlin, _.brs
within Iht .yllt'lll jntu othtr maue.-t'ftrtSY fcorms wllim un
b. Ir.nsmittrd O\'t'. mannels in Iht lIystl'm'S _ilOnm.I"
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,N_.....

3.1 IV.''I'STI_ WHICH "OCII~ IIOfH .. 4TT1.·INUG,\, AND
TION
3.1.1 ItqtrtHlllct'. In lunai .•po...·bHrin' olJant; in p"ntl. lIamlms. pillili. 1Iftd•• arid thel, - . . r y ......,_. IUch .. 'Nits
arid IIftd pod•• ill .. imals. ens. aperm; the MK,lands in which thll!)' dewIop. IftIltlIll •• arid ..-.-y 1InICture. lIfti,,"" • .,h
a5 incubator

/tON_,.,.

'.1.2
Inl~. lib epidmnt. or INIrit III planll. _brMft. Ikin. IIlttmallkellton. fur. '-i,. fDthers. 1InIft. or
corn_ 01 animals; anllle'" IUch a. hal. tIIp. mat. auil. dlW"'" lUll ...... ' ..ndul'~ IOUII

,., IU."_S

'.2 RlNYIft.... WHICH . - -......, . , .......C'l'
1.2.1. ,.."."". In fvn&i. fI"lMfIII; in plants. l'OIII tipa. ttomata.
epithelill etlis. and _ e IeCftaory .tNctu_lib l..tKIn .lind
lI'aps; ill MiaIAIl. openillp inlo dipltiw apICfl. ~h as CfOfttral
IIIvil, of CViI!ItTtIft'a," or anal entrances 01 """"ltft. mouth.
NIfrib. IIIDs. Ikin. IIftd ~mry 1tNCtu_ such. dli ••
Mel i-I; lIftiflets. IUch alII_II Ivbf.'. lynn",

"'tadft.

WNICIIPIlCICIIII_MAYION

3,3.1 111/"" 7",,"'11((". The tot.'i'~· 01 the CDmf'O'Irnls of all
!hI' _lOry mod.lilies induding. In .... hum.n _,ng. Ihr r"".
the vntibula, and auditory parta of th9 I'm. ~"'OD In
!he- nOM and toniII&', nerw mdin,s arid receptors 'n the skin;
-r«iaUHd I'I!n'f'kIn In 1M ,kin; Ipllc:iaUIfCI ~tors ill "Ihr.
1fH'c:i1lt. allch •• in pipolls. for lIUIJ!WIic fielel., and in lCMpHo
lith. for I'ltctric.1 Midi: arti',"" ,.,h .....10 _l'iwr.
IrkovIItGn nKewer. tl'kphone rKeivft'. public add_ IYlI..m

....m

0;.1";""',..

3.3.2 ,,,,,""'" 7'lIn"llIl(I". PostlynAptiC "'IIiOftS of _rons
with which .fflmrnllK'u,OM from or".n,.yn.pse; rKllplO' CIIII.
within Ihe ",nl,.. , Ml'\rOUIi ,,.Ittm thllt ","i." .nd ',a"sduc.
"jAn.luNut C'htmiraland ph."siea' slatrs of Ihe bloodst,.,;om.

3.2.2
In plants. the vascula, tvIIfm. indudinlt
trachelds Md th" wins 01 k.Vft; IrI animals. the cent",1 caVIll"
01 CViI!ItTt......les. ('_1$ of spon,eI. and blood ancllymph
vascula, .,.tfml 01 hilher srecie5

~.~.3 Ch",ml'l",.J !I.,./. In plan'~. Iht yac:ula, ."..trm.
tnclud In, tr.chtld, and the VIIins of k.vel, whICh COIIv,y
hnrmont'<; in animals. th' ","lI'al caviti.. of coeItInltftlrs.
canal~ of spon"n. and blood .nd lymph yascu.... s,slrftll of
hil\"e, Ip«if' which COftvry hormOftft; the MlWor" of nl'\ll'Nls
which inll'l'tOllnKtlall ","1m of Ih' e1mlr.11'Ift'YO\I$ .,..tl'm .••
wril •• the po.'fIph.ral Mural Mlwork

:U.3 CtNI'I",..,tr. In plants. M,.. known al !hi~ kvrl: In
Mllmal... Ihr I'At>Uth. Iftth. tMAur. a~MlC'.M"d mUKul.'u.r.
MUvllry ,lands. IIMlIICh. hW'f. Itallbl"ddl". pancrt'lls.•nd sm.,n
in""",nr

3.34 Om"'.. , Cfltaln cell- III _
OIJIfII. Ii.... ..,.inal
bipolar ..nd lIanli:hon (1"1$ and cochl"., bipolar ails;
lIurI,·i. and C\lhe, «nlm whl'rl' .ffll'ff'ftl nf.uronr. 'ynap<!';
ronical Iil'I\sury proj«hon.and a_ialhm ."'11 for earh IC'II......Y
m."I.,liIy; IN ""mma-rodl'd Unltui"i(' Infmomation prnt..... inll.
"·m",,,,,,),>.ic: ..1 aft'a or d ..ml",,"1 hrml'.......... nI hum..n "'olin.
,,""aclh IUch .at; co.lln" marhlM. pattern ~llIon 4orvtc.·
l.:1.S A..4NUII"•. In 1111\111 and pIant<. prnlNlblv __ ..ills at
Ihl~ I.•...,.; ift animllis. lp«iI..· (lIIftpc>nrnI' 1M" an..wII

3.2.5 M""t,·[nt'.,,, S/"'~~r In "Ianl<. ".1\1~. ct..." •. mo,<.
'lft'dl. tubf.'rs. fruit; in anim.'", fally tiISIIM. hYrr. K.llbl ...t.s ....
bon. mlllTOW.mulcles. bonn .•pI~n. u,inary bI.dde'.luwrr

:\.~.f> M"...."., In IUllli .n.! pI.nls. probo!lt>lv n!.lM """" '"
Ih" "'vel; in anim.ls. aprcifit C'OIIIpont'ftlr. nut kn..wn

bowel

sang"•.

'.3.1 fJC'nll". In plants. ~·ptaducin.'i""....; in
anlm.ls. tft'Iain nl'Ul'Oftl; pituitary and othrr tm4ucr.nt' ,I.nd •.
11'",1,.1 horn "ucki oI.pinal cords. motor n.,It" 01 ai, pariS of
the b'olin, cvrticallllOlor
"ud&'i 01 Pft'llnalionic
.uhmomic pathw.ys and parts 01 """",..1 c:orIt'a which WIld
"'"u....n< intI' Ihrm: aU or many nudti of "nontpKific" and
limhl" art'''' and I...... mrtic,,1 rrprt'!IC'ftt..tion 1...;0.; nucle>i a"d
"',heoll .,....,~ ~dIUm; anif«b I!o\IO:II ... e.ku........
computt-r

_.1;

0'

3.3.11 hnt<k,. NoM' known in fonJl:i arid p!ant_: in Mim.. "'.
nocrift&' glands which ""tput .Iph.-rodf.od pMromOftfto; kor
bf.'t.-rodf.od in'-atioll pr'OI.'a.inl' apecifit C'OIIIpoMn.1 nOl
~;

Ewrv"',.

1.2.6
In plants. _ _ _ and totomlOlI oIlNws; in
Iftimall, openi", 01 the amtrlll cav~ of mPkn""....... o"l'run~
01 the ca_ of 1fIO"IH. IUd""". UNlet!>. UlWthr•• IWdum ••nu~.
lunlli. bftoalhinllC paNRfi. sweat·"landl. birth candl. b"'........
mouth. poiaon aJancb. muIk glands; artif.acts ~h as _
Of
do\Irh, t'quipmmt
:5.2.1 Motor. In fu",i.lIftdopIasm of lIi_ molds; in plllnts.
liquid-lili&'d bulbs in _itiw plants; in animals. mlUClH.
fasci •• bonn and joint. of spKialil:ed (lIIftp('ftlmt~ '111ch HIf',:<.
winll; artifacts 1Uch. caM. -"inll ch"ir. whft'lch..... c.rt,
autO!llObilt'. . ."', row!:lo.ll, broom, hamfMf. _ing marilinI'.

IIt.iN tool
3.2.8 s..,.,.(lf'fl'f'. In piaI'll. all w.ll. ttdltrrnchym.. : in
animals. 1IbIeton. ""'dolli. liJarnmls. joinl or,ulil's. musclr'.
larda: artifacts IUch • chair. Md. platfOl'lft
•

.ft.

pI'OC't'ISi"".

for __ ma~ symboliC' inform.lion
01 dominant hemi.,...... of !ulman brain

tl'mJlClf'OPll'iftai

0.,,.,,

3.3.'
T,.._m. Ibocrinrpndswhich prDIIuc"nd
ran. of ,lIINdft' which .......r Ilpha~ phIromonIts; for
brta-and pmm.-cocIflS in'-alioll pI'OIIIIISlln,. romflOMnts of
motor indudin" lips.. 'Glllue. soft paIat•• "ryna,IUIIII:" handl,
fm. mulCIt'. 01 chrII.nd abdomrn. tail mu~It'1 0I111os. small
m\lOO('.... which I'lIt..... the hair of • c.t, w.tlko5 rtf • ,"rltll!)'. orpn$
Ihat (Oior S i _ filIhting fISh; _.1" .nd 45.nd M.rby
"'!lions 01 inlmor fronl;ll ('(111" of dominant hemi~ nI
human b..in; artifacts such • "",ri!. "",. IYf'II'Wrllft,
mIcrophone. ,,,diU t,.nlOlllltw,. "VI,"", tt'll\iI'/IllIe,
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"..... A --.an. Sublys~ms of 1M _ n , or IIIoIjor componmlf of IMm. 1ft identified.
Su"'yltems whidl p!Utf'U both ",.tler·l'n!lJf&v .n.t inform.lion: RrplOd_ {IWI . ...,iUili.;
(10). wn.
SublYSI_ whICh pn!C'\'1i6 _r-eMrzy: ina<'5tor (IN). moulh. lunl; o...lributor (DI). !wan and _nettinl ~ of yacular
system. Convertrr (CO). 5Iomam. inlntiN'; M."",·_I'8Y _III! (MS). IiYrt; £.tnIder (EX). 1II1Ip. kidJwy. NCtum. ureter••nd
Inu~; Mak" {MOl. mutelH; Support\!t (SU). akD1on.
Subsy.tem, which proc....s lRiornuilion: Inpullf.nwlue...r \l11.1!)'1!I; Inlft'llal tranaduerr (inl. postayII.ptU: tl!Jions of MUron$ with
whICh .#fftml MUron. from OIlC"n••yn.pw; ChanM'J and nel/m). nl!two.... 0{ MU'on. inll'rconnlKtinlt Cl'fIIl'l"lo{ ttll.' ""nnl n,,",OIlS
.ystem; DecocIl'r (clcl, cortical_I')' pftl!«tlon.nd .lI6OCwion.tHI for ..am _ Y modality. I ••.• octiptlal visual corIC!'I.tempo·
....uditory corIex. temporoparil!t.tl ."'. 0{ dom inanl hormispMR' of bnllln; D«ider (dl!), nuelt" of "nonl!'lt'<"ific" .nd lamb" .rt'.,·
and IMi. OOI'til:al RpNMntllion .......; Encod." (l1l'i), tempGfOp.ril!t.aJ _
of domiNl"1 hamillpMre 0{ br.. n; Oulpul tranIId_
Cot). 1IryIu.

lou""""

-
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Til Elndhoven
BMGT/tb/al/86.322
Brouwers, A.
26 juni 1986
B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E
Verkenning: Neuropsychofysiologie
Memo n.a.v. gedachtenwisseling tussen Roster van Groos, Graafaans en
Brouwers op 23 juni 1986 te Rosaalen.
1.

Bezien wordt of iets van beeldvorming met begrippen uit de systeealeer
dienstig kan zijn bij een multidisciplinaire kommunikatie. Ref. verslag
workshop BMGT/86.072/c par. 3, figuur 1.
Duidelijk is dat de invoering van een gegeven velzameling begrippen op
zieh geen kennisvermeerdering betekent. Rennis vertalen (projekteren,
verpakken) in zo'n begrippenkader kan weI een effekt hebben als een
500rt weten5chappelijk esperanto i.e. e.e.a. beter toegankelijk maken
VOOI koaaunikatie tU5sen uiteenlopende disciplines.

(therapeutische)
bB'invloeding

diagno~tiscb~)

informatie

noraen
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2.

Een gebied all aanisch depressieve psychose (MOP) in zo'n .odel onderbrengen is niet eenvoudig.
Ais proces ltan .en een pat.ient met een psychische stor~ng den (voor

een statistische uitbouw kan men een groep van dit 800rt patienten
hieronder beschouwen).
De pij1 naar dit proces geeft Alles weer waar de o.geving een invloed
op zo'n patient uitoefent. Vanuit de klinische setting gaat bet dan
vooral oa de verzaaeling van therapeutische ingrepen.
Met de pijl uit dit proces naar buiten kan .en alles aangeven waar.ee
inforaatie over bet proces klAn worden verkregen. Ock bier gaat bet voor
de kliniscbe situatie uiteraard voornaaelijk oa Alles wat als diagnostiscbe inforaatie wordt beschouwd.
In het model wordt aangegeven wat we aan kennis hebben over het proces,
- boe we de diagnostische informdt.ie zouden kunnen interpreteren, - hoe
we hieruit voorspellingen kunnen doen, - en wat verwacht kan worden van
bepaalde therapeutische ingrepen.
Als regelproces afgebeeld stadn bierbij ook de normen aangegeven, waar

men het gegeven proces naar toe wil leiden. Voor MOP, of aspekten hiervan,vorat dit een niet zo eenvoudig punt op zich.
3.

Uit overpeinzingen over de modellen, in dit kader .eer aangeduid als
protokollen, voIgt nog de realiteit van verscbillen in wetenscbappelijke benaderingen van dit soort bijzonder ko.plexe processen.
Een drietal wetenschappelijke invalshoeken zijn in deze vrij .arkant:
Het psychodynaaische (psycho analytische) .odel; hetgedrags (behavioristiscbe) .odel; het biologische (medische) model.
Bij deze modellen plaatst. lien specifieke diagQostische inforaatie en
therapeutische interventies. Ock op de nor.en ziet aen hier een onderscheid doorklinken. Vertaald in het bovengenoe.de begrippenkader ontstaat het hier bijgevoegde schema BNGT/86.197.
Koster van Groos acht dit konsekwent uitgewerkt. Op het biologi,ch
del acbt hij niet aIleen de ·hersenen e noragevend. De diskussie
hietover brengt -vezonde fysiologie- als een betere oascbrijviug.

4.

.0-

Het projekteren van kennis over MOP-processen in zo'n oder blijft een
aoeilijke zuk. Sij dit soort ko.plexe processen beeft iedere .odelvor.ing ziin tekortkomingen. De keus van een bepaalde .odelvor. kan zoiets
nog verergeren.
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Zoiets eens prober en voor MOP binnende lopende verkenning wordt tach
kansrijk geacht. Hiermee wordt een breder disciplinair kader aangestoten om eens kreatief aee te worstelen met deze op zich zeer aoeilijk toegankelijke aaterie.
Koster van Groos wijst op de V1Sles van Bertalanffy op modelvorming
t.a.v. levende systemen, o.a. beschreven door James Grier Miller in
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Living Systems. De speeifieke benaderingen van Bertalanffy, ondermeer
zijn zogenaamd organistische systeemleer, is bekend. Aspekten hiervan
kunnen zogewenst worden meegenoaen in de opzet van de globale seheaatisering aangegeven in de bijgaande figuren. Ze zijn er zeker niet mee in
strijd. Mogelijk is het interessant om e.e.a. eens nader te bezien vanuit de invalshoek van Bertalanffy met een klein groepje gelntereS5eerden.
6.

Er komen nog enkele systeemaspekten in diskussie. Ondermeer rond situaties waarbij de ·span of control- (dynaaiek- die men aan kan) kleiner
is dan de -dynamiek- (bandbreedte) van processen in de omgeving. Rierbij tan 101ets als vervreeading ontstaan, overspannenheid, of an4ere
vorm van psychisch ziek zijn i.e. waarbij men zeIt niet meer in staat
is tot een har.onieus evenwicht te ko.en met de omgeving.
Rietbij aansluitend een memo BMGT/81.139 n.a.v. een vroegere verkenning. Rierin i8 e.e.a. echter zo beknopt geforauleerd dat een mondelinge gedachtenwisseling hierover noodzakelijk wordt geacht indien men
de hierin geforauleerde gedachten van belang acht.

7.

Koster van Groos wijst op verschillen in situaties waar zoiet8 bij past
als haalbare harmonie. Wijsheid. inzicht, kennis op dit punt wordt belangrijk geacht. In de schema's zou loieta tot uitdrukking moeten komen
in hetgeen onder -normen- (waarnaar gestreefd wordt) WOldt begrepen.
ledere situatie kan specifieke normen met zieh .eebrengen. In de realiteit is loiets niet altijd een vast gegeven. "ormenzullen. zeker ook
een bepaalde dynamiek kunnen hebben. Bij een Iangzaae verandering
(vooruitgang of achteruitgang) passen in iedere fase de meest geachikte
normen. Ir zal aItijd zoieta als een voortdurend adapter en van normen
aan veranderingen in de realiteit (omgeving of eigen leven) dienen
plaat$ te vinden. (zie ook Simone de Beauvoir: De onderdom).

8.

Voor de voortgang van deze multidisciplinaire gedaehtenwisseling, op
basis van de vorige workshop (verslag 86.072/c) is een goede omschrijving van het problee.gebied MOP van groot belang. Koster van Groos
heeft de taak op zieh geno.en daarvoor iets op schrift te stellen. Het
problee. hierbij is de vraag hoe gedetailleerd 10 iets dient te gesehieden. Zo'n vraag laat zich niet eenvoudig beantwoorden. lepalend
IOU kunnen zijn: Voldoende om volko.en leken op dlt gebled maar toch
aet voldoende gezond verstand e.e.a. 10 duidelijk te maken dat hiermee
een treatief meedenken vanuit de eigen·discipline aogeIijk wordt.
Maar zoiets blijft moeilijk in te schatten vanuit een psychiatrische
inval'hoek aIleen. Ook de vorm of bet kader waarin e.e.a. wordt gettaleerd kan hierbij een rol spelen. Oiteraard speelt ook da ~perkte tijd
hiervoor beschikbaar een rol.
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Mogelijk kan een schematiserir.g via zoiets als de bijgaande schema's
een beknopt overzicht opleveren en zou e.e.8. meer in detail daarbij
als bijlageh kunnen worden verstrekt, waar mogelijk in de VOla van
reeds bestaande publikaties.
Koster van Groos zal e.e.a. nog eens overpeinzen. Afgesproken wordt om
hierover in de loop van september nog eens van gedachten te wisselen
(aktie Koster van Groos).
9.

Bet onderzoek van Goekoop, psychiatrisch ziekenhuis Endegeest, wordt
kort aan de orde gesteld. (Ref. hier bijgevoegde brief). loster van
Groos acht het een zinnige zaak om Goekoop te betrekken in de tweede
overlegcyc!us dit najaar. Over wensen vanuit lYe voor participatie in
dit overleg neemt hij eveneens een positief standpunt in (kontakten
leggen; aktie Brouwers).

10.

Er komen nog enkele software probleempjes aan de olde. Besloten wordt
te bezien of hiervool mogelijkheden voor oplossingen kunnen worden gevonden (aktie Graafmans, 8rouwers).

Bijlagen: - brief Goekoop
- memo 8MGT/81.139

J

niet bij dit werkrapportbijgevoegd
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aMGT/jg/al/84.486
84.11.09
Graafaans, J.

B 10M E D 1 S eRE ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG I E
Memo n.a.v. de verkenning aNeuropsychofyslologie- 18-10-1984.
(toster van G%OOS, Koeman/Coudewater Rosmaleni Brouwers, Graafmans laMGT, TH
Eindhoven).
1.

Aanleiding tot dit gesprek is het verzoek vanuit het wetenschappelijk
genootschap voor biomedische en gezondheidstechnologie (BMGT) o. te
bezien in hoeverre onderwerpen op het qebied van de neuropsychofysiologie aanleiding kunnen geven tot gezamenlijke verkenningen en/of interdisciplinaire onderzoekprojekten.

2.

De psychiatrie ontwikkelt aktiviteiten gebaseerd op natuurwetenschappelijke An gedragswetenschappelijke aethodieken, waaruit diagnoses en
therapiefn voortkomen. Het probleem is dat de a- lowel als de p- .ethodieken in de psychiatrie naast elkaar en tegelijkertijd worden toegepast en gerespekteerd, met ieder hun eigen waarheden zonder dat tussen
de be ide methodieken afstemming plaatsvindt (Iaat Itaan naar een optimalisatie wordt gezocht).

3.

De techbologie mag in de toekomst in staat worden geacht om aan de
gedragswetenschappen -adapterende lyneIgetische aodellen- toe te leveren voor biologische, neurologische en fysiologische processen (en
misschien psychologische), zodanig dat diagnosestelling en therapiekeuze gefaciliteerd worden voor de medicus/psychiater, die altijd een
belangrijke integrerende rol tal hebben (in de anesthesiologie/patientmonitoring worden deze adapterende modellen reeds ontwikkeld).

4.

Het is een hypothese dat de technologie een aantal diagnostische en
therapeutische -hulpgereedschappen- kan ontwikkelen en reeds ontwikkeld
heett op terreinen waal de klinische of gedraqswetenschappelijk interpretaties (nog) niet aogelijk zijn of (nog) niet relevant worden qe-·
aeht. (bijvoorbeeld PET-scanning, maar ook sporenelementanalyses •
aluminium).

5.

De psyehiatrie wordt gekenmerkt door uitersten in haar werkwijzen.
Tegenover elk_aI ataan de biologische paychiatrie en de totale gedragsbenaderinq. Allerlei aengvoraen van deze uitersten komen v~~r.
De aeettechniek in de psychiatIie beperkt zichtot in hoofdzaak de
diagnostiek en de medikatie-effekten.

6.

In de psychiatrie heeft men behoefte aan een ·.eetlat 8 . die zadanig is
ontworpen dat deze steeds de patient refereert aan zijn eigen verleden.
Deze adapterende aeetlat moet een procesdynamisehe ko.pilatie zijn van
bijvoorbeeld: - algemene kennis van ziektebeelden
- algemene kennis van geneesaiddelen
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- specifieke kennis en interpretaties van de aedicus
- specifieke patienteigenschappen.
Een eerste -aeetlat- zou ontworpen kunnen worden voor een relatief
siapel toegankelijk ziektebeeld (suggesties?).
7.

Van Groos wijst op de onderzoekaktiviteiten van Moter (apotheker te
Venray, 04180-86666) op bet gebied van bloedspiegelbepalingen na toediening van neuroleptica en anti-depressiva. lontakt aet Moter t.b.v.
deze verkenning is zinvol.

8.

Afspraken:
- Dit aemo woldt ter aanvulling en korrektie toege~onden.
Ma een aantal voorbereidende besprekingen aet vertegenwoordigers uit
andere bij de dit onderwerp betrokken disciplines zal een bealoten
workshop op dit theaa worden gestruktureerd.
Coster van Groos en Koeman zijn bereid tot aktieve participatie in
deze workshop.
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BMGT/jg/ml/85.384/b
B 10M E 0 I S C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E
Memo n.a.v. de verkenning ·neuropsychofysiologie· d.d. 22-6-1985 (ir. A.
Kruger. vakgroep Analyse Fysische Meetmethoden THE, A. Brouwers " J. Graafmans, buro &MGT.
1.

leder jaar raken in Nederland ongeveer honderdduizend mens en in een paychose, een toestand die gepaard 9aat met ernstig psychisch lijden. Dementie. een ziekte bij bejaarden, neeat de afmetingen van een epidemie
aan. de medi.che f sociale en economische gevolgen zijn enorm. OVer de
oorzaken van diverse hersenziekten zijn de deskundigen het niet eens. Er
bestaat bijvoorbeeld een tegenstelling tussen de biolpgische en de .ociale psychiatrie. 1*1 wordt alge.een aanvaard dat bij somaige patilnten
aIleen psychofaraaca helpen om het contact met hun oagevin9 te berstellen. De bestaande faraaca hebben echter niet altijd het beoogde effect.
Verdet vertonen ze vaak ongewenste bijwelkingen. Voor de juiste keuze
van een geneesaiddel is een veel scherpere en pleciese diagnose
noodzakelijk. lanneer een medicijn b.v. aIleen belpt (maar dan gOed en ..
zonder bijwerkingen) bi; b.v. 20\ van de patienten dan is het in de
praktijk toch onbruikbaar. Men geeft dan de voorkeur aan andere
aedicijnen die bij een groter percentage patienten werken, aaar dan
dikwijls met ongewenste bijwerkingen. '
Ook het wetenschappelijk onderzoek wordt ernstig bele..erd door het feit
dat verschillende onderzoekgroepen in de wereld dikwijls velschillende
patienten~opulaties onderzoeken, OSM III is weliswaar een grote
verbetering aaar bij lange na nog niet de definitieve classificatie van
patienten zodat de resultaten niet met elkaar vergeleken'kunnen worden.

2.

Neurologische en psychische aandoeningen zijn bepalend voor de kwaliteit
van bet leven van 9rote aantallen mensen, zowel van patienten als van
hun naasten. Vermoedelijk zijn psychiatrische ziekten de oorzaak van
levenslange arbeidsongeschiktheid van veel (ook jonge) aensen. Voor de
bebandeling wordt steeds meet gekeken naat biol09iscbe strukturen en
biochemiache systemen in de beraenen.

3.

Ingenieurs leveren een steeds belangrijkere bijdrage aan de medische
vooruitgang. Hersenonderzoek is in een strooaversnelling geraakt door de
ontwikkeling van nieuwe methoden. Positron-emissietoaografie, kernspinresonantie en elektro- en aagneto-encefalografie aaken onderzoek mogelijk zonder ernstige ingrepen bij de patient. Toepassingen van de recoabinant-ONA-techniek en van aonoclonale antilicbaaen zullen een belangrijke rol spelen.

4.

Oa een aantal redenen Zl)n bepaalde aspec.ten van onderzoek van het
centraal zenuwstelsel beter op zijn plaats aan een technische h0geschool
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(i.l.a. aedilche fakulteiten) dan op een aedische fakulteit, ook al
worden die ondersteund vanuit de exacte fakulteiten aldaar:
- ontwikkeling van geavanceerde apparatuur en aeetaethoden;
aignaalanalyse
- toepassing van aethoden e~denkwijlen uit de elektrotechniek (netwerktheorie, co..unicatie theorie, coderen, decoderen, cybernetica,
coaputer theorie)
- begrippen uit de tysica (coOperatieve verschijnselen, niet-lineaire
systeaen)
- inforaatica (geheugentheorie6n), aedische inforaatica (gegevensopslag,
software voor neuroanatomie, relatie struktuur/funktie).
5.

Voor de TH's lijn er nog andere redenen oa de ontwikkelingen in de
neurofysiologie en de neurobiologie op de voet te volgen. Gedacht tan
worden aan de ontwikkeling van geavanceerde robots en aan de biochip.

6.

Psychische probleaatiek is een van de prioriteitsgebieden in de gezondheidslorg a.n. vanwege de grote impact op de kwaliteit van het leven.
8ebalve op mortaliteit scoort dele probleaatiek op"alle andere criteria
even hoog ot hoger dan bv CABA, hart- en vaatliekten of nieuwvormingen
(standpunt lAWS ·prioriteiten in gezondheidsonderzoek 1983, overgenoaen
als regeringsstandpunt, kaaerstuk 19021, juni 1985'.

7.

Schizofrenieen voraen een belangrijke groep binnen het totaal aantal
psychiatrische patienten (lie tabel 100 P1, p. 90, patientenregistratie
intraaurale gezondbeidszorg 1982).
Enkele karakteristieke getallen:
- per 31-12-1982 opgenoaen 21.429 patienten
- hiervan 6.516 aet de 1e diagnose schizofrenie (= 30,4 \)
- hiervan is de verblijfsduur van weer 80\ langer dan 2 jaar
- schizofrenie is gelijkaatig verdeeld over aIle leeftijdscategorie6n
vanaf 20 j&ar en toont weinig verschil tus.en aannen en vrouwen.

8.

Voor de Rederlandse industrie is het zeer belangrijk oa ook vanuit de
Technllche Bogescholen een zekere ondersteuning te krilgen voor de
ontwikkeling van aedische apparatuur en nieuwe faraaca. (Philips,
Organon etc.)

9.

Dit aeao wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden. Ir. A. Kruger is
bereid tot een attleve deelnaae &an een workshop op dit theaa, welke
gepland is aedio noveaber 1985.
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BMGT/jg/ml/85.013/b
85.01.08
Graafuns, J.
BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Memo n.a.v. de verkenning ·neuropsychofysiologie· d.d. 4-1-1985 (G. v.
Lier/paychiater Buile Padua, Boekel; J. Graafuns/buro BMGT, TH Eindhoven)
1.

Aanleiding tot deze verkenning is het verzoek vanuit het wetenschappelijk genoot.chap voor biomediscbe en gezondbeid.technologie (BMGT) oa
te bezien in boeverre een g..eenschappelijke breinbries vanuit verschilleDde disciplines over neurop.ychofysioiovie zinvol tan liin. De
vlaag i. welke onderwerpen toegankelijk geuakt kunnen worden VOOI veIkenningen en/of interdisciplinaire ondelzoekprojekten.
. I

2.

Van Liel is sinds 1975 werkzaa. bij Huize Padua als psychiater (zenuwarts/EEG-aantekening). Afgestudeerd in 1968 als zenuwarts met EEG-specialisatie bij Prof. Prik (KUN) na een studie die gekenmeIkt tan worden
als -iedere zenuwarts moet nog alles kunnen e i.t.t. de meer recente
opleidingen waal de verschillende curriculuaelementen (ge4ragstherapie,
psycho-analyse, biologische psychiatrie) veel meer in afzonderlijke
hokjes geplaatst zijn. Met naae de neurologie uakt een helangrijk '
kleiner deel uit van de hedendaagse opleiding tot psychiater.

3.

De werkzaambeden van Van Lier omvatten:
- opnaae-psychiatrie (vnl. diagnostisch)
- poliklinische hulp (begeleiding, faraaca-depbts)
- klinischeaktiviteiten (4 , 5 afdelingen met circa'100 chronische
patienten)
- EEG-diagnoses
Van Lier typeert zijn werk als dat van de ·plattelandspsychiater a met
(nog) een bolistische patientenbenadering.
I,
I

t

4.

Gelet op de verschillende diagnose- en therapiemogelijkbeden in de psycbiatrie wordt het meer en meer noodzakelijk om tot integratie in Werkverbanden binnen instellingen te komen. lntegratie van hehandelingsvormen en bet daaruit optiuliseren van de behandeling van 66n patient
la in de toekomst steeds minder tot de kompetentie van 6en ~rsoon :
kunnen beboren. Een dergelijk werkverband op Buize Padua is ,de FOG ,
(farucotherapie overleg groep) bestaande,uit psycbiaters e~ .out~~che
artse n . , '
":. \
I

~

;

<

5.

De psycbiater zal weI moe ten blijven funktioneren als integraal gebrqiker van aIle hulpmiddelen die uit andere disciplines worden toegeleverd. Deze toe levering dient te geschieden ui t lowel de gedrags- t 4",
levens- als natuurwetenschappen. 8elangrijk wordt bierbij geacht dat,
,.1-.
Diet aIleen het hulpmiddel ,ee, maar tevens de daarbij horende gebruikersinforaatie goed toegankelijk en eenduidig interpreteerbaar is yoor
I):'

F~
. ~
I

I

.~

., !

,. -1i-

. I; it

·~f
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de psychiater. 'E.e.a. ter voorkoaing van oneigenlijk of onvolledig
gebruik).
6.

Technologisch bezien is zeer veel aogelijk. De vraag is ot en welke
technologie - in de breedste betekenis van het woord - klinisch toepasbaar en daaraee relevant is voor de psychiatrie. (Bijvoorbeeld: Herkenning van EEC-patronen als voorspellingshulpmiddel voor de bijwerkingen
vanneuroleptica, en DSM • diagnostic statistic ..nual (Koster van
Croos».

7.

Psychiatrische ziektebeelden zijn aet enige aoeite kvalificeerbaar aaar
niet ot nauwelijks kvantiticeerbaar. M.n. bij sc~izotrenie is aoeilijk
te duiden hoeveel ot hoe weinig schizotreen een patient is. len heett
geen voorinforaatie over de gezonde eigenschappen'van de persoon waarop
de .chilofrene eigenschappen gesuperponeerd gedacht kunnen worden. Een
nog .aeilijkere vraag is dan aet welke ~n welke hoeveelheid therapie
het ziektebeeld binnen een wenselijke bandbreedte is te houden. Ook het
begrip bandbreedte is hypothetisch, dyna.isch in de tijd en niet aet
getallen aan te geven.
Ondanks loieta als DSM lal er dus altiid leer subjektief beoordeeld
worden. Wellicht valt iets te objektiveren met:
- bloedspiegelaetingen (Noten)
- vigilosoanogra..en (Declerck).

8.

Enig nut wordt verwacht van epideaiologische studies naar invloeden van
omgevingsfaktoren (familie, buurt). Wellicht kunnen van hieruit bruikbare poliklinische modellen ontwikkeld worden. Hoewel aodelvoraing
aoeilijk is, lijkt het nastrevensvaardig om in een model de invloeden
van psycho-sociale en psycho-soaatische taktoren naast die van de psychofaraaca op te neaen. Een nog te ontvikkelen model lal toegankelijk
en valide aoeten liin voor aile toeleverende disciplines.

9.

Effekten van onderdosis (kindling), overdosls (overshoot) en doaiavariatie Van therapie6n zijn weinig onderzocht. Therapievora en dosishoogte
hangen veelal af van de behandeldoelen (steady state, preventie van
ziekenhuisopnaae).

10.

Afspraken
- Van Lier onderkent het nut van een verkenning in de breedte op dit
the.. en is bereid oa op persoonlijke titel deel te nemen &an een
besloten workshop waarbij lijn bijdrage gebaseerd lal liin op de
klinische bruikbaarheid en venselijtheid van aogelijke nieuwe
ontvikkelingen.
- Dit a..o wordt ter aanvulling en korrettie toegestuu;d.

57

BMGT/jg/al/8S.014/b
85.01.08
Graafaans, J.
B 10M E DIS e BEE N G E Z 0 N D H E IDS T ,E·e H N 0 LOG I E
rt

Meao n.a.v. de verkenning -neuropsychofysiologie- d.d. 4-1-1985 (J. Noten,
apotheker psychiatriach centrua St. Anna Venray; J. Graafaans/buro &MGT, TH
Eindhoven)
1.

Aanleiding voor deze verkenning is het verzoek van het vetenschappelijk
genootachap voor de bioaedische en gezondheidstechnologie oa te bezien
velke rol de technologie zou kunnen vervullen ter onder~teuning en
.ysteaatisering van (hypothetische) saaenhangen op het terrein van
neurologie, fysiologie en psychologie, vaarbi; vooral gedacht worclt aan
cle klinische relevantie voor psychiatrische ziektebeelden.

2.

Aanleiding VOOI dit gesprek zijn de vervijzingen van Koster van Groos
en Declerck naar het verk van Noten a.b.t. de bloedspiegelaetingen bij
patienten die neuroleptica of anti-depressiva gebruiken.

3.

Boten vijst voorde psychiatrie op het belang van eenvoudige aeetapparatuur die ongeacht ~e te registreren para.eter goed aeet. De klinische
relevantie van een aldus geaeten parameter is dan pas van later belanq.
M.a.v . •eet eerst vat je goed kunt aeten. Oagekeeld: Het Ieageren.op
allerlei aedische hypothesen aet de ontwikkeling van steeds nieuve
aeetaethoden houdt het risico in men verdwaalt in een ge&vanceerd oervoud van vaarschijnlijk onbruikbare gegevens. Een betere aanpak hierbij
is het ontlokken van vragen aan klinici vaarbi; de eerste vertaalslag
naar aeetmethoden en objectieve parameters geaaakt IOU kunnen vorden
door fysiologen en farmacologen.

4.

T.a.v. de bloedspiegel.etingen geldt dat nu en in het verleden (onde~:
zoek vanaf 1972, Deneaarken) de statistisch verantvoorde aanpak de kern
van het probleem vor.t.
Een zinvolle bijdrage vanuit de technologie IOU kunnen koaen vanuit de
statistische theorie van het proefopzetten.
,robleea.chets: geneesaiddelendosering.
De grootte van de toegediende dosis geeft geen relevante inforaatie. De
.bloedspiegel is aeer gerelateerd aan de beoogdt! therapeutische effekten. Men kent echter de nulinstelling (of referentievaarde) van een
dergelijke aeetlat niet, tervijl het bijvoorbeeld ook heel goecl aogelijk is ~at het oplossend veraogen van de aeting juist in bet verkgebied van bet genees.iddel veel te gering is. De toevoeging van een
tveede aeetlat (hoe depressief is ieaand? • Hamiltonschaal voor endogene clepreaaie) aaakt de aeetresultaten niet veel objektiever. Do.iaeffekt relaties, door aeting van de bloedspiegel, lijn op deze vijze
dus niet te generereD.'

5.

De bloedspiegelaetingen,'zoals door Noten uitgevoerd, worden gecorreleerd aan therapeutische effekten. EI wordt daarbij echter niet
gerelateerd aan een objektieve paraaeter. Het enige doel dat bij deze
aetingen voor ogen staat is het vinden van de gelijke instelling van de
bloedspiegel, ongeacht de dosis, t.o.v. een ·standaardpatient-. Afwijkingen t.o.v. de noraaalwaarden worden tevens gesignaleerd, zonder hier
echter konklusies aan te verbinden. (Verschilaetingen). Vastgesteld
wordt, dat bijvoorbeeld patient ·x·,het bij een spiegel .y. Diet goed
doet en bij een spiegel
wel. Deze zwart/wit schifting heeft toch
wel iets objectiefs aangezien het resultaat niet de beoordeling is door
een per.oon, doch de resultante is van een uitgebreide bespreking,
waarbij alle disciplines zijn veItegenwoordigd. De vraag il ot a.b.v.
deze aetingen in de toekoast (bij voldoend grote aantallen) dOlileffekt relaties af te leiden zijn, of optiaalisatie van therapie
bewerkstelligd kan worden.

·z·

6.

Voorallnog is voor het kwantitatief en objektief beoordelen cq. evalueren van een ziekteproces slechts het aeten van de bloedspiegel aogelijk. Wanneer dan rekening aoet worden gehouden aet de aogelijkheden
van:
- spontaan herstel
- placebo-effekten
- therape~tische effekten
welke aoeilijk te onderscheiden zlln, onderkent aen direkt de beperkte
waarde van de resultaten van welke aeetaethode dan ook.

7.

Afspraken
- Dit aeao wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden.
- Medio aaart zal een besloten workshop worden gehouden op dit the.a,
nadat nog een aantal voorbereidende besprekingen aet vertegenwoordigers uit andere relevante disciplines hebben plaatsgevonden.
- Noten is bereid tot aktieve deelname aan deze workshop.
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BMGT/jh/ml/87.087/b
Bofhuis, J.
B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D BEl D S T E C B N 0 LOG I £
Memo n.a.v. de verkenning -Neuropsychofysiologie" dd. 11.02.87.
(F. Verhey I Academisch Ziekenhuis, Maastricht; A. Brouwers, J. Hofhuis / TU
Eindhoven).
1.

Professor Verhey is hoofd van de afdeling klinische psychiatrie in het
Academisch Ziekenhuis te Maastricht. Hij heeft naast zijn opleiding tot
zenuwarts ook een opleiding in de neurofysiologie genoten en nadien is
hij altijd zeer gelnteresseerd gebleven in de neurofysiologie in de
psychiatrie. Verder heeft hij aItijd als klinisch psychiater geprobeerd
de exacte gegevens vanuit de neurofysiologie te combineren met de gegeyens uit de pscyhiatrie.

2.

Met betrekking tot de D5M-111 bespreking door Koster van Groos - die
deze in het Nederlands vettaald heeft - is het van belang, alvorens de
beschrijvende criteria te gebruiken, een gcstandaardiseerd onderzoek aan
te houden. Wing, Cooper en Sartorius uit Londen ontwikkelden hiervoor de
PSE (present state examination). Dit is een gestandaardiseerd onderzoek,
een methode, die zo rechtstreeks mogelijk bij de patient aansluit, een
zo volledig en betrouwbaar mogelijk beeld geeft van zijn ·status praesens·, zo weinig mogelijk afhankelijk is van de onderzoeker, herhaalbaar
en vergelijkbaar is en bovendien een zinnige mogelijkheid tot kwantificeren biedt.

3.

Normaal kan men stellen, dat als er meerdere psychiaters ~~n patient met
een psychiatrische aandoening diagnostiseren, er een beoordelings-overeenkomst bestaat van ongeveer 50\. D.m.v. de PSE is deze beoordelingsovereenkomst circa 85\ en bij goed getrainden zelfs rond de 95\.

4.

De PSE amvat een gestandaardiseerd intervieuw, uitgaande van 140 nauwkeurig gedefinieerde symptomen (men moet het natuurlijk weI met deze
definities eens zijn), waarbij voor elk symptoom drempel-criteria zijn
aangebracht voor de codering 0 - 1 - 2, wat een aanduiding is voor niet
aanwezige- matige- ernstige symptomatologie. De uitslag van het onderzoek is te classificeren via het CATEGO-systeem (dit is een gecomputeriseerde classificatie methode). Vervolgens is het een kleine stap van het
CATEGO-systeem naar de DSM-III. De ge editie van de PSE is door Verhey
in het Nederlands vertaald. De 8e editie omvatte nog een SOO-tal gedefinieerde symptomen, maar men is tot een beperking van het onderzoek
overgegaan.
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5.

Met het woord ·present" in de PSE wordt niet zozeer het moment "nu·
bedoeld, daar dit bij een psychiatrisch beeld met b.v. angst-aanvallen
een vertekend beeld zou geven. Men heeft voor een tijdsvenster van een
maand gekozen; dit venster is te zien als een belichtingstijd, waarbij
de bewegings-onscherpte toe zal nemen als voor de bepaalde peri ode
langer dan een maand wordt gekozen. De periode van een maand blijkt
klinisch relevant. Wanneer het zinvoller is voor een korter tijdsvenster
te kiezen, zoals bij een quick cycling bipolaire stoornis, dan is dit
mogelijk, indien de duur van de ·belichtingstijd" maar vermeid wordt.

6.

Bij het gebruiken van de PSE is het noodzakelijk deze nauwkeurig aan te
bouden. WeI zijn de 140 symptomen in clusters verdeeld, waarin in elke
cluster symptomen met een ster zijn vermeld (stersymptomen); wanneer men
bet onderzoek sneller wil afwerken, dan kan men bij het afwezig zijn van
de stersymptomen uit een bepaalde cluster bet navragen van de andere
symptomen uit deze qroep achterwege laten.

7.

In de psychiatrie zijn we nog niet toe aan ver doorgevoerde techniek;
het is echter aI! spijtig te be schouwen , dat tot nu toe in de "technische" psychiatrie, zoals factoren van de biologische psychiatrie, er
bijna uitsluitend aandacht wordt besteed aan de chemie, b.v. de "transmitterologie" en nauwelijks aan de electro-fysiologie.

8.

Bij de MOP spelen bepaalde genetische factor en een rol; deze liggen
Anders bij de bipolaire als bij de monopolaire stoornissen.

9.

De DST (dexamethason-suppressie-test) wordt al langere tijd gebruikt bij
depressies; in zekere zin levert deze test weI wat OPt hij is relatief
sensitief, maar weinig specifiek omdat er ook vals positieve uitslagen
uit komen.
Verhey doet naast de DST ook onderzoek naar de P300; hiermee wordt
bedoeld een langzame component van de Evoked Potential met een latentietijd van ongeveer 300 milliseconden. Deze potentiaal blijkt in zijn
gedraq af te hangen van:
- de waarscbijnlijkheid van de gegeven stimulus
- de taak relevantie van de stimulus. ·Wat doe ik ermee", welke gerundiale betekenis heeft deze stimulus voor mij. (Gerundium = om te doen

.. ) .

De P300 wordt beschreven ais een cerebra Ie subroutine, die zich afspeelt
300 a 500 milliseconden na de stimulus/waarin de stimulus informatie
vergeleken WOldt met een aanwezige mal, een pre~xistente strategie. Deze
vergelijking kan positief of negatief uitvallen. Ik kan er lets mee doen
of ik kan er niets mee doen. Hoe duidelijker de taak is, des te duidelijker is de P300.
10. Een onderzoek waarin de uitslaqen van de DST vergeleken worden met de
P300 leveren interessante gegevens op. Het onderzoek werd verricht bij
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een groep patienten, die volgens de D5M-111 als depressief ZlJn te
classificeren, en een controle-groep. Bij beide groepen werd een DST
gedaan en de P300 bepaald. De groep depressieven waren met betrekking
tot de DST op te splitsen in suppressors en non-suppressors, d.w.z. een
normale resp. gestoorde DST. De amplitude van de P300 bIijkt in het
frontale gebied bij deze drie groepen verschil op te leveren, terwijl er
in het centrale en pari~tale gebied nauwelijks verschil optreedt. Met
betrekking tot de latentie is er wat betreft de depressie geen verschil
vast te stellen tussen de drie groepen in het frontale, centrale of
pari~tale gebied. Latentie-verschillen treden overigens weI op bij
dementie.
11. De P300 correleert met de gerundiale betekenis. De depressie wordt

gekenmerkt door het feit dat de waar te nemen wereld niet meer uitnodigt
om iets te doen, de gerundiale betekenis neemt af. Het wezen van de
depressie heeft dus iets te maken met de gerundiale betekenis.
12. De moderne opvatting van depressies is, dat er een veelheid aan moge-

lijke oorzaken is, zoals psychogene, sociale, endocrinologische etc.
oorzaken. Deze leiden allemaal tot een final common pathway, waaraan de
versc~illende componenten (psychische, sociale, endocrinologische etc.)
zijn waar te nemen. Al~·t.sis geldt een verstoring van qet adaptatie
mechanisme.
Verhey doet de uitlokkende uitspraak: Deen depressie is een reversibele
endocrinopathie met electrische equivalenten in de frontale gebieden".
13. De huidige maatschappij kent veel meer stressoren, waardoor het adap-

tatie-mechanisme zwaarder belast wordt (Brouwers). Maar er zijn ook
stressoren weggevallen, vergeleken bij vroeger, zoals angst en dreigementen. Men ziet geen massa-hysterie meer, zoals deze een eeuw geleden
in Frankrijk voorkwam en de klassieke neurose, zoals door Freud beschreyen, komt men ook nauwelijks meer tegen in de psychiatrie (Verhey).
14. Professor Verhey zal deel nemen aan de komende workshop op 26 februari.

Dit memo wordt hem ter eventuele aanvulling en correctie toegezonden.
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BMGT/jh/.l/87.083
Hothuis, J.
B 10M E DIS C H E E N 0 E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG 1 E
Mello n.a.v. een gesprek ter aanvulling op de vorige workshop -Neuropsychofysiologie· en ter aanvulling op de verdere verkenning op dit terrein.
(J. Vielinga I Ziekenhuis De Orote Beek, Eindhoven; J. Hothuis I tu Eindhoven, d.d. 6-2-1987).
1.

De .edicatie bij de aanisch-depressieve psyehose zou via een zogenaallde
fijnregulatie .oeten verlopen, d.w.z. een zo specifiek aogelijk verkend
farmaeon toedienen in de vorll van een monotherapie in een zo adequaat
lIogelijke dosering, waarbij gestreefd dient te worden naar het uitslu~
pen van de medieatie. Het toedienen van een depot lijkt om deze reden
niet op zijn plaats.

2.

~et

3.

Met betrekking tot de prodrollale verschijnselen is het interessant om
naast een eventueel veranderend slaap- cq. draompatroon (genoe~ door
Arends en van Wielink), te kijken naar een veranderende tijdsperceptie
als aankondiging van een nieuwe maniscbe of depressieve fase.

4.

Wielinga doet bij het vermoeden op een veranderende tijdspereeptie de
zogenaamde -'0-seconden-proef-, waarb,i.'j e~n patient lIet zijn ogen dicht
tot tien moet tell~n, terwijl ondertussen met een stop-watch 10 seconden
wordt g~~egistleerd. Manische patienten blijken deze tijd korter en
deptessieve patienten juist langer in te schatten.
Ook'als voorbode van een nieuwe .anisehe dan weI depressieve periode
blijkt deze tijd korter resp. langer ingeschat te worden. Door gebrek
aan onderzoek bij grotere populaties is deze bevinding (nog) niet als
significant te beschouwen ..

S.

Vielinga tracht zo vr6eg mogelijk in een zich nieuw aangekondigende
.anische of depressieve fase, al of niet •. b.v. de 10-seconden-proef, de
aedicatie aan te passen, daar met het verloop van zo'n fase in de tijd
de toestand ernstiger wOldt en daarmee de dosaling van de benodigde
aedicatie boger zal lIoeten ziin. Met het ophogen van de dosering nee.t
dekans dat de tegenovergestelde toestand zal ontstaan weer toe (zie
punt 2.).

gevaar van
is dat het kan
d. w. z. wanneer
tot gevolg dat

overdoseren van de medieatie bij deze bipolaire stoornis,
leiden tot het overgaan in de tegenover~~stelde toestand;
lien een lIanische patient te slt! .. :: sedeert, heeft dit vaak
de manie overgaat in een depressie..
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6.

Op de vraag in hoeverre de prodromen juist ingeschat worden en anticipatie hierop wenselijk is en, als gevolg daarvan, terecht aangepast, stelt
Wielinga dat een patient die een aantal malen een aanische fase heeft
doorgemaakt er veel voor over heeft om een nieuwe periode van manie te
voorkomen cq. te couperen. Prodromale verschijnselen zullen deels door
de patient zelf waargenomen kunnen worden, maar de oageving speelt
hierin een belangrijkere rol.

7.

Het is makkelijker m.b.v. medicatie een toestand ·naar beneden· te
verkrijgen, zoals het sederen van een aanische patient, dan het verkrijgen van een toestand ·o.hoog·, zoals bij het toedienen van anti-depressiva aan een depressieve patient. De werking van deze laatste groep
faraaca treedt pas na enige tijd op en gedurende die tijd is het de
vraag of het toegediende farmacon uberhaupt zal ·aanslaan-, Dan zullen
bloedspiegelbepalingen weI zinvol zijn, daar bij hoge bloedspiegels van
een bepaald anti-depressivum zonder therapeutisc~ effect gesteld kan
worden, dat er een resistentie bestaat tegen dit medicament.

8.

Ais onderdeel of variant van het meten van de tijdsperceptie kan men de
patient een bepaald ritme of een bepaalde toon aanbieden, waarna de
patient dit ritae resp. deze toon moet nabootsen. Bet nabootsen zegt
iets over de -nu-tijd- van de patient. De -nu-tijd- is een begrip in de
psychiatrie, dat iets zegt over de psychische spankracht cq. arousal
niveau van een persoon. Zo kent men veel -nu· bij een hoge arousal en
bij een depressie juist weinig ·nu·. Het nadeel van deze tests is dat ze
veel tijd in beslag nemen, wat zeker door een depressieve patient vaak
niet op te brengen is. Zo is ge~xperimenteerd met de -10-seconden-proef·
om deze te verlengen tot 30 en 60 seconden en te verkorten tot 3 en 5
seconden, maar e.pirisch staat nu vast dat de tijd van 10 seconden het
beste werkt:

9.

Er bestaan onderzoeken waarmee het zogenaa.de ·second estimation point"
van een patient bepaald worden. D.•. v. het aanbieden van tonen, opklimmend in tijdsduur, van 0,1 dan 0,2 dan 0,3 etc. seconden kan men vaststellen welke toon een patient correct kan nabootsen.Dit is het "second
estimation point" (SEP). Bij schizofrenen neemt men een korter SEP waar;
waarschijnlijk gaat dit ook op voor een depressieve patient.

10. Er schijnen apparaten te bestaan om de bewegingen of bewegingsuitslagen
van het hoofd te meten. Deze apparaten worden in de ruimtevaart gebruikt. Wellicht is het interessant hier gegevens over na te gaan m.b.t.
een eventuele bewegingsanaiyse van MDP~patienten.
11. Wielinga hoopt dat gedurende de workshop niet aIleen de diagnostiek van
de MOP aandacht zal krijgen, maar dat er ook gekeken zal worden naar
(nieuwe) aogelijkheden a.b.t. de therapie. Hij zal deelnemen aan de
komende workshop op 26 februari 1987. Ter aanvulling en ·korrektie krijgt
hij dit memo toegezonden.
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BMGT/jg/ao/84.106
84.03.15
B 10M I DIS C B I

I N G I Z 0 N D H E IDS TIC B N 0 LOG I I

Meao n.a.y. be.Dt.king Wielinga (polikliniek RPI) en Graafpans (burQIMG!.
IB-Eindhpyen.
1.

De bespreking had een ori!nterend karakter naar aogelijke onderzoeksaaenwetking tussen de THE en het RPI op de onderwerpen:
aeet- en regelprocessen bij toediening van psychofaraaca bij aanisch depressieven,
non-invasieve aeetaethoden van perceptieve/kognitieve funkties.

2.

De aanisch depressieve psychose is een psychologilch toestand.beeld wat
vaak niet of niet tijdig wordt herkend. Schoaaelingen in dit toestandsbeeld treden bij iedereen op en bij 50. . igen in extreme aate. Verondersteld wordt dat deze psychose vooInamelijk ontstaat door inwendige lichamelijke en/of geestelijke processen.

3.

Meet- en regelprobleaatiei
Momenteel is het aIleen mogelijk 9IO! t~ regelen aet psychofarmaca op
grond VAil enkele subjectief verkregen meetIesultaten (observatie, in~
terview, vr~genlijsten). Meer objektieve aetingen kunnen verricht worden aan de li~uor (analyse van afbraakprodukten van neuropeptiden) aet
het nadeel dat aeetgegevens te laat komen om diensthaar te zijn aan het
regelproces.

4.

Het aantal variabelen dat een psychiatrisch toestandsbeeld bepaalt
wordt zeer groot verondersteld. Onbekend is welke variabelen op welke
wijze geregeld worden bij therapie aet psychofaraaca. Bet einddoel van
het regelproces is het brengen van het psychiatrisch toestaudsbeeld
binnen een bepaalde neutrale handbreedt p (zie figuyr). Overshoot-in het
re7elproces is nauwelijks te voorkomen, aaar ongewenst.

5.

Generaliserend gesteld zou een ·stemminasmeter·, snel en 10 objektief
aogelijk diagnostiserend •. b.v. non-invasieve registratie van enkele
parlaeters een goed instruaent kunnen zijn t.b.v. de regelproceasen.

6.

De S,E,P. (subjektieve perceptie van tijdsduur van 1 seconde) en de ~
tiid (tijdsruiate welke oavat en herkend kan worden bij ritaische herhaling • onderscheidingsdreapel vergelijkhaar met de proef waarbij het
gevoelazintuig geprikkeld wordt aet twee punten op steeds kleineIe afstand) zijn paraaeters die aits objektief en reproduceerhaar te aeten,
ala toetsaogelijkheden gebruikt kunnen wordea voor nieuwe psy~hiatri
sche hypothesen.

7.

Moqelijke
Groep
Groep
Groep
Groep

kontakten
Iveraerts (analyse lichaamsvloeistoffen)
Beneken (compaItiaentaodellen/Iegelpro~essen)
Kragt (alaraaystemen, vigilantie)
IPO Caeetaethoden oor en oog, kognitieve modellen)
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8.

Afaprakeg
Graafaana/Brouwers bekijken aogelijkheden bij de veracbillende onderzoekgroepen op de TH. Gewezen is op de noodzaak van aansluiting bij
bestaande onderzoekprograaaa's. Inforaatie over BMGT op de THE wordt
toegelonden.
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Koster van Groos, Dr. G.
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BETEKENIS

VA~

DIAGMOSTIEK

In geneeskunde bestaat geen twijfel over de relatie
diagnose
behandeling -, prognose. ZO niet in de
psychiatrie. Iemand met slaapstoornissen, concentratiezwakte en het gevoel dat men achter zijn rug over hem
praat zal de ene psychiater doen denken aan een
schi zofreen proces, terwi j 1 een andere een depress ie
vermoedt.
Of
in
het
ene
geval
krijgt
hij
antipsychotische middelen en in het andere trycyclische
antidepressieva of EeT.
In het ene geval is de prognose slecht en in het andere
wordt herstel in maximaal drie maanden verwacht.
Echter: wat ook de diagnose, behandeling of prognose
was, het resul taat zal of volledig herstel, of
incompleet herstel of zelfs uitblijven van herstel
zijn.
psychiaters verschillen zelfs met elkaar in opvatting
over diagnostische begr ippen, over defini ties en over
de betekenis of zelfs verklaring van dit alles. En
zo komen sommigen tot de tussenoplossing schizoaffektieve stoornis.
nit is een fundamenteel probleem. De therapeutische en
prognostische
implicaties
van
een
psychiatrische
diagnose zijn zwak en de diagnoses zijn meestal vrij
onbetrouwbaar.
De reaktie van psychiater hierop is drievoudig:
* degenen die zich sterk baseren op een medische traditie minimaliseren of ontkennen dit probleem.
* de meerderheid accepteert deze moeilijkheid en
verwijdert zich geleidelijk van diagnostische vragen.
Ze diagnostiseren nog wel, maar met vage kriteria,
zelfs onbeduidende criteria. Ze vinden het geen
probleem meer als iemand tot een andere diagnose
komt, ze achten dit een "academisch probleem".
Hierdoor vermindert de diagnostische betrouwbaarheid
nog meer.
:
* een derde groep (o.a. Karl Henniger) verlaten de
diagnostiek en achten dit een voordeel.
TEKORTKOMINGEN VAN OIAGMOSTIEK
Diagnoses slagen er ,vaak niet in over te brengen wat de
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essentie van een probleem is, soms beschrijven ze de
essenties van de aymptomen niet, noch geven ze ateun
aan een behandelingsplan of geven ze aan wat het gevolg
van niet behandelen zou zijn. (tl.B.: de stelling: niet
behandelen is ook een vorm van behandelen).
Een tweede moeilijkheid is dat geen enkele patient ook
maar in de verte lijkt op de stereotype beschrijvingen
in de handboeken. vaak hebben patienten symptomen van
twee of meer diagnostische categorieen, die elkaar soms
zelfs uitsluiten.
SCHADELIJKE C:CVOLf1Etl VAt' DIAGt:OSTIEK
Het koppelen van een naam aan een bepaalde toestand
wekt de schijn van begrip en kennis, we houden op
vragen te stellen.
De term schizofrenie zegt weinig meer dan de begrippen
vreemd of gek, de -leek schrijft de psychiater echter
inzicht toe en verwacht ook een genezingbrengende
behandeling.
Hardin
(1956)
bedacht hiervoor het
begrip panchreston (veIklaart alles), ana100g aan
panacea (geneest alles). primitieve volken geloven in
de magische krachten van namen of het geven van een
naam. Talloos zijn de verhalen of legendes van koningen
of goden met geheime namen, die zij alleen kennen
(Repelsteeltje). Het leren kennen van die geheime naam
geeft macht. Sommigen denken dat indrukwekkende Griekse
of tatijnse namen in de geneeskunde geen andere
betekenis hebben.
Een volgend aspekt is dat diagnostiseren de arts afleidt van zijn belangrijkste taak: het 11jden verzachten. Adolf Heyer stelde dat de psychiater een ziek
mens moet begrijpen in de termen van de levenservaring
van de patient.
Weer anderen verzetten zich tegen etiketteren en
"labelling". Het is inhumaan patienten te benoemen met
termen die vaak zeer denigrerend en kwetsend zijn:
hysterisch, neurotisch, psychopaath, schizofreen. En
zelfs het gebruik van dit soort termen heeft negatieve
gevolgen voor het zelfgevoel van de patient of de
houding van zijn omgeving.
WENS DIAGNOSTISEREN TE STAKEN
Henninger (1963): geen namen meer gebru! ken voor de
geestesziekten.
In
de
plaats
daarvan
lange
beschrijvingen van de patients toestand' de symptomen
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en hun ontwi kkel ing, de sterke en zwakke kanten van
zijn karakter, de aard van zijn interpersoonlijke
relaties, de stressfactoren en betekenis hiervan voor
zijn zwakke kanten en het heropenen van oude wonden, de
wijze waarop zijnhuidige gedrag een poging weergeeft
zich te verdedigen en te handhaven.
oit alles maakt een mens, een patient uniek.
DE DEIlKFOUT Itt HET ALGEMEEH
Elk mens heeft drie verschillende aspekten:
1. die welke hij deelt met aIle mensen
2. die welke hij deelt met velen, maar niet met allen
3. die welke voor hem uniek zijn.
De waarde van een classificatie hangt samen met de
grootte van het derde argument. volgens Henninger
overheerst het eerste en het derde argument. Waartoe
zou dat leiden? Voorzover alle mensen hetzelfde zijn
kan men geen onderscheid maken tussen de ene zieke mens
en de andere, we kunnen zelfs niet onderscheiden tussen
gezond en ziek.
Zouden we over meer dan een
behandelingsvorm beschikken dan zijn er geen rationele
criteria om behandeling A in de ene en behandeling B in
de andere toe te passen. Evenmin zouden we weten wie
behandeld zou moe ten worden en wie niet.
Als aan de andere kant alles uniek is dan zouden we
niet
ui t
ervaring
kunnen leren en zou iedere
communicatie vruchteloos zijn. Als iedere patient
anders is zouden we niet kunnen leren van collega' s,
boeken of de verzamelde ervaring.
We kunnen zelfs niets van onze eigen ervaring leren.
oit inventaristische concept zou misschien leiden· tot
verhoging van eigen vermogens, maar ook en vooral
leiden tot een behandelingsvorm voor iedereen. En
opnieuw zouden-we niet weten wie gezond is en wie ziek.
Het bracht Carl Rogers tot de stell ing: therapie is
goed voor mensenJ een panacae.
Niet zodra gaat men gemeenschappelijke dingen bij
patienten vaststellen, die bij sommigen maar niet bij
allen voorkomen (zelfs de kleur van' de ogen) of men
classificeert, atelt ook vaat wie niet tot deze groep
behoort.
DE ONVERMIJOBAARHEID VAU OIAGtmSTIEK
Een uiterst gedetailleerde persoonsbeschrijving is in
geen enkel opzicht een alternatief voor een diagnose.
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Ze hebben een verschillend doel en een verschillende
funktie. De persoonsbeschrijving is vaak van essentiele
betekenis voor het begrijpen van de toestand en voor
het plannen van een effectieve behandeling, maar zij is
onbruikbaar als het gaat om bevolkingsgroepen of
groepen patienten. Classificatie is dan onvermijdelijk
Bpidemiologisch onderzoek zou onmogelijk zijn. We
zouden niet weten of er verbanden zijn met faktoren als
armoede, sociale achtergrond of ethnische oorsprong.
Rationele planning van een geestelijke gezondheidszorg
zou onmogelijk zijn.
De clinicus die meent niet te behoeven diagnostiseren
zou slechts gelijk hebben als hij elke patient op
dezelfde wijze zou behandelen. Ook voor onderzoek is
het nod ig met bepaalde groepen te werken en men kan
geen groep onderkennen of samenstellen als men niet
iets gemeenschappelijks als uitgangspunt zou kunnen
nemen. Toch is het onmiskenbaar dat een diagnose op
zich vrijwel nooit een adequate basis is voor het
behandelen van een individuele patient.
Het kan weI de grenzen aangeven.

'l'EKOR'l'KOMINGEN
PERSPEK'l'IEF

EN

SCHADELIJKE

GEVOLGEtl

IN

EEN

Waar
is dat een psychiatrische diagnose weinig
informatie geeft over de prognose van de patient of
over zijn symptomen of zijn behandeling, maar het geeft
weI aan wat men niet hoeft te doen of te verwachten.
Ben psychiatrische diagnose is vaak on~etrouwbaaE. En
hoewel het voorkomt dat een patient door
dr ie
verschillende
psychiaters
beoordeeld,
drie
verschillende diagnoses krijgt, is dit ook Diet
onvermijdelijk.
Veelvuldig is aangetoond dat goed getrainde psychiaters
een grote mate van overeenstemming kunnen bereiken en
dat er consistente verschillen zijn tussen verschillende eategorien.
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Na jaren verwaarloosd te zijn krijgt de nosologie thans
veel aandacht. In samenhang met de ontwikkel ing van
DSM-III is er een zeer uitgebreide discussie ontstaan.
De discussie over de psychiatrische taxonomie wordt
bepaald door de nadruk op beschrijving, het vasthouden
aan observeerbare gegevens, betrouwbaarheid en het
operationaliseren van de terminologie. Dit alles wijst
in de richting van een filosofische opvatting, het
logisch empiricisme.
Carl G.Hempel staat met zijn artikelen uit de periode
van 1965-1970 aan het begin van de veranderde opvattingen. Daarvoor, maar thans nog steeds in Groot
Brittanie was de "Algemene psychopathologie" van Karl
Jaspers (geinspireerd door Max Weber) de basis in het
psychiatrisch denken.
ZIERTE ENTITEITE" IH DE PSYCHIATRIE
DE TRAct TIE VOLGENS PLATO EN HIPPOCRATES
Tussen deze twee een voortdurend conflict. Echter
eerder filosofisch dan medisch bepaald. Plato was
overtuigd van een onveranderbare realiteit gegrondvest
op ideeen en niet op de individuele waarneming, welke
hij als onvolmaakt en relatief waardeerde.
Aristoteles had welnlg achting voor het mystieke
element van deze doctrine. Zijn belangstelling was
gericht op de waarneming en ervaring van objecten en
gebeurtenissen, die tezamen de wereld vor~den.
De hippocratische school was in essentie op Aristoteles
gebaseerd, met een diepgaande studie van de symptomen
en het natuurlijk verloop van de ziekte bij individuele
patienten.
De platoonse school richtte zich op het universele in
de geneeskunde - diagnostiek en classificatie.
Deze tegengestelde visies zijn eigenlijk sindsdien
naast elkaar blijven bestaan, hoe versluierd vaak
Plato
- Hippocrates
ontologie
- bibliographie
realisme
nominalisme
rationalisme
- empiricisme
conventionalisme - naturalisme
SYDEUHAM Ell LItmAEUS
Sydenham,
hoewel
in
de
hippocratische
traditie
opgegroeid, stelde dat een ziekte een eenvormigheid had
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in analogie aan de botanie.
Of: ziekten moe ten gereduceerd worden tot bepaalde
scherp omschreven vormen op dezelfde exacte wi j ze als
wordt gedaan door botanici, en dat dit gedaan kan
worden door bepaalde onderscheiden tekenen die de
natuur heeft vastgelegd voor elke levensvorm.
In 1735 schreef Linnaeus zijn uitgebreide taxonomie
in de Systema Naturae.

KOCH EN VIRCHOil
In 1847 lag het pendulum naar de andere kant. Virchow
stelde dat ziekten geen onafhankelijk of geisoleerd
bestaan hebben - het zijn slechts manifestaties van
levensproceasen onder veranderde condities (later kwam
hij hier volledig .op terug).
Thana gaan we weer meer in deempirische richting. We
accepter en
weer
dat
essentiele
hypertensie een
qualitatieve afwijking is van de normaliteit.

KRAEPELItl
Kraepe1in, maar ook Kahlbaum zijn echte Platonen. Zij
accepteerden dat de gevarieerde vormen van psychische
stoornissen bestonden uit ziekte-entiteiten met elk een
eigen omschreven oorzaak, psychische manifestatie,
afloop en hersenpathologie.
Het waren briljante waarnemers en de syndromen die zij
beschreven en afpaalden werden snel en met erkenning en
waardering ontvangen. Maar geheel lukte dit niet. Rond
1860 bestreed Griesinger aIle pogingen tot afsplitsing
van wat hij beschreef als een unitaire psychose, de
Einheitspsychose, en 100 jaar later sprak Karl Meninger
over het feit dat aIle psychische stoornissen in feite
maar tot een aandoening behoorden,. schizofrenie was
slechts een van de vormen. Maar zel fs Kraepel in door
werd door tijdgenoten bestreden. In 1959 schreef
Jaspers: De stri jd tussen deze kampen wordt met veel
wederzijdse afkeer gestreden, ieder is overtuigd van
eigen gelijk en van het volledig fiasco van de andere
Echter, in het licht van de huidige geschiedenis mogen
we vermoeden dat beide kampen op het spoor van lets
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zijn
en
dat
eomplementeren.

zij

elkaar

waarsehijnlijk

kannen

JASP1!:RS
Jaspers analyseerde het standpunt van Kraepelin· en
Kahlbaum. Als men ervan uitgaat dat ledere ziekte zijn
eigen omschreven oorzaak, psychische verschijnselen,
verloop, afloop en hersenpatholog ie heeft, dan voigt
daaruit
dat
etiologische,
psychopathologische of
neuropathologische criteria van minder belang zijn. En
hij stelt, dat in het gebied van de psychiatrie niets
gevonden is. Zelfs de neurolues, het grote voorbeeld,
wordt
gedefinieerd
door
zuiver
neurologische,
histologische en etiologische criteria zonder enige
karakteristieke psychopathologie.
Oit bracht Jaspers niet in het empirische kamp. Voor
hem isziekte-entiteit een idee in de kantiaanse zin:
het concept van een objectief dat niet bereikt kan
worden omdat het eindeloos is. Maar tezelfdertijd is
het een weg voor research en onderzoek. Ten aanzien van
de eenheidspsychose zegt hij: er bestaat geen Einheitspsychose noch een ser ie ziekte enti tei ten. De laatste
gedachte heeft wel geleid tot veel onderzoek, maar de
eerste vorm is juist, op grond van het feit dat er geen
ziekte-entiteit bestaat.
volgen we weer de gedachte van Hempel. Wetenschappelijke concepten hebben twee doeleinden
a. beschrijven wat geschiedt
b. verklaren waarom het gebeurt
oit zijn de basiselementen van wetenschap.
Ad a.
Beschrijven aileen van die zaken die beschreven kunnen
worden.
ad b.
Wetenschappelijke eoneepten vallen onder algemene wetten en theorieen die verklaring en voorspelling
mogelijk maken. Aileen op die manier .kunnen wij dingen
en gebeurtenissen begrijpen ofwel als we dat niet
kunnen is het geen wetenschap.
Oescriptieve
psychiatrie
kan
geen
atoorniasen
wetenschappelijk doen begrijpen. Bijv. processen die de
impuls, die angst veroorzaakt, verandert in funktionele
verschijnselen zijn geen waarneembare processen. Maar
de verschijnselen die in de organen optreden zijn weer
wel waarneembaar. Hempel meent dat OSM-III ons in dit

74

opzicht een stap verder zou brengen. Het tegendeel was
waar. Klerman verklaart waarom: etiologie is een
begrip, maar etiologische verklaringen hebben ons niets
verder
gebracht,
het
bewijs
is
onvoldoende
en
tekortschietend, we hebben niet meer dan beschrijvende
pathologie.
oit is echter geen terugtrekken uit het logische
empirisme.
Hij zou dit kunnen zien als een reconstruktie van de
basale psychiatrische categorien ofwel in zijn termen:
explicatie.
Hempel onderscheidt twee aspekten:
1. Betekenisanalyse. De betekenis onderzoeken van
termen die door bepaalde groepen gebruikt worden.
Wat betekent het begrip schizofrenie of het begrip
hallucinatie binnen de gemeenschap van psychiaters.
Oit leidt tot het gegeven dat een betekenisanalyse
bewijst of lets waar of niet waar is (true of
false). Het is de claim dat een bepaalde groep een
term weI of niet in deze betekenis gebruikt.
Betekenisanalyse geeft niet weer of een georui kt
concept een accurate beschrijving of definitie is
van het onderzochte.
Het tweede aspekt moet 9aranderen dat het concept
accuraat de werkelijkheid beschrijft.
2. Empirische analyse. nit definieert een concept door
de onderdelen van het concept op te noemen.
Een empirische analyse van schizofrenie is het
opnoemen van de kenmerken die een patient moet
hebben om als schizofreen geklassificeerd te worden.
Voorts zegt het lets over de cond i ties. Het moet
ook iets zeggen over de kenmerken die ui tslui tend
bij schizofrenie horen, die het derhalve .doen
verschillen van andere stoornissen.
Dus: noodzakel i j ke voorwaarde en bi j komende voorwaarden. Ook hier gelden de begrippen: waar of niet
waar.
len ding bedenken: het is slechts een kwestie van namen
geven. Oerhalve is het niet erg de naam te geven die we
gewoonlijk gebruiken. Nu weer terug naar de explicatie.
oft verbindt de betekenisanalyse met de empirische
analyse. Helderder formuleren, rationeel reconstrueren,
d.w.z. het doen van voorstellen, een uitdrukking een
nieuwere en exacte betekenis geven, hetwelk gevolgd
wordt door een zorgvuldige empirische heranalyse.
Zo is in OSH-l11 het begrip schizofrenie tot stand
gekomen.
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volgens Hempel zijn nog twee voorwaarden nodig om iets
wetenschappelijk te noemen. Hij voegt deze toe om het
mogelijk te maken een concept als onwetenschappelijk te
disqualificeren.
1. Empi r i sche voorwaarden. Bi: moet voldaan worden aan
de eis dat aIle concepten slaan op de feitelijke
wereld.
De diagnostische criteria zijn eerst
wetenschappelijk als zij een procedure bieden om
rigoreus vast te stellen wanneer de criteria bij
bepaalde tekenen of symptomen horen of waarom niet.
2. Systematische voorwaarde.
AIle concepten hebben een belangrijke betekenis in
algemene wetten en systeemtheorieen, dus verklaring
en voorspelling.
Diagnostische criteria moeten
strikt gebonden zijn aan een systeemtheorie die het
optreden van stoornissen kan verklaren en voorspellen.
Hempel: Deze ontwikkeling is nu juist het terrein van
de etiologie, derhalve moeten diagnostische klassificatiesystemen etiologisch gericht zijn.
Dit kan het best bereikt worden met operationele
definities. Ben operationele definitie van een term is
een regel die als effect heeft dat de term in een
bepaaid geval toepasbaar is; als de uitvoering van de
specifieke handeling in dat geval de weg vrij maakt
voor een bepaald karakteristiek gevolg.
Het moet gegrondvest zijn in de feitelijke wereld.
Zelfs beschrijvingen mankeert het aan een precieze
uitleg. Wanneer mogen we iets hard of zacht noemen. Bij
mineralen gebeurt dit met een krastest. Het is. dus
verifieerbaar, en heeft te maken met betrouwbaarheid.
Volgens Hempel gaat dit ook op voor psychische
stoornissen. Echter datvergt scherper omschrijven,
helderder benoemen, stricter zijn. Dit zou kunnen met
het trainen van de onderlinge betrouwbaarheid.
SYSTBMATISCHE VOORWAARDE
Het feit dat er zeven en niet vijf of zes criteria voor
een paranoide stoornis zijn is een gegeven met empirische regels of wetten. Er moet een verband zijn tussen
de criteria. Dit zijn wetmatige generalisaties of
syndromen. Elke wetenschap is eerst begonnen met de
ontwikkeling van empirische generalisaties om van
daarui t zich te ontwi kkelen naar een hoger ni veau, de

....
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theoretische generalisaties.
psychiatrie bevindt zich in het begin in de fase van
vragen en onderzoek. Op een hoger niveau komt de fase
van de etiologie.
Het enige advies dat aan de psychiatrie gegeven kan
worden is het probleem van diagnostiek en klassificatie
aan te pakken met behulp van de ontwikkeling van
operationele definities voor al de verschillende categorien van ziekten.
Bedenk echter dat begrippen als intuitie en intuitieve
ervaring maar ook empathie als diagnostisch middel
uitgesloten zijn.
Kendell stelt opnieuw: we weten niets van de etiologie.
Hij acht de voorstellen van Hempel nog niet haalbaar.
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BETROUWBAAltHEID En VALIDITEIT
Het is psychiaters al ti jd weI op een of andere manier
duidelijk geweest dat hun diagnoses niet altijd
waardering kregen van hun col1egae. Slechts door de
nadruk die dit kreeg van de kant van psychologen is dit
gebrek aan overeenstemming geaccepteerd als een gegeven
en daarmee onderwerp van studie geworden. Een diagnose
is van weinig waarde als er geen bijdrage bijkomt voor
bruikbare predicties. De waarde van de predictie neemt
af met het gebrek aan overeenstemming tussen diagnoses.
Als een diagnose A voor 90% vooruitzicht bledt op
herstel en diagnose B slechts voor 15' dan kan de
juistheid van de voorspelling van de herstelkans
voornamelijk af van de mate waarin onderscheld gemaakt
kan worden tussen A en B. Of a1gemeen: de accutatesse
van prognostische en therapeutische veronderstellingen
die voortkomen uit een diagnose kan nooit groter zijn
dan de accuratesse waarmee de diagnose is gesteld,· de
validiteit kan nooit groter zijn dan de betrouwbaarheid, het tegendeel is wishfull thinking.
Eerste bevindingen
In
1938
volgden
Massermann
en
Carmichael
100
opgenomen patienten en stelden vast dat in 40% van de
gevallen de diagnose in belangrijke mate herzien moest
worden. Erger was dat de meerderheid van de patienten
symptomen had die bij meer dan een diagnostische
categorie hoorden.
Grote
verschillen
toonde
Boiser
(1938).
In
Massachusetts 30% katatoon schizofrenen, in Illinois
2,7 ,_ In Illinois in een ziekenhuis 76 ,. als
8chizofreen gediagnostiseerd, in een ander ziekenhuis
slechts 11 ,.
In 1949 publiceerde Ash een beroemde studie waarin 52
patienten werden gediagnostiseerd door 3 psychiaters.
In 20 , was er volledige overeenstemming, in 30 , geen
enkele overeenkomst. Beck toonde in 1962, dat als al1e
organische gevallen werden wegge1aten, de mate van
overeenstemming 42' was. psycho1ogen deden het niet
beter. Vier psychologen onderzochten patienten met hun
testbatterij. De spreiding van psychoneurose 1iep van 4
- 48 , en van persoonl ijkheidsstoornissen 22 - 61 ,.
Bij onderzoek van 100 papieren gevallen liep de
spreiding voor psychoneurose van 6 - 31 , en voor
psychosomatische reakties van 2 - 16 %. Een heronderzoek 14 dagen later van deze gevallen toonde dat 40%
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van de gevallen een andere diagnose kreeg.
19S9) ..

(Goldf.arb

Als reattie hierop ontstond een groot pessimisme, maar
dit is niet te rechtvaardigen. In veel gevallen was de
setting voor de studie vanaf het begin niet gunstig
voor de betrouwbaarheid. In de stud ie van Ash was 2/3
van de onderzochten helemaal niet ziek, de dia9noses
waren slechta gebaseerd op de meest kenmerkende
persoonlijtbeidstrekken. In de studie van Goldfarb ging
het om oud-militairen die een schadeloosstelling of een
pensioen wilden. In een studie van Schmidt en Fonda
(19S6) waren de diagnoses gesteld door assistenten in
hun eerste jaar van opleidinga
Maar SOlOS oolt een overtroltken reaktie: Pasamanick,
Dinl tz en Lefton (1959) stelden boos: clinici meEken
zeer selectief slechts die kenmerken en aspecten van
patienten op en benadrukken degene, die relevant sijn
voor hun eigen denksysteem. Ze zijn zo doortrokken van
hUD psychlatrische school waarin ze opgeleid zijn, dat
de diagnose en behandeling voor het grootste deel al
tevoren vastgesteld is. Echter in hun studie was de
spreiding van schizofrenie van 22
29., van
organische stoornissen 7 - 11 • van psychoneurose 30 4S • en van persoonlijkheidsstoornissen 12 - 22 • niet
zo slecht dus ...
voorts blijkt uit nader onderzoek dat de gebruikte
statistiscbe methodes vaak zeer twijfelachtig waren,
zodat een positief of negatief oordeel nauwelijk.s mogelijt was.
Meten en betrouwbaarheid
Er zijn drie manieren de diagnostische betrouwbaarheid
te meten (Zubin):
1. Overeenstemming tussen onderzoekers
Deze methode wordt bet meest toegepast. Elke patient
wordt door twee of meer diagnostici onderzocht ofweI
in een gezamenlijk interview of weI in verschillende
interviews enkele uren of hooguit enkele dagen na
elkaar. De mate van overeenstemming wordt dan
uitgedrukt in een percentage.
2. Frequentieovereenstemming.
Hier wordt de verdeling van individuele diagnostische categorien door twee of meer diagnostici
vergeleken in twee series patienten die op goede
gronden
als
identlek
worden
beschouwd.
Het

,2
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aantrekkelijke
van
deze
methode
hoeveelheid werk veel minder is.

is

dat

de

3. Consistentie-overeenstemming
Dit zijn onderzoeken zoa1. van Hassermann en
Carmichael, waarbij de diagnoses in een groep
patienten
na
een
ruime
tussenperiode
wordt
vergeleken.
Als
het
onderzoek
door
twee
verschillende groepen aiagnostici wordt gedaan,
zoals meestal het geval is, is het slechts een
variant van 1, waarbij door de lange interval de
waarschijnlijkheid
van
een
tekort
aan
overeenstemming
samen
kan
hangen
met
de
veranderingen bij de patient. Hoewel de mate van
overeenstemming in di t type studie lager zal zijn,
is dat juist een reden dit te doen. Ben diagnostisch
systeem dat niet stabiel is van week tot week of
van maand tot maand is van weinig nut, zelfs al zou
de overeenstemming tussen de onderzoekers (1) op een
bepaald moment zeer hoog zijn.
Beck formuleerde de eisen voor een adequate studie bij
het type: overeenstemming tussen onderzoekers
-alle diagnostici moe ten zeer ervaren zijn en van een
gelijkwaardige ervaring.
-zij moe ten een zelfde nomenclatuur aanvaarden, bij
voorkeur een standaard versie, en de onduidelijkheden
moe ten tevoren uitvoerig besproken zijn.
-de duur en de plaats van het interview moet constant
zijn.
-bij komende
informatie
(psycholog isch
onder zoek,
heteroanamnese) moet gestandariseerd zijn.
-de
studie
moet
losstaan
van
routinem"tige
beoordelingen,
anders beinvloeding door allerlei
administratie overwegingen.
-indien afzonderlijke interviews, moe ten deze zo snel
mogelijk op elkaar volgen, want de patient kan toch
veranderen.
-overwogen moet worden dat bij gezamelijk interview de
diagnostici
elkaar
middels
de
interviewwijze
beinvloeden.
op basis van deze desiderata publiceerde Beck in 1962
een studie bij 153 poliklinische patienten. De mate van
overeenstemming
was
54\
(tegen
15-19\
bij
kansberekening). uit de discussies daarna bleek dat
veel van de tegenstrijdigheden samenhing met bet
tekortschieten van de nomenclatuur.
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Kreitman
vond
in
1961
bij
90
patienten
63\
overeenstemming.
Hier
was
echter
het
aantel
psychotische en organisch gestoorde patienten hoger.
In een gestandaardiseerd interview (PSE) vonden Wing
c.s. in 1967 in een serie van 172 patienten een
concordantie van 92\ bij de groep schizofrenen (75
pat.). Kendell vond in 1973 een overeenstemming van

,'\ .

Factoren die de betrouwbaarheid beinvloeden.
Twee uitgangspunten:
1. Het heeft zin te spreken over betrouwbaarheid zonder
rekening te houden met de setting of met de spreiding
van patienten.
2. De mate van overeenstemming is een adequate maat
voor de betrouwbaarheid.
Het is nogal duidelijk geworden dat sommige diagnoses
meer betrouwbaar zijn dan andere.
Novin onderzocht een cohort van 6000 patienten. De
concordantie bij
schizofrenie,
I!O.
psychoses en
zwakzinnigheid was 68-70\_
Bij paranoide psychose en cerebrovesculeire stoornissen
was die 29% •
Krei tman zag hetzelfde beeld met 28\ overeenstemming
bij neurotische stoornissen.
In het algemeen: organische toestanden scoren beter dan
functionele en psychotische stoornissen beter dan
neurotische. Ofwel ernstige toestanden beter den de
lichtere stoornissen. Of bij opgenomen patienten beter
dan bij poliklinische patienten.
.
Er moet dus uitgegaan worden van een percentage
overeenkomst voor elke diagnostische categorie apart.
Maar de setting bepaalt veel.
Andere variabelen: we moe ten weten hoe en waarom de
betrouwbaarheid wisselt van situatie .tot situatie. Hoe
kan betrouwbaarheid bereikt worden. Zijn gesprekten van
een uur beter dan die van 20 minuten of slechter? Wat
is de invloed van bijkomende informatie?
Bijvoorbeeld: als een onderzoek met interviews van 90
minuten een betere overeenstemming toont dan interviews
van 30 minuten, dan zegt dat nog niets. Bl jvoorbeeld
zijn de "raters" van eenzelfde competentie of is de
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samenstelling etc. constant?
overeenkomst

41s een

Statistisch gezien is een hoog percentage overeenkomst
tussen
twee
onafhankelijk
series
diagnose
van
weinig betekenis.
60% overeenkomst bij 40 categorien zegt heel wat meer
dan bij 4 categorien. Dit leidt tot vragen over de
diagnostische begrippen.
Dus: is schizofrenie een specifieke diagnose of moeten
er differentiaties worden aangebracht. Want als er 70%
schizofrenen in een groep zitten, is er so wie so a1
49% kans op overeenstemming.
Hiertoe dient de Kappa gebruikt te worden.
Kappa (K) • PO - Pc
1 - Pc

(waarnemersovereenstemming kans op overeenstemmin
ans op overeenstemmlng) •

Tenslotte is ook de mate van niet overeenstemmen van
belang, en die wordt teveel verwaarloosd. Dan blijkt
dat alleen de kans een grote mate van overeenstemming
doet ontstaan, zelfs bij een significante X2 •
Spitzer c.s. stelt voor de gewogen Kappa.
KW (gewogen Kappa) • 1 -

( 1 -

weging diagnosepaar. waargenomen proportie
van deze combinatie
weging dlagnosepaar. kans proportie van'
deze combinatie)

Hoe is de situatie thans?
Er zijn weinig studies meer gedaan (behalve rond
DSM-III). De idee is dat het zinniger is te trachten de
betrouwbaarheid te verbeteren dan :\Toor de zoveelste
keer de mate van onbetrouwbaarheid te meten.
Temerlin deed in 1968 een fraai experiment.
Hij nam
een interview met een
op acteur die
zorgvuldig getraind was om uitsluitend normaal gedrag
en gesprek te tonen.
Een grote groep psychiaters en psychologen kreeg "per
onge1 uk"
te horen, middels een voor een ieder
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herkenbare stem van een autoriteit op dit terrein, dat
"de patient een interessante man was die neurotisch
leek, maar in feite zeer ernstig psychotisch was". Ben
andere groep kreeg te horen dat "het een zeer bijzonder
man, in perfecte psychische gezondheid" was. Weer een
groep kreeg niets te horen.
Na het interview moest gekozen worden uit een lijst met
10
psychoses,
10
neuroses, 10 persoonlijkheidsstoornissen en normaliteit.
AIle 20 deelnemers aan de groep die de suggestie
normaliteit kregen stelden dit oOk vast.
In de groep die niets had gehoord gaven 12 deelnemers
het oordeel normaal en 9 deelnemers variaties van
neurotisch tot persoonlijkheidsstoornissen.
Van de 103 deelnemers aan de groep die de psychose
gesuggereerd kregen, stelden 95 een psychose vast en 8
normaliteit.
Binnen de beroepsgroepen bleken psychiaters meer
suggestibel dan psychologen (60\ tegen 28\). Het minst
suggestief waren psychologie studenten.
Hieruit kan in ieder geval blijken hoe gevaarlijk het
is om de patient niet zelf te observeren.
Toch kan gesteld worden dat betrouwbaarheid posi tief
samenhangt met gestructureerde interview technieken,
adequate definities van symptomen en diagnoses; en
gezamenl ijke· training binnen (!) algemeen aanvaardbare
kaders (bijv. Kraepelin).
Tenslotte nog even het probleem heterogeniteit en
homogeniteit.
De totale groep diagnose kan zeer heterogeen zijn, als
de subgroep maar zo homogeen mogelijk is. Wel'moet
vastgesteld waarin de groep heterogeen of homogeen is
(in gedrag? in stemming? in reactie op fenothiazines?
etc.).
Validiteit.
Betrouwbaarheid is een middel maaz geen doel.
Hoe geringer de betrouwbaarheid, hoe geringer
validiteit. Bchter: bij hoge betrouwbaarheid kan
validiteit toch laag zijn.
Betrouwbaarheid hangt samen met het definieren van
klasse, validiteit correleert met het behoren tot
klasse.

de
de
een
een
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Zubin onderscheidt 4 verschillende types validiteit.
1. Concurrentie-validiteit.
Twee
onafhankelijke
technieken in het diagnostische proces leiden tot
dezelfde diagnose.
2. Voorspellende
validiteit.
Aantonen
dat
voorspellingen op basis van een diagnose ook
ui tkomen,
als
prognose,
reageren op therapie,
afloop. In feite dus op basis van homogeniteit.
3. Construct-validiteit.
Aantonen
dat
meetbare
psychopathologische aspecten bij de ene diagnose weI
voorkomen en bij andere niet.
4. Inhouds-validiteit. Aantonen dat karakteristieken
die gedefinieerd zijn bij een bepaalde stoornis
inderdaad aanwezig zijn voordat de diagnose wordt
gesteld.
Van
deze
is
de
voorspellende
validiteit
de
belangrijkste, want dat is de belangrijkste funktie
binnen de geneeskunde.
Hoe
goed
is
de
voorspellende
waarde
van
een
psychiatr ische
diagnose.
Merkwaardigerwi j ze
Zl J n
hieromtrent weinig studies gedaan. Wwel indirect bij
iedere follow-up studie of medicamenten onderzoek.
Bij onderzoek van groepen vindt men altijd weI ergens
statistische verschillen, maar over de individuele
patient zegt dat weinig. Een van de belangrijkste
oorzaken
is
dat
de
meeste
diagnostische
(Kraepeliniaanse)
categorien
zijn vastgesteld lang
voordat men zich druk maakte over betrouwbaarheid en
validiteit.
Zoals
er
ook
nooit
een dubbelblind
onderzoek
is
gedaan
naar
de
effectiviteit
van
digitalis.
ledereen wist
allang dat het werkte.
Eigenlijk zou er een geheel nieuw diagnostisch systeem
op basis van betrouwbaarheid en validiteit moeten
worden ontwikkeld.
Bewijs door therapeutische trials.
Hoewel er dus weinig direct bewijs is voor de
voorspellende validiteit hebben allerlei trials toch
weI iets ervan aangetoond.
Er bestaan toch effectieve behandelingsmethodes, maar
geen van de bekende methodieken is specifiek voor een
bepaalde diagnose, zelfs niet in situaties waar ze
kenneIijk het meest effectief is, bijv. EeT bij
depressies.
Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot
hydroxy-cobalamine bij pernicieuze anaemie.

~lassificatie

op basis van reactie op behandeling.

Vaak Is gesuggereerd niet meer te spreken over
schizofrenie,
manien
en
depressies,
maar
over
fenothiazine responders, tricyclische responders en
lithiumresponders. Dit lijkt aantrekkelijk, maar het
wordt weer moeilijk als er twee of meer therapeutische
agentia een rol spelen.
Gezien
het natuurlijk verloop van psychiatrische
syndromen variabel
en
onvoorspelbaar
lS,
kunnen
conclusie over wel- of niet responder zijn aIleen voor
groepen gesteld worden, en niet bij individuele
patienten. Kiddel A kan effectiever zijn dan middel B,
maar B kan een breder spectrum hebben. C kan vlugger
werken dan 0, effectiever na 3 weken, maar minder
effectief na 3 maanden. 0 kan effectiever zijn dan A of
B maar minder effectief dan A + B.
Vaak zijn de groepen responders uiteindelijk dezelfden.
In de somatische geneeskunde is klassificatie op basis
van dit principe niet bekend.
Weer een ander opvallend fenomeen is dat er veel .tudie
is gedaan naar de validiteit van de relatie diagnose en
effectiviteit van de therapie, maar minder near de
relatie diagnose en de keuze van de behandeling. Dan
blijkt het aantal variabel bijna onmeetbaar te worden.
Bewijs door clusteranalyse.
Een weI iswaar weinig aantrekkel ijk al ternatief is de
val id i tei t van diagnostische categorien aan te tonen
middels het feit dat zij inderdaad een weerslag zijn
van onafhankelijke clusters van symptomen of omschreven
gedragspatronen.
Pi t bestaan hiervan is steeds aangenomen. Het was een
schok toen Hassermann en Carmichael (1938) wezen op
het gemengde karakter in .ymptoimatologie van ongeveer
100 patienten, en de afwezigheid van een relatie tussen
huidige
symptomen
en
de
praepsychoti.che
pelsoon1ijkheid.
In
1956
vanden
Freudenberg en
Robertson hetzelfde. Tevens toonden zij een grote
"overlap" aan.
De laatste twintig jaar hebben nieuwere statistische
technieken
(cluster analyse) groepen patienten in
clusters onderverdeeld. Het zou flaai zijn als deze
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groepen zouden samenvallen met bestaande diagnostische
categorien.
Eehter 80ms worden patienten in 5 clusters ingedeeld,
dan weer in 3 etc. Er is nog geen duidelijleheid over
wellee cluster-analyse geleozen moet worden.
Toch wordt met een aantal methodes duidelijle een groep
manisch-depressieven,
acute
paranoide schizofrenie
afgezonderd en daarentegen
nauwelijles een gtoep
chronische scbizofrenien.
Oole lulete bet niet neurotici, persoonlijlebeidsstoornissen en alcobolisten in een cluster terug te vinden.
Samenvattend:
Er zijn drie soorten bewijs voor de validiteit van de
traditionele diagnostiscbe categorien.
1. Het bewijs dat verschillende categorien reageren op
verschillende tberapeutiscbe bebandelingen.
2. Bewijs dat diagnostiscbe en therapeutiscbe aspecten
met elkaar te maken hebben.
.
3. Statistiscb bewijs door middel van clustervorming.
In zijn totaliteit tocb weI mager.
Een volgende vraag is de bruikbaarbeid van validiteit.
De
enige
praktiscbe
zin
is dat
soms
zinnige
voorspellingen gedaan kunnen worden.
Vaale is voorgesteld te klassificeren op basis van
symptomen te staken en een nieuwe vorm te zoeken.
Bijvoorbeeld op basis van cognitieve of psycbologiscbe
tests,
op
basis
van
gedragspatronen
of
voor
tussenmenselijk gedrag, of op basis van sociaal
functioneren en vooral op basis van psychodynamiscbe
mecbanismen.
Serieuze pogingen zijn er echter nauwelijles geweest.
De enige reden waarom men aan de huidige systemen
blijft vasthouden is, dat er geen alternatief is.
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DEPRESSIEVE SYNDROtEN
Het iii gebrui l~eI i j 1<: om te lipreken over stemmi nglistoornt ssen.
Hieronder worden dan naast de depressieve toestanden ook de .aniliche beelden verstaan. Tot de groep van stemmingsstoornissen
behoren een aantal klinische condities ",aarvan het .eest voorko.ende en essentiele kenmerk is een stoorni. in de stemming met
bijbeherende cognitieve, psychomoterische t psychofysiologische en
t.uss.enmenselijl<e proble. .n. Stemming is .en bevrip dat ",ijst op
.en e.ationele toastand, die 1<1eur veeft. aan de persoonlijkheid
en .an het le~en van de mens.
.
Dit kan betekenen dat het begrip depressie ref.reart. aan een
nor.ale aenselijke emotie. Daarna.st. is het een bevrip in de
psychiatrie en het heeft dan een betekenis als sy.ptoom of zelfs
als ziekt.e. ledereen heeft ",isselingen in de ste. .ing, van nature
of als een reaktie op een "life-event". Een depre.sieve stemminG
",ijst njet op een ziekteproces. Integendeel een depressieve stemming is hat . .astvoorkomend bij de nor •• 1e psychisch gezonde
mens, het is kan een t.eken van psychisch niet-vezond reageren
zijn. als ie.and onder bepaalde, en dit is min of meer cultuur
gebonden, omstandigheden niet met een depressieve reaktie n.ar
voren ko.t.
~ om het anders te stellen, depressie heeft een a.ntal betekenissen die in verschillende gebieden van wetenschap gebruikt worden.
Voor de elektrofysioloog betekent het een vermindering van
elektrische aktiviteit ( corticale depressie) , voer de farmacoloog het effekt van een middel op de organen ( barbituraten of
anaesthica zijn .iddelen die een depressie veven van de hersenen), voor de psycholoog bet.kent het een vereindering van cognit.ieve, perceptie en motortsche funkties, en voar de klinisch
psychiater een breed spectrum van veranderingen .in emotionee!
gedrag in ernst varier-end van normale st.emmings",is.elingen tot.
psychotische episode ••
Dit aile. he.ft velen ertoe verleid te veronderatellen dat. a.n
dit
toestand.beeld
een naurofysiologische, farmacologische,
psychische of klinischa grandslag ligt. En %0 is men in de psycho!ogie an psychiatrie gemakkelijk t.ot. allerlei reducties geko.en, Naar de vaklitt.eratuur bol van st.a.t..
Al met al is het begrip depressie het best te verstaan a1s ean
emotioneel fenomeen ",aarvan de onderliggende oorzaak vaak onbekend ia, . .ar op zijn minst. onzekar.
In de psychiatrie zij" vier funkties op het terrein van het
affect. van belang.
1 - sacial_ caa.unicatiel hulpeloo.heid en afhankelijkheid zijn
fenoaenen die in de zoogdieren",ereld een belangrijke plaats hebben, zonder daze zou een diersoort zelf. _ t uitsterven bedreigd
kunnen zijn.
In het. onder-zoek van depre•• 'e. blijken .enselijke
depressi •• vaak te begrijpen met. gebruik van deze begrippen.
2 - fysiologiache prikkels: uit klinische observatie blijkt. het
verb and met een v.rstoring van het hecht.gedrag bij het kind of
een verstoring van de hechting door ouders of anderen te leiden
t.ot velerlei problemen op neuro-anatomisch, elekt.rofysiologisch
_n neurocha.isch t.errain.
.
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3 - subjektieve beleving: op zich za1 het duide1ijk Z13n dat de
belevin; Van iemand ten aanzien van degebeurteni •••n in het
leven ve,.schillend zal reageren. Toch valt nag vee1 te zeggen
over de prik.~ .. l, de perceptie, de t.eleving en de pliychofysiclogis.che veranderingen die ermee gepaa.-d 9 • .;.n.
4 - p.ychodynaaische .f .....r: hoewel dit uit de a.rd der zaElt, een
uiter.t b.lanfjjJrijl, onderdeel is, lijkt h.t in h.t k.der van dit
mam.nt veen relevant onderdeel, .lhoewel Itr opv.ttinfjjJen b.s.taan
die een relatie leggen tussen de psychodynamische (psych.nalytische) theorieen en bepa.lde psychofysiologische verschijnselen.
ipidemiologie
De belanvstelling voor de epidemiologie' van depressies is de
laatste jaren sterk toegenomen.
De prevalentie (totaal aanta1 gevallen per jaar) is voor de depressie 3 - 5 7. en bij de bipolaire stoorni5 1 7., terwijl de
verwachting dat iemend ziek wordt (lifetime expectancy) bij
depressie. B - 12 7. is bij mannen en 20 - 26 7. bij vrouwen.
Oorzalum van depressies

Er is voldoende bewijs voor onder.teuning van de genetische theori_n. Familieleden van patienten hebben een grot.,.. kan. ziek te
worden d.n verwacht kan worden vergeleken .et de bevolking. Er is
.en grot.re concordantie bij monozygotisch. twe.lingen dan bij
dizygotische tweelingen en in famili •• van depre.si.v. patienten
kamen beduidend meer psychische stoornissen voor.
Biologische faktoren
Tot de belangrijke faktoren behoren; verstoringen in de elektrolyten met nElme bij natrium en kalium; neurofysiologische veranderingen op ba.is van aysfunkties en dysregu1ati.s in bijv. het
autonome z.nuwste1 ••
neuroendocri.ne afwijkingen bjj de hypothalamus, hypofyse, bijnieren, schildklier en g.slachtsklieren;
en neurochemische veranderingen in de neurotransmitters vooral
bij de biogen. aminen zoals noradrenaline, serotonine, dopamine
en acetylcholine.
In al1erlei lichaamsvloeistoffen kunnen afwijkingen in de hoeveelheid metabole produkten worden g . .eten, zoals
MHPG C3-methoxy-4-hydroxy-phenylv1ycol), bij depressi.s is hiervan
de uitscheiding in de urine verminderd, &Oz ••
Een Ander .spect vorlDen veranderinven 1n biologische rhythmes.
"-ar in welke mate deze .en rol spelen is nog on2.ker. weI moet
vedacht worden n de bekende seizoenschommelingen C -het vallen
van de bladeren")

1,
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Life event .. en strelisfaktor.n uit de om9.v1n9
Zonder di t
binnen di t kader vet-der ui t te .... rken t ..eet dui del i j '
zijn dat. z.'.£or in net algelf,ene .. pr ... f:g.bruU~ de::e f .. J,tQren .110 de
oelangrijkst.t:- wordftn ge::ien.
P.,.aoonlijkheid .. - en Psychodynamische 4aktoren
Hier ni.t nader ui t te

wer.~en.

OIAGNOSTJSDE J(RITERJA YAN DE STE""lNGSSTDORNISSEN CDSI1-JJJ-R)

In de volgend. aectie Norden kriteria gegeven bij de ... nilich.
episode en de depressie in engere zin. Deze NOrden vevolgd door
de krit.ria voor de spftci4ieke stemmings .. toorni.sen.
Hanisch. episede

N.B.I Een .anisch syndroom Nordt

gedefi~ieerd

doer kriterium A en

8 hi erander •
. A. Een 04 me.r van elka~r te onderscheiden periodes die langer
dan een . . .k duren (of .en Nillekeurige duur a1s er sprake is
van duidelijke tekortkomingen in net ....rk of in de gewone sociale
aktivtteiten of relaties met anderen) Naarbij de stemming abnermaal en bij voortduring verhoogd, expansief of geprikkeld is.
8. Tijdens de periode van de stemmingsstoornis zijn tenminste
drie van dft volgende verschijnselen aanNezig gebleven ( vier a1s
de stemmi:ngslechts geprikke1d is) en van een voldoende graad van
ernst:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

overdreven gevoel van eigenNaarde (grootheidsgevoelens,
die Naanachtig kunnen zi;n).
afgenomen slaapbehoefte bijv. voelt zich na slechts
drie uur slaap geheel uitgerust.
spraakzamer dan geNoonlijk of de drang om te blijven
apreken.
gedachtenvlucht of de subjektieve ervaring dat de
gedachten jagen.
verhoogde afleidbaarneid d.w.z. de aandacht Nordt te
gemakkelijk getrokken door onbelangrijke of niet terz.ke
doende prikkel ••
toegenomen aktiviteit ( sociaai, op het Mark of sexueel)
of licha. .lijke rusteloosh.id.
een zich ~e sterk beziv hauden eel. aktivi~.iten die aen
vrota kans habben totpijnlijke vevolg.o t. voeren die
niet onder'kend worden, bijv. teveal geld uitgeven,
aexuele indiscreties, onverstandige zakelijke investering_n dOttn, roekelooli auterijden.

·
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c.

De episode van de titeft.mingE&toornis wa5 vIJldoende erntiti9 am
dui del i jlc.. te'.. ortkOflli ngen te veroarza.:en in het b.ro.ps .... at i 9
funJ,:tianertm of in de gewone socia,le aktivitaitwn of rel.ties ",et
.. nderen, of de opneming ir. eE:!'n zleJ:enhui& wa. noodz.J::ell.iJ: am
zichzel.f of .nde.e.... tegp.r. d~ 5chadelijJ~e qevelgen Vii" de'zielte
te beache... men.
D. Op veen ankeJ mOR.ent zi jn ar ti jdens de stoornis w.nen of
h.llucinattas geweest, I.nger d.n twee waken bij .fwezigheid v.n
ap de vaergrond tredende stemmingsverschijnse1en ( bijv. vaordat
de stemmi~9~ver5chijn5elen zich ontwikkelden af nadat deze verdwenen zi jn).
E. Niet gesuperponeerd ap schizafrenie, schizofreniforme staarnis
af .....nstoarnis.
F. Een organische pathalagie is uitge.lotenl bijv. of weI wa& er
geen nieuwe organische fa.~tor
(of verandering in .en besta.nde
organ:ische faktor) die de stoornis bespoedigde afwel de stoornis
is tenminste aen maand aanwezig geweest n. h.t verdwijnan van de
ziekmakende arganischa f"l<.tor.
N.e •• Hanische en hypom.ne episodes die klaarblijkelijk door een
som.tische behandeling ... orden bespoedigd ( bijv. medicamenten,
elektro5hock) vormen een uitzondering op dit uits1uitingskriterium en moeten gediagnosti5••rd worden .1s aen st.mmingsstoorn:is.
Depr.ssie in enger. zin
N.8.1 Een depressie in engere zin wordt gedefinieerd door kriterium A. hierander.
A. Tenminste 5 v.n de volgende verschi;ns.le'; moeten tenminste in
dezelfde periode v.n twee weken ••nw.zig zijn geweest; tenminste
aen van de symptomen was of wei (1) depressieve stemming, of weI (2)
verlies van plezier of interesse. ( Reken -hiertoe niet de sy .... ptomen die kennelijk het 'levolg zijn v.n een lichamelijke toestand,
.temmingsincongruente wanen of h.llucin.ties, incoHerentie of
a.sociati.zwa~te.)

(1)

(2)

(3)

depres.ie het groot.te'de.l van de da~, bijn. elke dag
(of wei op grand van .ubjektieve gegevens, bijv voelt
zich gedeprimeerd of in de put of of wei uit observatie
door .nderen als bedroefd of depre.sief).
v.rlies v.n interesse of plezi.r in bijna .11e aktiviteiten bijna elke dag
(ofNel op gr~d van subjektieve
gegevens ofNel uit obs.rvatie door ander-an 4115 apathisch).
belangrijk gewichtsverlies of gewichtstoeneming zander
dat een dieet gehoud.n Nordt of det er aprake is van
vreetvl.gen ( bijv. meer dan SX v.n het lichaams'lewicht
in een maand), of vermindering of v.rgroting v.n de
eetlust bijna elke dag ( bij kinderen).
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(4)
(5)

(6)
(7)

(3)

(9)

B.

(1)

(2)

alapeloosheld of alaperigheid.
Paychomotorische agitatie of remming bijna elke dag
(waarneemba.r door anderen, niet aIleen een subjektief
geyoE-l" .. rI n.lsteloosheid of remming)
( bi; ';.inderen
ondfo!" c jailr. yenninderde: .. lti-:-ite-it).
verntOeidheid of veorlles van energie bijna eH~e dag.
geYOE-lens van waardeloos.heid of buitenspo,.ige of inadekwate schuldgevoelens (welke waanachtig kunnen zijn)
bi;na elke dag
( niet alle.n .aar zelfverwijten of
schuldgevoel ove,. het ziek %ijn).
verrol :.de-rc:j .... er mog;:n te den:~erl of zi ch te conc.ntreren.
of besluiteloosheid, hijna elke dag , of weI op grond
van subjektieye gegeyens of uit observatie door anderen) •
gedachten dat hij of zij beter af zou zijn als hij/zij
dood zou zijn, of suicidale id.atie, bi;na elke dag;
.en suicidepoging.
Een organische pathologie is uitgesloten, bijv. of weI
was er geen nieuwe organische faktor
(of verandering
in een bestaande organische faktor) die de stoornis
bespoedigde of weI de stoorni. i. tenminat. een maand
aanwezig geweest n. het yerd"ijnen van de ziekmakende
organische faktor.
Geen normale reactie op het verlies van een geliefd
persoon ( ongec'ompl iceerde rou,:,,).
N.B.: Een ziekelijke preoccupatie met "aardeloosheid,
suicidale ideatie,
uitgesproken
tel,ortkomingen of
psychomotorische remming, of verlenging van de normale
duur suggereren een rouw gekompliceerd door een depressie in engere zin.

c.

Op geen enkel moment zijn er tijdens de atoorni. wanen of
hallucinaties geweest, langer dan twee "eken bij afwezigheid van
op de yoorgror.d tredende stemmi ngsverschi jnselen( bi jv. voordat
de stemmingsverschijnselen zich ont"ikkelden of nadat "deze verdwenen z i jr.'.
D. Niet gesuperponeerd op .chizofrenie, .chizofrenifor. . stoornis
of waan.toornis.

91

Bipolaira .toorni ••en
296.6x

8ipOIaire stoornis, gemengd

Gebrui~

VODr
het vijfd~
toestand te b.schrijven.

cijfer de

manische codes

OM

de huidige

A. Huidige ( of meaat recente) episode omvat het volledige symptomencomplex van zowel .antsche als deprassieva episodes, gamengd
of snel wisselend elke p.ar dagen.
8. Depressieve symptomen staan op de voorgrond en duran tenminste
een volle dag.
296.4x Bipolaire stoornis, .anisch
Sebruik voor het vijfde
toestand te beschrijven.

cijfer de

.anische codes om de huidige

Thans C of recentelijk) in een maniache episode. ( Indien er een
vroegere manische episode is geweest hoeft de huidige episode
niet volledig aan de kriteria van een manische episode te
~oldoen.)

296.5x

Bipolaire stoornis, depressief

Sebruik voor het vijfde cijfer de
toestand te beschrijven.

.aniache codes

OM

de huidige

A. Heeft een of meer manische episodes gehad.
B. Thans (of recentelijk) in een episode van een depre5sie in
engere zin. ( Indien er een vroegere episode van een depressie in
angere zin is geweest hoeft de huidige episode niet volledig te
voldoen aan de kriteria van een depressie in engere zin.)
Codes VODr .anische episode: vijfcijferige codenummers en kriteria voor een huidige toestand van eRn bipolaire stoornis, ••nisch
of g . .engdJ
I-lichtJ

Yoldoet aan de minimum symptoom kriteria voor een .anische apisode.

2-.atigJ

Extreme toeneming in aktivitait of oordaelsstoornisen.

3-ernstig, zander psychotische ken.erk.n' Bijna continu toezicht
is veraist OM lichamelijke schade voor de patient of
anderen te voorkomen.
4-met psychotische ken.ark.nJ Wanen of hal1ucinaties (met wa.nachtige interpretatie). Indien mogelijk, specificeer of
de paychotische kenmerken stemmingscongruent of stemmingsincongruent zijn.

St . . .ingsconQru.nte psychotische keneerkenl Wan en of
hallucinaties waarvan de inhoud volledig in overeenatefllming is met de typische manische theme's van erhoagd zelfge~oel, macht, lenni .. , identitelt of een
....ec:irle rel.tie n,et een god of eltn machtig persaon.
Stlt••ingsincongruen.te p.ychoti.che kltneerkenl Ofwel (a)
of weI (b):

c.)

Wanen af

hallucinatilts wearvan de inhoud niet in
is met d~ typi.che manische the..,,-. v.n verhoogd zelfgevoel,
..acht, kenni.,
identiteit of ean speciale relatie .at aen god of
een machtig per.oon. Hiertoe horen zulke verschijnselen als achtervolging.wanen, gedachtaninbrengihg en de waan onder controle te staan.
Elke v.n de volgende k.t.tone symptoaen: stupor,
autisme, negativisme, kat.lepsie.
0~ereen5temming

Cb)

5-in parti.le remis.ie: aan de kriteria werd voorh.en volledig
voldaan, ....r niet op dit aoment, en enkale tekenen of
sY"'Ptoaen v.n de .ta~rni. zijn aanwezig gebleven.
6-volledig in remissie: aan de kriteria werd voorh •• n volledig
voldaan ma.r gedur.nd. een periode van tanminste twee
wel~en z i jn er geen tekenen of .ymptomen van de staorni 5
a.nwezig geweest.
O-niet gaspecifice.rd.
301.13 Cyclothymie

A. T.n_inste twee jaar (aen jaar bij kinderen en adol.scenten)
w.arin .r talrijk. periodas zijn geweest ... t abnor.aal verhoogde,
expansieva of geprikk.lde stemming die niet voldeden .an kriterium A, B an C van d . . . .nische .pisod., en t.lrijk. period.s m.t
depre •• ieve stemming of. verlies van int.r •••• of pl.z.ier die niet
vold.d.n aan krit.rium A van e.n episodes van een depressie in
eng.r zin.
B. Gedurande die periode van tWlte jaar ( of e.n jaar bij kinderen
an adole.centen) nooit meer dan drie maandan achtar elkaar zond.r
hypo..an. of depressieve .ymptoa.n g.w.est.
C. Tijden. de hypo.ane periode. zijn
volg_nde verschijnselen:
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

er tenminste

dri. van de

afoenomen .laapbeho.ft.
....r .nergi. dan gebruikelijk
verhoogd z.lfqevoel
toeo.no....n produktiviteit, vaak gepaard aan ongebruikelijke zelfgekozen werkur.n
veracherpt en engewoon cr.atief dank.n
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(6)
(7)
(E')

(9)
(10)
(11)
(12)

anger.md kontakt zoel:en ( extreme behoefte aan ge%el.. Chap)
hyperfitexua} i tei t
zonde.-r rekeni.ng te houden ".et de
mogeljjke onaangename gevolgen
LI"erlTtc.tig dt::?elnen.el'l aan a .. ngen .. me .'-tiviteiten :oncer
:ich zorgen te maker, over een groot risico op o"aangename gevolgen, bijv. teveel geld Llitge"en, onv.rstaredige zakelijl~e investeringen, roekelaos autorijden
lichamelijke rusteloosheid
spraakzamer dan gebruik.lijk
c~&r~atig

opti~i5ti5eh

op het verkeerde moment
spelingen maken

laehen, grappen maken, woord-

D. afwe:igneid van psychotisehe kenmerken zoals wanttn, hallucinaties, incoherttntie of assoeiatie:wakte.
E. Niet in stand gehouden door een speeifieke organisehe faktor
of middel bijv. herhaalde into>:icatie door drugs of alcohol.
296.70 Bipolair. st.aornis, NNODit i. een re.tgroep voor hypomane episodes die niet behoren tot
de bipolaire stoornis, gemengd, aaniseh of depressief, of eyelot.hymie. ( Een hYPoR'.ane episode is minder ernstig dan een manisehe
episode amdat niet wordt voldaan aan kriterium C van de manisene
episode.) Een voarbeeld is een individu die tenminste .en hypomane episode heeft gehad en tenminste een episode van een depressie in engere zin, maar die naoit een manisehe episode of een eyelothymie heeft gehad. Derge1ijke ge"allen werden voorheen Bipolair 11 genoemd. Een arlder voorbeeld is een individu die een of
meer hypomane episodes heeft gehad maar die geen cyelothymie
heeft-en die nooit Ofwe1 een manisehe episodes he.ft gehad of weI
een episode van een depressie in engere zin. De hypomane episode
kan uitgelokt zijn door ECT of het voorsehrijven van een trieyeliseh anti-depressivum.

-NNO

= Niet

nader omsenreven

DEPRESSIEVE STOORNISSEN

.

296.2X Depressie in engere zin, .an. .1ige episode
6ebruik h.t. vijfde cijfer van de cades voor . .n episode van een
depres.i. in angere zin a. de huidige toest.&nd t . b ••chrijven.
A. Een eenmalive episode van een depressie in engere z1n.
B. Heeft nooit een manisehe
hypomane episode

episode

vehad

of

.en onmiskenbare
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296.3x Depressi. in angere zin, recidiverend
Gebruik he~ vijfde cijfer v.n de code. voor een episode v.n een
depressie in engere zin om de huidige ~oes~.nd te beschrijven.
A. Twae of meer episodes van een depressle in engere zin, leder
gescheiden door een periode van tenminste ~wee maanden ••et n.in of
aeer nor ..... l funktioneren.

B. Heeft nooit een m.nische

episode

geh.d

of

aen onmiskenbare

hYPo"lilne api tiode
Codes voor een episode v.n aen. depressie in angere zlnl vijfcijferige codenummers en kritari. voor een huidige toes~.nd v.n
een bipolaire .~oornis, depre •• ief of een depressie in angere zinl
l-lich~.

Weinig of geen symptomen die de benodigde 0'" een diagnose te stellen te boven g.an EN symptomen die slechts
leiden tot geringe tekortkomingen in het wark of in de
normale sociale .ktiviteiten of rel.ties met .nderen.

2 __.~iQI

Symptomen of funl~tionele tekortkomingen tussen licht en
ern.tig in liggend

3-erns~ig

zonder psychotische kenmerken: Verschillende symptomen
di e nodi g z i jn 01.. de di .gnose t.e stell en

4-••t. psychotische kenaerken: W.nen of hallucinat.ies (met. waanacht.ige interpretatie). Indien mogelijk, specific.er of
de psychot.ische kenmerken stemmingscongruent of stemmingsincongruent zijn.
Ste. . ingscongruen~e psycho~ische kenaarken: Wanen
of hallucinat.ies waarvan de inhaud volledig in
overeenstemming is met. de t.ypische depressieve
thema's van tekortschieten, schuld, ziekte, doed,
nihilisme of verdi.nde str.f
Stemmingsincongruent.
psycho~ische
kenmerkenl
W.nen of hallucin.ties w • •rv.n de inhaud niet. in
overeenst.emming is aat. de typische depressieve
thema's v.n tekortschiet.en, schuld, ziekt.e, dood,
nihilisme of verdiende str.f. Hiertoe horen zulke
verschijnselen al • •chtervolgingsw.nen, gedacht..n~
iQbrenging, gedacht.enuit.zending en de w.an onder
cont.role t.e st.an.
5-in partiele remi.sie. Tussenposit.ie t.us.en "in volledige remissi." en "licht" en voorheen ge.n dysthymi •• nndien de
depressie g ••uperponeerd w•• op een dysthymie mag de
diagnose dyst.hymie .lleen gegeven worden als aan de
krit.eria v.n een episode van depressie in engere zin
niet langer voldaan wordt..)
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6-in vall.dige r . .is.iel Gedurende de afgelapen zes maanden geen
belarlgri jl::e t .. l~enen of symptamen van da .toorni s.
O-niet vaspecificeerd.
Specificear . .t ch,..anisch indien er twee .chtereenvolgende jaren
zijn zande,.. .en valledig he,...tel g.du,..ende lange,.. dan twaa maanden.
Specificea,.. met vitale kenme,..ken indien:
Tenmlnst. vijf van de volgende va,..schijns.len:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

verlles van interesse of plezier in bijna aile aktiviteiten
anvermagen om te reageren ap gewaanlijk ple:tierige
prik~els (
voelt zich niet iets bater, zelfs nlet
tijdelijk, als er iets leuks gebeurd)
de depressie is daorgaans 's margans hat ergst
v,..aegtljdig antwaken '5 margens ( tenmlnste twee uur
vaar het gebrui kel i jJte tl jdstip van wakker warderd
psychamotarische remming Df agitatie ( niet aIleen maar
subjektieve klachten)
duldelijke anDrexie of gewichtsverlies ( bijv. meer dan
5~ van het Iichaamsgewicht in eenmaand)
geen belangrijke persoDnlljkheldsstaarnis voorafgaand
aan de eerste episode van depra.sie in enga,..e zin
vDarheen een of meer episodes van een depressie in
engere zin gevolgd dDDr een valledig of bijna valledig
herstel
voarheengaed gereageerd ap de speclfieke en adehwate.
samatischeantidepressieve behandeling bijv. tricyclische middelen, ECT, MAO-remmars of lithium

A. Tenminste twee jaar (een jaar bij kinderen en adalescenten)
waarin er een depressieve stemming was gedurende het groatste
deel van de dag vaker weI dan njet ( afwel ap grand van subjektieve gegevens bij. voelt zich Qedeprimeerd of in de put, of uit
obEervatie door anderen als bedraefd of depressief) en tenminste
twee van de valgende verschijnselen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

geringe eetlust of teveel eten
slapelaDsheld·of slaperigheid
geringe energie of vermoeidheid
minderwaardigheidsgevael
slechte concentratie Df besluiteloa~heid
pessimisme
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~. TijdRns die pR~iode "an twe. jear (
of een jaar bij kinderen
en adolescent.n. neoit zander de symptomen van A Janger dan twee
maaMden.

t.

a••"

.n

1\,in in de eerste twee jaar ( of elm jaar bi j
adel ••tehteh) Van dR stoornis.

aui dftl,

j '~e

•• nwi

j% i

in ..fUja,.e

ngen voor een epl sode van .en d .. pr ess 1 E'
l~inder .. n

N.~.I

Er kan .en vroeger epiaode. van . .n depressie in er,ge,..!' zin
gew..... t 2ijn OJ) voorwli'.arde dat er een vollediQ her-st .. l is qt:: .... eest·
belan9rijl~e te.tenen
of sy.ptolDen gedurende Z8S lII.anden)
v~ da
ontwikkttling van de dysthymitt. Hierbij nag, na twee Jaar
van .an dysthymie Juan een episode van . .n depressie in engere zin
hitH-op v....up.rpon . .rd worden, in welk gev.l
beide di.agnoses
lIfoeten worCien oesteld.

('.fiH't

D .. Heeft noo1 t.en l'Iani sthe
hypoa.tne .p'sode.

a.en "syc:hotiliche
schi %04"."i IIh

E.

episode

sYlllptomenen

gehad

of

een on •• i skenbare

niet de d.fecttoestand Viin

F. Niet oni:hitrsteund door een specifieke org ..nische f.ktor of middel btJv..lantt'h.arig voorschrijven van een anti-hypertensie medic .. tie ..

Speti.U:::...... "r'.a1r ofsecundair type.
Pri_if'" type:: tr.ttdtniet aileen op tijdens tlet verloop van
Reon .n·dtf!!.re c:hronisehe nittt-stemmingslitoornis op AS I of een
10\$ lttstoornis I:.ijv. anorexianervoaa, som.. tisatiestoornis"
attn .f'he"keU .H:heid
van a.en psychostimulerend midde]" een
.rro.t..t~nls of rheumatoide ."thritis

Secundair t.l'J)e:,t.reedt 51echt
ande,.. chrbn i sche
atO'ornis.

~i

Sp.cificaer vroegDf I ....t

......... ...,i'"

op in h.t
verloop van een
et -stem.li ngsstoorni s van AS I of AS III

bagin •

be;in voo,. het 21- J ••,..
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296.BM

D~r.ssieve

stoornis NNO

Dit is een restgroep voer steornlssen met depressiev& kenmer~en
die niet voldoen aan de '~r:..terla ViHI well:e stemmingsstoornis 04
aanpassingsstoorni5 Iflct tieor~s£je'.'e stemming oeik.
Voorbeelden:
(1)
(2)
(3)

episode van een depressie in enger zin gesuperponeerd op
een defectschizo4renie
i ntermi t terer.de dystt-I',"U? epi sodes
depressieve episodes die geen verband hebben met een
stressfaktor en die niet voldoen •• n de kriteria van
een episode van een depressie in _ngere zin

BUGT/87. 10 I

Verheij. F.R.M.

Meten en classificeren van psychiatrische symptomen
De Pre....nt ! tate examination an het CATEGO"programma

f. H. M. Verheij, zenuwarts te Maastricht
lamonyldtlng
Na een inleidende belchrijving van een integraal psvchia·
trische achtergrond word! ingegun op de merites van de
Present Stale Examination (PSE) en het daaraan verbon·
den CATEGO·programma. De uitkomsten vlln de PSE kunnen op dIVerse manieren gerepresenteerd worden en your
uiteenlopende doeltunden gebruikl worden.
lenslon8 volgen enige opmerkmgen over de organlSall1!
van traming en Informatlavarwerking.

Inle'eJing
Wanneer men het woord svmptoom gebruikt heeft men
gekolen voor aen nosologisch, een zieklekund'g. dia·
gnostisch systeem. Oat IS een svsteem dal al eeuwen door
dokters gebrulkt wordt en vooral slnds de laren van Krape·
lin ook m de psvchiatrie gehanteerd word!. In de Neder·
landse psychia!rie was daar . 101 de tweede wereldoorlog .
well'llg discussle over. Psychiatrische patienlen waren
zieken bll wle op grond van bepaalde symptomen door
dokters len diagnose gesteld werd. Oaarbij behoorde een
bepaalde therapie en een ltoen meestal ongunstigel prog·
n05e.
Wat is er ,"middels met de psvchiatrie gebeurd? Niemand
zal van mij verwachten dal ik in dit bestek ook maar een
paging IOU wagen om de on!wikkeling die de n800rlogse
psychiatrie heaft doorgemaakt te schetsen. Toch geven
enkele aspecten daarvan elCtra relief aan een diagnos,ische methodiek all de PSE.
,. De tijd dat psychiatr;e vanzelfsprekend als een uitsluitend medisch specialisma beschouwd werd lijkt defini·
tief voorbij. Met de komst van andere (vooral gedrags·
wetenschappelijke) disciplines doen nieuwe methodieken, nieuwe terminologieen hun intrede, Iij verbreden tom me, Rumke te Ipreken!'helstroombed van de
. plvchiatrie'.
2, Er il een pr0C6t. op geng gekomen dat wei eens 8angeduid worc/t als democratisering van de psyc:hiatrie. De
patient wordl mondig vefklaard; eigen verantwoordelijkheid, medezeggenschap, inspraak. zelfzorg ziln be·
grippen die vanuit een algemeen maatschappelijke
avolutie ook de psychiatrie niet onberoerd lie.en.
Het aHimilat: ..",oces dat de argeloze dokler in de psychi·
atrie moest doormlken WI• .oms niet eenvoudig. 'Vou
are now desintegrated on • higher level', troolne mij een
Engelse college. Met de dok••r kr.eg ook hel nosologisch
sy.teem het herd ttll verduren. Ik wil dil disculliepunt hier
Ilechts lignaleren, Deze discussie werd elders op vele
plaatsen gevoerd. Ik heb de indruk dat. met behoud van de
'higher level', de le•• ste jaren meer en meer constructieve
geesten belig zijn met een nieuwe integratie, waarin het

medisch-biologisch, het psychodynamiach en het sociaal
model participaten.

D. P,...nt'ltate El!II.miRation
Hel 15 legen deze achlerg'ond van een integrale klinische
psychllttrie dllt ik een diagnostlsch instrl.lmen! wil bespreken dal is onlwlkkeld op basis van een nosologische
conceptie. Het is afkomstlQ uil een opmerkeltlke hoek. Het
werd ontwikkeld door Wing. Cooper en Sartorius in de
Social Psychiatry Unit van de Medical Research Council in
Londen. Het is in zekere lin kenmerkelld voor de reintegralieve landens in de huidige psychiatrie dat juist
sociaal-psychia!ers gebruik maken van een nosologisch
instrument. zooal oe biologen onder ons van hun primair
sociaal geinteresseerde collega's een Iysteem kunnen
overnemen dat vanuil een medisch-biqlogische Ichtergrond ontwikkeld werd. De bruikbaarheid van de PSE juist
voor biologisch-psychiatrisch ond.rzoek werd onlangs
erkeno en bevestigd door de acceptatie van de PSE als
klinisch-diagnostische methodiek door het 'WHO program
for research and training in Biological Psvchiatry'.
Het is aen poging Ie komen tOI een betrouwbate, herhaa'·
bare en gestandaardiseerde onderzoekmelhodiek naar de
psychiatristhe slatus praesens met kwantificeerbare uitkomsten.
De traditionele diagnostischa methodiek blijkl een instrument van onvoldoende kwalilei! ta itljn '. Onderzoek heeft
aangetoond dat psychiater., werkend op de traditionele
manier, in ruim de helft van alte gevallen het niet eens liin
omUanl de diagnose van hun petienten. Wanneer wij
uitkomsten van biochemisth of VIII'} neurofyliologilch
onderzoek ~illen vergelijken met Idinische gagevens zal
naar een beter diagnoltisch instrument gezocht moeten
worden,
In de psychiltrie zijn er globall drie systemen die probaren tegemoet ta komen nn de gestelde vra8g:
1. De 'self-reting-scales'. beoord,ling.schalen die door
de petient zeit worden ingevuld;
2. rating-scales die door de anderzoeker worden ingevuld. maar zonder duidelijke paging tot Itandaardis.·
ring 11'11'1 de vorm vlln het onderzoek;
3. hat gestructureerde interview. Delll10e bahOOI1 de PSE.
Deze methode gaat uit van nauwkeurig gedefinieerde
symptomen, wl8rvan de aanwezieheid en de ernlt op
een gestructureerde manier worden onderlocht en
waarbij de uitkomsten gekwantificeerd en gecodeerd
kunnen worden. De PSE gllat wat betreft de standa.rdi·
latie vln de procedures verder dan enig ander IYs·
teem; de onderlinge overeenstemming tussen onderzoekers (concordantiel il uitvoerig onderlocht en zeer
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bevredigend bevonden. De ullkomsten worden k'wanll'
tat.ef gecodeerd Uitgaande van due gecodeerde UltkomSlen kan met behulp van een computerp,ogramma
(CATEGOI het Idimseh-diagnoslisch proces gesimuleerd worden. waarbi) een ger.tandaardiseerde classi'i·
calle lot ttland komI 1,

011 is een veelgebruikte toepa..ing van de PSE: bet verge·
liiken van groepen van patienten. Men ken de patbologi·
tlCha I.ding van zo'n groep visueet PfItSIRleren met
behulp lIan iVndfoomprofielen. Men ken daarvoor natuurlijk aile J8 syndromen gebruiken. Mees'.a' wordt daaruit
&en relevante keus gemealtt. Per syndroom un dan het
procentuele voorkoman in de groep worden aangegeven.

De hUld,ge door ons geb,uikte 9de edilie gaal Ult van 140
sympfomen, die ,n het CATEGO-prog,amma herleld worden tOI 38 syndromen en udelndehjk tot 12 klanen. De
dehmlles Ilin duidelijlt en eenduidtg. VoOf' alles IS het
noodzakeh)k oal men de ,nnoudelillte betekenis van aile
140 5ymplornen in essentie paraat neeft. 0010. moel men
onmu:kletli,k kunnen beschikken over de crileria d,e beslis·
send lijn voor de aanwezigheidsdrempel van een symp'
loom en voor de besflssing of een symptoom 10 maltge
danwel 10 ernShge vorm .anwez'g is. Dele defmlties en
cfitefla dtenen dan 0010. terdege be5ludeerd Ie worden
voordal men aan een tram,ng begirll. 8il een gedegen
tralnmg. die als conc:lltlo slOe Qua non beschouwd moel
worden. IS het mogela,k een InterVieW al Ie nemen op een
nlel dlrect.eve en naluufhjke. ongedwongen manier

De term 'present' m present slate eKamlnahon heel.
bttltekktng op een h.dvenSI!!' van een maanll voora'·
Qifandt! aan hel ondefloek De PSE II. ecn momemup·
name mel een behchtlO9Shid van een maand 011 op
eltpenmenlele gronde" vaSlgesleld Illdvensler blllkl over
het .'gemeen leer efflclenl te liIH. maar mag Hl b~pailhjl!
omslandlgheden ook veranderd. bl,voorbtteld mgekorl
worden

Het CATEGO-progr.mm.
Symplomen d,e btl statlshsch onderloek een grOlere kans
lopen in bepaalde combtnatles gezamenhlk voor Ie
komen lIormen syndromen Afhankeh,k van de a' of nlet
dee'nemende symptomen kt119! leder synd'oom een
bepaalde Ivndroomzekerheidsgraad. Bovend'en heeft
ieeter svndroom een bepaald hlerarchtsch nummer 01) de
"111 van J8 syndromen. Hel zi,n dele hierarchlsche plaalS
en de syndroomzekerheidsgraad die btl de lIerde,e elaulficatte ultmaken welk gewlcht een syndroom In de weegsehaal legt. Oil gebeun via een strikt gHtandaardiseerd
computerprogramma. CATEGO genaamo. een pro·
g,amma del het Idassleke dlagnosllsche proces . in ver·
sehlliende opeenvolgende stappen . simuleerl. Ullemde·
liik komI men tol 12 dlagnoslische k'assen. Een diagnosti·
tlChe klas is geen psychiatrische dlltgnose. Het vaststellen
van een CATEGO-klas is wei een belangri,ke biJdrage
vanuit de status praesens un de uiteindehJke dlagnostiek.
Wat kunnen we nu doen mel dele PSE? loont bestude·
ring en ..aining de moeite? Om met die laatste vraag !e
beginnen: al IOU men verder nooit iets doen (wal erg
jammer lOu lijnl met de PSE. den is de beltudering van
het svsteem en voor.' van de definities van grate didactisehe betekanis. Mits men een diagnostisch ,nstrument als
de PSE duidelijk plaatst binnen het geheel van een integraal psychiatrisehe opleiding maen ik dat men juist voor
de opIeiding van bij\loorbeetd de ans·psychtater un de
r;it een voonreffetijk didactilCh middel heeft.

De PSE is \lOOf het eerst op grote schaal gebruikt voor een
transeultur..1onderzoelt: het US·UK-program, een vergelilkend ondanoek naar de populatie van vergelijkbare
psychiatrisehe instituten in de Verenigde Staten en in
Engeland 1.
181·1126

Fif. r. Symproomprolifll "an Hn bepMIde patienten·
gtOeP, IJtIf1roepeerd ,., .yndroom ".., pemtnftlf1H van
voorllomen. De linlcerlcolom ,.." ' " qndtoom.ymbolen
INftI' tbijvoorbHld NS .. nucltHIir .'(ft(koom '" Kemsyndroom Itanmerlcend. VOIgana Kurt St:hneider. voor schizofrenie; enz.J; de mitJdenitolom geeff tie ayntpfoomnummera 1NftI'; de rflCh,erlcolom geeff hef percentllg8 ."n
vooriomen per sympfOOm weer.
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FIg. 2 Syndroomproflelen van Iwee patlenrengroepen mer e/I<aar verge/eken. Her gaat om palifmtengroepen gek/asseerd In
de S-kliJS (schiiofrene psychosenl bll (wee versch,/lende onderloekprOJecten: her US-UK-program (.lie relcst/ en her IPSSprogram (Internat,onal P,IOI Sludy for SChlzC'phrenliJ van de WHOI. Er Illn 20 Idinisch relevante syndromen ,flselecttHllrd.

Men kan op dele man,er bi!Voorbeeld een bepaalde groep
pattenten bit opname vergelilken met dleletfde groep b'l
ontslag
Een andere methode lIan present aile waartoe de PSE de
mogehlkheld opent IS de presentalte van de subseo/es,
Hel CATEGO-programma groepeen de syndromen JO vier
subscores:
1, OAH spec,fiek psycholtseh
2 SSO ~ niel speclfiek psychotiseh
3 SNR speciflek neurohseh
4 NSR nlel speclf,ek neurolisch
ide afkortingen DAH. SSO enl, hebben betrekking op de
Engelslahge versle van het programma).
Per subscore worden aile symptoomscores lIan de samenstellende syndromen opgeteld, Op dele manler kan men
DIJVoorbeeld de 'psYChotische lading' van een bepaalde
patlentengroep kwantiliceren door de DAH- en de BSO·
waarden op Ie lellen. Zo zal de DAH· .. BSO·waarde van
ten groep patienlen horend 101 de 5·klas (Schllofrene
psvchosent hoger liln dan dIe van bijvoorbeeld de N·klas
Ineurottlche depresslest, Bii vergelilking met chemische
of tysische paramelers kan dllzeer nuttig ziin.
Voor biivoorbeeld 10epasSing in biologisch onderloek kan
men de status praesenagegevens van de patient of van
palientengroepen dus presenteren op diverse niveaus lIan
informalleverwerking:
1. op symptoomniveau. Men kan van een bepaalde groep
patienten een symptoomprofiel maken (fig, 11. Men kan
aldus nagaan of een of meer symptomen correleren
met dele of gene parameter;
2. op syndroomniveau, De logenaamde syndroomprofielen ziln zeer geschikt om de pathologie van bepaalde palienlengroepen met elkaar of met externe para·
meters Ie vergehlken (fig, 21.

3, de subscores Deze ziin goed bruikbaar wjilrineer men
globale. niet speeifieke pathologie Ibijvoorbeeld psychosel wil kwantificeren voor een bepaalde groep ter
vergelijking met andere groepen of met externe parameters;
4, de meer specifieke indeling in klassen. Olschoon deze
klassen zelf niet als zodanig gekwantificeerd ziin kan
men per klas bijvoorbeeld weI gekwantificeerde syndroomprofielen of subscores uitrekenen,
Ik meen dat de PSE voor biologisch-psychiatrisch onderzoek zeer bruikbaar is op grond van:
a, de v.er doorgevoerde standaardisatie (symptoomdefinilies, structuur van het interview. wijle van codering
en gecomputeristHllrde claslificaliel;
b. de eenduidigheid van het indelingsprincipe (aileen
symptomatologie. en niet - zoals biivoorbeeld bij de
ICD-S - Nn menglel van Iymptcmatologie. eliologie.
prognose enzcvcortl;
c. de mogeliikheid tct kwantificatie op diverse niveaus
van informatieverwerking,
Er zijn enkele aspecten die. althans ten dele. loms als
bezwaren tegen de PSE worden aangevoerd en nadere
bespreking verdienen:
.1. De PSE kIn aileen met vrucht en op belrouwbare wijze
worden gebruikt door getrainde cnderzoekers. Het ver·
dienl mijns fnziens ovtrweging om in Nederland enkeIe trainingscentra te organiseren, Afgezien van een
gedegen voorstudie • en de ncodzakelijke routine. die
iemand tct een ervaren gebruiker van hel PSE-systeem

• De Nederlandse uilgave van de PSE is door de schriiver
in voorbereiding.
(81·1121
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2.

3.

4.

S.

maakt, moet de eigenlijke centr••' georgani...rde t,ai·
ning op Nn week gesehat worden.
De duur van Nn PSE-interview kin gesch.t worden op
een tot anderhalf uu,. Ik mHn det dit voor een kw.lit.·
lief goed ondefloet van de ..at us pr....na in de
PSvchiat,ie gezien moet worden ala uitermate efficient
bestede tiid.
De opmerking dat de PSE te directief IOU zi;n verli"1
bij goede training en loenemende ervaring .an geldi,,·
heid. loch blijkt uit de pr.tti;k dat dil voor de onderzoeker Imilsehien mHr nag den voor de petientl Nn
moeili,k punt il. De kunlt v.n een goed PSE·interview
bestaat daaruil, del men de petient op n.tuurlijke en
ongedwongen wijze de loop van hel interview I.at
bepelen en zelf loch met behulp van de adequate
vragen de volledige informatie verZlmelt.
Tegenover de bemerking del hat PSE·CATEGO·
IVlteem minder geachikt zou zi;n vlnwage de stlrhe,d
in de operationalisering vln de diagnoltilche concepten meen ik te mogen stellen dll juill de geringe
ruimle die bllvoorbeeld bij hel va.tstellen van de aanwezigheidsdrempel. de graad van ernst van een Iymptoom en zeker bij het classificatieproces gelaten wordl
aan de individuele onderzoeker als een voordeel gelien moet worden. De crltena die ten grondsla" IIggen
aan de codering en het classlficatieprogramma liln
maxlmaal gestandaardiseerd. De da.rmee samenhan·
gende vermlnderde vari,bililelt was het voornaamSle
doel van degenen die het sVIleem ontwlkkeld hebben.
Voor de operllionalilermg van hel CATEGO-programma moet men kunnen beschlkken over Irelatle!
eftnvoudlge' computer'acilltellen. OOk hierbil lal.
4IVenall ten aanzien van de training. overleg en samenwerking IUlSen kllnieken en cenlra een oplOlsing kun·
nenbieden
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ORGAIHSCH-P$YCHIA'rHISCHE S'l'OOHNlSSJ::N

In dlt hoofdstuk zal allereerst een deflnlerlnc van het becrlp
lIorgaftiaCh". zoals ,ebezlgd in het begrip "organ1schpsychiatrische stoornis", worden ,egeven. iJaarna volgt een
kort overzlcht van de histor!e van deze term. Paragraa.f 1.3
handelt over bet psycho-organisch syndr~o. 1n de DBM-lI1.
Paragraaf 1.4 volgt een u1teenzett1ng waarom bet moel!ljk ls
het z1ektebeeld "organisch" en "psychiatrisch" t1jdens de
dialnostisering te difterentieren.
Het laatate deel van dit hootdstuk beslu1t met .en overzicht
van 1n~icaties voor organic1teit en 1ndicatles voor een
niet-organische diagnose.
Organisch
Er zijn twee betekenissen, waarin het begrip "orsanlsch",
wordt gebruikt (Op den Velde 1986):
1. Met be trekking tot syndromen waar'bij psychlsche en
gedragsstoornissen in causaal verband staan met
anatomische atwijkingen in het hersenweefsel of met
een gestoorde metabole of elektrische werking van de
hersenen.
2. Het toevoegsel "organisch" wordt gegeven aan syndromen,
die bestaan uit een cosbinatie van verschijnselen,
die veelal samengaan met een anatomlsche, metabole of
elektrisch gestoorde hersenfunctie.
1.1

Het onderscheid tussen organ~citeit in engere zin en
organiciteit 1n bredere zin wordt ook wel omschreven'met het
neuropsychologische begrip van organiciteit en het
psychiatrische begrip van organiciteit. Neuropsycholog1schorganisch onderzoek richt zich op de hersenen, terwljl ln
principe ieder deel van het lichaam bij het psyehiatrisehorganiseh onderzoek betrokken kan worden.
Speeitieke voorbeelden van organise he stoornlssen volgen in
paragraat 1.3.
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1.2

De Hlstorlsche Ontwlkkellng van het Concept
Organlsch-Psychlatrlsche Stoornls

Reeds tegen het elnde van de tweede eeuw voor Chr. was de basis
voor een classlrlcatle van organlsch-psychlatriscbe stoornissen
gelegd. In de geschrlften van :Hyppocrates, Celsus, Aretaeus en
Galen bestaan de omscbrijvingen van mentale stoornlssen,
veroorzaakt door hersenzlekteD. In de. daarop volgende periode
heert er rondom het begrlp termlnologische verwarring de ronde
gedaan. Enerzijds kwam dlt voort ult bet felt dat de termen
addltlonele connotaties vereieten, anderz1Jds 1s dlt te verklarc
door bet feit dat er nleuwe termen werden verzonnen om de oude
te concurreren. Pas 1n 1916 deflnleert Bleuler bet zogenaamde
"organic psycho-syndrome". Onder deze benamlng,psycho-organisch
syndroom, verstaat Bleuler een serle van gedragsmanlrestaties,
welke samenhangen met cbronische dlffuse cerebrale cortlcale
SChade.
Het psycho-organisch syndroom werd gekenmerkt door aantasting
van het geheugen, van het oordelingsvermogen, van het kritisch
denkvermogen, van het vermogen tot perceptuel. discriminatie,
aandacht, orientatie, labiel affect en gebrekkige impulscontrol
Vervolgens vermeldt Bleuler welke peraoonlljkheldaveranderlngen
veelal plaatsvinden. Hij benadrukt het felt dat verscheidene
cognltieve functies niet eenduidig waren beschadlgd en dat
ontw1kkelde en praktlsche vaardigheden opvallend reslstent
waren tegen verval. Bleuler observeerde dat als het gevolg van
roc ale bersenbeschadlglngen eerder affectleve dan cognltieve
stoornissen voortkwamen.
Bleulers rormulerlng van de organiscb-psychlatrlsche
stoornissen was een mijlpaal in de gesch1edenis van de
psych1atrlsche zlekteleer.
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1.3

Ue USH-III en de Herziene Classificatie van
Organiscb-Psychiatt1sche Stoornissen

DSM-IIl is het meest gebruikte class1f1catie-systeem in de
psych1atrische praktijk momenteel. DSH 1s de afkorting voor
~iagn08t1c and itatistical Manual of Hental R1sorders
De derde herzlene versie is uitgegeven'1n 1980. Deze 1s tot
standgekomen, dankz1j de 1nspann1ngen van een taak~roep
van de APA (American Psychiatric Assoc1ation) welke gedurende
zea jaar h1eraan gewerkt heeft (Eysenck 1983).
Ue taakgroep r1chtte zich speciaal op het construeren van
relevante betrouwbare diagnostlsche categor1een, welke het
mogelijk zouden maken richtlijnen te geven ten aanzlen van
therap1e en behandeling in gevarleerde settings. Bovendien
moesten deze aanvaardbaar zijn voor clinici en onderzoekers.
met verschillende theoretische orientatie en consistent zijn
met onderzoekgegevens betrerrende validiteit Van de
diagnostische categorieen (DSI4 III APA 1980).
Een aantal ruwe schetsen werden geconstrueerd en onderzocht
door middel van observationeel onderzoek, voordat de
uiteindelijke manual werd gepubliceerd. Deze studies zijn
uitgevoerd om problemen te identificeren welke bet systeem
in de praktijk met zich meebracbt en om alternatieve systemen
uit te proberen die erficienter zouden kunnen zijn.
"12.667 patienten werden geevalueerd door ongeveer 550 clinici.
van wie zich 474 1n 212 verschillende faclllteiten bevonden;
ze gebrulkten op succesvolle wijze ontwerpversies van USM Ill"
(Spltzer APA 1980).
Volgens Spitzer reageerde het merendeel van de deelnemers
gunatig op de USH Ill.
De DSM III 1s ontworpen vanult een algehele onvrede over de
DSH II (de tweede berzlene versie. 1968). Kritiek op het
gebied van de organ1sch-paychiatrische 8~oornissen richtte
zicb op de te amalle en te eenzijdige omschrijving van het
begrip organische nersensyndroom in de DSH II.
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Een Organisch Harsensyndroom (Organic Arain Syndrome) werd
hooldzakelijk gezien als aen syndroom met een beperkt aantal
verachljnselen. lIet ayrldroom WIlS een replicll van 1':u~crJ{}
Rleuler's "organische psycho-syndroom". Jlet liet geen ruimte
yoor psychopathologische ellecten van locale heraenbeschadiginE
endocriene ziekten of drugs ~n andere intoxicaties, welke geen
aanleiding geven tot het zogenaamde basissyndroom maar wel als
"organisch" worden beschouwd (Lipowski 1981).
lIet Organische Hersensyndroom was zowel psycho tisch als
non-psychotisch classificeerbaar. Dit onderscheid is
we6g.v~llen in de USH ITI, evenals het onderscheid tussen
chronisch en acuut. De alternatieve ~lassificatie, die is
voorgsteld in de DSM III, bezit de volgende kenmerken:
a.

De klasse "psycho-organische stoornis" bevat zeven
beschrijvende"psychopathologische syndromen.
b. Psycho-organische syndromen, als klasse, zijn gedefinieerd
als gedragsmanifestaties van een voorbijgaande of
chronische cerebrale dysfunctie, wier aanwezigheid
onafhankelijk aangetoond dient te worden door middel van
laboratoriumtesten. lichamelijk onderzoek en/of uit de
anamnese waaruit blijkt dat een specilieke organische
lac tor bestaat, die geacht wordt etiolouisch verband
te houden met de stoornis.
Oit kunnen eveneens middelen als drugs of medicijnen zijn.
c. Het wordt aanbevolen dat iedere patient zowel
gediagnostiseerd volgens de aanwezige psycho-organische
stoornis als volgens de betrelfende organische factor.
d. De zeven Organische Hersensyndromen bestrljken een
u1tgestrekt terrein van abnormaal gedrag, waarvan wordt
aangenomen dat deze veroorzaakt wordt door difluseof
locale cerebrale beschadiging en dysfunctioneren, als weI
door cerebrale effecten van toxische vloeistoffen.' Deze
lormulering houdt een weg open dat afrec~leve en
schizophrenie-vorme stoornissen soms een organische
etlologie kunnen bezitten.
e. "~r is geen onderscheid gemaakt tussen acuut en chronisch,
psychotlsch en non-psychotlsch Organlsche lIersensynuromen.
f. Ieder Organisch Ilersensyndroom is gedefinieerd door midde]
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van zijll bijbehorende psychopathologische criteria:
a. die met relatief slobale cognitieve beschadi~ing
(delirium. dementie),
b. die Met relatief selectieve cognitieve beschadig!ng
(amnestisch syndroom, organische halluclnose)
c. die met overheersend affectieve en
persoonl!jkheidsstoornissen (organisch waansyndroom,
organisch affectief syndroom en organisch
persoonlijkheidsverandering).
DSM III benoemt tien organisch"syndromen en verdeelt deze
in de volgende categorieen (Lipowski 1981)
I
Syndromen met relatier ~lobale cognitieve stoornis:
a Delirium: ee~ syndroom welk gekarakteriseerd wordt
door een acuut beginnend fluctuerend clinisch beeld,
1nclusief stoornis van aandacht. geheugen, denken,
perceptie, orientatie, psychomotor1eke activiteit en
slaap-waak ritme.
b Dementie: een syndroom welke gekenmerkt wordt door
verlies van de verworven intellectuele vermogens,
zodanig dat het tot ~iting komt 1n de omean8 met
anderen of in het beroepsmatig functioneren van de
patient. Cognitleve stoornissen zijn waarneembaar in
de vorm van geheugenstoornisse~ abstract denken en
oordeelsvermogen. Verminderde impulscontrole en
persoonlijkheidsveranderingen in de vorm van naar
voren tredeft of verandering van premorbide
persoonlijkheidseigenschappen zljnmeestal aanwezig.
net klinisch verloop kan progressief of statisch
zijn of het ziektebeeld kan ten dele of geheel
verdwijnen:"dementie" impliceert niet unbedingt
irreversibiliteit.
II

Syndromen met relatier selektieve cognltieve afwljkingen:
a Amnestisch Syndroom: het essentiele kenmerl.. van dit
syndroom zijn stoornissen van de 1nprentinr, als van
het geheugen op lange termijn (dat wil ze~gen de
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onmogelijkheid zich informatie, die in het verieden
bekend was, te herinneren).
Ueze kenmerken treden naar voren als eni~e of als
dominerende clinische verschijnselen.
b Organ18ch~ Halluclnose: Een syndroom gekarakteriseerd
door aanhoudende of telkens terugkerende hallucinaties
waarbij er geen omneveling van het bewustzijn ls zoals
bij delirium en de sy.ptomen kunnen worden toegescilrevcn
aan een duidelijk organische factor.
III Die met een overheersend.affectieve stoornis of

persoonlijkheidsverandering:
a Organlsch Waansyndroom: Het essentiele kenmerk van dit
syndroom zijn wanen in een toestand van volledig
bewustzljn. Andere symptomen welke veelal bij
schizophrene stoornissen voorkomen kunnen aanwezig zijn.
Deze symptomen moeten kunnen worden toe«eschreven aan
een duidelijk gedefinieerde orgariische factor, zoals
intoxicatie met amphetamines •.
b Organisch Affectie! Syndroom:
Het essentiele kenmerk is een klinlsch beeld in welke
het overheersende symptoom een stemminttsstoornis ls,
depressle! of manisch van aard, toe te sChrijven aan
een organische factor, bijvoorbeeld: antihypertensieve
middelen of een Cushing's syndroom. Het mag niet aan de
voorafgaande omschrijvingen voldoen.
c Organlsche Persoonlijkheidsverandering:
Het essentiele kenmerk 1s een opvallende gedrags- of
persoonlijkheidsverandering betreffende emotionele
labillteit. gestoorde impulscontrole of sociale oordeel
en kritiekstoornissen. Ook voor dlt syndroom geldt dat
het niet aan voorafgaande omschrljvingen aag voldoen.
IV

Intoxicatie of 'onthouding, bij welke de stoornis ls
geassocleerd met het innemen of snelle afname·van het
gebruik van een middel en waarbij voorafgaande
ziektebeelden niet aanwezig zljn.

V

Atypische of gemengd Organlsch Uersensyndroom, een residue
categorle.

)09

De zeven syndromen in groep 1 tot 4 zijn specifiek, in die zin

dat ze gedefiniaerd worden door beschrijvande ken.arken.
Oe ov.r1,. drie .yndromen z1jn meer at101ogiscb dan
de8crl~t1ef gedefiniaerd (groep 4)of r'presenteren,een
residuele categorie (groep 5). De sp8cifi.ke syndromen
sijn s.d.fini.erd in t.rmen ~an hun •••• nti.l.k.nmerken.
Een uitgebreide beschrijving van de seven Organische
Hersensyndromen is te vinden in uLipowski.Z.J.(1980c).
Organic mental disorders: Introduction and review of syndromes.
In ComRrehensive Textbook ·of Psychlatry, 'rd ed. (Eds.H.I~
Kaplan; A.M.Freedman and B.J.Sadock). BBltimore: Willlams &
Wilkins."

Op de huldlge classlficatie van organlsch-psychiatrische
stoornissen, zoals'deze in de DSM-III is omschreven, is
verschillende krltiek geuit. De nleuwe benadering is
beschuldigd van het vervagen van het traditionele onderscheld
tusse~ de organische en de funct~onele psychopathologle. Ten
tweede wordt de auteurs van het eysteem verweten de gewone en
de relatief gewone verwante cerebrale stoornissen op ~~n hoop
te gooien. Andere critic! brengenhet verwijt naar voren dat
de nleuwe classificatie niet uitsluitend zou z1jn en in ho~e
mate gecompliceerd. Dit belemmert het terugvinden van een case,
wanneer men een epidemiologische studie uitvoert. Daarnaast
zou deze classlficatiemethode voortijdig het vraagstuk over
de oorzaak van het .ziektebeeld afsluiten en teveel overlaten
aan het oordeel van de clinic us.

In bet onderzoek tijdens project ORGAN is een kritische
kanttekening bij de DSH-III geplaatst. Deze betrof de opbouw
van de beslissingsboom "Differentiaal Diagnose van Organise he
Hersensyndromen" en de overige beslissingsbomen, die enige
psycho-organische stoornis in hun differentiaal diagnosen
bebben opgenomen. Ilet besllssingscriterium voor de aanwezlgheid
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van aen psycho-organise he stoornis wordt gevormd door de
volgande twea voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn:
a.
b.

De aanwezigheid van een Organisch lIersensyndroom is
aangetoond.
Ult de anamnese, het lie~amelijk onderzoak of het
laboratoriumonderzoek blijkt dat een speclfieke organische
factor bestaat, die geacht word~ etiologisch verband te
houden met de stoornis.

HlerbIj wordt in aen noot vermeld dat "Bij afwezigheid hiervan
aen organische factor varonderstald kan worden indien de
voorwaarden buiten de kategorie van de Psycho-Organische
5toornis op redelijke gronden zijn uitgesloten en indien de
stoornis beantwoordt aan de symptomatische kriteria voor
Dementie" (van Ree & Koster van Groos 1964).

De eerste stap, in welke moet worden beslist tussen
Organische- en of psychiatrische stoornis, ontbreekt in
de beslissingsboom. nehalve de symptomen onder de eate~orie
"Dementie" worden er geen symptomen en/of verschijnselen
genoemd, die aanleiding geven aan een organisch-psychiatrisch~
stoornis te denken.
In de herziene versie van de D5H-III ("revIsed version of
revision D5H-III-r tl ) , welke binnenkort zal verschijnen, zal
waarsehijnlijk op dit punt weinig tot geen verandering
zijn aangebracht.
net moet worden benadrukt dat de in de USH-IlI voorgestelde
elassif1eat1e n1et,gerieht is op een speclf1eke doelgroep
(zoalsbljvoorbeeld geriatrische patienten), maar patienten
van alle leeftljden betreffende alle organisch etiologisehe
lactoren. Er kan evenwel sprake z1jn van primaire
hersenbeschadi~in8en, als van metabollsche encephalopathieen,
•
inlectles waar dan ook gelocaliseerd in h!t lichaam,
intoxicatles, etc.

De DSM-III moet nog altijd gezien worden als een
classifieatie, die zich in het ontwerp-stadium bevindt. Het
representeert in geen enkel opzicht een officiele of
uiteindelijke classificatie (Lipowski 1981).

nJ
1.4

Organische Versus Psychiatrische Stoornis

Waarom is het SOIDS zo lDoeilijk onderscheid te maken tussen
een organische versus een psychiatrische stoorn1s? Waarom
ontbreekt de diagnose van eeh organ1sche stoorn1s zo vaak,
wanneer psych1atr1sche verschljnsele~ en symptomen op de
voorgrond treden? Hoffman & Koran (1984) noemen hiervoor
3 aoorten redenen:
1

2

3

die aan het ziektebeeld gerelateerd zijn
Redenen die aan de patient gerelateerd zijn
Bedenen die aan de arts gerelateerd zijn

Red~nen

ad 1

Vele ziekten achijnen zlch te maskeren. Deze maskerade
wordt versterkt door de aanwez1gheid van aymptomen die
zowel door een lichamelijke ala door een mentale stoornis
veroorzaakt kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke
symptomen zijn: zwakte, moeheid, bulkklachten. anorexia,
kortademigheid. angst, depressle en hallucinaties. Deze
symptomen bezitten geen discr1mlnerend vermogen.

ad 2

Ulterlijk en gedrag van de patlent kunnen de diagnose
belnvloeden. Een onaangenaam ru1kende. onverzorgde.
patient moedigt de arts nlet aan tot een accuraat
onderzoek, waarbij daardoor aanwijzlngen voor
organiciteit over het hoofd kunnen worden gezien.
Anderzijds kunnen psychodynamiache defensiemechanismen·
van de patient het beoordelingsproces van de arts onjuist
belnvloeden: deze defensiemechanismetzijn veelal sterker
aanwezig b1j mentaal gestoorde patiinten dan bij patiente
met een l1cbame11jke stoorn1s.

ad 3

Incomplete dlagnostische assessment en vertrouwen op
een 1nadequaat consultatief advies vormen de derde soort
redenen, welke gerelateerd zijn aan de arts.
Bovendien kan de arts veronderstellingen aannemen welke
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voor de hand liggen maar niet altijd Juist hoeven te zijn
Efm biervan is de veronderstelling dat afwezigheid van
coenitieve stoornissen imp11ceert dat el' geen somlltiGcho
ziekte aariwezig kan zijn, welke de verandering in het
gedrag veroorzaakt. Een Yoorbeeld: hypercalcemie
(yeroorzaakt door hyperparathyroidisme multiple myeloma
of andere oorzaken) kan zich presenteren als depressie,
zonder cognitieve stoorDis. Hyperthyroidisme, caffeIne
yergiftiging en hypoparathyroidisme kunnen zich presenter
als een algemene angststoornis, eveneens zonder cognitie!
.dysfunctioneren •
Een tweede soort aanname betreft de veronderstelling
dat diagnostische labels altijd een oorzaak inhouden.
Woorden als "angst U en "depressie" zijn slechts
'descriptieve labels, geen causale verklarincen.
Ten derde kan een specifieke somatische ziekte meerdere
specifieke gedragspatronen veroorzaken.Thyrotoxicosis
kan zowel apathie en pseudodementie veroorzaken als
angst en rusteloosheid. Corticosteroiden kunnen een
delier, wanen, hallucinaties, manie of depressie in
iedere combinatie of ·afwisselend in dezelfdepatient
veroorzaken.
Een vierde aanname betreft de valkuil dat de aanwezighei~
van psychosociale stressors de aanwezigheid van een
somatische ziekte zou uitsluiten.
De aanwezigheid van de psychosociale stressors zu
wellicht een organisch. atiologie kunnen bezitten.
Tenslotte moet de arts zich bewust zijn Van het feit
dat wanneer in het verleden yan de patient een episode
van depressie, conversie, hypochondrie of psychose
heeft plaatsgevonden dat dit niet impliceert dat dit
ziektebeeld zich behoelt te herbalen.
Als voorbeeld wordt genoemd "zelfs een par.anolde
patient heeft vijanden".
In ORGAN zijn bovengenoemde redenen yoor misdifferentiatie
tussen norganisch" en "psychiatrisch U geIntegreeI'd. He nadruk
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i8 vooral komen te vallen op de ziekte-gerelateerde redenen
(zie figuur 1.1 en hoofdstuk VI). De regels bevatten wisselende
comblnaties van symptomen, welke de aanwezigheld v.n een
oraanische stoornis indiceren. Ais voorbeeld Van een regel van
ORGAN, ter indica tie van de specifieke organische stoornls
,eet ik volgende regel:
::

RULE t07 (AFHDIRULES)
PREMISE: (IANO
(SAME CNTXT A)
(SAJ~B CNTXT BODY)
(SAME CNTXT SPORI»
ACTION:

(DO-ALL

(CONC~UDE

CNTXT PARIETAL)
(SPRIN'rT "PARIETAL LOBE TUr·mRS r-1AY BF!
ASSOCIATED WITH AGNOSIA. APRAXIA, OR APHASlA.
FURTHER SYf.1PTOMS INCLUDE DISTORTION OF THE
BODY IMAGE, AND H1PAIRt-1En'r OF 'lIHE PATIEtrr t s
SPATIAL ORIENTATION."»

In deze regel is omschreven dat ORGAN tot de conclusie
komt dater sterke aanwijzingen aanwezig zijn die duiden in
de richting vaneen organisch hersensyndroom parietal lobe
tumor, aangezien de patient verschijnselen vertoont als apraxic
agnosic of aphasie en andere symptomen inciusief ~en stoornis
in zijn lichaamsbeleving en ruimtelijke orientatie.
Voorts zijn in de laatste context van ORGAN tien parameters
opsenomen, wiens aanwezigheid de afwezigheid van een
organische stoornis indiceren (Hall et al 1979):
1. Lange voorgeschiedenis van sociale en emotionele problemen.
2. Verschillende somatische symptomen, die corresponderen metonbekende ziekten en betrekkin6 hebben op meerdere
orgaansystemen.
3. Bizarre symptomatologie.
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4.

Afwezigheid van juiste reaktie op gebruikelijke
therapie.ethoden.
5. Onwll zlch te schikken naar de aanbevelingen van de arts
6. Overdreven, te geringe of verwrongen bezorgdheid over een
speclfieke symptoom.
7. Voorgeschiedenls van "doctor shopping".
8. Ontbreken van een heldere, recente eanvang van de
symptomen.
9. Verscheidene soclale en emotionele stressors.
10. Overdreven secundaire ziektewinst.
Hlerbij geldt ook weer dat de aanwezlgheid van slechts
ankele van bovenstaande karakteristieken niet van
doorBlaggevende aard is en zelrs misleldend kan zijn
de diagnose "psychiatrlsch" te snel en ten onrechte
te stellen.
De diBcriminatie "organisch" versus "psychlatrlBch tl b11jft
berustenop de uitgebreide feitenkennis en op de rljke ervar1ng
van de Expert.

1 J6

1.5

Indlcatles yoor Organlcitelt

Tljdens de knowledge aCQulsition ls de yolgende lijst .et
lndicatle. yoor organiclteit tot stand gekomen. l>e aanwezitSheid
.an "n der lndlcatles blj een patlent impllce.rt in meer of
.1nder .terke mate de aanwezig~eid .an .en organiache atoornis,
.elke ten grondslag ligt aan het yerande~de gedrag van de patient
- Leeftijd boven de yljftlg jaar.
- Blanco psychiatrlsche Yoorgeschiedenis.
- De combinatie Yan leeftljd boyen de Yljftig jaar en een blanco
psycbiatrlsche yoorgeschiedenis.
- De symptomen zijn yrij plotaeling ontstaan, dat .il zeggen
blnnen zes tot negen maanden.
- De 8ymptomen treden eplsodi.ch OPe
- De symptomen .isselen sterk.
- Aanwezigheid van een somatische ziekte, waarYan bekend is dat
deze (yaak) psychiatrische symptomen Yeroorzaakt.
- Gebruik van tSeneesmiddelen, waarvan bekend is dat deze (vaak)
psychiatrische stoornissen veroorzaakt.
- Misbruik of ontwenning van alcohol, drugs of geneesmiddelen.
- De symptomen treden kort na een operatle OPe
- De symptomen treden op na een sChedeltrauma (ook met symptoomvrij interval).
- Sluipende, subtiele persoonlijkheldsveranderingen.
- Er zijn geen psyc·hische of' sociale etlologische factoren
aanwijsbaar.
- De patient beleeft de symptomen als ego-dystoon.
- Onge.one, yreemde combinatie van symptomen.
-

Ziek uiterlijk.
Onyerzorgd uiterlijk.
Lege gelaatsultdrukklng.
Oordeels- en kritlekstoornissen.
Ontremming, ongerlchte psychomotorlsche onrust.
Lethargle.
stereotypleen.
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-. Meurolog1ache aympto.en (1n het b1jzonder: dy••rtr1e, ataxia,
asterixis, grove tremor, multifocale .yoclonieen, hypotonie
of nyll tag aaus ).
- Atasie, ataxie, agra!ie, agnosie of stoornissen 1n bet
lie baalllssc bema.
- sewustz1jnsstoorn1s (inclus1ef stupor).
- Stoorn1s 1n aandacbt of concentrat1e.
- Orientat1estoornis •.
- Visuele hallucinat1es of illusionaire vervalsingen.
- Audit1eve hallucinaties "binnen de psychische horizon".
- Ongestruktureerde wanen.
- Stoornis 1n het abstrakt denken.
- Incoherent1e.
- J1jdlop1gheid.
- Perseveratias.
- Stoornis in geheugen of inprenting.
- Confabul~ties.
- Sterk labiel affect.
- Wat betreft het verloop van de ziektegeschiedenis:
Een ongewone beloopsvorm voor bet syndroom.
Geen reaktie op de gangbare behandeling.

Dit overzicht 1s afkomstig uit het artikel van llengeveld &
Craneveld (1986) in Hengeveld(Ed.).
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Expert Systeas
8ekDopte ~schrijving van teraen ontstaan op dit gebied en van be lang geacht
voor gedachtenwillelingen over dit onderwerp. (voor boetreferentiel zie
8MGT/86.561) •
1.

8Artificial Intelligence 8 (AI): Een aethode oa aet een toaputer op intelligente wijze bealissingen te nemen of problemen op te lossen op balis van inzicht in aenselijte dentprocessen. Eleaenten die hierin een
rol lpelen lijn: Goals, Facts, lules, Pruning-, Inference-aechanismen.

2.

8Goals-: Ooelen, resultaten, waar onze denkprocessen op gericht lijn.

3.

8FactS and Bules
ten.

4.

8Eruning (letterlijk: (be)anoeien - ontdoen van) het eliaineren van
denklijnen die niet dirett relevant zijn voor bet bereiken van een geIteld doe1.

S.

-Inference (infelenti,) mechanisme-: (ainference- is gevolgtretting)
Iysteem voor het genereren van nieuwe bruitbare tennis (facts) uit toepassingen van regels en het 8pruning-·aechanisae.

8

8
:

Feiten en regels te gebruiten om een doel te berei-

:

6. Een bekoopte omsch,i1ying yan de l.meohanA yao deze teraeo:
Ret Itellen van een Ipecifieke .AQAl. let .en denkprocel in verking. Een
oavangrijke verzaaeling -~. en daaraee gerelateerde 81al1a- tunnen
vorden ingezet om te helpen de gestelde -goal- te bereiken. ·Pruninphelpt ons oa aIleen 4ie -rules- te vinden die ons 10 direkt aogelijk
naar het gestelde doe1 leiden.
Ret -inferepce--mechanisae koapleteert 4ft proces aet het trekken van
toRklusies uit de toegepaste regels en het 8pruning--aechani.ae en het
,enereren van nieuwe regels 4ie onaiddeIlijk deel vorden van de toe,ankelijke kennis.
7. Ii; het ODtwerpen yan AI-.yst"ep (progr.... ·.) voIgt men het praces van
aenselijte besluitvoraing zoal. dit thans in ,lobAle teraen betend geacht wordt aet de hierop glbaseerde eleaenten reeds in punt 6 ,enoemd.
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Systems
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t. Bet doel van AI-systellen isJbepaalde -.sm&ll- bereiken. Dit verel.t op de
eerste plaats het zo nauwkeurig aogelijk oaschrijven/definieren van de
do. len die aen v.nst te bereiken (ieta vat in veel deDkproce•••n Diet of
Dauwelijks de vereiste explicitering aeeJtrijgt).
10.

lijn .ssentiele ingredienten 1n een lI-'f.t.eII. ledet doel
(90al) heett lijn eigen feitenJtennis (fact.) nodig oa lo'n doel te bezeiken. Biet al1e -facts- lijn even belan9tijk. let 11 bij -facti- ook
nodig oa relatieve belangrijkheid aan te ,.ven. Dit ,eschiedt vaak via
-"ightipg fupctipps-, Deze -veegfuDkties- bil een feit (kenniseleaent)
wordt een belangrijl a.pett geacht in een aenseliil be.luitvozaing.proees. liervoor vordt ook de aanduidin, -"rtaint' fastor- ,ebruitt.
.~-

11. pata a;oui,itie vol,t Da het valt.tellen van de ·faet.- waaraee ve een

-,oal- denten te tunnen bereiken. Uit 4e -fact.- vol,en Yragen waarop
-data- aoeten worden invewld i.e. vadabelen in ele ·facU- toweet
benoea4 elienen te vorelen (-in,tantiatc- the vadables). Bieraee wordt
114ere -in.tantiated- variabele (uit bet al,ellene AI-prOlr.... ' .pacifieke infor_tie voor ele -data Mle- t.b. v. van ele ,e.telcle towete
-GIl- .
12. Ii; deze -data- vorden -weighting ,actAr,- (gewichtstaltoren) aeege-

noaen, vaaraee het belang van data voor bet bereiten van de -goal- vordt
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aangegeven (bv.: 0, 1, 2, etc). De ·SUI weighting factor-, i.e. de optello, van deze 'aktoren kan worden benut o. vast te stellen hoe aOlilijk bet 11 de gestelde -goal- te bereiken of boe aen dit aoet 1b.chltten tU.len aen aantal aoge1ijke scenario·s.
13. -Balla- lijn dan nodig o. de -facts- die we kennen te benutten voor de
.ituaties die lic~ voordoen. Deze -rules· dienen 10 ontvorpen te vorden
4at Ie kUnnen belpen de data te evalueren gericbt op bet bereiken van de
-,oa1-.
14. v.b. all· de -.ua weighting factor· voor .••• is ,rater dan (b.v.) 1
DElI. ••••
15. De vaarde 1 in dele -rule- noe_t aen de -threshold- (dreapeI) van bet
besli.singsnivo.
16. Bet proces naar ,oa1s (via definitie, facts, data, rules, inferences) is
bekend onder de nan -forwud chaining-.
17. Verificatie van de juistheid van de -,oa1- kAn via het -inferenceaechanisl terug over de data-bank. Dit proces noelt men ·backward
chaining- (lie oak schema).
18. In menselijke denkprocessen, elilineert bet -pruning-·mechanisme voort,angen die veinig of niet linvol zijn am de -,oals· te bereiken. Bij
lo'n AI-antwerp boort ook het inbrengen van ·pruning-rules-.
19. ·Expert SYstems· noelt aen AI-system. opgezet voor probleemoplossing in
een bepaald -dolaio-.
20. AIle ·knowledge- in een ·expert system- is toegeleverd door mensen die
experts zijn in zo'n ·domain-. AIle -expert .ysteas· zijn ,ebaseerd op
up-to-data inforlatie van experts op bet gegeven ·doaain-.
21. Experts ,ebruiken vuistregell, ook arules·, of heuri.tische arules-.
Deze vallen onder bet ·pruning--mecbani.le. In een expert .y.tea Doeat
aen een ·prURinga·mechani.ae 44t gebruit aaakt van beuri.tilche regels
het -beuristic .earch aechanis_e-.
22. Bet ·backboard- i. cen .truttuur die inforaatie bevat die overzien tan
worden door ...enverkende -expert .ysteas-. -Backboard- noeat aen bet
aechani.me vaardoor kOlaunikatie .an inforaatie plaatlvindt tUilen ver.cbillende -expert .y.t... ••
23. len expert sy.t.. koat tot stand door teapwork tUllen eep expert en een
-knowledg' epgip.er-, vaarbij facti, rules, beuri.tic rulel yoor een
-do_ain- varden bijeengebracht in een AI-progr.....
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24. lep A'M:
BMGTl86.570
Brouwers, A.
oktober 1986

25. I'D aDder ach,a. (aet D09 vat aDdere teraeD):
BMGr/86.567
Brouwers, A.
oktober 1986
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26. Ret de aandulding -ko9w1edqe btse- bedoelt aen de verzaaeling van
-rules· (lyI. base) en ·fact,· (dAta base).
27. ·Inference enqine· il het eerder be.proken inferentie-aechanilae, vaaraee dUI -rules· en ·factl· gebruikt vorden oa de geltelde -goall· (een
konklu.ie, .en ontwerp of .en diagno,e) te beretken en .an dit procel
nieuwe kennis te ont1enen.
28. -Explanation facility· voor de strukturering van het interaktieve proces
tUllen een gebruiter en zo'n -expert .'It..••
29. -lAowledqe acquisition ,y'te,· (zeer belangrijk!) .ysteel VOOI de invoering van -facts· en ·rules Wliar let veel aandacht voor de kwaliteit van
de ingevolrdl inforlatie (syntax, overtolligheid, konsistentie, a11er1e!
tests hiervoor).
20. Wnatural lanquaqe prpcessor- laten we leg91n dat dezI voor lich zIlf
'preekt, dient dUB e.e.a. glbruiker.vriendelijk te laken.
21. Nog tcn Qpmerting. De leeste huidig. expert systems lijnopglzet als een
wrule-basI- systeem. Maar el bestaan ook andere struktureringen b.v. via
selantische netwerken.
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BMGT/87.018

J.R. Wielinga
Januari 1987
HET METEN VAN TIJDBELEYING BIJ AFFEKTIEYE STOORNIS.
Oat de tijdbeleving in aanische en depressieve episoden verandert wordt
algeaeen aangenoaen op grond van lubjektieve aededelingen van patienten. Er
eijn pogingen gedaan deze veranderde tijdbeleving te objektiveren. De uitkoasten van dit onderzoek eijn nog niet eenduidig.
Bet aeest waarschijnlijk is dat tijdens depressie een tijdsduur te kort lal
worden geproduceerd oadat de tijd langzaaa gaat en bij manie omgekeerd. De
resultaten van de pilotstudy die ik heb verricht lijken deze hypothese te
ondersteunen.
Kut'ko C.s. (1984) deelden aee dat in een studie bij 98 patienten werd
vastgesteld dat de typische veranderingen in tijd-perceptie bij aanische en .
depressieve stemmingsstoornissen aan elkaar tegengesteid zijn. Veriangzaaade
tijdbeleving werd bijna altijd gevonden bij depressie gedurende de waaktoestand en verkorte tijdschatting van de slaap, de slaapduur werd altijd
korter geschat dan de objektieve slaaptijd.
De oagekeerde fenoaenen werden bij manie vastgesteld.
De auteurs lieten de patienten perioden van " 3, 5 en 10 minuten schatten
en steiden vast dat in depressieve toestand de tijdsduur langer wordt geschat en in aanische toestand oagekeerd.
Ook konden zij het effect van de therapie objektiveren door het normaliseren
van de tijdbeleving.
Richter C.s. (1985) volgden 3 depressieve patienten tijdens klinische behandeling, ze lieten hen o.a. 3 keer per dag een tijdsduur van 30 sec. en 120
sec. produceren vol gens de produktiemethode: de patienten moesten aangeven
wanneer na een signaal 30 resp. 120 sec. waren verlopen. (TPT 30 en TPT
120). Het bleek dat 2 patienten de tijd te kort produceerden tijdens de
depressie (TPT 30 gem. 17 en 17, TPT 120 gem. 56 en 27).
Toen de depressie minder diep werd naderden TPT 30 en 120 de norma1e waarden. De mate van depressiviteit werd vastgesteld aet behulp van de dOOI de
patient in te vullen zelf beoordelingsschaal (v. Zerssen 1976).
De researchgegevens van de laatste decennia geven volgens Richter c.s.
controversionele uitslagen, er wordt lowel onderproduktie als overproduktie
aangetoond bij depressie.
Kitamura en Kumar (1984) bekritiseren de eapirische research betreffende
tijdbeleving en tijdschatting, eij stellen dat weinig follow-up wOldt gedaan
en dat de samples vaat te klein lijn.
Mijn bedoeling is een langeI durende en frekwent uitgevoerde regiatratie te
verrichten bij een gfoot aantal patienten met unipolaire of bipolaire stoor-
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nis. Ik kies hierbij voor de produktie van 10 seconden volgens de produktieaethode. Bet is gebleken dat de produktie van 20, 30, 60, of 120 sec. niet
beter differenti~ert dan produktie van 10 sec. Bij het schatten van nog
kortere perioden wordt de aeetfout te groot of aoet ingewikkelder instrumentariua worden gebruikt.
Bet aeten van de produktie van 10 sec. aet behulp van een stopwatch is een
zeer eenvoudige, snel uitvoerbare test die ook door de patient thuis kan
vorden uitgevoerd.
De patient krijgt de opdracht de agen te sluiten als hij"begint te tel1en
tot 10 en ze weer te openen als hij tot 10 geteld heeft.
De onderzoeker meet de verlopen tijdsduur en het resultaat wordt aan de
patient aedegedeeld (bij zelfregistratie stelt hi; het uiteraard zelf vast).
Bierna volgt nog een tweede poging. De resultaten worden in grafiek gebracht
(lie bijlage). Bet is opgevallen dat normale proefpersonen en patienten
buiten de aanische of depressieve fase goed kunnen corrigeren bij de tweede
poging, aaar dat .anische of depressieve patienten dit niet of nauwelijks
kunnen. Ook blijkt er geen leerproces op te treden, aen kan wekenlang de
tijdsduur konsekwent te kort of te lang produceren.
De stelUlling werd beoordeeld d.m.v. inschatting door patient en partner en
klinische indruk van ondelIoeker. Tegen dele methode is zeker belwaar in te
brengen, al gebeurt het in de poliklinische en klinische praktijk aeestal
niet anders. Het blijkt dat er bij depressie aeestal een grote overeenkomst
is tussen de verschillende inschattingen, behalve bij ontkenning van depressie. In dele laatste gevallen kan de gescoorde 10 sec. test soms weI op
depressie wijzen.
Bij aanische toestanden schat de patient de toestand als regel .inder ernstig in dan de omgeving en is er een discrepantie tussen de zelfbeoordeling
en die door de omgeving.
Uiteraard lal bij een uitvoeriger studie weI gebruik meoten worden gemaakt
van beoordelingssch~len.
De pilotstudy betrof 14 ambulant behandelde patienten en 5 proefpersonen die
geduren 3-6 aaanden werden gevolgd.
De resultaten lijn als voIgt:

---........-.

toestandbee1den
depressief
bipolair manisch
bipolair depressief
noraale p. p .. s

Droduktie

----..

aantal

tekort

te lang

norMal

9

5

2
4

2

5
3
5

2

1
1
5

(bipolaire stoornis koat op 8 doordat 3 patienten een aanische en een depressieve pisode dooraaakten).
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Bet blijkt dus dat bij 12 depressieve episoden in 7 gevallen de 10 sec.
tekort werden geproduceerd (herhaaldelijk en gedurende langere tijd) en bij
5 aanische epi.odeD in 4 gevallen te lang.
In so..ige gevallen werd bij depressie zelfs onder de 5 sec. geprodueeetd en
bij .anie boven de 15 sec. Dit betrof niet eens zeer ernstige toestandsbeelden, waarbi; de test overigens vaak niet uitvoerbaar is.
Van de 2 depressieve patienten die de 10 sec. te lang produceren: vertoonde
1 duidelijk het beeld van de geagiteerde depressie. De nqraale proefpersonen
tonden allen binnen de bandbreedte 9-11 sec. blijven, het is dus aanne.elijk
dat de gestoorde tijdsproduktie wijst op ste.mingsstoornis bij patienten die
reeds langer bekend zijn als lijdend aan een affektieve stoornis.
(Gestoorde tijdsproduktie tan uiteraard ook door andere oorzaken ontstaan).
Bet regelmatig uitvoeren van de 10 sec. test kan een hulpmiddel zijn bij de
.edikamenteuze therapie en ook als effektcontrole dienen. Als voorbeeld van
praktische toepassing kan ik een 37-jarige man, lijdend aan bipolaire stoornis, beschrijven. Hi; heeft reeds vele aanische episoden, gevolgd door
langdurige depressies, doorgemaatt.
De manische dekompensatie kon zeer atuut optreden en leidde altijd tot
l~ngdurige opname en behandeling met hoge doses neuroleptica.
Na zi;n laatate opname, hi; werd ontslagen in juli ;.1., in sub-depressieve
toestand, zijn wij begonnen .et.de dagelijkse zeltregistratie van de 10 sec.
test. Hij produceerde aanvankeli;k te kort, de neurolopt~ca werden gestaakt.
In september was de patient opgewekt en overaktief, een manische fase leek
dch aan te kondigen. De 10 sec. werden nu te lang geproduceerd (±. 12 sec.).
Hi; werd behandeld met lage doses cisordinol die per dag werden gevarieerd,
mede op geleide van de uitslagen van de 10 sec. test.
8ierdoor werd snelle aanpassing van de dosis mogelijk en werd overdosering
voorkomen. Tot nu toe is het gelukt de stemming anel te noraaliseren zonder
overshoot (lithium en tegretolprofylaxe hadden in het verleden geen effekt).
Uiteraard is er ook een placebo effekt, misschien ztjn de verhoogde zelfobservatie en het frekwente kontakt met de arts belangrijte werkzame fattoren.
Dit sluit niet uit dat op deze wijze en liefst met meerdere parameters,
meet- en regeltechniek in de psychiatrie mogelijk moet zijn .
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Capita .....

De betekenis van de dexametha.son-supp,essietest voo, dillgnostiek en
onderzoek
T.I.OEI

Zo meent men dat naarmale de diagnostiscbe betekenis
van de indicator tocoeemt, de oorzalten en patbo,enese
van de ziekte makkelijlter zijn Ie acbterbalen. Het moe1
oyerigens duideJijk zijn dat bet psychiatriscbe en neurobiologisc:be onderzoek - door ontoegankelijkbeid van
bet bersenweefsel - zich concentreert op metingen in
lichumsyloeistoffen, zoaJs liquor c:crebrospinalis. blued
en urine.
2. Mrl4bok produkten "lin hel :iekJeprous. De te
onderzoeken substanlie, die dan ala indicator dient l . is in
de meeste ICvalien niet oorzaak. maar (eind)pmdukt van
het licbamelijke proc:es. Zo tan overvloed un noradrenaline oorzaak zijn van gestoorde synaptisc:he processen.
Het stofwisselingsprodukt van noradrenaline, bet 3methoxY-4-hydroxyfenyletbyleenglycol (MHPO). een
indicator voor (verboogde) noradrenaline-pmduktic, is
op zichzelf niet schadelijk. In bepaalde gevaUen is bet
(noe) Aiet uil te maken of de indicator oorzaalr.. dan wei
gevolg van de ziekt.; is. AJs voorbecld op een ander vlak
noemen wij verarote ventrikels (ten ,evoiae van bersenatrofie) bij c:hroniscb scbizofrcoe mensen. In principe is
deze indicator bifunctioaeel: bet kan oorzaak~ maar ook
ICvolg zijn van schizofrene psycbose.
IIOLOGISCH£ INDICATOIEN
3. Tesuloffen. In Beval van metabole stoomissen.
Oil zijn indicaloren waarmee ,edrag tan worden vcr- bijvoorbeeld bij suikerziekte. is de diagnose veelal pas
klaard of begrepen. Ben '"Git-marker' (indicator van de duidelijk nada. provocatie door middel van de stucose,enetiae 'make-up') tan blijvend aanwezi, zijn onae- tolerantietest lDOaelijlr. is. Parallel bieraan gebruikt men
acht de aard. de ernst othel verloop van bet ziekle,edrag. in de psychiatric psycbotrope stoffen eo borrnonen ten
Ecn 'sllIte-mtlrUr' (toestandsiadicator) is IIfbankelijk einde bepaalde neurotransmitter- en (of) endocriene
van de fase van bel ziekteproces; bij treedt op in bet systemen nader Ie ondcrzoeken. De DST ill daar eeo
begin, gcdurende of na afloop van de ziekte. Olobaal zijn voorbeeld van.)
vier aroepen te onderscheiden:
4. Cluomosooma/wijkingen Jeiden Diet per Ie tot
I. Cllwlllr _coloren worden in verband ,ebracht
,estoorde metabole proc:asen in psycbiatrische zin. maar
met de pathofysioloaische upectcn van hel ziekteproc::es. ontlenen hun betekenis un de aanwezipid (van bijvoorbeeld bet len voor kJeurenbtindhcid) op dat patbo,ene chromosoom. Defecten zoaJs kJeurenblindheid, koAI:IIdc.-miIdI ZM:k~. afd. lUillildlcea 8io1opc11c 1'IJcbiaIric,
men - bcbalve bij de Ftroffen zieke familieledcn - ook
CalharijllcsiapllOI. 3511 GY Utrecht.
Dr.T.I.Oci.llauwlU1l.
lM~r voor in bepaalde families van dcpreaieve patiinINLEIDING

Veefkind en Thieme bebbeD de dexamethason-suppresaietesl (OST) als veelbelovend bulpmiddel voor de
psychiatrische diagnostiek aangemerkt.1lntussen zijn wij
enile jaren verder en het iijkt zinvol even stil Ie StaaD bij
enkele wen. die we als voigt omschrijven.
a. Is de OST te gebNiken aJs een bioIogiscbe grootheid in de psythiatrische diagnostiek?
b. Is er een specifieke functie van de OST aJs diagnoslicum voor bepaalde typen depressies?
c. Wat is de betekenis van de OSTals onafhankelijke
variabele?
Voordal bierop wordt in,eaaan, geven wi; een kart
overzicht van wat bioloaische maatstaven zijn en wat bun
loepassing51ebied is. Vervolgens ,lIan wij in op de
bedoelde deelvralen en wij besluiten met enkele overweginlen. In dit beloog stellen we bet begrip vitale depressic gelijk met 'endogene', ·primaire'. 'major' en 'melancholische' depressie. Oit doen wij ook omdat de DST·
gevoeligheid in geval van vitale depressies van eenzelfde
verwacblingspatroon is ala bij de depressie~ met de
overi,e adjectiva. 2
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ten." Men kin zo postuleren da. het pathogene X-chromosoom een d)'Sfunctie van bet centrale :r.enuwstelsel
teweecbrenJl en daardoor bijvoorbeeld behalve kleurenblindheid ook depressief pdra, kin bewerkstellisen.
DE Dsr-umLAO ALlll0LOGISCH EENIIElE

Sr ajn inmiddels meer clan 400 publikaties bekend
waarin de DST als huJpmiddel in de psychiatric werd
sebruikt.' Wat is DU de methode van de om Zoals
betend, iI de DST een hulpmiddel voor de diagnostiek
van bijnierfunctieltoomissen. bijvOorbeeld voor de her·
kenning "an bet syndroom van Cushing. Carroll et aI.
vinden bi; meer dan de hellt van de vitaaI-depressieve
patienten een verminderde of aeen suppressie (verder
non-suppressie pnoemd).6 Oat wil zeaen da. het cortitol,ehalte in het plasma vandeze patienten sneller
normaal wordt dan bij de controlepoep. Daamee is
aanaetoond clat bij depressieve pati~nten de bypathalamus-hypafysaire-bijnier(HHB)-fundie in principe is
pstoord. Hoewel aanvankelijk is verondersteld dat J mg
(insenomen op de yorip daa om 23.00 uur) in plaats van
ItS of 2 m, dexamethason de meeste kans op nonsuppressie biedt. lijkt o.S mg "an net zo JfOte differenduldiagnostiscbe betekenis te djn .... De meeste nonsuppressie-ui..'.,.n worden in meer dan de helh van de
seYlilen waarlenomen rondom bet namiddaguur (16.00
uur); in lets meer dan 20% van de tests komen de
non-luppressie-resuJtaten omstmb 24 uur na inname
(23.00 uur) van bet dexametbason. Oit onderzoek pf
intussen aanieiding tot een vrijwelalgemene acceptatie
van de DST all biololisch kenmerk in de psychiatrie.'
DI DST AU DIAGNOSnCUII
GEDaAO

vooa DE'USSIE'

Wij onderscheiden hierbij dric undachtsvelden.

cerebraal niveau is een allemllJ onvaardbare mogelijk·
heid. Het is onnemelijk da. dexamethason in de perilere
wee&els - farmacokinetisdl pzien - ..menhanJ yer·
IOOnt met DST-non-suppreuie.·"
Ad 2. Carroll betlt steeds benadrukt clat men, bij
vermoeden van bet belton van een vitale depressie. in
meer dan 50% nias verwachten clal de DST-uitslaJ
afwijkend ·is.c..ca Hoe overtuipnd deze bewerin, ook
maa klinken, in de praktijk blijken or niettemin DST·
. non-su~eve racties te ajn bij endere dan vitale
depressies,CJ en bij pzonde proefpersonen."~ Dit doet
vermoeden dat de
tenSitiviteit van de DST (= percentap non-suppressie bij vitaal.pmsieYe patienten)
misschien toch weI Wit te wensen overIaat. losel en
Goodwin stellen vast - na bestuderin& van zeyen studies
ter 'bepaling van de sensitiviteit van de DST - dat de
lemiddelde waarde van deze sellJitiviteit niet lroter is
clan4Q%."
Conc:luderend: wij vermoeden, met Calloway et al .•
clat de DST in djn huidip vonn en toepassing te weinig
houYast biedt als diaposticum YOOI' vitaal-depressieve
syndromen, voor zover pisoleerd. dus niet geeombineerd met andere indicatoren pbruikt."
Ad 3. De rol van de DST als predictor van het verloop
yan de _kte en de pvoeligheid voor therapie is in geval
van depressie allerminst duidelijk. Oreden et aI. en
Nelson et aI. bebben teveqeefs ptraeht duidelijke
verscbillen te vinden tuuen de HHB-variabelen y66r en
na thenpie (zoals cortisolachahe in het serum na dexamethuon--inname) bij depres.q~ .... patienten die overi.ens aoed rea,eren op imiprar.1in. of amitriptyline." ""
Non-suppreuie kan do.ente,en we . cn Junstile reactie
op elektroconvulsiethenpie \IOOI'If.:Jen. wanneer men
de test verricht bij ontlla. in plotu.n 6 maanden em•. ~
De aroep van Oreden nam no wekelijkse DST-bepalinsen wor clat bij de meeste non..uppresson de bloedspiclel weer normaat werd. indien dj Idinisch goed rea,eerden op antidepressiva." Oolt Targum vindt een
seJijkluidende tendens: de DST voorspelt of de toestand
.van vitaal-depressieve patienten 181 verbeleren op anticlepr.-iva.Ja Treedt echter de non-suppressie weer OPt
nadat de uittla, van de test normaal is geweest - ook als
. • patientenbetorwordennaantidepressieyemedicatiedan iI de kans aroter clat ze klinilcb recidiveren."'~
Brown et al. hebben aeopperd clat • DST-uitsla, kan
'YOOIspeIIen op weIk soon ~ pneesmidde.
len de patiint &oed zal reueren. Oit hebben Pesolaw et
aI. Diet kannen bevestipn~ Samense",t is het wei zo dat
aitvoeren van • DST ceo objectief bulpmiddel kan zijn
WOOl' onderzoekeD in wrbInd met ~ietie van en
toIerande war antidepreIsiva...,bruik." Het constateren van een aestoorde DST..wtslaa bij vitale depressie
peftopziehzelfonvoJdoendezeUrheidomtrentklinisch
vertOop. noch aerede anwijzin, voor de keoze van
antidepressieve behandelin,."S1

&.,.

I. In hoeverre is een DST-uitslag spedfaek voor
depressie?
2. In hoeverre is een DST-ulttla, speclfiek voor de
vitale depreaie?··
3. Wat is de rol van de DST aIs predictor voor het
verloop van de vitale depressie en de sevoeligheid voor
therapie?
Ad I. De veronderstellina dat de DST een imneHjk
apecifiek diaposticum IOU zijn war depressie:s. heelt
pen stand kunnen boucIen.' II Non-suppressie is bij vele
Jll)'Chiatriscbe st~n ~den: atcoholisme,lI-lJ
obsessief-compu1sief aed!lll, atypische psychose. lJ lChizofreniforme Itoomis, It I' lCbizo-affectieve
achizofrenie,D,z, manische opwindin.," lIS .mende ...."
borderline penonafity,· JI anorexia nervosa en boutimie. JZ." Het &ou pen verrlllin, we"en aIs due lijst:r.ic:h
verder aalllitbleiden. Men kan :r.ic:h voontellen dat de
DST als indicator van HHB-functiestoomis zo (on-)
sevoe1ig is, etat daarmee • spedfidteit (- percentase
welsuppressie bij nlet-depress;eve personen) van deze
test voor 4epressie Idinisch weinil relevant is. De aroeP
DE DST AU ONA'HANEILIJEE VA,IABELE
van Berger constateert dit oak, zij bet dat.zij spreken van
een sebrek aan speciftciteit van de DST voor depressie.' . De DST kan oak in reJalic met af&onderlijke symptomen
De Itellin. dat non-suppressie. in seval van pstoord worden onderzoc:ht. All voorbeelden oemen wij de
pdra•• uitdrukkin. IOU djn van een HHB-stoomis op symptomen pic:btsverlies en stress. Het pwichtsyer-
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lies is gerelateerd aan de non-suppressie-uitslag bij
depressieve en niet-depressieve mensen. -lOok bij
pre-operatieve stress hebben Ceulemans et aI. DODsuppressie gevonden. 62 Zimmerman en Ostrow vinden
geen aanwijzing da. de Hamilton Rating Scale een
klinische differentiatie tan aanbrengen tussen OSTnon-suppressors en -suppressors. 6J Wat voor ons zelf
interessant lijlt•• is de reaatie tossen psycbopathologische
variabelen (suieidaliteit. anbedonie, stemming e.d.) en
DST."'" Oat beoordellnplthalen van belang zijn bij
melllien met HHB-dysfunetie lijkt vllozclfsprekend te
zijn.416 Mellsop et aI. postwercn overigens de gedachte dat
de graad van non-suppressie zou tunnen overeenkomen
met de mate van stress of distress van de onderaxbte.·'
Het zou ODS niet verbaZen indien de OST - van betrekltelijt gering belan& op biologisch lOmin - in gevaJ van
psycho-soeiaal onderzoelt in de komende jaren van
betekenis zal blijven.611 Oeze test kan bij bet gedragsonderzoek, zowel voor farmac:ologen. psychologen als
voor medici, zorgen vOOr cen beter begrip van het mense.
lijlt funetioneren. als bio-psycho-soeiaal fenomeen.
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Neurofysiologisch onderzoek naar cerebrale determi ..
nanten van afwijkend gedrag

I.

F. H. M. Verhey, renuwarts.
Th. Llmers, EEG-Iabotlnt.
P. Edmonds, c:omputereleclrol'liCuS
Psych. Ziekenhuis Vijv.rdal Mllstricht.

Semen"ettin,
Met behulp van een standlardparadigml werden drie
'angZlm. hersenpolentialen gecorreleerd aan de uitkomsten Vln de present state examination van psvchiltnsche
pat.enlen. De n'oodlelk van mallimlle stlndllrdisatie
vaft zowel het neurotysiologisch als het klinisch onder·
loek wordt benadrukt. Er bhjken significante verschillen te
bestlan tUlSen de parameters voor de diverse groepen.
Oit kan in de loekomst dlagnostische waarde hebben. Er
,worden .nigl hypothese.n omtrent plthogenetlsche
mechanlsmen naar voren gebracht.

CNV

Inleidint
ledere stimulus die .n de hersenen binnenkomt, via welk
sensorilCh klnaal dan oo~, verwekt in de conex een comple~ vln elektrische aCllviteiten, da' opgeroepen potentiaal of evoked potentia' genoemd wordt Oat comple)! van
opgeroepen elektriSche Ictlviteiten kan men verOelen in
snelle en ling lame componenten.
De snelle componenten met een kone latentietljd worden
bepaald door ellterne flctoren lOlls de fysiliche kwahtellen lIan de S\lmulus Imodllileit. intensite ... lokalisallel De
lang lime componenten met' een Iingere latenlielild
stlln'meer onder IAvloed vln inwendige. pSVchische factoren door de belekenil die lin de stimulus gegeven
wordt.
Deze evoked pOlenlials en dus ook de dalrbi; horende
'-ngllme potentillen liln In het traditlonele EEG verscholen In het achtergrondmme en kunnen met behulp van
bepaalde lechn,eken, bilvoorbeeid via middeling lavera9lngl daaruit lichtbalr gemaakt worden. Eenmaal op het
spoor van deze langllme potentialen heeh men in de
laatste 1S illr diverse van dele potentlalen geldentlti·
cee,t.! It!'! onderlochl Z.j bhjlcen deels samer. Ie hlngen
met inkomende Isensoflschel inform.tie. deels met Ultgllnde ImOlor.schel informille, deels met een koppehng
van due twee ZII worden meestal aangeduid met de
Engelse term evenl related pOlenlills IERPt.

RP

300

F.g. 1. Orie b,! het onderloelc betroUe" langzame po,ellt/alen' CNV. RP en P 300

Drie .angzame potentia'en
In hel door ons veruchte onderloek bltlken minslens drie
van deze polenlt.len een tOI t. spelen. Wi; maakten
gebrult van een parldlgma. dat bestaal UI' twee gekoppelde stImuli, wlllrvan de eerste stimulus leen geluldsklikJ
een waarschuwend en de tweede leen reells IICht!hISen!
eer. Imperanef karakter heeft, dlt wil ,eggen dat de
pallent de instructle .n,gl om door een druk op de knop.
dIe hI' in 'I,n hind houdl, 10 snel mogtlhjk de hChlflllsen
tedoven.
De ell.e ERP', dIe hlerboven bedoeld worden ,iln;
1. DeP3OO',

2. de Bereltschaftspo!ential of readiness potentialtRP)

J,

J de conllngent negative variation 1 !CNVI.
OeP300
H.ermee word! bedoeld een langlame componenl van de
Evoked POlenlll1 mil een Iitenliellldvan ongeveer 300
m.llu..econden Deze component IS biJ normale proefpersonen posltief en word! na.r li;n elektri,che gerichthe.d en ll,n lalentlelild aangeduld als P 300 De P 300 bli,kt
III lll" 9o!dr a9 af Ie hangen )Ian:
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a. de waarschijnlijkh'ld van de gegeven .ttmulus lOon·
chin .p,..k, vln quantifying surpflS".
b. d. laa..,.I,vlnli, vln d, stimulus. 'WII doe ik erme,',
welke gerundial' betekenil h.eft deze slimulus voor
mil"
De P 300 wordl b••chr,v,n a's ..n c.r.brale subroutme,
dl' lich af.peelt 300 • 500 millisecond'n fli d, stimulus.
wlarin d, Ilimulu.informatie v,rgelek.n wordt met e.n
aanw"ig' m.1. I,n pr'l't, I,n pr,"ist,nl, Strl"gi•.
Ole verg.lilking k.n po.iti,f of negah.f uitvallen. Ik kin er
i'ts m.. do.n of ik kan e, ni'lS me. doen. Pap.ko.topou101 .. spf,.kt v.n lin go-Stimulu•• n con.t.... n dat d.
poliliev. g'rtChthlid din h.1 duid.lijkSt II In 1'111 centropl'
riital. g'bi'd of ..n no go-Stimulus met ten overw'gend
froOlal' po.itivit.it. Deze objectiv.ring vln g,rundiale
bel.k.nisv.rlening moet bel.kenl' h.bb.n voor onderzoek van p'VChopathologisch gldrag.

De , ••dine" pot.ntial (RP)
De" bhlll1 in d. con,. op I. tred.n ,n i. v.naf de scalp te
r'gisuereo .11 .••n 'angzame n'g"i'v. pot,ntllal. die
voorlfglll lin e.n willekeurige motorisch! activitelt.
Deze RP heett een stanpunt dat lig' tUlS,n 300 en 2000
milhllcondern voor hit begin van de moto'l.che activiteit.
Hil he.ft zi,n hoogl1. amp'iludo in de centr.le gebi.den
.n valt n." frontaal .n parietaal snel af. Oeze RP venoonl
enkete klelner. po.itl.ve en negallev. componenlln. die
in het De..ek V'I'I dil onderzoe'" minder relevant Z'In De
top wordt bereikt even voor h,t begin van de beweging.
gevolgd dOOr een grote postmotorische posltieve. n.ar de
baSl.lijn "rugker.nde deflexie. ook wei re-afte,ent potenItal tRAP, geno.md. Er liln argumen'en om dlle compo·
nent tt zlen In rel.t,~ lot n.u,ale mput vanult proprio·
cep.. eve receptoren.
Op grond van bevindlng.n bil CNV·onderzoek mel lange
inltrl1lmU~ltlld.n ,s he! waarschijnlijk dat de IlIe,e com·
ponen' "an de CNV m.de bepaald wordl door de RP. die
voorafgll' aan de na Sl g.vraagde motortsche reactle

0. conlll'lgenl neg"lvft variation
01' II "1'1 langume nega"eve varialie. d,e optreedt in het
Il'IlIrval dat geleg.n is tUSHn !Wee gekoppelde stimuli,
wa.rvan de e.rste een waarschuwende en de tw.ede •• n
Imper'lie"e bellk.nlS heeft. Het ..anpunt van de CNV.
wl.rm.. bedoeld wordt h.t punt wlirop de CNV-curve
lich losma.kt v.n de curve, die de evoked pot.ntill
besctmjtt lis .lIten 5, wordt 'angebod,n, werd door
Reben en Knott' g.legd bij 470 milliseconden na 5, en
later op grond v.n congruentieonderloek dOor Lov.'.ss II
op 350 m,lIiseconden na 5,.
WI' heeb.n dlt CNv-... npunt gebruikt am .r nUll dt:
gebtuikelijk. basisliln (rekenkundig gemiddelde van aile
pun,en , second. voor 5.1 "1'1 tweede bls.sto,n uit te
construeren Cgemlddelde van 3 punten rond 350 ms na
5,1 Wil menen dat de CNV-parameters, gerelereerd naar
dele blllshjn v.n loveless. beter de .igenlijkl CNV rep'.·
IImeren dan de trad,tlonele parameters. In ons onder·
loek h.bben wi, beide referenti.svst.men naaSl elkaa,
gebruikt en vergel.ken.
Er bestaat ten vril algemene consensu. waarbij men aanneeml dat de CNV een bilat.raal svmm.trische diffuze
compon,nt bevat, w.araan lO'gevoegd is een processpe·
c:if,ek. n'ga"",ittil met e.n conic.le disVibulie, die
Ilm,nh.nt. met specifieke thalamocorticale verblndingen '. De gedachle aan t.n tweevoudig. bet.kenlS is door
vel. ond,flo.kefs overgenom.n. Tecel' komI op grand
van liin blvlnding.n tOt .en lw.evoudig CNV ·model :
180·2128

1. de amplitude v.n de CNV v.noont Nn positieve.
monotone ralatie lot att.nt;•. gericht op S,;
2. de amplltud. venoont ten nlet monotone Corna'keerd. UI "Iatielot .rousal.
Hit .amensp.1 rondom de CNV van de twe. II.menl.n:
aspeclheke. met Ifousal g.assocleerde, tonlleht pOtenti.
alen .n de m.., lpeciliek., mel Plychologisch, proc.ssen ve,bonden IlIlsche potenllalen. vinden een 18k.,e
analog.e in hit v.rloop van bepallde aulonome proce..en.
loals h,nfrequentie bjdenl het CNV-geb8u"n. 00II hier
ondersch.idt men twte patronen' : ten lonischl. lang
.,nhoudende ve,sn.lling In ten f'lisch.. kOMdurende
v.nraglng, die optr.. dl in hel begin v,n hit inl,rlllmuIUSlnl.rval onmldd.lli,k n. S,.
Men vlrondel'llelt Clal een Iterkl ",erhoging van de toniIche 'arousal) component mlnde, lpe.lruimte o.,.rla.1
voor de lalilchl hnforml,iev.rwerking 1 componlnten.
M,n sprtekt in dit verband van de p'alondthlOrie.

"lIni.ch ond.rao.k n •• r d ••tetu. pr••••n. (pre••nt
.t.t....mln.tionl
De d,ie besproken langzame polentia'en liin gerelateerd
aan dl aang.boden informltle: ,ii ziin ev.nt r"ated.
"Ilanlteli,.. ven de betek.nis elie lin .xlernl veriabelen
gegeven wordt. De vraag was in hoeverre zij b;j Nn
constanlt evenl ook athanltehik bUiken .e ziin van de
interne cerebra Ie orglnilelie loah. dl' •• ngetroffen word!
bll bilvoorbeeld normale proelpeflonen vlrgeleken met
diverse psYChopathologische grotpen. Om op del. y,.eg
antwoord te kunn,n geven mo.t men belchlklt.n OVlf ten
b,trouwber•• h.rhaalb.r••n vergelijkbare onderzoekm."
thode naar d. khnische toellanC! vln de I. ondefloekan
personen. Wi, Ilebb.n g.IIozen voor d. present Itall
e.-mination IPSE I. beschr.ven d4;l0r Wing. Cooper .n
Serloriu. '0. Deze methode gaal UII van 140 n.uwkeuflg
ged.hnleerde svmptomen. wa.rvan de •• nwezigh.id .n
de ernll vastgesteld worden met b.hulp van aen gestructu,.erd Intervi.w. De aldus gecod,erde SVmptom.n worden
op geslandaardiseerde wljze geclauific,ard met lIebruik
van hit logenaamde CATEGO-prog,amma. dat het traditionel. diagnostische proces Sllmu'e.n. Men komt op deze
manier tOt 38 syndrom.n .n uil.tndelijk tOl 12 klassen. Het IS
van belang op I. m.rk.n dal d.1e kl.... n dUI n.iet derellda
lijn e •• psychiattlsche diagnosen, ma.r hit relultaat van de
cl.lsl'icahe van op un b.paa'd moment aanwezige Ivmptomen.
Wij hebben op deze manier 23 normal. proefperson.n en
60 psvch,atrische patienten ond.rlOCht. De normal...,
prollfpersonen waren vrijwillige, niet Uehonor..rde midische studenten van Europese ongine. Voor .lIen was dit
de eerlle k.nnilm• .,ing met dit ondlno.k: stresstaetoren
w.rden g.controleerd (exam.n, neehld,enst .nzovoon'.
G.dur.nde de laatste 24 uur mocht ., geen g.bruill
gemaakt ziln van gene..micJdelen of elcohol. Verde,
mochl de proefpersoon tw.e uur voor hit onderroek
gean IIoffle gebruiken en nlet roken, niet nucht.r zi;n .n
d,ende hll v66r het ond.rzoek gebruik II mak,n van hit
toilet.
Aile proefpersonen scoord,n n.gatief bij het P5E-ond.,zoek (9de .dihel. PSE .n ERP werden op dez.lfde dag
afgenom.n door steeds dazeltde ondefloeker.
De patlenllogloep werd gevormd door zesti; in ten
bepaalde periode in de khnitk optanomen patiemltn. In
loverre is daarbil un Itl",ie OPtJetreden dal bij e.n
a.ntal patienlln dit gtcombin.erde PSE·ERP-ondarzoek
nlet mcgelilk bleek. Oit was bilvoorbeeld hetgeva' blj
,rnsltge graden van organiseh gestoord llln, ontrem·
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mingSloel'anden en dergelijke. He' beleid 'en IInlien
Yin !o.gedl.nd. geneelmldd.len il bi, een der9lh,.
onderzoek nitt •• nvoudig. Geen vln de onderlocl'l.e
pillenten kre.g ti,dens 01 in de peFlode yooratgaand aan
het ondefloek anliplvcho"sehl plychopharmaca. AI$ het
eniglZins mog.lijtl WII weut bi; opname aile medlcllie
"eSlopt om de obserYal!e zo helder mog.lijk te doen
plaltlvind.n. In daze ..rIte opnamefase had ook het
"ecombin..,d. PSE·ERP·onder,oek pleatl. He, ,delll
Yan uililulltnd en voll.dig onbehandelde pauenten hebben wij niet b.r.illt
Methodiek
Voor de method,ek vln de PSE mogen WI' yerwijz.n naar
de belCh",ving door Wing e.$ van de negende .ditie yan
dil onderloek. Wi, mllkten gebruik vln len eigen Nederlandse yenahng yan lowel d. IiJst Yan definities ai' yan de
yrlgenliist. Vln 9rool belang voor de 5'lndlirdilllie is de
centr.le tr.,n,ng In de ,echniek vln he, gestructureerde
,",.rYleW, dl. WI, onder '"d,"g yan Juhan Letf Yolgden In
het Maudlltv HOlpital in Londen. Het CATEGO·pro·
gl.mma onlvlngen WII yan de Medical Research Council
en werd uitgevoerd op een Apple "·compuler.
Van mlnllens 'vel'l villa I belang il. de standllrdi5ltl. van
hel ERP-onder,o'k. H.t IS in dil beslek nlet mogehlk de
gehele melhod.ek yolledlg weer Ie geven. Daatom slechls
enkele hoofoUken De onderlochte ,It in .en gem"kke·
hike onderloelr.stoei ,n ten half·verduislerde. voor geluld
a'gesehermde. g'ltlimatiseerde kam,r. De inSlfuche
wordt sleeds door delelfde ondertoeker op dezeltde
manier gege"en met behulp van een vaste gedrukte leksl,
die de onderiochle "oorgelezen 11.11'91, terwijl hi/zelf mee·
leest. Hi, moet 'I,n ogen coneentreren (1) het e.n!rum y,n
een gfllze sehl,f met een open'"9 van 1 cm d,ameler op
een ,fstand van 100 em. S· IS een loon 11000 Hz. SO msl
afltomShg van een IUfospreker 'chter de hehlbron 52
beSlut un intermluerende lichtfhtsen met een freQuentle
van 18 Hz. afgegeven door de eenuale open'"9 .n de
gr'llt lehill. Hel InlerStimulUSlnterval bedraagt 1000 ms.
De mOIN"che reaClle be" ..t uit een druk 01) de knop In
de rechlerh.nd. De intennalintervallen varier.n w.llelt.urig van 7 tot 25 seconden. Aehl sueellvolle tri,ls worden
gemlddeld. P.r ke.r werden III blokken yan achl t"a's
geregislleerd. een speciaal programma torgt ervoor dat
aUe tri.,s met een elektrooeu'OIiIr.m lEOGI hoger dan 64
microvolt lin onte ops!elltng overeenkomend mel ten
bhkafwijking grOler dan 20 em Yin deliehlcirkel op 100 em
alstandl gewelgerd worden. Ook worden aile lrials mel
kanaalanefaeten of Otuk op de knop nil 2 seeonden na 52
geowelgerd. Gereg'Sltt'erCl weld met geselecteerdt' elektro·
den van het BflSloltype vanaf de venex en het m.diotrontale gebi'd ICZ en hi. Eenzelfde elektrOde werd geplaatst
'2 cm onder de Itnkerpupil op de orbltarand. yoor de
reglstratle van oogbeweglngen. De referenti.e'ekItOde
beyond llch op de linker oorlel Langzame potentialen en
EOG werden gereg'5Ire.rd m.t flema-Schonlnder ..,er·
Slerkers met een IlIdeon"ante va" 1 1 Itconden en een
hoogheQllen"'lter Yin 30 Hz
Db QCtlafl. De g'glve"I
werden rechlltr••kl v.rwerkt door •• n PDP·12 compu"r
'64 punten per sKondel. Deze .IUun ook het gehele
par.dloma.

Twee Yoor de CNV amplitude ger.fer••rd nal' de trlditio-

nele baliSIi,n:
M,: 500_ 700 ms na S •.
M~: 800 i 1000 ms na S,.
Twae voor de CNV Implilude gerefereerd naar het CNV
s'anpunt:
M'.: 'als Mil.
M',: 'lis M,I.
Vier vOor het postimperatieve verval na S2 I"e,,',r..,d
n.arM)I:
.
Ml • M•. M, en M.. Uiteindelijk oebruilcten wi; sleehts M.
(SOO i 700 ms na S, + Rn
Van all. parameters werd ook de St.nd.lrdd.viatie bere·
kend.

Uitkomate"
In ons onderzoek lijn behalve de eontrolegroep (el
slechlS enkele pathologisehe klassen yo'doende venegen·
woordlgd om bil correlltle met CNV relevante uitkomsten
op It leveren. en wei:
klas S: schi,ofr.ne psychosen,
- kla. 0: depressieve psychosen,
klas A: geremd. depreSiits.
klas N: neufOlische depressies,
kllS A: angstneurosen.
CNVC,

-CONTROLEGROEPln.231
. '" •.•. KLAS S In • 161

'1'

N. ahoop van de regillratie WOrden de curven uIlgete·
kend en de plrameterS berekend.
W'I kOlin de volgande parlmeters:
fen parameter ttt onenlll,e omlrent de P 300:
M,,: 300aSOOmsnaS,.

fMc m6e
"._.l ,._

m4S

.t ........

m6S

Fig. 3. Schemallle"e wee'9I1v, ",a" de curwm n••r de

gemeten paramet"rs vOO' de control"B'O.P .n de .,••

SCh,lo',.n. psychosen lSI.
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f'g 4 Curve" 1100' dfl lei•• p.yCl'lotl,che dttpreul. (01
ve'ge1e*fln me, de controlflrlrO-p.
A: gemeten btl Cz ten opzichte vln de tr.ditionele bl.i.·
Itln.
B; geme"n bil Cz ten op,lchte vln de 350 ms·basishJn
C: gemel,n bij Fl ten oPzlchte VI" de traditionale b ••is·
hi"

v."

0: gemlten bij fz ten Oplichte
de 350 ms·b,slsli,n.
Opmerkehjk is het grote vef,chit in st.rtpunt v.n de O·
curve'USlln Cz en Fz (A en Cl.
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Schizofrenen hebben g.midd.ld een CNY-amplitude die
n.uw.li;ks d. heltt bedr••gt v.n de control.groep. Dit
\I,rtChil in .mplitude ligt ni.t un ten verschil in startpunt.
Yolledig .nders is het be.ld Vln de CNY bi; de D·kl••
Ipsychotilcl'le depr.ss ••• ,. De Imptilude bij de I).klll i,
v.n delelfde orde
bij de controleg,oep. mllr nu blijlc1
.r een Her groot \lersch.1 in ..artpunt te bel".n. In de 0.
kllS bli)kt Ibi, CII spr,ke te liin VIM ••n fOf •• N 300 (in
pillts v.n ••n P 3\)0,. Hie,in schuil! he' grote verschil
lulsen r.te controlegroep en de D-kill. Met and.re
den: d. plthogene.. v.n de I).klll belnvlo.dt d. curve in
Itn .nder lildsdomeln .• n wei voor he, 'Ig.nlii"e CNY·
IlIrtpunt. O.t geldt ,lIeen lloot Cz. 811 FII, de neg.tiviteit
veel I.ger Ime.' positivl1eiU. Wij komen da., no; oj)
t',ug.

.1.

...........
.....

D

Wil kunnen hier slechts enige mark,nt. uitkomlle"
demon.lfer.n. Als wil d. "hem.tisch we.rgegev." curv.n v.n de controlearoep verD.lijk.n mel die v.n de S.da. \I.'t h.t grote v';lchil in amplitud. op:
M) bij Cz {control.g,o.pl: ·18.2 micrOVOlt.
M, bij C,lS·kl.sl; •••7 microvolt.

VII"

(Ie

Wannee' w'l d. IIgg,ng lI.n
CNY·st.rtpuni Ibi, 350 ms
n. 5,1 t.n aanz.en v.n de 'fldiliOfleI. bllls",n ui1letten
1100' de dlll.rs. groepen ,ien wi; ell_ d. o.klll duidelijk
hen mees! negltief II. gevolgd door de .ndere de~ressieve
gro.p.n. terwijl fit .n d •• oplicl'lt weinig verschil is tUls.n
schi,o'renen en norm"en .
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W.n.,.., wij de CNV·.mplitude ..oor de ve,schillende
\1foepen "schouwen. berekend n••, de 'rldilionele
bes'lli;n, blijkt ef weinig klinische "Iev.nlie in de r.ng·
,c"Ikking te vindln Ie liln. Vervelljlcen wi; eehler de eigen.
hike CNV·• .,.,ltudin. 101 v.n Wit ,ich voor he, ".rlpunt
1'1.." .fge.pI'ld. din blijkt dat Iraprlle, jl v.n eln relev.nte
f.ngschikking
een Ilnemende Impfi,ude bij 101ne·
mende klinilehe plthologie.
In de 'ilerlluur word' vooral door M. Timlit.Benhier ... ' f
de n.drult.aelegd op een verlengde postimper"iev. neg ••
hvi,eit bti KrUlolren.n. W.nnee, wij dele postimpel"
heve neg.tiviteit berekenen n•• r de 350 ms basisliln blilkt
eehle, de' de diverse g,oepen ZlCh preeies 10 ,angschi".
"en ell bij tiel be,eke".n vln het stlnpunt. Men IOu
d•• ruit kunnen concluderen da' de postimperltieve n'g"
'iviteililechtseen functie is v.n hit CNV·lllnpunt. Wan-·
n..r wij dele poltimperltieve neg"ivitlit echter beleijken
in verhouding Iprocentueell tot de CNV-.mplitude blijkt
Inderda.d d.t de schizo'renen een rel.tief hoge postim.
perltieve negllivi,eit venonen.
Van DrOOl belang is ui1eralrd de vralg hoe significant de
gevonden verschillen ziln. 8ii toep.lSing van de Hoets
Cdubbelzildig. n·wurde vln de Ieleinste groepl blilken
enleele opvallende verschillen nl.r voren 11 komen. De
controlegroep blijkt voor bijnl .lIe parameters signlfi·
c.nt. ve,schillen t. venonen met de S·kllS.
De parameters M•• Ml en M. blijken redeliile significante
verschillen op te leveren tussen de S-kll' en de depres·
sieve Idessen,

Significtnlie P < O,OScontrOlegroep .ndlre groepen per
parameler

.,

me,

defd.n van groepen. De spreiding per groep bUlkl lot
baduidende overlapping te leiden m.t andere groepen.
2 De slgnl',eante versChillen tu.len meerdere parame.
ters maken het echter mogelijll om VI' ten bepaald
algoritme te komen lot de vlSlstelling vln ten kenmer.
"end patroon perillas. Dil geblurt via eel't leerproces
All on,e IIntalien In de !oekomst grOllr worden zal dll
leerproc:e, enoe lIunnen lelden d.1 de diverse "'aspro·
fi,l,n duidelijker gestal18 kr.ilgen.
Mel behulp vln een aansluillnd weegprogramma
wordt het mogeh;k de kansen If Ie wegen dat een
individuelepatient tot dele of gene lelas gerekend kan
worden, Op at,. manler IOU at CNV een diagnosti.
achl bijdreoe kunnen leveren.
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3. TensIOUI: de gevonden unitomsten kunnen milschien
op sommige pun,en hypotheseglner.rend werken.
Ten lanzien van de plthogeneH zouden wi; twee, uite,'
I.rd s~culllievl. hypothesen willen voorltellen:
1. Het feit dll men in de D·klll Ipsvchotische d.presliesl
tUIHn 300 en SOO millis.eond.n n. 5, frontaal veel
mind.r negativiteit I'ntreft din centrl.1 ZOU erop kunnen wijzen da' er bi; depressieve pllienlen Iprake il
vln een preset. een ingebouwde preexistente Itrategie.
die ieder. informltie mllkl tOI ten no go-stimulus.
Dlarmee is. in ove,tenltemming de bevinding dat de
toename van de CNV'lmplltude vln M, naa' M;r bij
deze depressievI klls he! geringll is. Men IOU zieh
kunnen afvrag.n of d, dllrin milschien wterspiegelde
gering.,. 8erllllche" v.n de depressieve patient te
maken heeft met het hierboven gesign.leerde no goItlmulusit.,.lcter v.n de door S, geleverde informatie.
De gerundille belekenisverlening vln het walrgeno·
mene is mogeliik vI,mindlra.
2. Verhoging vln Irou.al kan leiden lot verlaging van de
CNII·amplilude. Een tOlstand van verhoogde aroul.1
wordt ook 1M verband gebr.chl met ten verhoogde
dopamine tr.nsmlssie. De btvtndtng d., schizofrenen
180·2131
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Ut.,atu",

Significintil P < 0,05 "roep S Indere grOlpen per pari·
meter
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tu"e" de S·lell' en

.en v8rlllgdi CNV-Implitud. venonen il htermee in
ove,eenl1emming. Zou er op deze wij211 een reillie
gelqd Ilunnen worden tu..en de biochemische hypothe.. vln verhoogde doplmine trln,mis,i, bij schi·
zoftenen en,fziidl en d, bevinding vln een verlllgde
CNV-Implitude in de S·ltla, anderzl,ds? Ik vrees dlt hit
IntwOOfd op de,e en dergeliike vrlgen nog eniglZinl
IpecUlltief iI, Ofschoon "1'1 goede speculatie uitermlIe vtuchlbllr voor de loekomlt kin zij".

Diacueei.

.'

He, In de tlklt genoemde 'gestructureerde interview' INederllndse bewerking vln Present State
exlminatlonl III door de spreker over enige tild
worden uitgegeven. Voor de toeplssing ervin il
wei een trlllling nodig. De .Iortng bij mltlngen
door huidpOlentlalen tenSevolge vln lWeetsecre·
tie wordt vermeden doo, 1'111 gebru!" vln IpeC;la'e
elektroden en een geltlimat,seerde kamer. Het
gebrulk van nalldelekltoden tOu WIIr een grotere
eleittrodenpOlentiu1drih veroor liken.
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19 1 . Oexamethason suppressIon test.

fig. 2: Amplitudes de P300 ( et ecart type)

a Fz, Cz et pz chez des sujets

de contro Ie (n-I3). OST suppressors (n-18) et OST non-suppressors
(n=18).

a

fig. 3: Latences de P300 ( et ecart type) Fz,Cz et pz chez des sujets de
contrale (n= 13), OST suppressors (n= 18) et OST non-suppressors

(N+18l.
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La Melilncolie. une oerturbiltion endg{:rine reversible
et Ie PJOO
Dar F Verhey

et Th. Lamers.

~umma[y

i1elanchQl ia as a reversible endocrine disorder and P300.
Psychiatry is in want of valid physical or chemical instruments to support
clinical diagnosis. Stokes and Carroll have introduced the dexamethasone
suppression test, a dynamic test to examine the function of the
hypophyso-pituitary-adrenocortical system (HPA). for mel ancho 11 a,
-affective disorders, major depressive episode- the test is very specific
(96~) and considerably sensitive (46~). For the "non-suppressor" group the
authers found P300 amplitudes significantly lower in the frontal region.
LatenCies did not show any differences as compared to suppressors and
controls. These findings may suggest that endocrinological disturbancies
in melanchOlia, as demonstrated by DST non-suppression, have
neurophySiological correlates in the frontal region.

Key words: Melancholia, Dexamethasone suppression test, P300.
Resume
La psychiatrie a besoin des methodes physiques ou chimiQues afin
d'affirmer Ie diagnostiC cliniQue. Stokes et Caroll ont introduit Je
dexamethasone suppression Test, un test dynamiQue avec leQuel on peut
examiner la fonction de, l'axe Hypothalamo-Hypophyso-Adrenocortical
(HHA). Vis vis la depression ce test se trouve tres speciphiQue (96"> et
assez sensitif (46~), Chez Ie groupe des malades depressifs
"non-suppressor" les auteurs ont trouve des amp) itudes de P300
significativement attenuees dans la region frontale. Les temps de latence
ne demontrent aucune dHference par rapport aux groupes de"suppressors"
et de sujets de control. Ces resultats pourraient suggerer Que des troubles
endocrines chez les malades depresslfs ,comme demontres par "OST
non-suppression", ont des correlations neurophysiologiQues dans la region
frontale.

a

Introduction
Du point de vue diagnostiQue les psychiatres ne sont pas gates, comme par
exemple leurs colJegues les internistes, par des moyens physiques ou
chimiQues, Parmi les exemples, rares et souvent dlscutables, Ie OST, le
"Dexamethason Suppression Test" est Ie plus etudie.
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Lc D5T etait introduit par Liddle en 1960 pour I'etude de la maladie de
Cushing. Environ dix ans plus tard la methode est proposee par Stokes et
Carroll pour affirmer Ie diagnostic de la melancohe. II s'agit d'un test
dynamiQue avec leQuel on peut examiner la fonelion de raxe hypothalamohypophyso - adrenocortical. Une dose de dexamethason admtntstree Ie
soir, cause, chez les sujets normals, une inhibit ion considerable de ce
systeme pendant plus Que 24 heures.
A l'excluston des troubles endocrines et Quelques autres exeptlons Ie test
est tres specifiQue : 96 ~ des sujets de controle non-depressifs sont des
:'suppressors". Pour les melancol1es, {est
dire les depresslfs, dits
€'naogenes, parfo;s avec des delirs au hallucinations a themes depressifs
ta sensivite s'eleve a 4610, c.a.d. 46 10 des malades melancoliQues sont des
.. non-suppressors".
La vaHd;te du DST comme indice biologiQue est renforeee par les paints
suivants:
.
1. En cas de retabllssement du malade Ie 05T est remis graduellement
l'etat normal (suppression).
!
5i une depression bipolaire fluctue entre la depression et la manie Ie
OST anormal n'est constate Qu'en cas de depression. En changant de la
manie la depression Ie 05T anormal precede Ie changement cliniQue.
3. Vis a vis des depressions un resultat D5T anormal est associe
significativement avec une histoire familiale de depression.

a

a

a

Le D5T anormal, comme la melancolie est associe avec une hyperactivite
cholinergiQue central dans des structures du systeme IimbiQue, telles Que
les noyaux septaux, les amygdales et I'hyppocampus, QUi sont
. fonctionnel1ement liees avec la conduite d'evitement et Ie mecanisme de
recompense et de punition ("rewarding and punishment systems").
C)urtout l'implicatlon du systeme de recompense et de puhition pourrait
ouvrir des perspectives interessants sur \a pathogenese d'un symptome
central depressif : "anhedonia", l'impuissance d'eprouver QuelQue plaisir.
Toutes les perceptions perdent leur pertinence, leur "relation avec une
tache" ( en Englais : "task-relevancy"). Tout ce QU' est apercu ne nous invite
plus d'en faire QuelQuechose. C'est exactement cette perte de "relation avec
une tache" Que pourralt ~tre d'importance pour Ie P300.
Ca nous menait a l'hypothese suivante:
·-sl HOST non suppression" reflete une depression grave.
·-51 une depression grave s'est accompagnee de perte de "rtHatlon avec une

tache",
-S1 perte de "relation avec une tache" entraine une amphtude de P300
attenuee,
Ie groupe des depressives "non-suppression" dOlt produire un P300 d'une
amplitude diminuee par rapport au P300 du group "suppreSSion",
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Methode
On a examine trois groupes, dont deux groupes des malades depressifs et un
group de sujets de controle . Le sexe et rage du groupe de sujets de
controle correspondaient a eeux des malades. Les controls comme les
malades etaient examines par une methode standardlsee. dite "the Present
State Examination" developpe par Wing, Cooper and Sartorius.Les malades
etaient selectionnes par des criteres du DSM III (Diagnostic and Statistical
r'1anual of Mental Dlsorders), Tous les malades correspondaient aux crltckes
de "Affective disorders; major depressive episode", Le DST etalt fait et Ie
P300 etait enregistre chez les sujets de cQntrole comme chez les malades.
Voic i la methode du OST :
dia 1 : OST

Le premier jour les taux plasmatiQues de cortisol sont determines a 8.00
et a 16.00 heures. Une dose orale unique de 1 mg de dexamethasone est
administree a 23.00 heures. La reponse de repression est mesuree Ie

lendemain en determinant les taux plasmatiQues de cortisol trois fois : a
800, 16.00 et 23.00 heures.
Chez les sujets normeaux les taux plasmatiQue restent bas ( moins que
Sllg/dL, ou 138 nmoJ/L ) pendant au moins 24 heures. lIs sont designes
"suppressors". Si un des valeurs mesurees Ie lendemain 16.00 ou 23.00
heures depasse Ie critere de 5 Ilg/L on parle des "non-suppressors",
Ains; les malades sont partages en deux groupes par les resultats du OST :
un groupe de "suppressors" et un groupe de "non-suppressors",
Le P300 etait enreg;stre dans les regions parietal,central et frontal, en
utilisant un test auditlf de cholx. On offre des tons aigus (15 ") et des tons
graves (85 %), 11 faut reaglr au tons aigus et rares, qui ainsl sont relates a
Une tache Les amplitudes et les latences sont calcules par la methode de
Woody.

a

a

Resultats
dia 2: P300 ampHtude
11 faut remarquer que les amplitudes parietales sons egales pour les trois
groLipes. Dans la region central lesampHtudes des groupes depresstfs sont
un peu attenuees, mats les differences ne sont pas significatives,
C'est dans la region frontal au' on peut distinguer une attenuation
significative de l'amplitude pour Ie groupe des "non-suppressors",
Ca
veut
dire
que
la deslnhibition
fonctlonnelle
de
l'axe
hypotalamo-hypophyso-adrenocortical au niveau central est liee avec un
changement electrophysiologique dans la region frontale.
En ee Qui cone erne les latences on n'a rem argue aucune difference
importante,

J46

dia 3 : P300 latence
giscussion
Nos resultats sont pluS au moins conforme au resultats decrits, par
exemple, par Baribeau et Lesevre, Avec un paradigme partiellement
comparable, elles ont trouve chez les malades defressifs des PJOOs
dlminues surtout dans les regions frontales, Nos resu1tats ont demontre
Que surtout les depressifs "non-suppressors" sont responsables pour ces
amplitudes frontales attenuees.
Les temps de latence des trois groupes ne different pas signifiquement.
Auss; 121 varjabilite des latences est modeste. 11 y avait peu de correlation
entre les temps de latences de P300 et les temps de reaction pour les trois

9loupes,
, Les temps de latence non-changes chez Ie groupe des malades depressjfs
pourraient etre d'importance pour 121 differention entre les demences de
Alzheimer et les pseudodemences chez les sujets depressifs ages.
dia 4. voie finale commune
La plupart des theories modernes sur 121 depression sont d'accord qU'une
multlpllcite des causes, endogenes et exogenes, finalement debouchent sur
une voie finale commune, c'est
dire un dysfonctionnement du systeme
limbo-diencephal iQue avec des aspects neurochimiQ'Jes, endocrines et
neurophysiologiQues.
Avec un peu d'opttmisme on peut esperer Que, vis is vis Ie diagnostic de 121
depressIon, ces troubles 11mbo-diencephaliQues nous fournirons des
instruments diagnostiQues comme Ie P300 et Ie DST,

a
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Meer ia hel .llacmcca •

(":

VIII'I der Gon (1928)

siudeerda natuurkunde 88n de
T echnische Hogeschool te Delft. ia &en
aantal jar., verboneten geweest un
hetlaboratorl"", VOOf Medische Fysica
van de Oemeente Universiteit van
Amsterdam en promoveerde aldaar.
was werkzaam bij een aanta'
ziekenhuizen en is seden 19M
hoogleraar un de Rijkauniversiteit te
Utrecht met de opdracht onderwijs Ie
geven in de Fysica van de MenI. ten
behOeve van de Faculteit dar Wiskunde
en Natuurwetenschappen~ en in de
MediSd'Ie Fysica. ten behoeve" van de

Faculteit . , Gene8$kunc:a.:

,

.,., sat die we verder .11 Mn natuurtijk ~
o~geven acoapteren. Vael &\ziehl in <It

soort vaardfgheden hebben we nlet en

:.JAo

~J1

In een .nkef geval la hat misschien oak ':
maar bet., dat nIet na 'e stre\W'L
- .<

Wlnneer u teoen een SfeIU,. ., ": c,' ,
tenniupeler speeIt .... u YJ'ugt hem .,'
tijd~ns de wedstrijd ¥Of bewondering
.
hoe hij nu toch wei precles die fraale .
vtoeiende. goed geplaatste en van •
effect voorziene harde backhand-drive
uitvoert en welke spieren hij dutbij
gebruikt. lien legen " " etat hij de
voJgende misslaat en moelte heeft zijn
vorm te hentinden. Ook liiIct het Net
aanbevelenawaard ..... turner Ie vragen

zich te real..,." ti;dena een

demonstratie hoe ~ Zijn bewegingen in
detail ultvoert. '
,
,

. ~oe nato_liji a.~~.··_'ed -.ea",
. wtvocrt aok m. . . . . . :~ '~silCb .
',oo~ II de, meDldijh:·.etOriet un ;
,~ e. DOl .&oedd~ $l!!Oiit,08JI9a"" .

'. bicd. De lDO(onek wor« .-!ijk ~aId!'
door' 10.... d. aedt~ ei,c:nscbappea
,,"" .. hetrotk_ 6chaam. . . . . ' apic.... :.I:
pezeo. le-ridll. . . . deT,clijke.... ctoor de :
, be............. Ilet kWCli_pappuUc cbw '
lief .ZMaws&e~. 0Nt tie wija .....top .....

~ DOeinde ..~. . . e&pticlaappeD ......

, -sea ... moIcculaire·stnac1urea·... mi. '
, croscopisdte prOeasea •• YOOral GOt Yoo.-dC C
Iwursarateaich die .... aIIlu-'lOfsel .....
teen. is
niet wed bckeod. Oa. Deem' aiet
" weg clat oazc luridi,. keftllis yan de mOloriet
AI verrusende jnzicht_ oplewert. Zo.tIs it
aao het eind van dezc bijdra,c zal toelichteD
hnne~ we au bijvoorbeeld de kwaliteit va~
m~~F1scbe vaantipede .. 100115 d~ in selaD- '.
~nJcn fta. ~ ltan komen. ook als zOOaDlgbed. . . . .
, .~ :.:~,,,, .' t1 \ ...... _.:
.
.

DO,

,~

J.jf1b 7 ICY

or redefJClllCROe,

. bc...ij~ met name: .aawcp tallar.e ",.,eD
die we wei zoude., wille. tuonen bean.woordcn. Bij lIrijzc van voorbeeld: wat is de beste
manier om kinder.n te leren schrijven. Dau
bcstaan YIr uitecnlopende opvaningen over,
variCrcnd vao odenen in htU overtreklu:n van
voorbeeldleuer. tot het modellcren van
vlotte, spoDtane bewegin,en. Oot over de
belte wijzc van leren van andere motoriscbt
yaardighedeo. wals yioolspel, loped de
ideeaD ver llilcen. Veel beginltendc viool·
spelcrs worden gcdwonaen e,n onnatuurlijke
boudin..... te hemen, die IOIhI ioc tramptoe5tanden leidl. l.Ilaar bel is de vraa, of dez.
houdin, wcrkelijk aoodzakelijk is.
Wat is normaal WOOf de _uelijk. mOlOriet
eD wal is vcrdadal \1001 CCD beainhend ziekte:P,l'oca? W.& ill cea aced OCfenKMIDa voor
,.,iOI hel Iopen opnic\lw moet &ere.? Z'ja
• 'sarar-maalrcgclcn zaDyol bij bet (her-)aan
lcrea Yaa IDOlurisdle vaardi,beden? CIII
woe,cr lijdeo was bee wei, ,cbruikelijk
schrijfkr:un, gepaard gaande mel ongec:oo• cmleerdc bc.welillgco IIj bebande!.~ft met ecn
· IiOOI1 Khrikdraad methode. Dc patient moes.
ceo melalcD Daald sickeD ip een Ricl te ,rool
lac in ecn onder spannina stunde mlltalco
plaat). Ook ergoQumiKhc wagen hcbben CCD
bclangrijlte motoriKbc component: hue
moc:ren machiflcs worden ontworpen ~at
.Ie &cmakkelijk CD/of langduri, k\lnncn wafdeo bed~nd zander motorische klachten Ie
veroorzalteo. II de lieh nug Ce vcrbetc:rc:n?
Hoc maak je een supenanker bc:stuurbaar?
Weer ceo andere Yraaa is, wat is hct beste
ontwerp \loot eea armprothc:sc. Hierbij spelen allerlci f.,,'tOrcD "0 rol. zoall de mOle- '
,Iijkbeden CD bet bedic:ningsaemak. maar oot
hoe onopnUcnd de prothese is in Yorm ca
lebruik, een aspect waaraan ouden. ovcrdreveft of terCi:ltc. hechten. Ondanks 001 techDiscb vernutt uuit 0011. nu nog zelfs cen grove
n~bootsinlJ van de ungclul)fliJke naluurlijh
OClIimlircit van de mtlbc:lijk.c: Icdemalen up
hal&st onoplO!>bare proolcmen.
De antllrourdcn die up lenO('mde vragen wei
worden ,clevell zijo hoofdzakcliJlI,cbasecrd
up "narin" (of vooroordecl), en beb'ctkehjk
wcini, up werkclijll inzichl. 0011. vanuil cen
zuiYer wetenschappelijk oogpunt lOUden we
&raa. meet willen weteo van de s&ruetuur cn
principes die aan IDOtori5Che vaardi,hcden
teD Jl'oodsla, hacft. Hel lOU bijdra,en aan
o

Overa! IU'Imen rnotDItIctIe ': ... ' : ~ ,
vaard~gheden om de hoek ~;.. .". ','
vaardigheden dJe In hun ~akbIte .
vorm onze bewonderfngopwekken

.

I.e tracheee wa. mecr y.. de lDOIorict te

c

J. J. Den'"

T.nOD yragen ..

....~?ft~.~y~ )W..ai&¥'hH

sehe ,cJeycpncrwe~... ·app.tJUt dal OU :•.
ItraD is. '1tIndiceCc:ft, Ret ~~eld
GOt kuucn
()'IIrOI'
,bC waar aKJlOfisdae ~crPh>lC:O$ _ _ .D rol
III lpelca. T~ sIoIte. ~ .cGSClijke uitingll-'
mogclijkheid - via klieren _$pierce - is de.
motoriek YU pr1maire belckeniL Sprnt en
Jdlrift. ,"'"aca 0( juilt DIet be_geft,
ho·;;j11lJ CD aebaar .et bUD cultuur-etlca
bctckcllil bcbbt'n ,Ue ceo btlan"ijke mowrisdle COlftpofteDt.:, " '-",. ' , '
Bijdragen vao biOfysiei in elil' ftId kullD_
, mo:>eilijk .&lIdcrs clna zcor ccazijdiB zija maar

bijdr",. ........

evoJu.

samen -.:t ~" va. aadere AICIIUfWecenschapp<.ltte onderzoctcn" ocatwikkell .

t

Ie

,
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Wardlde hid ODder iJMoe4 vaa eca ,rotere
kreditt uitpett . . wor* de deformatie aI
· sneJ Diet-liacair. rlJ~ llue lien cIat de huid
',bij ,tOIerO YcnCtrminga ,tijvcr wordt, eea
-' vecI \loorkomeadc eiacndap van biolo,iIdJ
wccfscl. l , I Het iiI' vOOf' de "'and 011 hie. aan'
; bc6claenneade .netic \Ian de huid tc deakeo.

zicb . . . . . . . eo.ilt_ -.IeI, H- • ~
cehter llel beeId oaiI ral auslwfeIl op .ic~·'"
..tuurw~1ii". 8lpcctcll wa de '
.aotoric.k is 0ctI JCbcim, NieI ~ Riets word!
Itct (fDClUoClijke) brem wcll11l,cc!uid als hot :
laatst ovc'1cblcvc~. maar fUQdaQtCllt~lc
m)steric WII,."'caswcleaschappea "001' .1tUII. " .

.~!,

'

~i:~ ,:.~ ~

"..

'

,cdr.,

: \'eel.yaa hca *"aailChe
Yin de buid
kin vc.nnoecIelijk wordea be,repc" vanuil
haar INtwerkst.rvclUur "aG ItUge colla,cen¥c.1s CD mccr flcaibelc c'-tincvezcts. De
· coDa,eeDvczcls wordca ~,cridll bij tleinc
•c1ct'Dtmaties CD worden pu bij arotcrc defor-

EI88t1ache en nIIIt·....tIKhe
vervormlng
.

!

ltij de ~u ""eciaI ...... __
yenor...... op v. . deleo va. hot lieUaat. .
Dc&c vCrYOI'IIIiftIU kunaco mwcl claslisda
mabcs.1f Icrcltt. TeD behoove Vaa tlilliscb
... aict·ca....ildllija. oader IH4II' Ifh,..telijt
- ~ Oftdcnoe... lie, beJaa&riik OlD de tacehan"
v... de uitleuefcftde IuacbleL Voor bioIo_ sc:bc .llSdaappcn vaD de i.,actc menseJij~e
,isdl maleriul (wcclScl) _is eeft beschrijvial
; Iauid ..."'..... " ...... bepdca..rDil •
vall de opucdelldc YCrYormingcn aUcrminst
. edater .... YIIl
omc:Iat de optre- -\
. celllVOl&dl& omdat elk weelsel steeds teft dele
· de_ vervormiD,A ~ \lCC1 MOle••IMD~ . ....:. --.
vute-slof (c.Glitcbc) eiaeftsdlappcn bceft
1 lea. loals de plaall cP ooIi: de ridalina w••rin
en tea dele vlocistof (Riet-elascildlc) eiaeDde
kraot
wordt
..
itlcocfend.
Biornccllaniscb
sch.p~n. ~ de bijzolldcre ..menlteUiA,
: ondenoek aao de huid uicI-:vocrd, onder
beeft bioIoaJi$c:h wcefKl vut unicke mecha.
·
meer bij de vlkgroep Mediscbe- en Biofysiea
ftiM:be eiaelllChappclII die direct samcohan-: van de Nij~egse Univcrsiceit. beelt "al.
,CD IDeI fuadioacle aspectea. la bet alae.
nieuemin aI ,rote warderinaea gemaake.
lDIten is dil trOUwall CCD hoofdwCl voor de
bioIOJi$cIt poriiotccrde ondcrzoctcr: strucau .... ell fuaelie Iii. oaIosmakelijt met clk.....
Een ander biolo,isclt lPateriaal met iotercsYcrbonden . . fIIOle. ia bet oodcnoclt all:\
sanle fysiM:hc eigenschappcn is de JCl~ vaa cillaar worden auien . Hel ia ook de
wrichtIV'ocislot. Deu uer stroperise vlocilcidraad in hel vol&cDdc betooc. steeth worda
stof (Yi$cositeit - stroperigheid tot 1000 )(
cncrzijds de fDotorisCbc functie, aaderzijds. die v... wlter) is in cersle iastantic smerinl
1
de Itruet"ar vu biolosi!idae mat.rialen
'11001' het ,cwrieht. Dc Slot ,cdra.,t zieh dus
eft de or.ui5alic VaG bet zeauwslewl bekeprimair als ViM:CU5 medium, maar kan daarkea.
nusl
Goen IJij bet opvanBCIl vaa
Bij hel batuderea v';' de tacdaaoische cikartd"rclldc sto..>tbela.bnacn d;&nk zij baar
&enschlppell van ~ weefscl bli;kt da.
cl.sti.,he eiscftS('~:tppen. Mcde door die
bel Ilerk van de du.... vaa de wcrkzamc
clallieilei' wordt de vlOeistoffilm in hel Iedefortacrcade t,ach... aftaaftat of de eillobwriehl aict,auw verbroken.lntacl bliJvca vaD
acbe daD wei de vilccQe. Riet-elutiloChe
de film i. waafM:hijnlijk. vln .root belan, vuur
eiaeftiChappc. va..... weefsCt ovcrhccrscn.
hel vermijdea van bcschadilinacn vaa bet
Bij , ......... _~ W' 'elMtiscbe -;--; iD,~eadiae ~cwrichtJOppcnlak bij hel stolen.
,edna. " ......
~t... ' ";* BIJ JaUldurlle druk zal de It:WTidnsvlOc:istuf
sdac.I.lact bdIIr ... di:JDotortek dentca ",,0 -.
we,llro~a. Dezo Itrominl il aaoaicnlijk
ill oersac imiaDUe au -Ifjdea ¥aft 001 • 1-- . ; I JlCompbc:cer.r dan die welke optrceda bii
8OCmldc. Wor.dchuidlech&ren4C1o:,,~ortC· il wale, of bij vloeistoffcn mea cell CIOftr.tanlc
tijduitccre"tdaa'.W1dilvrij"'~ - ~ ~ vi~ositeil, Dc viscCMiteit na de lehuv1oei,tot ncenlt DalDClijk s~e'k af in die
a • ell ret .,..
de
~

ccevoudi,

i

die...

r.a, ........

._de ... "rac:k

!

•

wnc:

lebicdee wa.., de WOOIDSlMlheid niet c0ni stain ia. Dit is. ftflDOCdelijk ha ,C'vol, van de
1ipCc:iaIe ~.....DCn.....1ins van de

vlociltof. die voor cea belaapiik deel bestaat
uit lCer "Ole ZOJClk)Cmdc byaluroomur-oiwitcompleua. De. complcul'llijD omri.
door
dia ill elba, twer.a..
• aardooc' de pOle visco5ilcit ontSllal, Onder
l druk en durop volaendc IrroaUa, pal dczc
"
sameolDllokaai verlorOD eo oDtstaaD I....
J
IDe\ ,Oriftae vilCOSitdt An4ire vloci!otofl••
sen bcboUdca lusO Itroperilhrid cn daar.,.
'
bull
fwictie. Z."are arbcid tan
,.
daafdoor laa,d..... wordco uilBCoc(cnd.u.dcr merllbare
au de acwridabOppcr. ~lakkCll. Hoe
\lanzeIf cia.
mCD .~ aile bijzondere pwric:lIt.eigcn·
ICllappctt (ea, all het ,oed Is. vcle tientallcn
jaren ongfttralt JCbruik vaa g-:wric:hten)
moct 100000rijvcft lID de bijzondcre ciae'"
!aO
100 ~itppen van de ,ewfi~htsvloeiiot.of, VonD co
o
~ "I'll. (_,.) ., ,
~U~ding van bet Icwridltwppcrvlalt ell de
_
,
.
ICwridlubNdc&.
Me .....L p j " CII
~... ~_~~~. . ._~~_~..~._ ,rollca in ea pwridll . .idca....1ft w,...••ud ouk cera bel"n,ritfle fa

.'terma."

.

bet.C.bermc_

lI't.
.0011' '"''''pas
*

I_

P ...w~
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Terwijl in Iauid _ pwric:IIl5w~ .weI
.Iasri~ • • •~e In.'cr••• lei.....
Khappca ~ . . bud k~ OVCf.r
beerlt .. JMICft..r.et lUI' du~..,
•IICIM:
PQIIt . . IIUt ...... DIll .
k",.lileit V&II peze.a b. bijvoorbecld wordell '
acillulotrccnl aaD de ~lIe.peea. die krlldt.
ten vaa tieaduizeDdeD newton kaln verdra,eo.
Dc hoofdfvraaie va~ pezco i, het vc:rbinden
van fokelct met 'PlerweeffoC\. Een maselijke
bclangrijliie Deve.'unetie mag echter in on.
tijdpcrk ... ZUiaigbeid mel cncrgie aiet
onnrmeki blijyeo. Sammilc pe%eD fvDCtia.
DCreD aamelijk ... lijdclijt.e o,.lagplaau V&II
meche_1M: eaerlie. TCflIpeveren "."
eocfpe • .. de' techniek eeo betead
problClem CD wordl' dan ook toqepaaa' ia .
clektrische aUlD', at f,n:iocn CD in zogchetca
gyrobusseo, la diertijke ora__mea is t.erug·
lev.rea vo mcdaanisdle cDcrpc vccla! ruct
. mOfClijk. Wcch..isc:llc eacrpe wordt name·
!iJk door 'pier.. p&eYcrd door bet omzctlen
loan c:kllliK... e.rpc die weer \lit vocd!.cl is
vc:rltre,en. Door deze ollllZCttina is het fIWoo
ac:IiJk dell bela te bek.Lim.aaCIl. mur ornkrin,
van het prOl:es .ijdens de afdalin, blijkt
, jammer aenoc, niet Ie gebeuren. Veel me·
chanis..:he cncrpe ,Bat dus verloreD als
warmte.
Loopbewl:aingen van mens en dier worden
vanwcae huo directe relevantie uilvocria be~tudecrd, onder meer bij de vakgrocp Ana. tomie co Biomcc:hanica yan de Vrijc Universitch, bij de Tcda.nisc:hc Naluurkunde van de
Tec:hnischc Hoaesdtool Delft en bij de afde·
lin, RevaJldatie we de Eras.muswUveBileit.
,. bet laburatori..... woor Mediscbe Fysic:a 9.0 '
de Groninpe Univeniteit wordt IMt name de .
mjdra,_ va. eeft a.Dlallpiero un bet lope,., .
onder~ocht. All cen van de iDlcrcsunle
vraagpunutft komi daarbij naar voren welke '
betekcnifo bi; hot lope••ea ela!(icileit VIa
!tpier en pees moet worden toegckcnd eft of"".
inderd.dad In belangriJke mate in pele .. tijde- .
lijlL enerlie wordt aPseslagco die ia eCft .
~'oIgcade laiC v..... lIap weer tef bndUk- kinS komL MUlclijk rnc4c door ecn dergelijk .
m~,banbme en doordat bit topen hel been"
zi~b bij bcnadering all ND ¥fije. dubbelc
shnger gedtaagt waar weinig aetieve krachtca .
op bchaena .. worm, kuna... we lupe"
W'enJan, \l9lboude.. o.dat lope. betrek";
Itclijk WeiNS cDeraie kOM ea opses1a&ea .'
Vel-'rel¢l'Vcs' Diet beboevca te wordea ......'
, . .roken iI h. du CM slechl vClrJDAp-. _
rinpmiddel. 4 . ' ',. '. "
.
'
.'
De .DCr~ die he. 1idIu.. ID~ kvema bit· .
mo&erif.c;1IIe preltalics WQl'dt laaa aW' altijcl .
evea effccbe.(om,.t ia bewegiaa. OM wor41 ".
fraal'l!!i1I.slrecl.d door an on.derzoek' aaa
top.porlt:.... venat door IDCdeweriers v_
de 1r1lerfllClliLeir fler Ueh&mcliju Opvoedioa
van de Vrijc Ullivenileit. Zo • • uitsl..ilend.
dan b bet bij bel hardrijden op de schUll leXh
t.:lt dele de 'zit' die bet bem doct,'

,.dr.,.

HCllILl.IaUID oJ,t '.mlf.KlIc: ...:~na.me I!n Uc

--

.... --'ItfIII'.....-..... ,.,.. . .
,F • ••••••
t~~:~~tC~k
....•..
:
..... -,
.

..... ......

Hoe werken .,..,..,.,
De functic \Ian de spier.. il bet bewerutelli,en 110 hewc,i.,. V~lOr bet begrijpea vaD her
contrM:hemc~haDiSIDC v.. de 'pcrce IIIIOCtCD
we OM vcrdicpe. ill de lII01ecu.Iaire prOCCSHa
die: u. de QODuaaie tea poodtla. lill'"

-r.. ···

daiU"VOQr \I~.D(~~qt:.~ ~_~~!I.!'LV.!.ll~fJ....

... ...
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~
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~
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Fi(JwI2. Lenge... (A)., ~ til'"
aplfIfW. .1NI (scltenNthdtj.
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penodlM ov., •

qn ",.

spierwccft.el is de laatlle 25 jut «7Dorm
· locgcaomea.: Dl belanpij\c molcc:ulairc
boowileneD.van spier.R xijn eilwilk.eteos en
wei de &cline· en myOt.inefilamenlen (ft,. 2).
Dezc filamentcn IoCbuiveD bij contractie van
de spicrve)!els IanSi elbar
,evolg' van
kraellten die de vencbillcnde typeD filameo, len up clka. uitoefenell.
1. CCD Ipic.:orvczcI li"eD aD pOOl unlal
ill.ow:cnca aa~ ...... in zOI'-r.ocMde sarcomerea." op zu:a weer III pOlen aetale ia
scric llUa. Uit de.le IlrllCtulir .0111 dat
• DMflftatc CI' Mccr fila_Dlca parallel actief
de kr...... die ua 'pUuvcICI "an 00'_1'"
Iteten tocneelDl. Dc_dar. Qfco_ ...a ,.
· serie staal' jl de Oftlwikkelde t.rachr vaade
spiervezel gelijk un de kracht in clke sarcomeer: de uitcindehjke verkorting vila de ~p,cr
is gelij II. aan de lo0I'O van urwmccrverkortiDgen,
"etl.lve connaheren (,.amentrckkeo) ltan
Cen spier :Dch 0011. relueren (ontspannen).
Voor de m&nuriek if> het rclaxaticproces
• min'lcRio even bel.nari;k .15 bel conlraClteproca.. Vccl bewe,ini~patroDcn be"'aan uil
afwilloUlendc louck- en bUi,bcwc,;a,CD C8 cea
spier die".:ohu.Jaeert zaJ ovcn later wOIdca
· FckL En laojtUme reluatie van eel spier
beefltol gC1lol, dal de opponent van die spier
~ extra arbead
verrichlen. Dcraehjlr.c
· kramp-~h:iae situatiCi kunnca zida iftder[ daad voordocD. Normaal urtoopt bet relualieproces ec:hter zeer sncl, sncUer dan het
I contral.'1ieprocCi. Vcrmoedclijk gut de snelle
I ,relaxatie als \'01,•. Een of enkele sarcomcer; gcbieden be,innen Ie verslaPPltft.
Door bua buren die nas niet za zijn yen'apt
w,?rd"ep ze vervolgl:ft5 ."iI,erekl. D'ar~t
w!Jrdeq de koppelin.en ,,,"cn de actine- 'en'
myosinefilamentcn verder vcr broken CD dus
verliezen de yonlappenda Ulcomeren DOl
meer kracht, caz. De relaUDe is daarmCIC cea
,nel vcrlopend _tabiel pr~ wurbij de
plssieve clasti!lCbc en visccuat CiICft14."UWtension. CCA woonlje !Me ,un sprelLea.
· hi vcnchiJlcnde mcdilcb aI bio-fysilcb
gcurilinle.:rdc onderzoclr.'arocpen. loals \Ian
de Univer.>iteit vaD Amsterdam. de Rljksuni· Yeml~i' Utrecht en de Tecbnischc HOle·
· school Twtftlc worden dele contractie· en
relauticmec:b.nismc:n van zow.:' !tkelcispicr
ab ouk haruptcr ~rz4Xht.'" ••••
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· UotarlKtle ........

De lect!twccllce die c. . bcPAlde spier aaj_
yere. li"c:o bij efbar ill. bel rugBc::mcr,.
, Elke &cnll","1 blijkt daarbij eCllaroep spier'fezets Ie Ktivercn cD Yara" durmce cen
"lor~hc ecnbeid. Meestal ,ddt VOO( de
motl,)rischc cenhed(IIQ cen va.tc 'recru.erinas .w.lgotdc': Cf is cen votgorde aan Ie ,evcn
wum. lij au tocnemcndc spieradivitcit bij
'DD drascn. Klei. motoriKhc eenbedcn,
lcadiveerd door Itlci. unllwc:ellcn blijkcn
· tefSC actief Ie worden. Bij be"rin, ,ddt
cia' elke vol,ende Icaclivecr. IDIJIori.cbc
woheid cc. bijdraac lecft die evcnredi, is
met de ill olltwjUelde uac"', Ktacbl,radatic
is dus relatief CIOnilaat. De belrokken bela50lC
wee_II zoell pcun worden ook eVeJVcdiJ
Muaer mel de bcludn. zodat. indi!CG bijvoor.
be.ld JWDrderc objeclen muctcn worden Ie.
banteerd, dit in cen Yrij
JCbied met onIcvcercenzclfde ',evoclipeid' of prec:iwe kan
,cbcureo • lichterc.
De mo&oriiCbc zcnuwcellen in bet ruuerner,
worden leaclivcerd door 5ilnalen vanuit bo,ere ruveaus in bet zenllwilelsel ma.r ook
Jour lenulllo'Signalcn die ollhpringcn in sca~en dic lJele,en zi;n ia de huid, spicreD.
cU. p,r.eJijkc ~~ ~ilnalcD

.GOt

..a£j,,,

hnnen via de inleraclia .. Itel ru"cmcrl
a.. nleIJin. ,evee lOt rellncD: 10 leidt ceo
ptjnpri., lIel toe cee Oftll'liddcllijlte tervgtrelln:Oca. Vcd \'III de SCftIOrische .igoalen
,ua ook door aUf de bene.en e.g tunnea
dan un bewuste MasatiCS bijdra,cn eD a.n
hel puwaic,cllool. ,. Deze onderwerpcn cn de
in de vol,endc paragraaf aan de orde kornende suaurmecharusmen en stuurprincipei vormen centrale onderzoekthcma'. yan de
Utrecbtsc Univcrsitaire MedischeFysica CD
ook van de Tandhcelkundile Filial alda.r.

Gestuurde bewegingen ,.

(-

We nadereo rNA bel gebic:d vaa de cybernetica
of .tuurkundc. Helil hier beduidend mocilijker verb.ndea lUlleD ilruetuw, ei,clllioChap· pen en funetie Ie lellen. Dit hangt iamCD mel
de uiCIe.proken complexileil vaa de zcnuwc:elnclwerken die voic mlljooncn cellon kun- .
IlCft . bentten. Noeb VaD. Ib'UCfUUr nodi
••• de wijac .aarup ~ YIn het unuw·
· .clse) op deze GelWerlctlqa ",c_1eI if,
'veel bckend. In het VoJ",8de 2uUen , . de
IIIOtOriJdle funetic VaD bel ZCDllwstelsel dan
ook op ceD aodcrc wijze anaIYMrcn en lr~
&ell aa lC ,un of cee OI'l&Iedi., ... -.;cr

clement.ire fuacti. .. 6IulII'principa . .
,elijk iI. Hel is &oe4 "'bij Ie bedcnkea dat
we meesaaJ allceD die 1I..lIIpr*;pc. luUen
hcrkcnncn die 0lIl II bekend zijn.
Hel principe van de ceru,koppclin. is' een
,~ voorbccld van cen bekcnd Slullrprinci.. pl. Op taltuu plaabea in bet Of,a.isme. ~
· '. hCI lenuV(tdcbd, WOldt durva. .ebrult

•

. '.....L 80\1U iI II aan,edWd dal rcllexcn
M SII~d komcD daDk q IUlIJkoppcliq. Het
it dcnaba.r dar teru,koppelia,'lIMchaDis·
..eft GOt cell rol lpelOli bij boudillp- eft
beweliA.~troJe.lmmer5. in onder meer de
ltpu:ren zitten len.te- en Inclbeidlolevocli,e
detector..... Dc signalcD die. dCle .cne.orcn
.f,cYen ~:.lUdca direct tun.a woruo" ,e-

brulkt vour de ,"ann, y.. be-c"n.... Of dil
werkelljk _ ii, iI.1 bijna elrick_art ecuw eea
'twiilptaDt. 0,. de W¥CCI jaar w4K_
, arlWDCDlee pru _ CIOD"a aaQfC\'ocrd. He.
Dd ., na., _it daf de rol..q leru,koppci,ni
bier hceft $lerk .;atJunblijlt is van de motori.chc luk. Wordt bijvootbeeld de uilvocring
yu een meOe docl.ericbte bewegin. onver•
wacha op .ecban.i:w.:be wijzc beler. dan bliJat
dar de spicrcn loeb en in dezelfdc voJsorde
aClief wordeD all bij ceo on,ellloorde bewcgio,,1i
.
Een invlucd vaa ter\IJkoppcllnl is dan niet
merkbaar. Indicn we anderzijds een ~tie
mooten bandhavca telco·een bep.alde krach'
in. daD lecft eeD wijliain, van die kracht
vrijwel oamiddcltijk en refle&mali, ..../ei.
din, toe cea NJI,cpasie .c:t.ivatie van ~
ber.... tpicma WM ... up duidt dal bcJa:.tin,
.clJof·positie .orell·,«epu.r' en weer
,cbruikl om de \pieraetivileia Ie reaeleo.
Een bcltend r.e,elpriAc:ipe in de cL:lI.trunka iii
0011. hel 'Iocvocgen Van hlo\ll onlbrekendc. 'leIs
dcr,elijlts vindcn we le-:ua in bet zenu~tel·
scI. IS EeD bcweging houdt allijd cen complel
van aCliviteilCQ van spicren in die die bcw~
ging op gana brC'ngc:n en weer alremmen. III
c:cn bewcain. niet laereik-;nd gelllocesc dan
wordl mj.el dire!:' CD zeker voordal een
be.u,te evalYllie heeft pfaau,evonden. Ilen
compleet aanvullend aetivileih.:npatroon
genereerd. Op aile niveaus in,het moturil\&;be
5y!lteem lijken deflelijltc: mechani5men werteDam Ie zijo, Do. geproduceerde aC:livileit
woriJt .. teeds vergeh!ken met de beoulde of
gep(anJe. cn YOIH' .fwijkingen wordt gecotriBeerd. OeR coaccpten zijll natuurhjk direct
un belan. voor de beoordcllI1' van mensmachine iDleradies n bet D daD ook be,rijpelijk dat. aoaIs dat bijvoorbecld bij •
Werklui,bouwkundi,e Meet- en Re.elteehniek van de Techn.illChe HogeKhooI Delft
geheun. dele a"peden meck in hCl onder-,
. lock worden betrokken.
. Nauw verwan. un de lojuill Jenaemde
prillcipe& .is 00& bel logenaamdc reafierenticprinclpe. Oil bood! in dar cen organi!>me
inrormatie ui' li;n omgevin, krijgt. en duro
mee een interne reprelocntiltie nn die om,evin, opboUWI. door zelf bewccinICD Ie indu,"ren. De ~ftSUri\iChe re'ponsies die van cJie
. beweajnlen cen ,evol, zijn. worden in rel.tie
met de bewcain,en ,caaalysccrd. Eo be"anarijk tcnmcrk van orae inter. reprClCfttatic Iluit hierbij un: ali ik dit due, dan
',ebcu" cr dat, EUS en zo zullen mijn sensari~e indrukken &ijD. ZoIan. die indrultken
kloppen Iopen we aiet YClwonderd rond cn
bC'iCbOUWCD we de zaak aUlomatia...all

"we

,c-

aC,edua.'·; ........
,

,

T

'.~

.. ' .

,

Op zoek r.ur het 'Onbekende'

'.

(k heb" al JCzc,d dat we als re,cl aUceo die
:. ,tllurpriDcipcs zulleo berkeRne. die 001 at
, bckend zijn. Trachleft te 'hcrkelUtOn
men
noa niCl keDr. is edlter ool "n belangrljkc
sporl iD de wecenkbap. Her bUICnond('nuck
tijkt d.atyoor eeft vruchtbaar lew:m. Zo lijn
...e .acwend
in aD_IUlie Oi;:' de wijze
wa.rop we over rc1enmachiftCli deft"en eft
loah deu &ijn acconlitrueerd, Ii doen alsof

.1'

,'til.

15j

vaa 'ltct lDOtoriac:b appaIaa•.
Tena, naar de directe scuti., vao OAR Icdc••Ieo. We bcbbca al Jezieo dal variatie in
belastin, bctrelt~elijk eenvoudig tan worden
opacvan,en door het activatieniveau in de
grocp zenuwcellen die eea bepaalde spier
actinreD. te verltolen. Zo blijkt dal iemand
met cen 'zware' pcn, (stel van SOO g.) 008
. vri;wel on,t:litoord en in zijo eiaen rilme kiln
scbrijven. Dil duidt op ceo activacic-intensi·
teitsfactor al. apane stuur,rootbcid ia de
DlGtorick. Oat de opdradlt ••• .rortr Ie
sdarijvca IcidI ... ,clel nice tot cen Ander
sdarijftcmpo e. wordt blijkbaar ver1aafd in
bet ,enereren van· Jl'OIcre krachten. De
,roone van bewcainJen worden cchlcr niel
aIleen bepaald door activatie-inlen!oitdt.
mil" ook door activalieduur. Deze duur
blijltt cen aDder. bela'Wrijk. 5tuur,rootheid
te zjja.
Analyseert men cea ualal doclgerichtc be·
wC:linpn, bijvourbeckl de scbuifbcweginllen
. die eea trombonist maakt bij bet spclen van
cea deuolje, dan blijkt dal de versnellingen
bi; de inzet van de diver:sc bewegingen. dar wil
"gen de olltwi"kelde krllchten of !\piera.:ti.
vatic-jnlenliu:ilen. vrijwel steeds dezelfde
ziin. Kleinere of arotere bewc,inocn zijn ceo
_gevo', vao·kortere of lan,ere acdvatieduur.
'-----': Enenijds blijkt dU5 dat duur en inlen!>itcit van
20 mm spieractivatica veelal als afzondt:rlijkc $luurlarootheden worde." aehanteerd. (Ze zija
.. vermoedelijk uouwens
OP vCAl,;hdlcndc
wijz. in zen&lwactivital iD bet zcnuwstclscl
,ec;odeerd. )

· aUe bCwerki;,e;in" de herscnen diaitaal of
d&screet eD 'in seric' gcbeutea. Hierbij wordl
• SOID5 over het hoard aelien dal de si,nalen in
de he~enen in wezcn vaak meer 'analoo,' zijn
en dat de diptale opvauin, cen benaderine is
die wcllidll \fOOl ,,-"htl ceD bepcr"l deel vaa
de informatievetwer"'na in de herscncn up,ut. Belana,ij"., "bIer i, cia' informatie in
de unlua,en. in cen aroot ulual paralieUe
Itan_len binne_omt. De wetcasdaappclijke
,belanptellm, ten ..nzien van parallelle informatieW!fwlrkina is momenteel in 51erke
opkomst.
•
· Het lijkt niet gil,eslolen dar vorderin,en bier
ook tot totaal nieuwe iaWcblca in IMrscnwerking tullctt ieiden. met on,etwijfeld consc· quedtiel voor OIWI idecla over de belturing
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Aadcnijda moetco ......_ CII ctuw "alllclfsprd:clllll ..... op elbar zija a,.sacmd
willea bcwc,in,Cft ....uaal ziie. Hel
aiS8lC Ir.iac prilDair CCD zeiter iate85itciUDivau. • afbiUllr.clijtheid vaa Ilea acQll$tc
bcwcpll,Slempu Cil vaa • verwachle last ."
Ie ovcrwianen weerstaad. De Ie ovcrbruaea
.fsland bePWI vcrvol&CM de acbvaliedlolur.
Regisrreert men de linkerha~itie vaa eea
Ylolist op de loets yaa de viooI4aa blijkl hier
inJcrdaad YOOI' .c ,eldeD del arOlCl'C bcwe,in,eD meer bJd Ir.....aca.
cell aader ......
lickleDlpO Hr. . . .n k1 iateotitcitlaivcau ~
ciaar__ ........ bcwc&i~ Bjj oell
.'aaer teMpO . . . . de toMtI .........
'r>
houdca .. de bc;we&iaa. vIUI de linlr.eraaad
worden UaJCf.
~ De fteaibili&c:it die .... acn.WSIiIIIIeI ..... ia .
hMr mocchjtlteid ......et. ca duur un te
WMeiell voor ccucUdc effect it beelinIc·
r.,"SIIftl ca de "rus drin,. zic:b op uf dezc
cilCA...:hap ... belangljlr.c rol .,. bMea
liPC1cn bit het . . . .rCII , •• ~ vur·
;: dlsheden: cell bcwc,inllOU dan wnauam
pre!.:'':. "unnen wordeilictocrd eft ycrvolp
wurden vcr~kI.
At mel ..I il de mocUli.k ceR . 1 ,,all.

Of,.·

a,

nac-

-

..I._ ....,

.... !>pulrooorqa..t~.W*Ktivlllti.iatcoMcc:11 en
.,.......~~~_

we de lopelrclello.\lIwc1 de UTldcrl"',. rewtie•.
· lloa""':" dcz...tU\lJiwotbcden bl, divcrw: fDO. ,
" tunw.:hc la"cnlc:ren kCRDCD. Eat. van de"
r,-,lillie,. ;tIl" in het vours.aode .1 aanaedutd ..
. TelLeD':" en .r«teD demon.trc:rcR dczc rcl.· .
,~'
out. Tc:,cattewqiAlcn bltjkea hce ka.
r'lt"lcr Ie hebbea "an de ., bcKbrcvcn doel.
gcft\:hlc bewclinlCA: Halen vaA vcndH..... '
'de lengtc vr.,eft cen vcndlillc:_ d.Uf
• (fiaular 1).
Arc:eren vertuont ceft beel ;aftde, ,.lIoua. De
• . bcwcaiftlcn bliJkcn uitermate ri.miac.. Ie
wunkn wllcvoerd (fipr 4).

'ta

· I:r it ilier Iprall.1 va..... vlociude mod.lat"
, Yita de bcwclinpillten"ile.t.llICt vaadedla,",•
. ' Dc beweliaa i, cnocr effect daD docI (plaats)
• Icndll: VAn ceo lUIuwk..,. Icplude. bei ,fCRltna h,... ,ce. 'PralLe.
Dc uc:eerl'lcwcpft, tGOllt JI'OIfI ove......•
•
.. \l...., me' de lmceltlill zccr rilmildac) babbcwegin, cn met bep...tde acriddc bcwcjin,en hi; de achildpad die beopa eca hi"flij~
"e prikkel Ie venrijdcr.co. lI
Dc" lalll'" bcweaina word&. ClVcula •
:. . kr .. brcfla. ICIIUMd vlIR."iI Iact n&lJMICfJ.
00Il de ~ wordt acrcadd v..wa
,. bet rugcMCr&. m.... vanuit ho,erc DiY•• us
.. ' tan de balun", wordeAlcmodulccrd. Pij. .
Vil!lcrmanipUati. wordita ~lijt not
, tnccI dlrOCC v....... IICnoeI6·.....,cL HOc
• 41 delII
\Ol 08lwiU.c1iaa •
IckOfMll it uilcru,d . . CCIl............ in .... hcr........
£e. redetijlr.c vcrooder·..
MeUin, " cia. primibcYC stuannedtantr.mco. .
luab; het krllbbca. nrfijDdcn lew"d zija • .
101 - en selntcatecrd lijll in - ICCt t1uibclc
SllaUhY5temcn.

"uurpr_

.

,.II.

Kunst
Het iii' WOOf. hand de motorick tc baIodc~
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Over de traag optredende en langdurende effecteD
van de psychofarmaca; een aanleiding tot
synergetisch denken
Enige praktische richtlijnen
door L. G. J. Deirm.'ln*

Menselijk gedras berust op de werking en de samenwerking van
zeer veel systemen. Ik noem stechts de neuroreceptoren. de netu'Onen. het limbisch systeem, de driftmatige impulsen. het seheusen.
de intelligentie, de voedingsgewoonte, de huwelijksreiatie, het ras,
het beroep, de woonomgeving, enzovoort. AI deze deeJsystemen of
microsystemen vormen te zamen ceo zeer ingewikkeld macrosysteem dat de geheJe mens omvat. Het gedrag van een mens is het
totaal aan eigenschappen van dat macrosysteem. Kennis van deze
eigenschappen kan niet of slechts ten dele worden afgeJeid uit kennis van de eigenschappen .van de microsystemen omdat de eigenscbappen van bet macrosysteem in aanzienlijke mate mede worden
bepaaJd door de wissetwerkingen tossen die microsystemen: het
seheel is meer en anders dan de som van de delen. Daarom is sedrag een coOperatief verschijnsel (Haken e.a.. 1973).
Gedrag: eeo oncIerwerp voor de synerplka
De synergetica handelt over coOperatieve verschijnselen in multi-

component systemen (Haken. 1973a). Gedras voIdoet aan deze
omschrijving. Het behoort om die ceden tot het studiegebied van
deze nieuwe discipline. Het eerste .fundamentele synergetische begrip is de order-parameter (Haken. 1973b en c): ceo grootbeid die
informeert over de mate van ordening binnen het macrosysteem.
Het tweede basisbegrip is de tijdconstante van een eigen3ch4p: de
tijd die nodi, is voor het bewerkstelligen van ceo merkbare vcrandering van die eigenschap. De order-parameter is meestal ceo
macroscopische variabele - d.w.z. ceo eigenschap van het macrosysteem - met ceo betrekkelijk grote tijdconstante. Votgens HUen
(1973b) is het vinden van de juiste order-parameters voor biolo-.
gische macrosystemen ceo moeilijke opgave. Nochtans zijn voor
• Schrijver is al. farmacochomicus verbondon un bot psychiatrisch ziouahuis 'Huizc Padua', Kluiutraat 2 to Boeke! (Joneosboor-dirccteur: F. H.

Kroon).
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bet meuelijk gedrag al meerdere goede voorbeelden denkbaar. zo..
als de arondstemming. de stabiliteit van deze stemming. het adaptatievermogen en het realiteitsbesef. De order-parameter vervult
twee belangrijke functies. Naar buiten toe informeert hij over de
mate van ordeoing van het maerosysteem. Naar binnen toe geeft
hij orders - oftewel ordeningsinstructies - aan de samenwerkende
microsystemen. Daardoor is het macrosysteem een hii!rarchisch
systeem waarbinnen volgens Haken (1973c) een rangorde van lijdCtmsttIItten bestaat. De kleinste constante is gekoppeld aan de
microsystemen die het laagst staan op de hierarchischc ladder, bijvoorbeeld de neuroreceptoren. De grote tijdconstanten behoren
bij de systemen die de hoge plaatsen innemen: het macrosysteem
zelf en de microsystemen die in hii!rarchieke zin daar direct onder
Uaen. Dit zullen nogal eens systemen zijn op intrapsychisch of
sodaa! niveau. Door het bestaan van lO'n hierarchie van tijdconstanien tan menselijk gedrag traag reageren op snelle veranderingen in 66n of meet' microsystemen, lOals veranderingen op neurachemiscb niveau ten gevolge van psychofarmaca.

De synergetica dwingt tot griolgtttkkingen die van betekenis zijn
voor bet denken over psyehofarma,"hun werkingsmechanismen en
hun effecten. Twee eonelusies wit ik hier geven. De eerste heeft
slechta zijdelings te maken met het onderwerp. De tweede eonc1usie
betreft daarentegen de kern van dit artikel.
Bente eonclusie: Bij de toediening van een psycbofarmaeon kan
nooIt met tekerheid worden aeagd welke de effecten zullen zJjn,
voorzover bet gut om effecten met een sterk eOOperatief karakter.
Immers zulke effecten worden voornameUjk bepaald door de wisse1werkingen tussen een veelheid aan microsystemen zoals bijvoorbeeld het z.iektebeeld (Hollister, 1972), de persoonlijkheidsstructuur (Richter e.a., 1976), de voedingsgewoonte (Fernstrom
e.8., J976; Hathcock e.a., 1978), de Pavloviaanse conditioneerbaameid (Siegel, 1977), enzovoort. En het is onmogelijk om alle
wisselwerkingen geUjkdjdig te kennen: 66k (Gottesman e.a., 1976)
bier moeten we leven met een noodzakelijke boeveelheid Heisenbergse oaze1c:erbeid.
Bij iedere nieuwe vemrekking van ceo psychofarmacon behoort
men dus iets van ceo evaluatieprogramma at te ,preken. In rui1
'9001' doze moeite bUjft men gespaard voor negadeve gevoeleas bij
atypische of paradoxale effecten .(Editorial. 1975; Simpson e.a••
1976). Bovendien leert men inzien dat ook deze effecten nuttig z.ijn
in bet bder van de psyebodiagnostiek: vergeUjk bet werle van
IOein (1968).

De tweede conc1usie gaat over de 'wilChttijden' in th p5ychof.·
mtICOtMrapie: de tijden die verstrijken tussen bet starten of stoppeD met de toediening van de farmaca en bet optreden of we...
ebben van de bijbehorende effecten. Velen denken hierbij nog
a1166n &an de snelbeden waarmee de actieve farmaeonmoteculen
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in het lichaam - in bet bijzonder de hersenen - binnendrinsen of
verlaten. De synergetica leert ons ecbter dat die wacbttijden ook
afbangen van de hicrarcbiscb bepaalde tijdconstanten van de farmarcologiscbe effecten. Zijn die constanten zeer klein. dan zuUen
de effecten optreden of verdwijnen zodra de actieve fannaconmolcculen in voldoende mate zijn binoengedrongen of uitgescheiden. Maar is die tijdconstante zeer groat dan b.ecft men onvermijdelijk te maten met een traag optredend en langdurend effect, al
verplaatsen de farmaconmolcculen zicb nog zo soel. Deze conclusie over het bestaan van intrinsieke traagbeden bij het optreden en
wegebben van bepaalde effecten, voert tot enige praktische ricbtlijnen welke in bet kort als voIgt kunnen worden geformuleerd:
- Het niet toepassen van extra hoge startdosissen die zinloos zQn.
En het juist wel- zij het tijdeUjk - toepassen van zulke hose dosissen. wanneer daardoor situatics met polyfarmacie kunnen worden
voorkomen.
- Het verlagen van de doseringsfrequentie van de neuroleptica en
de tricycliscbe antidepressiva tijdens de chronische fase van de behandeling, ook al ontstaan !1aarcoor hogere pieken en diepere dalen in de dagcurven van de bloedconcentraties van deze farmaca.
En omgekeerd, het verkleinen van de picken in bet verloop van de
bloedconcentratie van lithium gedurende de dag, door bet verhagen van de doseringsfrequentie van bet litbiumzout, ook al vindt
men daarvoor geen enkele aanleiding in bet actuele kliniscbe beeld.
- Het afbouwen van overbodige vormen van polyfarmacic en bet
verlagen van onnodig boge doseringen tijdens de cbrorliscbe lase
van de bebandeling.
In de latcre paragrafen kom ik op deze richtlijnen terug. Nu eerst
even iets dat verbelderend kan werken ten aanzien van beide conclusies aan bet begin van deze paragraaf.
Ziekte ea zIek . .

In de 'Pietcr Baan Voordracht' van 1978 beeft Eisenberg gesproken over ziekte (disease) en ziek zijn (illness). Hij wees daarbij op
de onduidelijkbeden in de relatics tussen de klacbten die een patient heeft en de aan deze klacbten ten grondslag ligpde biocbemische of anatomiscbe afwijkiogen. Zowel de aard van ceo klacbt
als het moment van optreden of verdwijnen blijken dikwijls moellijk te voorspeUen (Eisenberg. 1978). Ook dit gegeven ligt besloten
in de beide conclusies in de vorige paragraaf, vooral wanneer die
conclusies worden gelezen in de vol~de aangepaste vertaling:
(a) Bij afwijkinsen op biocbemiscb ilweau tan men nooit met zekerbeid zeggen welke de bijbeborende klacbten zuIlen zijn indien
dcze klacbten een sterk coOperatief karakter bcbben. Immers de
kwaliteiten van zulke klacbten worden in aanzienJijke mate mede
bepaald door veIe andere factoren en vooral door de wisselwerkinsen tussen de oorzakeUjke biocbemiscbe afwijkingen en deze ractoren.
(b) De tijd die verstrijkt tussen bet optreden of verdwijnen van ceo
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bioc:hemiscbe afwijking en bet optreden respectievelijk verdwijnen
van de bijbeborende klacbt is afbankclijk van de bi&arcbisch bepaaIde tijdc:oastante van die kladlt.

III deze paragraaf wil ik coige effecten van psycbofarmaca DoemeD
die door hun co6peratieve aard minstens 10 dageo tot 3 wcken DOdig hebben YOGr hun optimale ontplooiing. Deze traag veranderbare gedra8Skenmcll. 'm zou ik sraag winen presenteren un de
band van een bierarcbiscb ICstructureerd gedra8Smodet: een trapvormig schema waarin de boogte van elke trede de grootte ungeeft van de tijdconstante van de eigenschappen van de deetsystemen op die trede. Op de onderste tredc - zeer waarscbijnUjk het
biochemisch niveau - zouden alle farmaca-gevoelige neurorec:eptoren stun. De beJoofde gedra8Skenmerken zouden behoren tot
de eigenschappen van de systemen op de bovenste irede. Zo'n model is mij echter onbekend. En voor het ontwerpen ervan - als dat
at mogeUjk is - mis it de benodigde bekwaambeden. Daarom moet
worden voIstaan met bet noemen van psychofarmacologiscbe gedragsveranderingen, waarvan mag worden ungenomen dat ze beduidend trager optreden.en tanger voortduren dan tan worden verklaard op biochemische of farmacokinetiscbe gronden:
- AIlereent bet stmmtinlsnabiliserende effect van bet lithiumion
(Thiel, 1973; Mussert, 1978). Dit effect manifesteert zich pas dulde1ijk na oDgeveer 10 dagen (Prien e.a., 1972).
- Dan het stemmin,sverbderende effect van de tricycUsche antidepressiva. Dat treedt 01' zi;n vroc8St pas goed op na ongeveer twee
weken (Oswald e.&., 1972).
- Tot slot bet psychotolytisch effect van de neuroleptica. Dit effect
ontplooit zieb dikwijts Dog trager: doe weken is bij deze farmaca
l1eel normaal (Davis, 1976; Johnstone e.a., 1978; Lebmann. 1975;
Meltzer. 1978; SedvaU e.a•• 1976).
Roge sCartdoslsseD: lO1III zIaIoos
Ret traag optreden van een bepaatd psychofarmacotherapeutisch

effect wordt dikwijls geweten aan ceo even trage stijging van de
concentratie van het farmacon in het lichaam. Vanzelfsprekend
wnrdt dan geprobeerd om die stijging te venneDen door bet toepassen van extra hoge startdosissen. Op grond van de tweede con·
etusie wt de derdo paragraaf vermoed it echter dat zuJte pogingen
nogal eens weinig zinvol en soma zelfs volledig zinloos zijn. Met
name in al die. gevalJen waarin 7.0 uitsluitend worden ungewend
voor de versnelde ontptooiing van effecten die niet sneDer kUnoen
optreden: effecten die door hun sterk cOOperatieve karakter een
groto tij4constante hebben en daardoor een intrinsieke traagheid
van optreden bezitten. Een bevestiging voor dit sterke vermoeden
werd gevonden in het werk van Ericksen e.•• (1978). Zij onderzochton op dubbelblinde Manier de vraag of bi; tlet gebruik van
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haloperidol voor de reintegratie van &CUut gedccompenseerde patihten met scbizofrene syndromen. bet optredOll van dat effect ba
worden versneld door bet toepassen van extra boae pareuterale
startdosissen (60 ma i.m. per dag). Dat bleek Diet moplijk, on..
danks bet feit dat op de eerste elf dapn van de bebandeUn, de
plasmaconcentraties van haloperidol gemiddeld driemaal boser
waren. dan normaal.

Ben optimale wijze van uitvoerin, van de farmacotherapie· vereist
dat men streeft nur een zo laag mogeUjke doserinpfrequentie:
tweemaal, Uefst eenmaal per dag. Oat beeft veel tberapeutisc:he en
fman<:iiJe voordelen (Deimann, 1975 paragraaf IE 5.4.>. De Irequentie waarmee de psycbofarmaca worden toegediend Jigt dik..
wijls boger: drie.., vier-, Zelfs vijfmaal per dag. Men wijst in dit verband nogal eens op de korte balveringstijd van sommige seoeesmiddelen. Op grond van de tweede conclusie veronderstel it ecbter
weer dat die verwijzin, menigmaal zinloos is. ~et name hi; alIe
psychofarma welke uitsluitentl effecten bebbOll met grote tijdconstanten: effecten die voortduren, ondanks bet afncmen van bet
aantal aelieve farmaconmolecu1en in bet licbaam. Veel psychofarmaca bebben mike effecten. Daarom kan men vermoeden dat
menig psychofarmacon mag worden toegediend in 6a gift of twee
giften pet dag, ongeacht bet feit of er min of meet grote scbommelingen bestaan in de bloedconcentratie van bet betreffende geneesmiddel. Oit vermoeden is vanaf 1959 al dikwijls juist phleken
(Abuzzahab e.a., 1975), vooral bij de neuroieptica in de onderhoudsfase van de bebandeling (Dei mann, 1975 tabellE 5.4a) en
bij de tricyclische tllltidepressiva '(Schubert e.a., 1978).
Veri aging van de doseringsfrequentie verloopt niet altijd zondet
moeilijkheden. Aileen al het drorbreken van de eigen gewoontevorming en die bij de patienten en de verpJegenden is dikwijls zoer
moeilijk. Daamaast stoot men nogal eens op bet feit dat bij minder
frequent doseren ook minder per dag moet worden gegeven. Het
meesl voorkomende probleem is oehter bet vinden van bet juiste
moment van toediening. Oit bangt samen met het . .ven dat veel
psychofarmaca, vooral in de acute fase van de bebandeUng, mel
optredende neveneffecten (de volgende paragraaf) hebbOll van bijvoorbeeld bypnotische, extrapyramidale of anticholinerge (parasympatic::01ytische) aatd. Deze effecten kunnen wei meescbommelen met de c::oncentratie van het farmac::on in bet bloed. In deze . .
vallen bJijkt meestal dat hij 6a dosis per cia, bet ideaJe moment
van inname in de avond ligt: ongeveet anderhalf uur voor bet slapen pan. Bii twee dosissen per d81- lis regel nodil hoven de 60
ill\{: komt men dikwijls uit bij cen ochtenddosis welke C6nderde
ense'avonddosis welke tweederde van de gebele clagdosis omvat.
Ben psychofarmacon tan ook met ceo t6 lage frequentie worden
gedoseerd, mals hijvoorbeeld IithiumctlTbonaat. lJij een bebandeling hiermee behoort wei te worden gestreefd nur een vlUke dag-
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eurve van de plasmaconcentratie, omdat anders de nieren kunnen
worden beschadigd (Hestbecb e.L, 1977). Lithiumcarbonaat moet
derbalve vier- of driemaal per dag worden gepen. De toelaatbaarheid van een lagore doseringsfrequentie behoort per patient te
worden ondcrzocbt door bet meten van ceo litbiumdagcurve v66r
en Da de frequenticverlagina. oot wanneer tevens wordt overgesebakeld op bet gebruik van een litbiumpreparaat wauvan wordt
gezegd dat bet een vertraaade afaifte heeft. Dergelijk onderzoek
wordt nos maar zelden pdaan, met bet ,ewta dat steeds meer patilntm ten onrecbte slecbts 6&m.aal per dag bun litbiummedicatie
iDnemen. Daardoor worden bun nieren iedere dag opnieuw tijdeli;k
blootgesteld aan een nodeloos boge lithiumconcentratie. De psychiater, die zi.ch uitsluitend op gedrapaspecten riebt, merltt niets
van deze te grote fluctuaties in de lithiumconcentratie, omdat het
stemminpstabUiserende effect van lithium een grote tijdconstante
beeft en daardoor te traag optreedt en wegebt om te kunnen meescbommclen met de Iitbiumconcentratie in bet bloed.

De werkingsspectra van de mecste psychofarmaca omvatten effecten met verscbUlende djdconstanten. Aan de ene kant vindt men
effecten - veetal de neveneffeeten - welke zeer snel kunnen optreden, bijvoorbeeld invloeden van hypnodscbe, bypnosedatieve of
motoriscbe Bard. Aan de andere kant treft men werkingen aan
welte zieb pas Da vele weken voIledig ontptooieD, zoals bet hente)
van lans bestaande perceptieve en cognitieve dyafuncties. Tussen
deze uitcrsten JiggeD de effecten op het gevoelsleven, zoals anxiolyse, stemminpverbetering en opbeffmg van sociale teruggetroktenbeid. AlIe effecten van een psycbofarmacon kunnen zieb zelden
gelijktijdig manifesleren. Daar komt dikwijls nog bij dat voor de
mel optredende Deveneffecten gewenning of tolerantie optreedt na
een pur weten van ononderoroken toedicnin,. Het gevolg is dat
de werkinpspectra van de meeste psycbofarmaca in sterte mate
alban1telijt zijn van de duur van de behandeling en de mate van
therapietrouw van de patienL Met name voor de neuroleptica is
bet van bet grootste beJang om daarvan goed op de boogte te zijn
(L.ebmann. 1975). De djdafhank:elijkbeid van de werkingsspectra
vindt men verder maar zelden uitdrukkelijt vermeld in de literatour. Onder de poaingen tot c:lassificade van psychofarmaca (Lewi.,
1975; Lewi e.L, 1976) zijn er ook maar weinige waaroij uitsluiteDd
wordt gelet op effecten welte in dezelfde rase van de bebandeling
lrunnen opb'eden (R.odori e.a., 1974).
Psychofarmaca met ongeveer dezelfde werking beten bioequiva]enL De verhouding van de boogten van de dosissen welke nodig
zijn voor hctzelfde kliniscbe resultaat, heet bioequivalendeverhou~
dina. Deze is dikwijls oot tijdafhankeJijk. Ben &oed vootbeeld levereD.de neuroleptica baloperidol en perphenazine. Seide zijn in de
acute lase van de behandeling zeer kracbtiS kalmerende middelen.
Hun sederende invloeden zijn wellicht enigszins versc:bUlend van
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aard: bij perphenazine meer hypnosedatie en bij haloperidol meer
motarilcbe sedatie. Maar onder dubbelblinde omstandipeden In

bij parenterale toedienin, blijken heide neuroleptica even effectief
en tracbtig. Hun bioequivalentieverhoudin, is dan 1:1 (Fitzprald,
1969). Deze neuroleptica mOlten aanvankeUjk dus in gemiddetd
geUjke dosissen worden toegediend.
Na enige woken ononderbroken gebruik is door tolerantievorming
en gewenning Diet veel meer te merken van de sederende werking.
Dan manifesteert zieb vrijwel uitsluitend bit psycbotolytiscbe
elfect. In deze fase van de hehandeling blijb haloperidol onder
dubbelbUnde condities en bi; orale toediening gemiddeld vijfmaal
krachtiger dan perpbenazine. Dat levert een bioequivalentieverboudingvan 1:5 (Davis. 1976). De dosis van haloperidolzal tijdens
cbroniscbe toediening gemiddeld dus vijfmaal kleiner mogen zijn
dan de dosis van papbenazine.

AIle gedragingen die deel bonen uitmaken van psychotiscb pdrag, zollen veranderen of verdwijnen tijdens leD succesvoUe behandeJing met een neurolepticum. o.a. door bet berstel van de ikfunctie die reality testing wordt genoemd. Evenzo kunncn aile
gedragsaspecten die behoren tot het vitaal depressief syndroom
verdwijnen bij bet verbeteren van de stemming na toediening van
leD antidepressivum. Neuroleptica, antidepressiva en ook Uthium
n •I
kunnen eon gunstige invJoed~p aile storende gedragselementen ...L ...........
van veel acute psychiatrische beelden. Psycbotolyse, stemmingsverbeteriog en stemmingsstabilisatie njn oehler traag optredcnde
effecten. Eon optimaal nivcau bereikt men meestal pas op zijn
vroegst na twee of drie weken. Tevoren beeft men nogal eens to
maken met bet voortdurcn van onrust, angst en slapeloosbeid. DR
vraagt om bet bijgeven van sedativa, anxiolytica eo bypnotica. Zo
ontstaat polyfarmacie. Uit bet voorgaande voigt oehler dat deze
vormen van potyfannacie na enige weken meestal tunnen worden
afgebouwd. In bepaaJde gevallen beboort de comedicatie zells DOg
eerder te worden gestopt: met name wanneer die bulpfarmaca van
invtoed njn op de hoofdsymptomen van het te hebandelen psycbi.atrisch beeld. In die situaties beeft men immers te maken met lID
va1se armoede aan symptomen. Dan k4m de dosis van bet boofdfarmacon niel goed worden ingesteJd. ,
Polyfarmacie in de acute fase is soma te vermijden door het hoofdfarmacon, vooral all dat leD geschikt neurolepticum is, tijtklijk
extra haag to doseren. Even terzijde: onder extra hoge dosissen
versta ik dosissen waarmee extra veel geneesmiddel in het liehaam
wordt gebracht a. gebouden. Dosissen welke uitsluiteDd haag zijn
let compensatie van hoge uitscheidingen door de patient verdienen die naam Diet.
Het tijdelijk toepassen van extra hoge dosissen let voorkoming van
polyfarmacie doet men niet met de bedoeling om bet optreden te
bespoedigen van lID intrinsiek
optredend effect. Dat is zin·

traa,

\
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1008. Maar bet pbeurt op grand van de overweain. dat bet boofdfarmacon in de beJiafue van de behandelin. mel opuedende
neveuwerkinp heeft van sedatieve, anxiolytische en hypnotische
aard, die weliswaar matief zwat tunnen zijn. maar die door extra
hooJ doseren lOch in voIdoende mate tUDDen bijdragen tot een beuetkeUjt bmediJeDd tIinisch effect Jedurende de eerste daJeo
eo webo van de behandeling.
Extra hop dosissen eo polyfarmacie zijn in de acute lase van de
belumdelin. nop.l eens omnisbaar. In de chronische fase zijn ze
echter zelden nodig en meestal in strijd met een optimale wijze van
psyehofarmacotherapiebeoe!ening (Burrows, 1976).
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Depressie, the blues. Weltsclunerz,
midlevencrisfs - bet zijn misseblen allemaa1
andere namen voor dezelfde lewaal: Ujden
aan het leven. Of zit het toch meer in de
persoonlijkheid? Na eeuwen ervaring met
peilloze somberheid. die zovee1 mensen het
leven vergalt weten we er nog altijd weintg van. En menig psychiater heeft er moeite
mee voor zijn onwetendheid wt te komen.

Dat is een van de redenen dat de patient
dikwij1s maar slecht wOldt voor,elichl
Er is OM !en stichtinl vORr dwressieve en
maniscb-ciepressieye pati'nten OD
ale
onder meer een goede voorliChtlng ter and
Wil nemen. Zo wordt Hoot gebraOOt in de
duisternis van depressieven, maar
vooralsnog aIleen maar letterlijk. Overzicht
van een volkszlekte.

P. va der EIjk

WIL BEN STICHTINO

voor manisch-depreuieve paUinten

opriehten. wat denkt u: ik ben toch
blj..vaI niet man1Ic:h?'. JIretj Bot (J5)
vroe, bet zijn Plych.later maar VOO1'
aIle zekerheicl. Die leon hem pruststellen en meer dan clat: bet leek hem
een Ultstek~nd
Idee",
r clat bet al
niet terder wu
Ball k:rIIq
daarmee
clat zijn welomvatten4t plannen voor de toekomlt
met voortkwamen utt een ~=,ke
zelfoverachatUnI of bap
van de prob1emen. All (_~)paUint
met ten man1Ich..cIep~ atoom.lJ
'\WlM hij utt e1cen ervarinl clat 10
lemand .In zijn up-periode meent de
bele wereld un te kunnen. De opr1ehUnt van ten meuwe landel1jke veren1IinI iI dan helemaal jeta wat je
even doet.
Fred 80s mal dan. &tc:hze1f wantrouwend, ent.houllut I:IeziI din un Jijn
meuwe IniUaUef, a1ltI pijnlljk nauwkeu", .....lend. tuuen de bedr1jven
door un de teletoon al " niet depreII1eve kandida~1tden te woord
stund, bet 1ijkt allem.aal heel 'coed utt
te pakken. Zo heeft h1j een oone.. van
aanbeveUna b1~t van menleft met kllnkende narntn en tnft h1j
de laatate voorbtNldlnpn voor de OJrichUnpver.aderina die volPnde
week zate~ in Ctncbt wonft ...
houden. Na de vele verenlaInaen van
paUinten met allerle1 If~lijke
undoenlnpn. alle wat lltt tuaen
hardhorendheid en bet beIlt van
alechta
been. !\ebben nu dan ook
de paUinwn met de meat voorko-

'*'

mende.....tesaandoen1nt. de . , . . .
ale. hun elpn Itlchti.n&.
Fred Bas weet alles at van de I1ekte,
aIles heett hij meepmaakt: de diepe
wanhoop van de depressie en de overclreven oppwektheid. de OYerIduItUnIt de uttp\.\ttI.nI van de manteo Zoala veeJ emstlJ depressieve paUlnten
Ja ook h1j oppnomen pweest, deed
hij een PGliDl tot zelfdodiDl en wem
hij atpkeurd voor zijn werlL Maar na
en1p psychotherapie en bet al1kken
van medicljnen voelt· hij zich alweer
enke1e maanden aanrnerkel1jk beter
en zonder meer in staat het beooIde
voorIltterJchap van de vereniJ1nI op
zich te nemen.
Ala ex-paUlnt welt 80s ook hoe be-lanp1jk 1O'n vereniJ1nl kan zijn aIleen &l orn voorllchtinl te pven. un
de patilnta-l en hun partner rnaar ook
naar butten toe. waru ondanks bet
telt det ook priM Claua door ten dePreslje ward ptroffen, waardoor er
vee! publici_i~ over de ziekte Ja pweest, bestaat er nos veelonwetendheid en onbepip. De priM aprak
daarover on1anp nOI tort maar Indriftpnd in bet tv-intervtew met RIa

kO,'

Bremer. Hi) apfak van zielepljn en
noernde de periode van zijn ziekte
.,het erpte wat ik In mJjn levan beb
mee..maakt; zonder mJjn vrouw zou
tk bet met bebben overleefd".
Toch wordt een depressie· door veel
rnenaen nOi altijd verward met 10maar tens in de put zitten of een rotbut bebben. wat tedereen weI tens
overkomt. De zoveel phoorde uttdrukk1q: Uc ben toGt ~f .-n
meestal bl1jk van belfipsontwaardinl.
Onder ten tchte depressle verstaan
deskundi&eft ten men,elinl van wanhoop. anpt en een pvoel van totale
mJalukk1n& en zinloosheid, die alles
bljeen bet leven tot een ramp maakt.
In de ernstipte pvallen doet men
met zelden ten pelint tot zelfdodinl.
HIt ,roeiende aantal zelfdodfnpn in
lnrichUnpn betreft in de meeste pvatlen deprecllieven. Maar ook wanneer de I1ekte zich in mJnder ernsUIE
mate voordoet blljkt men vaak niet of
nauwelijks in staat op normal. manier In zijn orn..villI en In Jijn werk
te bllJven funcUoneren.
In verrewtl de meeste aevaUen laat
bet orn ten lncldente1e of. in bet erpte
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tal, . . chronildle depresale. maar
IiIrnaast zijn er oak de maniJche de_les, waal'bij perioden van diepe
tl'lllac:htl&heid worden atpwjsaeld
~t tijden waarin men ziekelljk opae-.
let is. overac:tiet, zJ.ch te II'Of'At uttp, pennltteert, kortorn onpremd opedt. VOOl' hun ornpvtnc Iljn . .
Nen Diet meer blj Ie benen, waar)t' pmakkeUjk conflk:ten ontstaan.
ten pubUek pval van hyperman1e
i8 de aankoop enlp jlNn pleden
1\ een heel winkelcentrunl., SabylOll
Den Haa... VOOl' zo'n hon.derd mil!Il BUlden. MIt tranAcU. die zelta de
liIalkrac:ht van de desbetNffende
mLsc:he miljonalr te bo\Ien
Hlj
,am tijdelljk in een intich.tln, en de
IRsacUe moest onaedIaan worden ....
iak\.
Ook mensen die .ID mindere mate
n depress1es Ujdel\ hebben bet, kor~ of lancer, ern.sUc te kwaad: met
~11. met het Ieven. met hun medem.sen en wat daze lutsten betreft
k ompkeerd. Nu liJt begrtpswramnl over de ziekte cok VOOl' de
nd: bet versch1jnsel somberheid . .
rdriet is nlemand onbekend. De
aac is wanneer het Ilekelijk wordt.
>lgens psyc:hiater w.A. Noleta. die
reler dit jaar een studie naar de be-IndeUna: van depressie afrondde 111
.arop i. gepromoveerd, is er sprab
.n een ernstlae depressl. ala mea
instens twee weken ac:htereen in em
mbere stemmin8 veriteert en zJ.ch
er van de vollende ac:ht symptomell
ordoen: eetlust- of pwtc:htsverandnc; slaapstoomisseD; te druk of te
nmd in bet &edta,: interesseverII; enerp.verlles of vennoeldhe1d;
Itverwijt of sc:huldpvoelena; con·
ntratiestoomissen of beslulteiol»lid of bet koesteren van doods· of
lfdodinpaedachten. Nolen denkt dat
lpveet vijt proc:ent van de bevoInc un een of andere vonn van de'eSSie Ujdt en dat tieD tot vijftien
'Oc:ent kans heett tijden.l zijn lewn
~ressief te worden.
Er is dus sprake van MIt wear leaer
In zwaarmoediaen en er wordt dan
)k lespraken van de mentale vollesekte nummer 6*n. Zelts de ultdrukin, g..lUlijJce k4nker is al eena ItHen. Fred Bas schat het aantal deressiepattinten dat onder behandenils ruwwel op SO 1\ 100.000. Hij ziet
Itt ala een van de taken van :d.jn
:1chUna te komen tot nauwkeuriaer
lminpn.
De nleuwe stichtinl wU beide aroeen patienten lun ornvatten: de •
ressieven .n de man1sc:h-depressleen. Boll - .,Ala je manlsch bent heb je
en rijker assoc::iatief leven. veel
:heppende kunatenaara zijn man1schepresster' - heeft VOOl' zijn sttchtinl
e naam PIUI Mi"'" bedad\t, .... verrijzln, naar de upI en downI van de
lan1sc:h-depressieven. Een bezwaar
an daze naam ls well1cht dat .leebts
en klein deel, hcosult twlnU, promt, met deze soon depressle heeft te
laken. In de Verenip Staten 1.1
Inda twee jaar een soortplljke ver('tiline ac:tief, die zJ.ch de DUm PItaLlILlm heett aanaemeten, cok em verrijzln, naar de sUncerbewe&inl "..

smc.

de manlsc:h-depressleven, 1umnelljk de
meest aansprekende vonn van de
ziekte. Met deze verenl&lnc heeft Boll
al contact opaenomen.
Hoewel Boll ervan overtuigd 1.1 dat
veel patienten en ook payc:hlatera dat 1.1 trouwena al pbleken - z.ljn
.tic:htinl met veel inatemmlna zullen
beJroeten zullen onaetWijfeld ook veel
depressleve mensen er nletI m.. tAl
maken wtUen hebben. Ze zitten zo in
de put dat zij m1ssc:h1en helemaal nlet

Il'ip zullen v1nden en oak zullen kunnen tonen voor hun et&en en andermana depressiviteit en de prablemen
die dit meebrengl

Bankstel

Be» la ervan overtulad dat oak de
pannel'll van depressieve pattlnten interesse in de IUchtini zullen hebben.
Van hen wordt bet ulterste aevraaad
om die moe01JIiI piM'loden door te komen. ,.De partner die dit lukt verdient
leeR steel in de hemel maar em heel
bankstel", zest Boll.
In veel pvallen blijlet men bet nlet
te kwmen opbrenpn. Volpna BoI
eindiJt driekWart van de huwelijken
met ten ernati& depreuieve partner in
ot de aymptomen van een deeen sc:he1dJ.n.&. Hij vindt dat lemend
preasie worden onder meer Itnlet aan em ni.euwe relatie met em
rekend: verlies van levenslust,
neel'lllac:htighe1d, prikkelbaarheid. at- depres8ieve patiint meet belinnen en
hij is wet eena zover ppan ~
keel' van het lewn, doods- of sulci.
gedac:hten, sc:huldpvoelen.. anpt. in- iemand rechtstreeks te ontracien. Je
. nerlljke onrust, denkremmin... vertra- hebt aUeen kana bet te redden wanneer je aamen oak kunt teru&zien op
"1inI of veranellinl van bet spreektempo, aeheuaenremrnlttl. bedrelJend een aantal &oede jaran. Je hebt dan
het idee: we hebben de vette jareo ptoekomstperspectief, initiatiefverUes.
had. dit 7Jjn dan de magere."
enercteverlies, moeheid. (in)slaapstoornlssen. verminderde eetlust, min- Bas heeft VOOl' zijn con. van Aandel' seksuele belangsteUing, drop
bevelinl. zeals het deftil beet, cok em
beroep &edaan op buitenataandel'll. Hij
mond en obstipatie. Nurmate de
heert menaen all prof. Dlepenhom en
symptomen zich in ernstlaer mate
voordoen wordt de depress1e ook ala
bekende. psyc:hiatel'll ala prat. Bastiaana, prof. Gersona en enkele andeernstipr beoordeeld.
ran, evenala verteaenwcordlael'l van
versc:h1llende maatschappelijke strogelntereueerd zijn in welk lnitiatief· minpn zoals de bluchop van Rotterdan co)[. cok nlet in leta wat hen wel- dam, mar Bir,en rabbijn Soetendorp
licht ken helpen deze moeilijke perio- bereld aevondel'l toe te treden.
Boa, die zichzeIf ziet all de t.oekomde door te komen. Patienten die manlsc:h zijn verwachten daarentepn atip vcorzitter van de nieuwe stichm1sschI.en weer te vee} van de verenl- tina. wilde in zijn enthouslasme m1sa1nI. En er zal een grote creep mensen schien we! lets te veel toen hij na ...
zijn die de ziekte wel heert of heert eerderaenoemde interview prins Cl...
phad maar die zich nu redelijk voelt aanschreef. Hij stuurde hem een in ...
en seen zin heeft steeds weer aan die punten onderverdeelde brief met vijf
bijlaaen. Daarin zel hij zeIf wei in fa
nare pertoden te worden herinnerd.
Toch is er de aer.onde verwachtin, zien dat bet een beetje veel pvraaad
dat veel patienten en hun partners
zitten te wachten op een ontmoetinppluts van aeUjk-ontstemden., zoals Dr E. Llndenbergh: de paych,.......
Boil bet noemt. Een forum waar ze be- weet .... ook .......... nIeL
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zeer teruJhoudend op.
Ook had hlj eens ten psychiater die
hem telkens nlet veel lancer dan drle
minuten ontvln, en hem dan weer
weptuurde met een reeept. Hij vroea
hem dan nOi weI even vlu, of hlj bet
aoed maakte. Ala Bas antwoordde met
nee zel de man laeoniek: .,Dan is alles
du. nag bij bet oude". waar bet dan
vereler bij bleef. Die psychiater is overtiens later veroordeeld door de mediache tuehtraad omdat hij zo'n honderd
patiinten per da, bleek te ontvanpn.
waaruit men de condusie trok dat hij
kennelijk weini, aandac::ht aan hen
besteedde.
80s pert over bet alpmeen de
voorkeur aan een behandelina in ten
poliklinlek. waar in een team wordt
pwerkt. Daar wordt meer over1e& ppleegd. meent hij, daar ia meer onderlinp toetsInc. daar wordt meet plet
op nleuwe ontwlkkelinpn. wat bij
vrijgevestip psychiaters allemaal
minder bet pval zou zijn. Cok is bet
veel pmakkelijker naar een andere
psychiater over te ltappen, mocht bet
bij de eeme in het persoonlijk contact
n1et klikken.

leek de prins uit te nodipn beschermbeer te worden van Flu. Minus. Maar
miachien Icon hi] wei deuren voor de
sUchtin& openen of wilde hi] voorzitter van bet Coli. van AanbeveUng
worden. ..,Ik kan u verzekeren op mijn
woord van Ie 1"IIteI'W1uitenant b.d dat
de Sti...htin& pen aanalq Op uw kClBt-

Verwarring
Het &even van voqrlichtfn, over depress1e rekent de stichtinl dus tot
patilnten en de doelatellinpn van de' haar vOCSrnaamste taalt. Maar ia dat
stichtinl zullen in samenwerkinl met ntet de opdracht van de behandelaar?
de psychiaters moeten worden be- wapn we de Am8terdamse paychiareikt", zeat Bas...We moeten ook hun ter d.,. E. Lindenbergh. Dit ma, dan zo
medewerkinl zien te krijaen, al is bet zijn, ar blijken fac::toren te z!jn waaralleen maar om hun patienten op bet door bet in de praktijk niet zo vlot
verloopt. De vraas is bij voorbeeld of
bestaan van onze ltiebtinc te wijzen...
Persoonlijk beeft Bas verscheidene de behandelaar er;.wel de tijd voor
slechte ervarinpn met psychiaters neemt. of h1j weI de juiste toon aanoppdaan. Zo rnoe:st hij meemak.en dat sla.t en of hij nlet t.e moeUijke wooreen psychiater die bem aedurende an- den aebrutkt. M1uchien wordt. de at-

bare tijd zal plepn", zo werd de prins
bij voorbaat Pn..staesteld
Tot nu toe beeft Bas nag pen antwoord op de uitnocfiainl ontvanpn.
De brief is vermoedelijk onderp.
sneeuwd onder de duizenden reacties
die de prins na de tv-uitzendinc van
onder anderen medepati6nten beeft
ontvanpn.
Bas is voornemena ook buitenstaanders In bet bestuur te betrekken. Hij
ziet anders het risico dat bestuurs1~
den min of meet plijktijdi, in hun
up- of downperiode kunnen komen te
verkeren ,.met als gevoll dat we dan
aJs een jOjo op en neer pan".
Dit is een Coed moment de beer Bas
te vrapn of hi] de functie van penningmeester durft toe te vert.1:"ouwen
aan een man.\sch-depressief iemand.
pzien bet pvaar van onverantwoordelijke. buitenspor1ae uitpven die in
die ltemmin& rlOiaf eens worden sedaan. We vraaen bet hem enipz.ins
beschroomd maar dat bl1jkt helemaal
n1et nodi,. Intepndeel. Boa vindt bet
een reile kwesti4t. Maar de oplosaina UJ
met moeiliJk. Met hi) ala voonnaUa
financieel-adminiatratief medewerker
van een aroot bedrijf. Zo kan men seseheiden bankrekeninpn openen voor
de ontvanpten en voor de (pUmiteerde) uitsaven.

.... _..
S lechte ervar.o.&
.......

,l

un bet feit dat Bas zoveel pqc:hiaters

bij Iljn 1Uchtina betrekt maa men atleiden dat hi] deb nlet blj voorbllat
"aen de psychJatrie wil keren, zoals
ook al door verschillende andere II'Oeperingen 'Wordt pdaan. ,.De- stIebtina
zal de problemen volsens bet harmoeerste
plaats
komtaanpakken.
bet bel an. van
ntemodel
willen
Op de

derhalf jBar had behandeld en daarvoor meer dan zesduizend ,wden had
ontvanpn, van de ene dal op de andere met hem brak toen de verzek~
rinl de kosten ruet meer wilde verGoeden. Toen Bas hem vroeg of hi; nog
eens macht bellen wanneer hij het
moeilijk had reaperele de arts daar

stand tuuen patient en behande~
weI te groot pvonden om tot een I~
de communlc:atie te komen. En van
voorliebtina aan partners of ouders
blijkt al belemaal weinic terecht te
kamen.

Bet UJ verrassend te horen wat Undenbersh ziet als misschien wei de

Depressie en euthanasie
I~-"'~

•

verwachtinpn van de patilnt. nu an
van de pqc:hiater
hij hem weI helpen. Dat kon hem weI
bersh luidt dat euth8naeens een loed sevoel pven. Daar
l 1 e = d op een Uchamelijk pzon- komt dan ftOJ bij dat hij op cUe made
eve patifnt moord is. Ala
Ider ook noc eens van een moe1lijke
patilnt wordt verlCllt.
een echte zielkundip Mat hij . . . . .
vraqd dat een arts die wiJ inpan op
De arts zal &1ch moeten realUJeren dat
een venoek van zo IeInand eerat zijn
de patitl1t zijn verzoek om euthanasie
weleenl zou kunnen bedoelen all ten
eiaen motieven ernst.ta onder de leep
uiterst.e Vl'881 om hulp, maar dan weI
mOtet nemen. Het UJ tana n1et dankbeeldle dat bet ,aat om een pat16nt bij andere hulp clan een zachte dood. 'Sowndien moet hi; overweaen clat de
wie de arts pen reaultaat heeft weten
meeste depressiel
of laat overte berelJcen. Hlj za1 clat ala onmacht
pan, waardoor de pati6nt in een Iiervaren. VennoedeJ.1jk Sa hi] oak noc
tuatie kan komen 'Waarin hij bllj za1
boos aeworden op de patllnt omcIat
'hIj nfet wiJ meewerken·.
zijn det de dokter destij~ medeAls de arts nl': inpat op zo'n verzoek
werkin&' un een zachte
beeft seem euth.anasle verandert ineens alles.
weJaerd. aldus Lindenbersh.
_
_hij
_ 'lriJ
__
_____
_de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nu_
kan
beantwoorden
aan

woe.

I loJ

aroot.ste bam'" voor .en . . . voor--

Uchtln&: bet felt clat de psych1ater of
een andere behandelaar zelf in \IVwarring 18 ornclat hij het oak allemaa1
niet wee&. De wetenschap heeft tot n\l
toe
ondubbelz1nn!p oorzaak
voor depress1e Itunnen 1I'aatatellen. En
niet elke deskundip vindt bet leuk
daarvoor uit tAt komen. Na eeuwen ervaring met ziekelijke somberheid is er
DOC altijd veel onbekend over oorzaken en behandelinc.
Vol.... Lindenbergh bibbeD de
deskundipo verschillende opvattingen over de oorzaalc: er zijn .. die
denken clat bet vooral in bet l1ehamelijke zit., in ten afwijkina: in de beneneD. met name in de ...,bti. ~
mische hulshoudin, aldaat. wat dan
misschien wei pd.eelteUjk erfel1jk Is
bepaald; er zijn er die gel<M!ft clat bij
bepaalde personen emstige te....lagen in bet !even de oorzaakvan depressie kunnen zijn. tAtrwijl anderen
bet weer meer zoeken in de ~
lijk.heid van de betrokkene. anzljn
er oolt die menan clat al dae factoren
blj elkaar &en rol spelen., zender clat
elm ervan doorslagevend is.
i Een van de stellingen van Lindenb<'-~ voril jsar verschenen proefIi
1ft Het I1Imptoompro/W1 . " de
~ patient luidt clat niemand
op vond van zijn erfeUjkheid Ja \IVOOMeeld tot depressie. Verdrletiae ervarinpn in bet levan kunnen even
goed UnJeidin, ziin: de dood van een
partner, echtscheidlnl. verdriet om in
het leven stuklopende kinderen. een
afgebl'Oken carrt6re. Maar wat \IVItlaart waarom vergeUjkbare ge'betlrtenWen. bij anderen leen depressie
veroorzalten? Er zijn bii voorbeeld
eeneUp tweelingen waarvan de ene
helft we) depressief wordt en de andere helft niet.
Bij bet onderzoek van Lindenberall
naar de achterll'Onden van 2M
depressieve patifnten (zo ematts clat
ze in ten kUniek moesten worden opgenomen) bleek tach weI dat de meesten een of meer schokkende tegenslapo hadden gekend die met hun psychische ineenstortin, te maken Ieken
te hebben. Btj driekwart ging het om
relatie- en gezinspl'Oblemen, vooral
~
lCheidinpn. De eenzaamheidsprobu::matiek sprong er duidelijk uit. De
ernst van de situatie van dae patifnten bleek uit het felt clat eenderde
Itort tevoren een poBinl tot zellclodina
had cedaan. Alle patifnten werden
behandeldmet een c:ombinatie van
psychotherapie
en
soclotherapie.
waarbiJ de omsevln& van de patifnt
dua wordt betrokken. Zonodi, werden
ook med.lcijnen voorpsc:hreven. In de
helft van het aantal gevallen verbeterde de patifnt opvallend zonder clat
er anti-depressiva werden gesUkt. Ne
amt weken had de heltt van de patienten aanzlenlijk oppknapt bet ziekenhu1s weer verlaten.

ceen

ernsa,

Vee! therapieen
Vanw... die versch11len in opvattinl
over de oorzaak ziJn er oak versch1llende opvattingen over de therapie. Er
zijn aanhanpn van de bioloiJache

PlYChiatrs. die er vooral van uitpan
det bet cut om ten Uchamelijke
atoornis. die met behulp van medic:ijnan of een andere in bet lichaam inarijpende behandeiin, lean worden
beltreden. Op dit t.errein zijn enkele
nieuwe ontwikkelingen laande, oak in
Nederland.
Op bet pbied van de paychotherapie ia er vooral in de jaren zevenu,
... baaienl van behan~
den ontstaan die pretenderen oak pattinten met depreaie tAt kunnen helpen. GebIeken 18 bij voorbeeid det veel
mensen die depreulef zijn hun ........
. . n1et of moeWjk kunnen uiten. Ze
zullen bij een rUIie of een conf11ct
nooit eens de ander de lea lezen maar
altijd onmlddelliJk de oorzaak bij
zichzelf zoeken. Beter kwaad dan depresalef. lu1dde dear dagen een &impel adviea, de Nederlanden per ad-

vertentie door een anonymua

seseven.

Met behulp van paychotheraple ia aaA
det onvermoaen qreu1e tAt uit.en weIlicht tepmoet te komen.
Maar zoala pzead 18 nOlI lana niet

all.. duidelijlc. Waarom biJ voorbeeld
zijn er tweernaal zovee1 vrouwen met
een depressi. dan mannen? II de
maatschappij de boo8doener of zijn
het hun honnonen? Niemand die hM
\Wet en wl.e meent bet .. weten kaa

bet nlet bewtililft.
.
Ret Ia buIten kUt det IindI . .
doorbraak in. de J.... &IItiI veel
mensen baat hebben aevonden bij de
antidepreu1va. medicijnan waarvan
in Nederland jaarlijla VOCII'
tienta1len mUjOlftlD pldena word&
ompzet. Tech hoort men steeds meer
clat nlet pUleo alleen de opo:==
kunnen Itieden maar det &e
rnoeten laan aaA psychotherapie. DUI
niet pUlen of praten maar pillen 6n
praten. De manter waarop men tesen

.me.

De 'revival vande biologische
psychiatrie'
.
Na eerder op felle tegenstand te zijn gestuit Is de biolopche
PSYChiatrie un bet terugkomen. Er worden proeven gedaan met voor
Ifederland nieuwe, zware geneesmiddelen en de elektroshock wordt

weer ~ Want, zeaen de voorstanders, bet altematie1 is
zelfclod1na Of JarenIana verbUjf in een inrichttnc. Oak worden

exper1meDten verrtcht met Ucbttheraple voor patiinten die in de hertst
- raJa de bladeren vallen' - neerslachtig worden. Kan ppriegel aan

hormonen leta betekenen voor mensen ate 'aan bet leven Ujden,?

~Veel patienten zijn.

zo alsnog te helpen'

N

I pen tien jaar geleden
werden in Nederland felle
acties pvoerd tegen de bio10liSche psychiatrie. de op-

vattinl clat psych1atrische

atoomJ.ssen. waaronder ook depressies.

voomameUjlt worden veroorzaakt
door lichameUjke tekorten. Men denkt
claarbtj vooral UIl afwijkinpn in de
hormoonhu.lahoudlns of in de pcornpliceerde biochemllche proceuen die
z1ch in de hersenen afspelen. Actiesroepen van (ex-,psychiatrtsche patU!nten en hua medestanden ala de
Clilfttftboftd. PGndona en de creeP
Stop • frioIogiidae PI1IehiGtN elroDsen uit protest pqchlatrische inrtchtinpn b1nnen wur onderzoelt op det
&ebied werd ceclaan, een con.,.. werd
verstoord en ten man als Herman van
Praal. hooIlernr in de bloIOliache
paych1atrle - inl'lliddels naar de Verwide Staten vertrokken - went bet
vanwep zijn opvattinaen moeUijk ...
maaltt.

P. vaa 4er EUIE
Dit all. gebeurde onder invloed
van de antipsychiatrilche beweJina,'
die ervan uitcinl dat de bron van
psychlatrische Itoornissen nlet in de
eerste plaata moet worden pzocht bij
de patifnt &elf maar in de maat8chappij. De OPvoeclinc. bet wert. de pzin8situata. IOU bepaa1de menIen 'pic' of
depressie! maken. Men YOnd bet onzln
deze mensen met
tAt be-

medi=

handelen. Dat IOU de .
ke problemen slechta verbullen en dienen
om de aandacht at te leiden van datpoe waar het vol.... de protesteren'!
den edtt om BinI: de tekort.n in de

maatschappiJ.

.

Hoewel n1et phee1 bez1jden de;
waarheid leek deze opvattinl zoalI hM
betaamt loch te ~
t1Rh, toe . lopn. tAt eenz1jdi" Al II

actlearoec
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depresale behandelt hanat tchter _.

at van de lndividuele opvatUna van de

betrokken payebtater. Bet lip er maar
net aan aan welke bel men tntkt of de
nadruJe: valt op mediclJn of paychothe..
rapte of dat belde worden aebrulkt.
Zij het del een bewuate patiint die
deb heeft poriinteerd naluurUjk een
eigen keus kan maken.

Kop Op, joh
De depressie dus a18 eeuwenoude dek-

teo Prof. DullY"", heeft er eens aan
berinnerd det zelts al in de btjbel
&prake wu van depressiviteit: bet
atn, over de neers1aebtip konina
Saul en over David die hem met harpapel Wilde opvroUjken. Maar hi; kon
van Saul een speer naar z1eh toeseworpen krijgen, want beareep David
dan Diet dat een vrol1jk wijsje pen
oplouin, kon djn voor Z'Olets ver-

lIeh=ka?
e, the blues, de crtall van de .
middelbere IeefUjd., WeltIChmert, bet
dJn ailemaal namen voor mluchJen
weI hetzelfde. En bet onbqrlp 10818
van David duurt noe steeds voort. NOI
alUjd wordt met beerepen dal em pattint _ met II met een zopna.md opbeurencl Kop OPt Job. je komt er weI
doorheen. NOI erPl' Is bet voor de
zwartaalli&e te moeten horen det hij
niet 10 meet zeuren. Het zal alleen
maar bet auld&evoel aanwakkeren
waaTOnder h1j of z1j toch alzo aebukt
pal Zoals ook die Amerl.kaanJe psyehtater uit bet IfBpje _ niet veel van
bepeep door tepn din 6tpreateve
patiint te zeuen: 'Reb je zoveel
llehuldaevoelena. zea jet Je moat je

van de bIoehemt.dae pbool'lerll'eplin, tot de harttransplantaUe. tot de
kem vln bet probleem depreale heelt
men blJ lanae na noa met kunnen
doordrlneen.
Intusaen IIJken bet niet de domaten
en de slec::htaten die met een 6tpreuie
krljgen te kampen. Mllachlen din
jutst Zij weI bet poelipt voor bet
onreeht, bet aewel4. de dreiatna. de
oppervlakklpeld, kortom: Ujden zij
a18 pen ander aan bet Ieven. MIIaten hebben de on'ftl'lChilUaen wei
de halve wereld. FAm sehrale troaIt
voor hen die z1eh pen olifetlhuld
willen of kunnen· aanmeten.
•

1Charnen.'

Nee, ondanks de spectacu1alre vooruitean, die de medisehe wetenachap
op aommiae punten heeft pmaalct,

HIt __ van de 8tichtina voor (manItCh)
In 0CIriChtinG fuidt: CI...."hOf

~
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rlchtin& wei voorzlebU,ei of misaien ook wei wijJer pworclen: •
zeaaen nu ook erYe overtui&d te djn
dat men er bij de meeste patlinten
Diet komt met medicijnen alleen: bet
voorschrijven ervan zal altijd aepaard
moeten pan &an psyehotherapie, ook
al omdat . men erkent dat de oorzaak

van zoiets ala depressie meerduldi&
ken zijn.

Onderzoek

bet wear dat veel payehtatriache patiinten niet werden behandeld maar
met mediCijnen werden zoet-, 10 met
sufaehouden. bet laat te ver te verondemellen dat in de payeh1atrie alle
pillen maar kunnen worden ataesehaft. Wei meer n1euwe denk.beelden
uit de Jaren zestli en zevenU, op veradilllende terreInen VUl bet meatschappeUjk leYen z1Jn te bevIoaen en
te ideallst1aeh pbleken om te&en de
harde werkeIijkheid bestand te djn.
Ze bebben intussen toch een heUzame
invloed Jehad en misIchien is bet reJUltaat nu een meuw en beter evenWichl Of Is dit nftk al weer te optim1s~?

~.

In de PSYcbtltJ1e U'kt in ieder pya}
bet venet tepn een te eenz1jdiae medIsche opvattin& djn doe1 niet te hebben eemJst. Maar anderzljds bl1jven
er klaebten over een te aemakzuehttp
aanpak, want pbueen:l op medictjn"bruit. ziJ bet dat die klachten niet
meer zozeer Itijn terua te v1nden in
opzienbarende act1es. De moellijkheid
Is dat de klachten lan, niet altijd tomen van de patilnten zelf maar eer-

• J .....

Alles bijeen lijken de eem zo ~
standpunten diehter. bij elkas.r te zijn
,ekomen. Een voorbeeld is de paychiater dr W.A. NeWn. (38) VUl bet payehiatrisch centrum Bloemendaal in
Loosdu1nen bij Den Haas. Zes jaar
aeleelen werd hij fel aanpvallen VUlwe,e zijn onden:oek naar de effectiviteit van medicijnen voor depress1eve
mensen. Hij kree& te meken met actiegroepen en _ werden .Its Yfapn
in de tweede kamer psteld.· Patiinten
lOUden op onverantwoorde wijze·a1s
proetkonljn worden aebrulkt. Nolen
stelde det alle zorevuJdlJheidseisen in
aebt waren aenomen en hi; kree& de
aelepnheid djn ondenoek at te meken. Hij 1 " ziin beYindingen vast in
een studie waarop hij eerder dit jear
clef VUl buitenstaanders of ex-patlinten die er iruniddels bovenop din pkomen. Ze denken bet beter te weten
dan de patlinten zelf, die wvan overtui&d zijn beat te hebben bijde voor-

aeschreven med1cijn. Zij aeven zelf
bnneUjk de voorkeur aan bet inne-

men van medicljnen boven een zoveel
overhoop halende psyebo-..\of lOclotherapie, waarbij diep wordtaearaven in
bun penoonlijkheid of 1eWnsattuatie.
1nm1dde18 Ujkt ook bet verret teaen
de btoIopche payeh1atr(e aardil te
din wegeebd. VOrlp rnaand werden
in Nederland twee lntemationale conereaen over bioIoaiSdit psyehiatrie
phouden zander dat cfaartepn een
protest te vernemen viel. En op verIChUlende plaatsen worden proefne..
minaen pdaan om te den welke nieuwe moplijkheden de biolO&ische paychiatrle mblschien hOI heeft te bieden.
Intussen zijn de voorstanders VUl deze

pr~

Nolen Is, zeat hi;, erve overtui&d
det ook bij depress1eve patlintenpayehotherapie meet worden toeppast en
dat niet met pWen ken worden volman. Blijkens __ VUl z1jn steUtnaen
vindt hij bet ook cnzinnI& temand lenPI' dan . . weken ten anti-dep....ivum toe te dienen wanneer er na die
periode noa &een verbet.erinl is berelkl Voor derplijke patlinten ziin
overlpnS hOI weI andere moaeltjlr.he-o
den voorhanden. Yindt Nolen.
Hlj II JOJulIt bqonnen 8Ul enltete
nteuwe experlrnenten op bet aebied
van de blolOJllehe psychiatrie. na
daarvoor toestemm1n& te hebben aekreaen VUl een ethisehe c:ommiss1e.
De patlinten die 8Ul de proef metdoen ondertekenen .en verklar1n&
waafin onder meer staat det zij weten
det • te allen Ujde hun medewerkin,
kunnen beiindiaen en det zlj met

klachten naar de lNpect1. van de
kunnen stappen. Er
zljn tot nu toe pen protesten vernomen.
Nolen wll met zijn proef onder meer
nalaan of het voorschrijven van
slaapmiddelen aan depressieve patienten, wat veel wordt sedaan, wei
zin heeft. De ervarina 1eert dat minder slaap sommlp depressieve patllnten juist in een bet.ere sternmIna
brenat. Rier en claar wordt daarvan
therapeutfsch aebrulk pmaakt. Patlenten worden opzettelljk left of ftleer
nachten per week uit de slaap phouden, de zopnaamde .lG4pdepri114tte.
Geb1eken fa dat deprealeve patiinten,
die bij mecUcijnen of psychotheraple
pen baat vonden, door slaaponthoudin, verbeterden. Het nadeel van deze
behandeUn, is det elie verbeterinl
zich beperkt tot alleen maar de dB, na
bet waken. Na een volpnde nacht slapen vaIt men veelal weer terus In de
oude, depressieve toestand
Gezien de prin.. resultaten. wordt
de therapie maar heel welnil toeppast. Nolen doet het overtpns zelf
soma weI, al fa het aileen maar om
deze vaak ematip patllnten, lJie alle
hoop op verbetertnl al hebber. opp'ven. te later. lien det er no, wei de. djk mopUjkheden zijn.
Opvallend fa dat juist depressieve
patienten altijd al heel slecht slapen.
vol~

I

Sommi&e P8),chiaters den dit ala ten nen ala de VereniJde Staten. Ze monatuurfijke reacti. van hat lichaam, pn in Nederland alleen maar worden
die moet voorkomen dat de patlint . voorleschreven door een arts wanneer
no, verder wepakt in zijn depressie. h1j een zopnaamde 'bewustzijnaAnderen daarentegen gaan de slape- verklarina' tekent. Oaarmee peft h1j
loosheid bestrijden met slaapmiddelen te kennen ervan op de hOOJtAt te zijn
wat averechts zou kunnen werken. det het middel In Nederland officieel
Met behulp van depfesaieve patlinten met wordt .rkend 'Ianwep onbelcendwaarvan Mn sroep wei en een andere held met hun werkzaarnheld en aadeUJkheld. H1j ulllch duI extra ....
1f08p . . . . .laapmiddelen krlJIt wU
Nolen ach.rhalen wat nu bater uit- WUlt kijn van de tUko'i.
Na &1.. pro__ __ dlt ICIIOft
werkt cap de patilnt.
proetnemlnpn Is de vra.. wat Hohft
motlveert ermee doOr .. pan. Behal~
Bewustzijnsverklaring
dat hij vlndt dat wetenschappeUjk OIlOok stelt Nolen em onderzoek In naar derzoek hoe dan ook vrtj moet zijn.
de werkzaamheid van zware mecUclj- mits patllnten daarift bewllllpn en
nen, zopnaamde MAQ-remmera. Die het met allerlel waarboraen fa ompzijn eerder In Nederland atgezworen ven, zouden emstil depressieve pavanwep hun emstlge bijversc:h1jnse- tlinten volpns hem worden te kort
len. In het erpte pval kan er zeit. sedaan lnd1en dit soort mopUjkheden
een hersenbloe<l1nJ optreden. Inmid- met zou worden setest en event\Ml
dels fa, zeat Nolen, pbleken dat deze toesepast. Het ,aat vooral om patilnbijwerkln, een pvoll fa van een be- ten die eerder op pen enk~le andere
paalde stof die In enkele voec:linpmid- therapie hebben preapard. Nolen
delen voorkomt Wanneer men ervoor meent zeit. te kUnften zegen dat bet
zorgt deze stof met blnnen te krtjsen I)iet toepassen van bepaalde therapeuworeit het arootste risico ontiopen. De tische mopUjkheden, waaronder
stof komt bij voorbeeld voor In rode MAQ-remmen en de elektro8hock,
wijn en oude kau, waarvan het p- onder druk van de proiaten die In bet
bruik dus wordt ontraden. Volpns recente verleden hiert&pn zijr.......
Nolen worden deze MAQ-remmers In zen rrJssch1en weI honderden pattinNederland weliswaar met pbruikt, ten tot zelfdodinJ of een poJinl darmaar welln een land met een strenge toe heeft pbracht, of heeft pleid tot
wetgevinl op het gebied van medicij- een elndeloos lanse opname In een
psychiatr1sche lnrtchtl.nJ, Oit in de
veronderstellinl dat ze toc:t. op seen
enkele m3nier pholpen kunnen worden. Maar met deze moplijkheden fa
volgens Nolen een aroot percentap.
missc:hien weI de helft, alsnOi te helstemminl van de patient.
pen. .
Er mal niet te veel worden verwacht"
In dezelfde jaren waarin de antlpsyvan deze lichttherapie. omciat zij
. chiatrie aan .de wea timmerde fa er
slechts werkzaam is gebleken bij
ook met succes ac:t1e pvoerd telen de
mensen die alleen in de herfst en de
elektroshock. Dit fa een insrtjpende.
winter neerslachtil worden, een bevoor velen anptwekkende behandetrekkelijk klelne p'oep onder het sro- linl waarbij de patient elektrt.sche
te aantal depressiepatiinten. Bovenschokken door de hersenen krtjgt toedien ,aat het hier om lichtere vormen pdlend Ala neveneffect ,at deze bevan depress!e. De proeven hebben dan handelin,. die meestal enkele keren
ook voorlopll meer te maken met we- herhaald moet worden, soms korter of
tenschappelljk onderzoek dan met pa- lanpr durend pheupnverlla te zien.
tientenzor~
De keerzijde wu dat een aantal patlenten van hun erp depress1vitelt
werd veriest.
Onder druk van de pubUeke oplnie
Experiment met IIchttherapie.
werd de e)ektrOlhock vrtjwe1 at....
schatt. Maar teen Nolen tijdena dJn
opleiclinf in Denemarken 181 dat deze
behandelin& mits zorJWldi, ·ultpvoenS, veel minder lnpiJpend hoelde
te zijn dan hij decht en dat de patlinten zelf er met afwijzend tepnover
stonden omdat zlj er beter van werden. sin' hij zich sterk maken voor
toepassin, hier. Intussen heeft een
c:ommlssie van de Gezondheidaraad
sezeld det deze therapie met Un
worden pmlst wanneer hat laat om
zeer ematip depressie-patiinten.
Nolen verklaart de felle tepnstand
vooral ult het felt det tot tlen jaar ....
leden de schokken werden toelebracht
zander dat de patlfnt onder narc:oM
was lebracht. Oat laatste pbeurt IlU
weI. Ook kon men weI eena de indruk
krijpn dat de behandelln, werd verricht ala een soort strat voor lasti..
patiinten, wat natuurUjk helemaal

Licht in de duisternis

D

epressiepatienten zien het Ieven donker in. In de psychiatr1sche kliniek van het Acadernisch Ziekenhuia In Groningen brengt
men althans letterlijk Ucht in de dulstemis. In navollin, van soortplijke
experimenten In de Veremgde StateD
wordt patienten bij wijze van proef op
vaste daplijkse tijdstippen een llchtstoot toepdlend Zij gaan ciaarvoor in
licht zitten van 1500 tot 2000 lux, twintismaal zoveel als de normale huiakamerverlichtina. Oaarmee wordt bereikt dat er verandertnpn optrecien In
de hormoonhuishoudin" wat een 1UIl... ~p ultwerkinl zou hebben op de

I
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onaanvaardbur Ia. MIlar Nolen vindt
de .ltktrotonwlMtherapie. _11 aiJ
oflideel heel. volkomen acceptabel.
mits zij op Ju1Ite wij&e wordt toe....
palt en mill bet .aat em therapie-resistente patiinten (die dua op pen enble andere behandellq ioed hebben
preaperd). Ret mill die patiinten
nJet worden onthoudtn. ao vlndt hij,
vooral niet omdat bet alternattef vaak
een jarenlaq verbUjf in ten PlYc:hlatrische inrichtins Ia.
In Nederland zijn vorta jur ao'n
vijftiJ elektrolhockbehandeUqen foe..
aePut. wurvan onpveer twintia in
81o.mendaal, wear hij \Varkt. lIIaar
dit betrof oak pattlnten 1I1t andere inriehttnpn'die voor deze behandelinl
naar Bloemendaal werden wrwezen.
omdat men dear
beeft.
Er zijn overtaena l\OI altijd InerUIen
die srote vraqtekena retten bij de
moplljkheden van biolO£lsche payehiatrie, ook payehlatera. Ben van hen
is LcNIt
~cbia1er van
een inltellin& voor
b aezond-

ervanna

.fa ...

helctuora in Amtterdarn. Z. jur ....
1eden IdiNef hlj len lei Itu.k
de
mec:Ueljnproeven van Nolen. Ia hij noc
altijd tepn de bloloatlcht Plyehla·

blemen die ~ ervaren tans nlet
alttjd wepemen. Maar wat je wei

trie'.

&ijn."

....-en

.,Ja". -at Van der PaR. ...1 ult lit
mlj ult tiet1Itche owrweaiftaen nlet.
meer ao radleaal als toen. Maar lit zlI
nos IJttjd welnla in pUlen tqen yerIChrikkeUJke dInPn die _
in
het leven IOIftI overkomen. Die 1Nnnen veel bitter met psycMtherapie en
maatachappel1jke begeleldina worden
aeholpen. Ala je med.idjnjn voorIChriJlt &eel je daarmee ao'n beetje te
kennen
je hun verdriet elaenlijk
met relel vIndt. BovendIen werbn de
m.eeste medlc1Jnen otwel wralavend
olweJ yefliltJPnd. Daar IIIDet je heel
.faVan
ioed op letten."
.
der Peat _
zeU _ weI eena
mediclJn voor te IChrijwn, zij bet 10
kart mopUJk, en dan voora1 bij manlache depreaie omdat die . . . moeIUJk
op andete WijM 11 te behand!ltJen. ,.Hatuurlijlt INn je als hwPYldener pro-

aat

kunt doen II merwen zovar te brenpn
dal • ar bet.er . . . oppwauen

En wet de lIAo-remmen en de
eleldrolhoclc voor hopelo.ze pv.Uen
betreft: ,.De noodzaak daarvoor II ook
maar relatlef. De en. behandel.ar
welt aleh eerder met de rua teaen de
muur 1taI.n dan de ander. Daarom komen die ~ in de DSYehl••
trie 10 hard aan: dool' len tekart. aan

manlc.racht moet men

lOmB wei

naar

paardemlddelen IriJPen die ancien
lnisllchien nlet. noCliI zouden z1jn aeweest."

We vraaen Nolin ten a10tte of ook
pJ)'c:hlaten weleenI len depress1e
hebben.
hij, ,.Ik hoop er
noolt IMI maken te krlJaen. Dc be.b I f
weleenl collea.', voor behandeld en
een van hen zel aehteral: .,Ik heb jarenJan& DIIIIftIan met ....... behandeld, INW' pas toen lit bet &elf had
beJNeP it hoe IfI bet is...
•

.I.... _

