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Samenvatting 

Er zijn veel studies die een negatief effect van de ECT behandeling op 

geheugenfuncties beschrijven, maar er is nog weinig bekend over een eventueel effect 

op het executief functioneren. In deze studie is gekeken naar het effect van de ECT 

behandeling op het executief functioneren. Hiervoor zijn de gegevens verzameld van 

38 zwaar depressieve patiënten vóór de behandeling met ECT, direct na en 3 maanden 

na de behandeling. De gegevens bestaan uit de prestatie op executieve functie testen 

zoals de ANT en de letterfluency, en het verloop van de depressie gemeten met de 

MADRS.   

Na de behandeling met ECT zijn de prestaties op de drie deeltaken van de ANT 

toegenomen. Alleen op de derde deeltaak was er een significant hoofdeffect (F(2,10) 

= 8.137, p = .032, ηp
2  = .62.). De fluency liet eveneens een significant hoofdeffect 

zien (F(2,36) = 3.475, p = .042, ηp
2  = .16). De prestatie nam direct na de behandeling 

eerst af, terwijl deze 3 maanden na de behandeling significant verbeterde. De mate 

van depressie is significant afgenomen na de behandeling (F(2,26) = 31.366, p < 

.0005, ηp
2  = .71).  

In dit onderzoek kan geen negatieve invloed van de ECT behandeling worden 

aangetoond. Er is wel een significante verbetering van de prestatie gevonden 3 

maanden na de behandeling. Ook is de afname van de depressie na de ECT 

behandeling aangetoond. Om een effect van de ECT op het executief functioneren uit 

te kunnen sluiten is nog verder onderzoek nodig. 
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Inleiding 

Stemmingsstoornissen 

Stemmingsstoornissen zijn stoornissen met als belangrijkste kenmerk een langdurige 

verandering in de stemming welke de vorm van ernstige somberheid (depressie) of 

abnormaal verhoogde of geïrriteerde stemming (manie) kan aannemen. De benaming 

“stemmingsstoornis”  verwijst naar een aanhoudende emotionele staat en niet naar een 

externe expressie van tijdelijke emoties zoals vaak gedacht wordt. 

Stemmingsstoornissen zijn de best onderzochte syndromen. Ze bestaan uit clusters 

van signalen en symptomen die weken of maanden kunnen aanhouden. De wijze 

waarop de symptomen zich manifesteren geeft mogelijk informatie over het 

functioneren van de persoon en of de terugkeer van de symptomen periodisch of 

cyclisch zal zijn. Normaal gesproken ervaar je allerlei soorten stemmingen en worden 

deze ook op vele manieren geuit. Mensen hebben over het algemeen het gevoel 

controle te hebben over de stemming en het affect. Iemand met een stemmingstoornis 

mist dit gevoel van controle en is er een beleving van grote subjectieve spanningen 

(Saddock & Saddock, 2003). 

Depressie  

Depressies zijn stemmingstoornissen. Een aantal symptomen kenmerkend voor een 

depressie zijn het verlies van interesse en energie, het ervaren van schuldgevoelens, 

moeite hebben met concentreren, geen eetlust hebben en de aanwezigheid van 

suïcidale gedachten. Andere belangrijke signalen kunnen zijn: veranderingen in 

activiteitsniveau, cognitieve vaardigheden, spraak en vegetatieve functies (zoals 

slapen, seksuele activiteit en andere biologische ritmes). Als deze symptomen hevig 

genoeg zijn kunnen ze het dagelijks functioneren dusdanig verstoren dat er sprake is 

van een disfunctioneren. 

Depressie en cognitief functioneren 

Een depressie kan hevig cognitief disfunctioneren veroorzaken. Depressieve patiënten 

hebben meestal concentratieproblemen die, evenals interesseverlies en vermoeidheid, 

een nadelig effect hebben op het cognitief functioneren. In het bijzonder komen 

geheugenklachten vaak voor bij een depressie (Van den Broek et al., 2005).  

Bij depressieve mensen onder de 40 jaar werden significante stoornissen gevonden, 

maar deze bleven beperkt tot het executief functioneren (Purcell et al., 1997). 

Patiënten met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar lieten uitgebreidere stoornissen 
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zien, die zowel het geheugen als de executieve functies betroffen (Elliot et al., 1996). 

Een oudere groep met de gemiddelde leeftijd van 70 jaar lieten soortgelijke 

stoornissen zien op het gebied van geheugen en executieve functies. Bovendien 

vertoonde deze groep uitgesproken cognitieve vertraging (Beats et al., 1996). 

ElektroConvulsie Therapie 

ECT is het toedienen van elektrische stroom op de hersenen door middel van het 

plaatsen van elektroden op de schedel. De plaatsing kan aan één kant van de schedel 

zijn, unilateraal, of aan beide kanten van de schedel, bilateraal (zie figuur 1). De 

sterkte van de stroom die toegediend wordt is klein, ongeveer 0,9 Ampère. Door het 

toedienen van de stroom wordt er een klein epileptisch insult opgewekt. De ECT 

behandeling wordt onder andere toegepast bij zeer ernstig depressieve patiënten 

waarbij medicatie niet aanslaat, of waarvoor geen andere adequate behandeling 

beschikbaar is. Wanneer het insult langer duurt dan 25 seconden zou het effectief 

werken (Van den Broek et al., 2005). 

 

 

Mogelijke werkingsmechanismen van ECT 

De basis waarop de ECT behandeling werkt is nog niet duidelijk, wel zijn er een 

aantal hypotheses over. Eén hypothese voor de werking van de ECT behandeling 

werd in 1999 beschreven door Sackeim. Tijdens de behandeling treedt er een 

epileptisch insult op. In tegenstelling tot een spontaan insult, welke zeer langdurig kan 

blijven voortbestaan, blijkt deze vrijwel altijd binnen een minuut na aanvang te 

eindigen. Sackeim stelt dat door de ECT een actief proces van corticale neurale 

inhibitie in gang wordt gezet door het anticonvulsief effect van de behandeling. Er 

zijn namelijk geen aanwijzingen gevonden voor uitputting van zenuwcellen of een 

tekortschietend metabolisme die voor beëindiging zouden kunnen zorgen.  
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Een actief proces van corticale neurale inhibitie veroorzaakt door de ECT zou 

gecorreleerd zijn aan de verbetering van de depressie. Een hypoactiviteit in de 

prefrontale cortex zou de sleutel kunnen zijn van het positieve effect van de 

behandeling (Van den Broek et al., 2005 ).  

 

In 2002 beschreef Abrams de insultgeneralisatie. Dit houdt in dat wanneer het insult 

meer gegeneraliseerd door het hele brein plaats vindt, het klinisch effect op de afname 

van de depressie groter is. Niet alleen de cortex maar ook de diepere gelegen 

structuren in het diencephalon moeten betrokken zijn bij het insult. Deze hypothese 

berust op het principe van de aansturing van de diencephalon met betrekking tot de 

vegetatieve verschijnselen bij depressie, zoals eetlustverandering, libidovermindering, 

slaapstoornissen en dagschommelingen. Na een geslaagde ECT behandeling zou deze 

aansturing en ook de verschijnselen weer normaliseren (Van den Broek et al., 2005). 

Het ontstaan van een insult in de prefrontaal regionen zou wel eens cruciaal kunnen 

zijn voor de effectiviteit van ECT (Van den Broek et al., 2005). Wanneer de ECT 

unilateraal wordt toegepast, wordt de stroom gelijk verdeeld over het voorste 

tweederde gedeelte van de gestimuleerde hemisfeer. Bij bilaterale ECT blijkt de 

hoogste ladingsdichtheid (C/m³) zich in de prefrontale cortex te bevinden, in een 

gebied gelegen vóór de lijn die de elektrode met elkaar verbindt. 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat hooggedoseerde rechts unilaterale ECT even 

effectief is als bilaterale ECT, maar dat er bij het unilateraal toepassen sprake is van 

minder hevige bijwerkingen (Sackeim, 2000). Uit een onderzoek van Bakewell e.a. 

(2004) bleek dat bilaterale ECT toch iets effectiever is maar meer bijwerkingen 

veroorzaakt. De conclusie die Eschweiler et al. (2007) in zijn artikel trekt is dat zowel 

unilateraal als bilateraal even effectief zijn en er geen grote cognitieve bijwerkingen 

zijn. Hier is nog geen eenduidigheid over. 

ECT bij depressie 

Er zijn verschillende meta-analyses gedaan met gesimuleerde ECT, waaronder door 

Carney et al. (2003) en Kho et al. (2003). Bij gesimuleerde ECT krijgen depressieve 

patiënten wel anesthesie maar geen of een te kleine elektrische stimulus, waardoor er 

dus geen insult wordt opgewekt. De onderzoekers kwamen allen tot dezelfde 

conclusie, namelijk dat ECT significant effectiever is dan de gesimuleerde ECT. Bij 

de patiënten die “echte” ECT kregen werd er een gemiddeld sterkere daling 
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waargenomen, gemeten met de Hamilton Depression Scale,  dan bij de patiënten die 

met gesimuleerde ECT werden behandeld. 

De verbeterde ECT-technieken rechtvaardigen de conclusie dat ECT een veilige en 

superieure behandeling is voor ernstige vormen van depressie vergeleken met 

medicamenteuze behandelingen. Een verbetering bijvoorbeeld is het gebruik van 

brief-pulsestroom in plaats van de voorheen gerbuikte sinusgolfven. Deze geven 

minder geheugenproblemen en zijn even effectief in de behandeling (Carney et al., 

2003 en Kho et al., 2003). In dit onderzoek wordt ook brief-pulsestroom gebruikt, 

zowel brief- als ultrabriefpulse. Ook het onderzoek van Fujita et al. (2006) toonde een 

verminderde prestatie in het executief functioneren en aandacht wanneer er 

sinusgolven werden toegepast en een verbetering van de prestaties wanneer er 

pulsestroom werd gebruikt. 

De succespercentages van een klinische setting liggen lager (30-60%) dan in een 

onderzoekssetting (80%). Een verklaring die hiervoor gegeven kan worden is dat de 

psychiater in een klinische setting besluit de kuur stop te zetten in de overtuiging dat 

het effect bereikt is, terwijl bij formele meting van het effect, zoals in een 

onderzoekssetting wordt gedaan, nog restverschijnselen zichtbaar kunnen worden die 

verder behandeld worden. De patiënten waarbij de behandeling voortijdig is stopgezet 

blijken in de vervolg fase een slechtere prognose te hebben (Van den Broek et al., 

2005). 

In Nederland is er ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ECT op patiënten 

die een adequate psychofarmaca behandeling hebben gehad en patiënten waarbij deze 

behandeling inadequaat was. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden in 

de effectiviteit van de ECT behandeling op de depressieve klachten tussen beide 

patiëntengroepen (Pluijms et al., 2002).  

Niet-cognitieve bijwerkingen van de ECT  

Bijwerkingen kunnen omschreven worden als onbedoelde effecten veroorzaakt door 

een op de juiste therapeutische wijze toegepaste behandeling. Er zijn algemene, 

cardiovasculaire, neurologische, psychiatrische en psychologische bijwerkingen en 

complicaties gerapporteerd. Echter tot op heden ontbreekt adequaat gerandomiseerd 

onderzoek naar de aard en omvang hiervan. De kans op overlijden door ECT wordt 

geschat op 1 op 80.000 behandelingen, ofwel 0,002% per sessie (APA, 2001). Om de 

bijwerkingen zo minimaal mogelijk te houden heeft Nederlandse Vereniging voor 



 7 

Psychiatrie zogeheten “Richtlijn Elektroconvulsieve Therapie” opgesteld (NVvP, 

2000). 

Hersenschade door elektrische stimulatie door de huidige ECT-apparatuur kan alleen 

ontstaan door verbranding van weefsel. Aangezien de temperatuur in de hersenen als 

gevolg van ECT minder dan 0,1 graad stijgt, zal er ook geen sprake zijn van 

verbranding (Devanand et al., 1994). De risico’s van de ECT op de hersenstructuren 

zijn daardoor verwaarloosbaar. 

De meest voorkomende bijwerkingen van ECT zijn geheugenklachten, hoofdpijn, 

spierpijn en angst voor de procedure. Volgens de literatuur heeft 30-40% van de 

patiënten last van post-ECT hoofdpijn. (Van den Broek et al., 2005). 

Cognitief functioneren 

Uit onderzoek van Rose et al. (2003) bleken cognitieve klachten na ECT in 

belangrijke mate bepalend te zijn voor het beeld dat patiënten van ECT hebben en de 

tevredenheid van patiënten die ECT ondergaan hebben. Dit zelfde onderzoek 

rapporteert dat 80% van de patiënten tevreden was met de ECT behandeling. 

Ongeveer 40% van de patiënten die ECT ondergingen rapporteerde blijvende 

geheugenklachten, terwijl 70% aangeeft last van het geheugen te hebben gehad (Rose 

et al., 2003).  

ECT heeft gevolgen voor het geheugen en zeker in de eerste weken na de behandeling 

is er ook achteruitgang in andere cognitieve domeinen, zoals het executief 

functioneren (Azuma et al., 2007), de aandacht en de visuele accuratesse (Nobler & 

Sackeim, 2008). Dubovsky et al. (2001) toonden aan dat de achteruitgang van de 

cognitieve functies, zoals het executief functioneren, tijdens de behandeling tijdelijk 

zijn en significant verbeteren na de behandeling.  

Geheugendisfuncties 

Anterograde en retrograde geheugendisfuncties zijn de meest karakteristieke 

bijwerkingen van de ECT (Sackeim, 2007 en Sackeim 1993). De mate waarin de 

retrograde amnesie zich voordoet heeft te maken met de plaatsing van de elektroden 

(unilateraal of bilateraal) en de soort pulse (brief of ultrabrief) die gebruikt wordt 

(Sackeim, 2007), maar ook met de leeftijd van de patiënt, de socio-economische status 

en de eventuele aanwezigheid van een neurologische aandoening (Ingram, 2008).  

Anterograde amnesie komt met name in de eerste periode na de behandeling voor. Het 

herinneren is het meest aangetast in verhouding tot de directe inprenting. Na de eerste 
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periode herstelt een groot deel zich. Het is nog niet duidelijk hoe groot dat deel is en 

op welk termijn het herstel maximaal is, dit moet nog verder onderzocht worden 

(Ingram, 2008).  

Executief functioneren 

Executief functioneren is een belangrijk aspect van het cognitief functioneren voor het 

aanpassen van gedrag in verschillende situaties, het kunnen inspelen op de situatie. 

Belangrijk hierbij is het vermogen informatie te kunnen selecteren en te kunnen 

indelen naar prioriteit, het plannen en organiseren van gedrag en het flexibel kunnen 

wisselen tussen verschillende taken. Het executief functioneren kan ruwweg worden 

opgedeeld in vier categorieën; 1) wil, 2) plannen, 3) gepland actie ondernemen, en 4) 

effectieve prestatie. Dit zijn activiteiten voor gericht gedrag. Allen zijn nodig voor het 

toepassen van effectief sociaal gedrag.  

Wanneer er deficieten zitten in het executieve gedrag is dit over het algemeen niet toe 

te schrijven aan een fout in één van de hierboven genoemde categorieën, maar aan een 

cluster van deficieten met één of twee prominente disfuncties. Gedragsveranderingen 

veroorzaakt door de disfuncties worden opmerkelijk genoeg niet altijd ontdekt bij 

hoog gestructureerd onderzoek (Lezak et al., 2004). Problemen in het executief 

functioneren kan veroorzaakt worden door zowel corticale als subcorticale 

hersenschade. De disfunctie kan in elk stadium van gedrag zitten, bijvoorbeeld in de 

planning van de activiteit maar ook in het uitvoeren van de geplande activiteit. Het 

lastige bij het meten van het executief functioneren is dat het in één of meerdere stadia 

mis kan gaan. De term executief functioneren is een ruim begrip en een disfunctie 

hiervan geeft nog niet precies aan waar het dan verkeerd gaat. Bij het testen van het 

executief functioneren doen ook vaak een beroep op andere cognitieve functies. Dit 

deel van cognitie wordt erg beïnvloed door andere gebieden (Ingram, et al., 2008). 

Het is niet één gebied die hiervoor verantwoordelijk is. Het is een samenspel van 

corticale en subcorticale gebieden. De gebieden die hierbij een rol spelen zijn de 

frontaal en pariëtaal kwabben, alsmede de hippocampus als coördinerend systeem 

voor het verbinden van representaties van verschillende corticale gebieden. Verder is 

er nog discussie over de mogelijke rol van de basale ganglia en cerebellum 

(Gazzaniga, et al., 2002).  
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ECT en het executief functioneren 

Tot op heden bestaat er nog geen systematische analyse van de invloed van ECT op 

het executief functioneren. Dit aspect van het cognitief functioneren is zoals eerder 

vermeldt cruciaal voor het aanpassen van het gedrag op de situatie, het flexibel 

kunnen switchen tussen verschillende taken en het kunnen inhiberen van responses. 

Er zijn verschillende taken die het executief functioneren meten en die gebruikt zijn in 

eerdere studies. De uitkomsten zijn verschillend. (Ingram et al., 2008.)  

Uit de onderzoeken van Sackeim et al. (2007), Dubovsky et al. (2001) en Datto et al. 

(2001) blijkt een afname van de prestatie op de Stroop, TMT en verbale fluency 

wanneer de prestatie vóór de behandeling wordt vergeleken met de prestatie na de 

behandeling, terwijl de prestatie na 6 maanden significant is verbeterd. Niet alle 

onderzoeken tonen ditzelfde aan. In het onderzoek van Brodaty et al. (2001) werden 

er geen veranderingen in het executief functioneren, aandacht en concentratie 

waargenomen. Een nadeel van dit onderzoek was dat er veel missing data was.  

Een complicatie van onderzoek naar de executieve functies is dat dit deel van de 

cognitie heel sterk samenhangt met andere cognitieve functies. Bij het interpreteren 

van de resultaten is het dus de vraag of de gemeten achteruitgang ook echt toe te 

schrijven is aan het executief functioneren of dat het toe te schrijven is aan de 

aandacht en geheugen, welke ook worden beïnvloed door behandeling met ECT. Er 

moet daarom nog veel onderzoek gedaan worden naar het executief functioneren en 

de factoren die dit kunnen beïnvloeden. In dit onderzoek zal daar een begin mee 

worden gemaakt al zullen de resultaten niet eenduidig te wijten zijn aan de invloed 

van ECT op het executief functioneren, het kan hoogstens meer duidelijkheid bieden.  

Vraagstelling 

Zal de ECT behandeling negatieve gevolgen hebben voor de prestatie* van de 

patiënten op de woordfluency en op bepaalde executieve en aandachtstaken van de 

ANT ? Zijn deze negatieve gevolgen bijgetrokken wanneer de patiënten terug komen 

voor de follow-up na 3 maanden? 

*Met de prestatie wordt bedoeld dat de reactietijden van de ANT langer/korter zijn en 

het aantal woorden genoemd op de fluency lager/hoger. 
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Hypothesen 

1. De ECT behandeling heeft een tijdelijke negatieve invloed op het executief 

functioneren. De prestaties op de executieve taken zoals de fluency en de ANT 

zullen slechter zijn direct na de behandeling (end) ten opzichte van de prestatie 

vóór de behandeling (baseline). Pas wanneer deze slechter is mag er gesteld 

worden dat de executieve functies ook daadwerkelijk worden aangetast door 

ECT, anders kan het nog met de depressie te maken hebben (Van den Broek et 

al., 2005).  

2. De prestaties op de fluency en de ANT taken zullen significant beter zijn 3 

maanden na de behandeling (Fu1) ten opzichte van vóór de behandeling 

(baseline).  

3. De ECT heeft invloed op de mate van depressie. De depressie zal significant 

afnemen door de behandeling, gemeten vóór de behandeling (baseline), direct 

na de behandeling (end) en 3 maanden na de behandeling (Fu1). 
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Methode 

Proefpersonen 

In dit onderzoek zijn de gegevens van 38 mensen gebruikt. De gemiddelde leeftijd 

bedroeg 64,5 jaar (zie tabel 1), met een range van 29-90 jaar. De 26 patiënten waarvan 

een MADRS is afgenomen bij de baselinemeting hadden een gemiddelde score van 

35, met een range van 19-48. Voordat ze in aanmerking kwamen voor deelname aan 

dit onderzoek zijn de patiënten gescreend volgens de ECT-richtlijnen (zie bijlage 1) 

Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een dementie. Vervolgens werd het 

informed consent getekend.  

ECT behandeling 

Nadat de patiënt is geïncludeerd werd eerst de neuropsychologische testbatterij 

afgenomen en kon er vervolgens worden begonnen met de behandeling. De 

behandeling werd twee keer in de week voor zes weken toegepast, tenzij de depressie 

al eerder in remissie was, gemeten met de MADRS. Het komt voor dat de 

behandeling al na twee weken gestaakt kan worden in verband met het goede 

resultaat. In dit onderzoek werd er in de eerste gerandomiseerde fase van 12 weken, 

unilaterale ECT toegepast, met zowel brief- als ultrabrief pulse instelling (in deze 

studie werd hier geen onderscheid in gemaakt).  

De gegevens verzameld 3 maanden na de behandeling zijn gebaseerd op een 

naturalistisch design. Het is mogelijk dat patiënten terugvallen of dat de unilaterale 

behandeling niet aanslaat waardoor er na de 12 weken verder wordt gegaan met 

bilateraal behandelen.  

Tijdstippen van afname testen 

De MADRS is tot aan het einde van de behandeling wekelijks afgenomen door de 

psychiater. Drie maanden na de behandeling werd de MADRS tegelijk met de follow-

up meting van de andere tests afgenomen.  

Voor de start van de ECT behandeling werd er door een psychologe in opleiding een 

neuropsychologisch onderzoek afgenomen. Dit is een testbatterij waarbij 

verschillende functiedomeinen van de cognitie worden getest. De afname van deze 

batterij duurde gemiddeld 1,5-2 uur en bevatte onder andere de woord- en 

categoriefluency en de ANT, die het executieve functioneren testen. De testbatterij is 
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vóór de behandeling afgenomen en werd zowel direct na het aflopen van de 

behandeling als drie maanden na het einde van de behandeling herhaald. Zo kan het 

verloop van het cognitief functioneren door de tijd gemeten worden. Voor het basis 

protocol wat gebruikt werd bij dit onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2.  

Gebruikte meetinstrumenten 

MADRS: De MADRS is een semigestructureerd interview die de ernst van de 

aanwezige depressie meet. Dit meetinstrument wordt in huidige onderzoeken 

voornamelijk gebruikt om patiënten te kunnen selecteren voor een behandeling en om 

het effect van een behandeling te kunnen meten (Williams & Kobak, 2008). In dit 

onderzoek is voor de MADRS gekozen in plaats van de in de inleiding genoemde 

Hamilton, omdat de MADRS gevoeliger is voor mogelijke behandelingseffecten 

(Iannuzzo et al., 2006). Hiermee wordt het effect van de ECT behandeling op de ernst 

van de depressie gemeten. Er kan op deze manier rekening worden gehouden met een 

eventueel effect door de verandering van de depressie op cognitieve functies zoals het 

executief functioneren. Zo kan voorkomen worden dat dit effect onterecht aan de ECT 

behandeling geweten wordt. 

 

Letterfluency : Bij de letterfluency krijgt de patient één minuut de tijd om zoveel 

mogelijk woorden te noemen met de letter D. Dit wordt herhaald voor de letters A en 

T. Om mogelijke leereffecten te voorkomen zijn gedurende de metingen direct en 3 

maanden na de behandeling andere letters gebruikt.  

De fluency test wordt onder andere gebruikt om de werking van het executief 

functioneren in kaart te brengen. De klinische toepassing van de test is algemeen 

bekend, maar het onderliggende psychologische construct is nog niet geheel helder. 

Bij de letterfluency wordt gebruik gemaakt van; 1) de directe aandacht voor de 

geleerde woorden 2) een beschikbare woordkennis (semantische/lexicale systeem) 

waaruit gekozen kan worden 3) vermogen om informatie uit het verbaal declaratief 

geheugen te halen en 4) het executief vermogen om dit proces goed te coördineren. 

Dit proces omvat ook het werkgeheugen, wat nodig is voor het monitoren van de 

prestatie en het naleven van de regels (zoals het noemen van goede zelfstandige 

naamwoorden) (Ruff et al., 1997).  

Een slechte prestatie op de fluency zou mogelijk kunnen duiden op een probleem in  

het wisselen tussen verschillende concepten, wat ook wel set-shifting genoemd wordt 

(Perret, 1974). Bij het genereren van de woorden wordt volgens Gruen et al.(1990) 
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gebruik gemaakt van drie strategieën. De eerste strategie is de semantische associatie 

(boom-blad). De tweede strategie maakt gebruik van hetzelfde begin, zoals een 

medeklinker - klinker lettergreep (bad-bank). Met de laatste strategie worden woorden 

beginnend met dezelfde medeklinker - variatie (braam-brand) gegenereerd. Dit 

betekent dat wanneer er problemen zijn met het executief functioneren de 

vloeiendheid en de flexibiliteit om te kunnen wisselen tussen de drie strategieën 

gezien kan worden als problemen met set-shifting tussen de cognitieve sets. 

Uit een studie van Ruff et al. (1997) blijkt dat de functies aandacht, het verbaal lange 

termijn geheugen en de woordkennis gerelateerd zijn aan de prestatie op de fluency.  

 

ANT: De Amsterdamse neuropsychologische testbatterij (ANT) is een vrij recent door 

Leo M.J. Sonneville (2005) ontwikkelde test, bestaande uit verschillende 

computertaken. In dit onderzoek worden er twee taken afgenomen, waarvan één taak 

uit drie deeltaken bestaat.  

Oorspronkelijk is deze batterij bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, maar deze 

is later ook geschikt gemaakt voor klinisch gebruik. Er zijn nog geen normgroepen 

voor alle taken en leeftijden aanwezig. De tests kunnen wel goed gebruikt worden om 

het verschil in prestatie van één persoon ten opzichte van een ander tijdstip of conditie 

te meten, zoals in deze studie het geval is. Met de taken die gebruikt zijn voor dit 

onderzoek worden hoofdzakelijk de volgende domeinen getest; gerichte, verdeelde en 

volgehouden aandacht, werkgeheugen en executieve functies.  

De eerste taak is een taak die de baseline speed van de proefpersoon meet. Hierbij is 

het de bedoeling zo snel mogelijk een knop in te drukken als een cue in beeld 

verschijnt. Hiermee wordt de reactietijd en de mate van volgehouden aandacht 

weergegeven. 

De tweede taak waar we naar kijken is Shifting attentional Set - Visual (SSV) Deze 

taak bestaat uit drie delen. In de eerste deeltaak (SSV1) is het de bedoeling dat de 

proefpersoon op de linker knop drukt wanneer het groene vakje op een balk naar 

links springt en op de rechter knop drukt als het groene vakje naar rechts springt. 

Hierbij wordt gekeken in hoeverre de proefpersoon deze regels kan uitvoeren door 

juist te reageren.  

In de tweede deeltaak (SSV2) zijn de regels tegenovergesteld. Het is dan de bedoeling 

dat wanneer het rode vakje naar links springt dat de proefpersoon de rechter knop in 

drukt, en wanneer hij naar rechts springt de linker knop in drukt. Hierbij is het de 
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bedoeling om de automatische reactie te onderdrukken, het inhiberen van responses 

en tegenovergesteld te reageren.  

De derde deeltaak (SSV3) is een taak waarbij deeltaak één en twee worden gemixt; 

Wanneer het vakje groen is en verspringt moeten de regels van deeltaak één worden 

opgevolgd, en wanneer het vakje rood is en verspringt, moeten de regels van de 

tweede deeltaak worden opgevolgd. Hierbij wordt dus gekeken in hoeverre de 

proefpersoon in staat is om flexibel te kunnen wisselen tussen twee concepten, dit 

wordt ook wel “set-shifting” genoemd. Deze taak doet een beroep op de verdeelde 

aandacht. 

De functies response inhibitie en set-shifting zijn kenmerkende functies van het 

executief functioneren. Deze functies hangen nauw samen met de aandachtsfuncties 

zoals in deeltaak één van de ANT benadrukt wordt. In elke taak speelt het 

werkgeheugen een belangrijke rol omdat een proefpersoon in staat moet zijn om de 

instructie juist te onthouden om de taak uit te kunnen voeren. Pas dan kunnen de 

verschillen in het executief functioneren gemeten worden.  

Data verwerking 

De statistische analyses zijn gedaan met het programma SPSS versie 14.0. De 

berekeningen zijn gedaan met repeated measures (simple contrast). In de analyses 

worden de hoofdeffecten en de contrasten van de variabelen berekend, waarbij het 

significantieniveau op p<.05 gezet is. De afhankelijke variabele is de prestatie op de 

cognitieve taken op de volgende meetmomenten: vóór het starten van de behandeling, 

direct na de behandeling en 3 maanden na de behandeling. Hierbij zijn de volgende 

cognitieve maten apart bekeken: prestatie op de ANT, uitgedrukt in reactietijd; het 

aantal woorden op de fluency taak; en de mate van depressieve symptomen gemeten 

met de MADRS. 
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Resultaten 

Voor de analyse zijn de gegevens van 38 patiënten gebruikt (zie tabel 1).  

 

Tabel 1 

Gemiddelde Leeftijd en Aantal Patiënten. 

 
Statistieken 

N            Valide 38 

                Missing 0 

Gemiddelde 64.47 

Mediaan 68.50 

Modus 45 

 

ANT 

Er is geen hoofdeffect gemeten op de eerste deeltaak van de ANT), F(2,14) = .728, p 

= .500, ηp
2  = .09. De reactietijd neemt niet significant af tijdens de behandeling met 

ECT (zie tabel 2a). 

Wanneer de prestatie direct na de behandeling, (F(1,7) = .479, p = .516, ηp
2  = .06) en 

3 maanden na de behandeling, (F(1,7) = 2.754, p = .141, ηp
2  = .28) met vóór de 

behandeling worden vergeleken is er geen significant effect aanwezig. De power is in 

beide gevallen laag. (zie tabel 2b) 

 

Tabel 2a 

Gemiddelde Reactietijden en Aantal Patiënten waarop Analyse Gebaseerd is. 

Deeltaak 1 M S.D. N 

RT vóór de 
behandeling 

762.00 203.34 8 

RT direct na de 
behandeling 

715.38 218.39 8 

RT 3 mnd na de 
behandeling 

682.25 131.11 8 
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Tabel 2b  

Analyse van de ANT Deeltaak 1. 

Reactietijd deeltaak 1 
ANT 

Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

End vs. Baseline 17391.125 1 17391.125 .467 .516 .063 .467 .091 
Fu1 vs. Baseline 50880.500 1 50880.500 2.754 .141 .282 2.754 .301 

Error (End vs. Baseline) 37200.368 7 37200.268      

Error (Fu1 vs. Baseline) 18472.214 7 18472.214      

 

Op de tweede deeltaak van de ANT is geen hoofdeffect gemeten, F(2,14) = 4.292, p = 

.066, ηp
2  = .38. 

De prestatie direct na de behandeling is in vergelijking tot vóór de behandeling 

significant verbeterd, (F(1,7) = 8.616, p = .022, ηp
2  = .55). De power is redelijk (.71). 

De prestatie 3 maanden na de behandeling in vergelijking tot vóór de behandeling 

levert net geen significant verschil op (F(1,7) = 4.176, p = .080, ηp
2  = .37). Deze 

power is laag (.42). (Zie tabel 3b.) 

 

Tabel 3a  

Gemiddelde Reactietijden en Aantal Patiënten waarop Analyse Gebaseerd is. 

Deeltaak 2 M S.D. N 

RT vóór de 
behandeling 

1574.88 635.09 8 

RT direct na de 
behandeling 

1300.50 424.67 8 

RT 3 mnd na de 
behandeling 

1234.50 512.22 8 

 

Tabel 3b 

Analyse van de ANT Deeltaak 2. 

Reactietijd deeltaak 2 
ANT 

Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

End vs. Baseline 602253.13 1 602253.13 8.62 .02 .55 8.62 .71 
Fu1 vs. Baseline 926841.13 1 926841.13 4.18 .08 .37 4.18 .43 

Error (End vs. Baseline) 489277.88 7 69896.84      

Error (Fu1 vs. Baseline) 1553667.88 7 221952.55      

 

Op de derde deeltaak op de ANT wordt een significant hoofdeffect gemeten, F(2,10) 

= 8.137, p = .032, ηp
2  = .62. Na de behandeling is de reactietijd significant afgenomen 

(zie tabel 4a). 
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Voor de compatible reacties is er net geen significant verschil wanneer de prestatie 

vóór de behandeling wordt vergeleken met direct na de behandeling (F(1,5) = 4.512, p 

= .087, ηp
2  = .47). De power hierbij is laag (.40). Er is wel een sterk significante 

verbetering op de reactietijd als de prestatie vóór de behandeling wordt vergeleken 

met 3 maanden erna (F(1,5) = 42.596, p = .001, ηp
2   = .90). De power is erg hoog 

(.99). (Zie tabel 4b.) 

 

Tabel 4a 

Gemiddelde Reactietijden en Aantal Patiënten waarop Analyse Gebaseerd is. 

Deeltaak 3 
compatibel 

M S.D. N 

RT vóór de 
behandeling 

1604.83 265.22 6 

RT direct na de 
behandeling 

1295.17 455.39 6 

RT 3 mnd na de 
behandeling 

1196.17 283.40 6 

 

Tabel 4b 

Analyse van de ANT Deeltaak 3, compatibel. 

Reactietijd deeltaak 3 
ANT 

Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

End vs. Baseline 575360.67 1 575360.67 4.51 .09 4.51 4.51 .41 
Fu1 vs. Baseline 1002050.67 1 1002050.67 42.60 .00 .90 42.60 1.00 

Error (End vs. Baseline) 637581.33 5 127516.27      

Error (Fu1 vs. Baseline) 117621.33 5 23524.27      

 

Ook voor de incompatibele reacties is er een significante verbetering te zien wanneer 

de prestatie vóór de behandeling wordt vergeleken met direct erna (F(1,5) = 7.577, p 

= .040, ηp
2  = .60). De power is redelijk (.60). Deze significante verbetering wordt ook 

gevonden wanneer de prestatie vóór de behandeling vergeleken wordt met de prestatie 

3 maanden na de behandeling (F(1,5) = 11.702, p = .019, ηp
2  = .70) en heeft een 

power van .78. De reactietijd op de incompatibele trials neemt significant af. (Zie 

tabel 4d.) 
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Tabel 4c 

Gemiddelde reactietijden en aantal patiënten waarop analyse gebaseerd is. 

Deeltaak 3 
incompatibel 

M S.D. N 

RT vóór de 
behandeling 

1699.50 498.88 6 

RT direct na de 
behandeling 

1263.67 314.02 6 

RT 3 mnd na de 
behandeling 

1262.33 294.39 6 

 

Tabel 4d 

Analyse van de ANT Deeltaak 3, incompatibel.  

Reactietijd deeltaak 3 
ANT 

Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

End vs. Baseline 139704.17 1 139704.17 7.58 .04 .60 7.58 .60 
Fu1 vs. Baseline 146688.17 1 146688.17 11.70 .02 .70 11.70 .78 

Error (End vs. Baseline) 752104.83 5 150420.96      

Error (Fu1 vs. Baseline) 489944.83 5 97988.97      

 

Fluency 

Er is een hoofdeffect gemeten op de fluencytaak, F(2,36) = 3.475, p = .042, ηp
2  = .16.  

De prestatie vóór aanvang van de behandeling vergeleken met direct na de 

behandeling is niet significant,  F(1,18) = 1.384, p = .255, ηp
2  = .071. De power is erg 

laag (.20). Ook de prestatie vóór de behandeling vergeleken met 3 maanden na de 

behandeling is niet significant, F(1,18) = 2.726, p = .116, ηp
2  = .13. De power is erg 

laag (.35). (Zie tabel 5b.) 

 

Tabel 5a 

Gemiddeld Aantal Woorden en Aantal Patiënten waar de Analyse op Gebaseerd is. 

Fluency M S.D. N 

RT vóór de 
behandeling 

27.42 16.66 19 

RT direct na de 
behandeling 

24.00 15.31 19 

RT 3 mnd na de 
behandeling 

31.05 12.25 19 
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Tabel 5b 

Analyse van de Prestatie op de Fluency.  

Aantal woorden Fleuncy Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

End vs. Baseline 222.37 1 222.37 1.38 .26 .07 1.38 .20 
Fu1 vs. Baseline 250.58 1 250.58 273 .12 .13 2.73 .35 

Error (End vs. Baseline) 2892.63 18 160.70      

Error (Fu1 vs. Baseline) 1654.42 18 91.91      

 

Toch is er een hoofdeffect aanwezig. Om deze zichtbaar te maken is ook de prestatie 

direct na de behandeling vergeleken met de prestatie 3 maanden later (zie tabel 5c). 

De prestatie 3 maanden later vergeleken met direct na de behandeling is significant 

verbeterd, F(1,18) = 6.078, p = .024, ηp
2  = .25. De power is redelijk (.65). De 

toename van de productie van de woorden wordt significant meer direct na de 

behandeling met ECT tot drie maanden later. Hierdoor is er wel sprake van een 

hoofdeffect (zie tabel 5c). 

 

Tabel 5c 

Analyse van de Prestatie op de Fluency.  

Aantal woorden Fleuncy Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

Baseline vs. Fu1 250.58 1 250.58 2.73 .12 .13 2.73 .35 
End vs. Fu1  945.05 1 945.05 6.08 .02 .25 6.08 .65 

Error (Baseline vs. Fu1) 1654.42 18 91.91      

Error (End vs. Fu1) 2796.95 18 155.50      

 

MADRS 

Er is een duidelijk hoofdeffect aangetoond op de MADRS, F(2,26) = 31.366, p < 

.0005, ηp
2  = .71. Tijdens de ECT behandeling neemt de mate van depressie significant 

af.  

Ten opzichte van de baseline was er een significante vermindering van het aantal 

depressieve symptomen zowel direct na de behandeling (F(1,13) = 43.454, p < .0005, 

ηp
2  = .77) als 3 maanden na de behandeling (F(1,13) = 35.195, p < .0005, ηp

2  = .73). 

Beiden met een maximale power. De mate van depressie is na start van de 

behandeling sterk afgenomen gemeten zowel direct na de behandeling als 3 maanden 

later. (Zie tabel 6b.) 

 



 20 

 

 

Tabel 6a 

Gemiddelde Scores en Aantal Patiënten waarop de Analyse Gebaseerd is.  

MADRS M S.D. N 

Score vóór de 
behandeling 

33.93 8.01 14 

Score direct na 
de behandeling 

8.79 11.63 14 

Score 3 mnd na 
de behandeling 

8.14 11.18 14 

 

Tabel 6b 

Analyse van de MADRS Scores.  

Scores MADRS Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

End vs. Baseline 8850.29 1 8850.29 43.45 .00 .77 43.45 1.00 
Fu1 vs. Baseline 9308.64 1 9308.64 35.20 .00 .73 35.20 1.00 

Error (End vs. Baseline) 2647.71 13 203.67      

Error (Fu1 vs. Baseline) 3438.36 13 264.49      

 

Baseline speed ANT 

Er is geen significant hoofdeffect op de baseline speed gemeten, F(2,20) = 1.474, p = 

.253, ηp
2  = .13.  

De prestatie vóór de behandelingen verschilt niet significant van de prestatie direct na 

de behandeling (F(1,10) = .607, p = .454, ηp
2  = .06), of 3 maanden na de behandeling 

(F(1,10) = 1.793, p = .210, ηp
2  = .15). Beide powers zijn erg laag (respectievelijk .11 

en .23) (Zie tabel 7a,b). 

 

Tabel 7a 

Gemiddelde Reactietijden en Aantal Patiënten waarop Analyse Gebaseerd is.  

Baseline Speed M S.D. N 

RT vóór de 
behandeling 

626.45 288.36 11 

RT direct na de 
behandeling 

749.82 476.33 11 

RT 3 mnd na de 
behandeling 

576.82 229.14 11 
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Tabel 7b 

Analyse van de ANT Baseline Speed.  

Scores MADRS Type III Sum 
of  Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Power (.05) 

End vs. Baseline 95884.46 1 95884.46 .61 .45 .06 .61 .11 
Fu1 vs. Baseline 69761.46 1 69761.46 1.79 .21 .15 1.79 .23 

Error (End vs. Baseline) 1580540.56 10 158054.06      

Error (Fu1 vs. Baseline) 399092.56 10 38909.26      

 

Fouten gemaakt op de ANT   

Er zijn geen hoofdeffecten gevonden voor fouten gemaakt op de ANT  voor zowel de 

eerste deeltaak, F(2,14) = .668, p = .528, ηp
2  = .09 met een power van .14, als voor 

tweede deeltaak van de ANT, F(2,14) = .603, p = .561,  ηp
2  = .13, met een power van 

.13. Ook op de derde deel taak van de ANT compatibel, F(2,10) = .183, p = .718, ηp
2  

= .04, met een power van .07. en de derde deeltaak van de ANT incompatibel, F(2,10) 

= 2.578, p = .125, ηp
2  = .34, met een power van .40, zijn geen hoofdeffecten 

gevonden. Er zijn geen significante verschillen in het gemaakte aantal fouten op de 

gemeten tijdstippen. 
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Discussie 

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de effecten van de ECT behandeling op het 

executief functioneren. De patiënten in dit onderzoek leiden aan een ernstige 

depressieve stoornis, al dan niet met psychotische verschijnselen. Er is sprake van een 

grote spreiding van de leeftijd. De patiënten die deelnamen waren tussen de 29 en 90 

jaar oud.  

Uit de onderzoeksresultaten van de ANT zijn een aantal significante verschillen 

gebleken. De hypotheses zullen aan de hand van de gevonden resultaten uiteengezet 

worden. Op de baseline speed en het fouten aantal op de ANT deeltaken zijn geen 

bijzondere of significante verschillen gevonden en zullen niet worden besproken in 

relatie tot de hypotheses. 

De eerste hypothese stelt dat er een achteruitgang zal zijn in prestatie direct na de 

behandeling op de taken van de ANT en de fluency ten opzichte van vóór de 

behandeling. 

De eerste deeltaak van de ANT (SSV1) levert geen significante verschillen op, maar 

de reactietijden nemen wel af. 

Op de tweede deeltaak van de ANT (SSV2) zijn de reactietijden van de patiënten op 

de vergeleken condities significant korter geworden. 

Op de derde deeltaak (SSV3) vóór de behandeling vergeleken met direct na de 

behandeling is er een significante verbetering gevonden op de incompatibele 

responses maar net niet op de compatibele responses. 

Wanneer de prestatie op de fluency vóór de behandeling met de prestatie direct na de 

behandeling wordt vergeleken is deze, in tegenstelling tot de ANT, verslechterd. Deze 

verslechtering is alleen niet significant. 

De eerste hypothese kan wat betreft de ANT verworpen worden omdat er geen sprake 

is van een verslechtering. De prestaties worden beter en op de tweede en derde 

deeltaak van de ANT kan er zelfs gesproken worden van een significante verbetering. 

Op de fluency is er wel sprake van een verslechtering zoals er in de eerste hypothese 

gesteld wordt, deze is alleen niet significant. De prestatie direct na de behandeling is 

afgenomen ten opzichte van vóór de behandeling. Dit zou mogelijk verklaard kunnen 

worden door een eventueel negatief effect van de behandeling met ECT op de fluency 

taak. 
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De tweede hypothese stelt dat de prestaties op de fluency en de ANT significant 

verbeterd zullen zijn wanneer de prestatie vóór de behandeling met 3 maanden na de 

behandeling wordt vergeleken. 

De reactietijden op de eerste deeltaak van de ANT (SSV1) zijn korter geworden maar 

niet significant. 

Op de tweede deeltaak van de ANT (SSV2) zijn de reactietijden afgenomen, maar 

tussen de prestatie vóór de behandeling vergeleken met 3 maanden na de behandeling 

is geen significant verschil gevonden.  

Op de derde deeltaak (SSV3) zijn sterk significante verbeteringen van de reactietijden 

te zien, wanneer de prestatie vóór de behandeling wordt vergeleken met 3 maanden na 

de behandeling, zowel op de compatibele als de incompatibele responses. Omdat het 

de moeilijkste cognitieve taak is van de ANT, is een mogelijke verklaring voor deze 

sterke significantie en hoge power dat alleen de meest opgeknapte patiënten in staat 

waren om deze taak te volbrengen en dat de anderen zijn afgevallen. In tabel 4a is af 

te lezen dat de resultaten van de derde deeltaak gebaseerd zijn op 6 patiënten en dat 

aan de eerste twee taken 8 patiënten hebben deelgenomen.  

De prestatie op de fluency is niet significant verbeterd gelet op de prestatie vóór de 

behandeling en 3 maanden na de behandeling. 3 Maanden na de behandeling ten 

opzichte van direct na de behandeling is de prestatie wel significant verbeterd.  

De tweede hypothese is alleen in overeenstemming met de derde deeltaak van de 

ANT.  

De derde hypothese stelt dat de mate van depressie gemeten met de MADRS afneemt. 

Deze afname is significant op beide tijdstippen. Deze hypothese kan voor waar 

worden aangenomen. Er mag gesteld worden dat de ECT behandeling zorgt voor het 

optreden van een significante afname van de mate van depressie.  

 

Er lijkt sprake te zijn van een effect van de behandeling op het cognitief functioneren. 

Dit effect is op de ANT alleen niet negatief zoals verwacht in de eerste hypothese, 

maar juist significant positief. Op de tweede tijdsmeting (end), net als op de derde 

tijdsmeting (Fu1), lijkt er een kortere reactietijd te zijn alhoewel deze afname niet 

overal significant is. Het is niet duidelijk of de prestatie beïnvloed wordt door de ECT 

behandeling of dat de afname van de depressie hier een effect op heeft, en in hoeverre. 

Zoals Van de Broek (2005) stelt is er sprake van executieve functieproblemen als 

gevolg van ECT wanneer de prestaties vlak na de behandeling slechter zijn dan vlak 
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vóór de behandeling. Ook het uitblijven van verbetering direct na de behandeling kan 

een aanwijzing zijn voor executief disfunctioneren. Hier is zeker geen sprake van, 

aangezien er op een aantal taken juist een significante verbetering wordt gevonden. In 

dit onderzoek kan daarom niet worden aangetoond dat ECT het executief functioneren 

aantast.  

Bij de fluency is er sprake van een afname van de prestatie, welke alleen niet 

significant is. Het executief functioneren is in te delen in meerdere categorieën, zoals 

beschreven in de inleiding. Het is niet duidelijk of de ANT en de fluency de nadruk 

leggen op dezelfde categorie(ën) tijdens het testen. Dit zou mogelijk kunnen verklaren 

dat de prestatie op de fluency afneemt, zoals in hypothese één gesteld wordt, en de 

prestaties op de ANT alleen maar beter worden. De ANT taken worden mogelijk meer 

beïnvloed door de aanwezige en afnemende depressie. Aangezien de verslechtering op 

de fluency niet significant is mag er ook niet gesteld worden dat de ECT behandeling 

het executief functioneren aantast. 

In het artikel van Azuma et al. (2007) is er ook een afname van de prestatie op de 

fluency gevonden die mogelijk te wijten is aan de behandeling met ECT. De andere 

executieve testen in deze studie lieten een significante verbetering zien. Azuma et al. 

(2007) verklaarden dit door het verschil in de gebruikte testen. De fluency meet 

hoofdzakelijk set-shifting, terwijl de andere testen meer gericht zijn op inhibitie.  

Het gemaakte aantal fouten op de deeltaken en de aandachtstaak baseline speed is niet 

significant veranderd door de tijd heen. Er lijkt op deze taken wel steeds beter 

gepresteerd te worden, maar om hierover iets te kunnen zeggen zal dit onderzoek 

herhaald moeten worden onder een grotere groep mensen waardoor ook eventuele 

kleine effecten zichtbaar kunnen worden.  

Tekortkomingen van het onderzoek  

Er zijn een aantal variabele factoren waar geen rekening mee gehouden is in dit 

onderzoek. Zo is er niet gekeken naar verschillen in opleidingsniveau, geslacht, 

leeftijd, soort depressie (bijvoorbeeld psychotisch / melancholisch), eerder medicatie 

gebruik die eventueel een invloed heeft gehad op de cognitieve functies, 

psychiatrische geschiedenis (hoelang speelt de depressie al en heeft de persoon al 

eerder ECT gehad). In de behandeling is er random brief-pulse en ultrabrief-pulse 

toegepast. In deze studie is niet gekeken naar het effect van de verschillende soorten 

pulse op het cognitief functioneren. Deze factoren kunnen allen een eigen invloed 

hebben op de prestatie, waar geen rekening mee is gehouden in dit onderzoek (Prudic, 
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2008). In het in de inleiding besproken artikel van Pluijms et al. (2002) is geen 

significant verschil gevonden op het effect van de ECT behandeling bij een groep die 

adequate en een groep die geen adequate medicatie heeft gekregen, maar toch is ook 

een mogelijk effect van de medicatie niet uit te sluiten.  

Het onderzoek krijgt na de behandeling een naturalistisch design. Dit is realistisch in 

een klinische setting, maar in een onderzoekssetting is het moeilijker om harde 

conclusies te trekken aan de hand van de verkregen gegevens. Er moet rekening 

worden gehouden dat er in de gegevens van 3 maanden na de behandeling ook 

patiënten zitten waarbij de unilaterale behandeling opgevolgd werd door bilaterale 

behandeling. Dit geeft een extra variabele in het onderzoek, waarmee geen rekening is 

gehouden.  

Het is niet mogelijk om de conclusies te generaliseren doordat er zoveel variabelen 

zijn waarvan de invloed onbekend is. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek en of herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten zal opleveren.  

Er is sprake van een grote fouten variantie bij een aantal uitkomsten, die de kans op 

het vinden van een significant effect klein maakt. Hierdoor is de kans op een type II 

fout groter; wat inhoudt dat een hypothese onterecht verworpen wordt.  

Een andere beperking van dit onderzoek is dat de statische power in veel gevallen 

laag is, zodat het niet mogelijk is om uitspraken te doen over die resultaten. 

Het executief functioneren is een cognitieve functie die moeilijk van andere functies 

los te koppelen is. Dit heeft als gevolg dat testen die executieve functies meten vaak 

een beroep doen op andere cognitieve functies, waardoor het moeilijk is om een 

geïsoleerd effect van ECT op executieve functies te meten. De functie wordt sterk 

beïnvloed door andere cognitieve disfuncties zoals een vertraagde cognitie en een 

aandachtsdisfunctie, die mogelijk beïnvloed kunnen worden door ECT (Ingram et al., 

2008).  

Betreffende de construct validiteit kan er afgevraagd worden of de ANT en de fluency 

wel de beste testen zijn om het executief functioneren betrouwbaar te meten. Ze 

komen met elkaar overeen dat ze beiden de functies set-shifting en response inhibitie 

van het executief functioneren meten, maar misschien zijn de testen, met name de 

fluency, teveel afhankelijk van de andere cognitieve functies. Of zoals Azuma et al. 

(2007) stellen richt de fluency zich meer op set-shifting en de ANT meer op response 

inhibitie. Mogelijk bestaan er betere testen of ze moeten nog ontwikkeld worden die 

beter instaat zijn om hetzelfde deel van het executief functioneren te meten.  
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Het verwachte negatieve effect van ECT is niet aangetoond, maar dat kan geflankeerd 

zijn door de verbeterde depressie symptomen waardoor negatieve effecten op cognitie 

gecompenseerd werden door de verbetering als gevolg van vermindering depressie. 

Wanneer de meting na de behandeling significant slechter is (Van den Broek et al., 

2005). Daar is hier geen sprake van. Er moet rekening gehouden worden met een 

mogelijke vertekening in het voordeel van de ECT. Dit is mogelijk het geval doordat 

de depressie afneemt wat een groter positief effect heeft op de cognities dan eventueel 

het negatieve effect van de ECT. Zo wordt het negatieve effect van de ECT 

verbloemd door het positieve effect op de cognitie door de afname van de depressie. 

Op de verschillende testen waarbij geen significant verschil is gevonden, zijn er vaak 

wel verbeteringen in de reactietijd te zien. Bij de interpretatie moet rekening 

gehouden worden dat het een kleine groep patiënten betreft en dat er binnen deze 

kleine groep ook nog eens veel missing data is. Hiervoor zijn meerdere verklaringen 

mogelijk. De ANT is een computertest die lastig is met name voor ouderen. Het is 

mogelijk dat de ouderen patiënten minder in staat zijn geweest om de test te 

volbrengen dan de jongere patiënten en daardoor meer uitval is in deze groep. Dit 

heeft een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Een andere 

verklaring kan zijn dat de patiënten die niet in staat waren om de ANT te maken, veel 

last hadden van de depressie of de effecten van de ECT behandeling. Van negen 

patiënten waarvan de MADRS score bekend is hebben vijf patiënten de ANT niet 

gemaakt, hiervan hebben twee patiënten alleen de ANT gemaakt wanneer hun 

MADRS score laag was (geen depressie aanwezig), en hebben drie patiënten met een 

alleen maar afnemende MADRS score de ANT nooit gemaakt. (Hierbij zijn de 

gegevens van maar één locatie meegenomen, omdat op de andere locatie vaker om 

onduidelijke reden geen ANT is afgenomen.) Als de uitval daadwerkelijk aan de 

bovenstaande verklaring te wijten is, zijn de resultaten die nu uit het onderzoek zijn 

gekomen veel te positief. Om de conclusies betrouwbaar te houden moet deze groep 

geïdentificeerd worden en in acht genomen worden bij het vormen van een conclusie.   

Door de kleine groep is het niet mogelijk om kleine effecten significant aantoonbaar 

te maken. Daar is een groter aantal patiënten voor nodig. Zoals al eerder in de 

inleiding vermeld, is dit een klein deel van een groter lopend onderzoek. Mogelijk dat 

er uiteindelijk in dit onderzoek wel de kleine effecten significant kunnen worden 

aangetoond.  
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De ANT als computertest kan op zich al een nadeel zijn. Ouderen zijn motorisch vaak 

minder goed dan jongeren, en kunnen meer moeite hebben met het reageren via 

knoppen op de computer. Het is nodig om de gegevens van de ouderen en de jongeren 

te matchen, of in ieder geval zou er een gelijke leeftijdsverdeling moeten zijn. Er is 

een grote variatie in leeftijd wat het onderzoek niet ten goede komt. De reactietijden 

van de ouderen zullen aanzienlijk langzamer zijn en blijven. De vraag is of het 

verschil tussen de reactietijden van de ouderen en de jongeren in verhouding gelijk 

blijft. Ook tussen het cognitief functioneren van de ouderen en de jongeren zit een 

groot verschil, waar binnen dit onderzoek geen rekening mee gehouden is. Dit is in 

principe geen probleem voor een within-subject design, maar wanneer dit niet 

gematched of gelijk verdeeld is, zoals in dit onderzoek, wordt de betrouwbaarheid 

aangetast.  

Een laatste nadeel is dat bij het gebruik van een pre-post opzet de patiënten al weten 

wat ze kunnen verwachten en zijn daardoor mogelijk minder gespannen voor de post-

testen dan voor de pre-test. Hierdoor zouden de prestaties op de post-testen beter 

kunnen zijn, wat niet toe geschreven mag worden aan het effect van de ECT 

behandeling.  

Vervolgonderzoek 

Er is nog veel onderzoek naar het executief functioneren nodig. Het is een belangrijk 

deel van de hogere cognitieve functies wat uiterst nauw samenhangt met de lagere 

cognitieve functies zoals bijvoorbeeld aandacht.  

In dit onderzoek lijkt de ECT behandeling geen invloed te hebben op de aandacht en 

de concentratie, gemeten met de baseline speed van de ANT. Er zou nog uitgebreider 

onderzoek gedaan kunnen worden naar het effect van ECT op de aandacht en 

concentratie, om vast te stellen of de ECT daadwerkelijk niet van invloed is. Wanneer 

dit wordt bevestigd kan vastgesteld worden dat de gemeten effecten in dit onderzoek 

ook daadwerkelijk te maken hebben met het executief functioneren en het niet een 

invloed is van de aandacht en concentratie. 

Naar aanleiding van dit huidige onderzoek is het aan te bevelen dat volgend 

onderzoek gebruik maakt van een grotere groep mensen waarbij zo veel mogelijk van 

de aanwezige variabelen constant gehouden worden en de missing data 

geminimaliseerd worden. Misschien komen er dan meer significante effecten uit en 

worden er kleinere effecten ook aangetoond.  
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Andere interessante punten om te onderzoeken zijn, in hoeverre de verbetering 

samenhangt met het afnemen van de ernst van de depressie. Hoe groot is nou eigenlijk 

het effect van een depressie op het executief functioneren? De eerste periode na de 

behandeling herstelt een groot deel van de patiënten zich van de cognitieve 

bijwerkingen, maar het is nog niet duidelijk hoe groot dat deel is en op welk termijn 

het herstel maximaal is (Ingram, 2008). Hier kan nog verder onderzoek naar gedaan 

worden.  

Een ander interessant onderzoek zou kunnen zijn naar het effect van de ECT op de 

hippocampus en zijn uitwerking naar het executief functioneren. Zoals in de inleiding 

genoemd heeft de hippocampus een coördinerende functie in het executief 

functioneren. De hippocampus speelt een rol in geheugenprocessen, welke aangetast 

worden door de ECT, maar heeft ook een taak in het aansturen en coördineren van de 

executieve functies.   

Vanuit het oogpunt van de cognitieve neurowetenschappen wordt consolidatie 

beschreven als biologische veranderingen die ten grondslag liggen aan het langdurig 

opslaan van geleerde informatie. Wanneer er schade is aan de mediale temporale 

kwab worden niet alle door het hele leven gevormde declaratieve herinneringen 

gewist. Verder weten we dat de hippocampus niet de opslagplaats van alle kennis 

verzorgt. De mediale temporale kwab lijkt het proces van het vormen van nieuwe 

herinneringen te ondersteunen, waarbij de hippocampus cruciaal is. Het sterkste 

bewijs voor de rol van de hippocampus in de consolidatie van informatie komt uit 

onderzoek wat aantoont dat bij amnesie patiënten specifiek retrograde amnesie 

optreedt in de jaren voorafgaand aan de schade aan de mediale temporale kwab of 

diencephalon. Dit patroon ondersteunt niet de rol van de hippocampus in de opslag 

maar een rol in de consolidatie. Een gedachte hierover is dat de consolidatie de 

associatie tussen aangeboden stimuli en eerder opgeslagen informatie versterkt. De 

hippocampus zou deze versterking coördineren, maar de opslag vindt plaats in de 

neocortex. Dit houdt in dat wanneer het consolidatieproces af is, de hippocampus 

verder niet meer nodig is voor het opslaan of ophalen. Ook al worden de 

herinneringen opgeslagen in de neocortex, blijft de hippocampus cruciaal voor de 

consolidatie (Gazzaniga et al., 2002). Een hypothese die het (tijdelijk) cognitief 

disfunctioneren na behandeling met ECT zou kunnen verklaren is dat de werking van 

de hippocampus wordt ontregeld/beschadigd door de ECT, waardoor mogelijk de 

klachten ontstaan. 
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Depressie kan ook zorgen voor een ontregeling van de hippocampus bleek uit een 

studie van O’Brien et al., (2004). De depressieve proefpersonen hadden een 

significante volume afname van de rechter hippocampus. Ook bleek dat de cognitieve 

disfuncties waarschijnlijk veroorzaakt door de depressie, te blijven bestaan tot zelfs 6 

maanden nadat de depressie in remissie was. Deze hele periode waarin sprake was 

van cognitief disfunctioneren werden er verhoogde cortisol waardes gemeten in het 

speeksel. Het zou interessant zijn om te kijken wat het effect van de ECT behandeling 

op de cortisol waardes is.  

De resultaten uit de hierboven voorgestelde vervolgonderzoeken kunnen 

verduidelijking bieden over waardoor de hippocampus beschadigd raakt en welk 

effect dit heeft op zowel het cognitief functioneren als het executief functioneren.   

Conclusie 

In dit onderzoek kan geen negatieve invloed van de ECT behandeling worden 

aangetoond. Er is wel een significante verbetering van de prestatie gevonden 3 

maanden na de behandeling. Ook is de afname van de depressie na de ECT 

behandeling aangetoond. Om een effect van de ECT op het executief functioneren uit 

te kunnen sluiten is nog verder onderzoek nodig.  
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