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Voorwoord
Max Fink
The publication of a Dutch textbook on electroconvulsive therapy (ect) by collaborating
expert practitioners is a high-water mark in the history of the treatment. Developed in the
1930s, the treatment’s efficacy in the relief of serious mental illnesses became quickly
apparent. Catatonic stupors and delirium, suicidal depressions, and paranoid and aggressive psychoses were quickly relieved. Intravenous sedation to relieve anxiety, chemical
muscle relaxation to prevent fractures, and forced oxygenation assured safe procedures
that were quickly hailed and are now the world-wide practice of ‘modified ect’.
Insulin coma therapy and leucotomy were tested as ect alternatives. Both were poorly
effective, highly riskful of death and injury, and were soon replaced by chlorpromazine
and neuroleptic drugs. Many in the public and the professions believed their faults and
risks to also be the faults of ect, casting a negative aura on ect.
The psychiatric community became enthusiastic about the Freudian image of the mind,
ascribing mental illnesses to childhood trauma with relief assured by exploring the
unconscious mind in hours of psychotherapy. These popular treatment models were
incompatible, ect use was spurned, and many states legislated against its use.
The enthusiastic promises of the initial efficacies with psychotropic drugs led to abandonment of ect clinics. By the 1970s, however, as patients and families found the medications insufficient for many illnesses, they asked physicians what else that might be effective. ect clinics were hesitantly reopened but availability of ect remained low throughout
the world.
In 1975, as a consultant to Organon in Oss (the Dutch compagny), I became acquainted
with a staff pharmacologist whose wife became psychotic depressed. He sought ect but
was unable to find an active clinic. She successfully suicided. Professional queries about
the relative efficacy of Organon’s medicines and ect led the research director at Organon
to arrange a lecture tour on ect for me at six university centers in October 1988. I was well
received with interested audiences of medical students and senior physicians. Subjects
frequently discussed were the ethics of consent, the severity and risks of brain damage,
the loss of memory in the elderly, and my understanding of the mechanism of how seizures induced better behaviors. On my last day, the discussion fell unusually flat. I had
described ect’s efficacy in relieving suicidal behavior. At the coffee break I asked students
why my reception was so cold. Reluctantly, in hesitant voices, they said that my discussion
of suicide was in poor taste, since the Professor’s patient had suicided that morning at the
hospital. (ect was not available.)
ect clinics slowly opened. In April 1995 practitioners met at a symposium of the ‘Werkgroep ect Nederland’ at Slot Zeist to discuss what was known about the treatment. Indications, how seizures affect behavior, and features of the electric stimulus were discussed by the Dutch physicians and American guests Richard Abrams and me. Bas Verwey
presented a video of the Chinese method of electroacupuncture, an innovative method of
inducing seizures using low energy currents through acupuncture needles.
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is well revived in the Netherlands today. A 2008 survey of ect use reported active
treatment facilities at each of the eight university centers, 16% of 86 general hospitals,
and 11 of 46 psychiatric hospitals. A national guideline for effective ect was published in
2010. The numbers of treatments in 2015 showed a 16% increase over 2008. The present
multiauthored text by the nation’s active practitioners will solidify the gains made in the
practices today.
Dutch clinical research is equally impressive. A Medline search since 2000 finds more
than 62 published studies in major journals on melancholic depression, catatonia, delirium, continuation ect, seizure thresholds, and intracranial pressure, attesting to the
ongoing enthusiasm. A report that the efficacy of ect in psychotic depressed was more
effective for longer periods than for non-psychotic depressed by Birkenhäger, Van den
Broek, Mulder and De Lely received the Best Paper award of the The Journal of ect in
2006.
The revived interest in ect in the Netherlands joins similar revivals in the past decade
in German speaking countries, France, the United Kingdom, Brazil, and Canada. Dutch
leaders are to be commended on their successful effort to revive this effective treatment
and for their continuing contributions to optimizing the practice and our understanding
of its mechanism.
ect

February 26, 2019
Max Fink, M.D.
Professor of Psychiatry and Neurology Emeritus,
Stony Brook University, New York

Algemene inleiding
Bastiaan Verwey & Jeroen van Waarde
Het aanschouwen van de ernstige ontregeling van een patiënt met een psychotische
depressie, waarbij deze snel ademend, zeer angstig en aanklampend lijdt en de familie
wanhopig smeekt om een oplossing, zal menig klinisch werkende psychiater bijblijven.
Het leed is vaak zó intens dat een snelle en doeltreffende aanpak vereist is. Elektroconvulsietherapie (ect) is daarbij vaak een levensreddende interventie. Ook kan ect de kwaliteit
van leven van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening sterk en snel doen
verbeteren. Helaas wordt ect vaak niet direct ingezet om deze ernstig zieke patiënten
te behandelen. Te betreuren is dat ect nog steeds een van de meest angstaanjagende en
gestigmatiseerde behandelingen is die er in de geneeskunde bestaan. Hoe kan dit contrast zo groot zijn? In dit Leerboek elektroconvulsietherapie proberen wij een overzicht te
geven van de huidige stand van zaken van de dagelijkse ect-praktijk en de meest recente
wetenschappelijke inzichten op dit gebied. Inzicht in de historie en ontwikkeling in de
twintigste eeuw van ect helpt te begrijpen hoe ect heden ten dage toegepast wordt. Het
voorliggende leerboek is daarom ingericht in drie delen: een klinisch-wetenschappelijk,
een basaal-wetenschappelijk en een maatschappelijk deel.
In het eerste deel komen de verschillende klinisch-wetenschappelijke aspecten van ect
aan de orde. Praktische en wetenschappelijk onderbouwde kennis betreffende de indicatiestelling en effectiviteit van ect (hoofdstukken 1 en 2) worden eerst beschreven. Deze
effectiviteit moet altijd, per patiënt, afgewogen worden tegen de te verwachten bijwerkingen (hoofdstuk 3) van deze behandeling. ect is een praktische behandeling; de psychiater
moet letterlijk ‘de mouwen opstropen’. In een kwartier tijd worden diverse handelingen, in een strikte volgorde en routinematig, in samenwerking met de anesthesioloog,
anesthesiemedewerker en ect-verpleegkundige toegepast (hoofdstuk 4). Zoals bij elke
medische handeling zullen vooraf bepaalde risico’s moeten worden ingeschat. Er zijn
vooral relatieve contra-indicaties voor ect en voor sommige ‘hoog-risicopatienten’ zijn
voorzorgsmaatregelen nodig (hoofdstukken 4 en 5). De psychiater zal bij iedere patiënt
een uniek behandelplan vaststellen, waarbij een keuze gemaakt wordt voor de toe te dienen doseringsstrategie, de toe te passen stimulusparameters en de elektrodeplaatsing
(hoofdstuk 6). Om de effectiviteit en bijwerkingen van ect te kunnen monitoren vinden
fysische en psychometrische metingen plaats (hoofdstuk 7). Ten slotte zal de psychiater
op een gegeven moment willen of moeten stoppen met de ect, omdat het optimale effect
is bereikt of omdat de behandeling geen meerwaarde (meer) lijkt te hebben. Na het beëindigen van de initiële ect-kuur zal de psychiater een vervolg-behandelplan moeten vaststellen met de patiënt, waarbij gekozen kan worden uit verschillende opties, waaronder
psychofarmacologische vervolgstrategieën en/of onderhouds-ect (hoofdstuk 8).
In het tweede deel van dit leerboek komen de basaal-wetenschappelijke aspecten van ect
aan bod. Waar vroeger, wellicht vooral uit pragmatische oogpunten, ect zonder basale
kennis werd toegepast (‘Druk op de knop en er komt een insult dat helpt’), bestaan er
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sinds het begin van de eenentwintigste eeuw meer inzichten over de techniek en de werkingsmechanismen van ect. In dit deel worden allereerst voor ect relevante aspecten
van de elektriciteitsleer beschreven (hoofdstuk 9). De elektrische pulsen bij ect worden
tegenwoordig toegediend met veilige apparatuur. In het Nederlandse taalgebied zijn twee
apparaten in omloop; kennis en inzicht bij de psychiater in de techniek en werking van
deze apparatuur zijn daarbij essentieel (hoofdstuk 10). De elektrische stimulus die het
apparaat voortbrengt stroomt tijdens de toediening door het hoofd van de patiënt. Dit proces verloopt niet zonder slag of stoot. De elektrische stimulus komt diverse anatomische
barrières tegen voordat deze het hersenweefsel bereikt en kan verschillende neurofysiologische processen in werking zetten (hoofdstuk 11). De neurofysiologische processen (‘het
epileptische insult’) kunnen zichtbaar gemaakt worden op het elektro-encefalogram (eeg)
en het is belangrijk dat de psychiater het ontstaan van het eeg-signaal kan begrijpen en
deze parameters kan interpreteren (hoofdstuk 12). Inmiddels zijn er ook meer studies die
rapporteren over de mogelijkheden om behandeleffecten (van onder meer ect) te voorspellen. De wetenschappelijke inzichten betreffende deze biomarkers van effectiviteit en/
of bijwerkingen lijken veelbelovend voor de toekomst van ect (hoofdstuk 13). Van oudsher
meten psychiaters en psychologen de effectiviteit en bijwerkingen van ect door middel
van psychometrische instrumenten. De laatste jaren is er veel meer bekend geworden
over de neuropsychologische uitkomsten (‘de geheugenproblemen’) op de korte en langere termijn van ect, en de werkingsmechanismen van de menselijke geheugenfuncties
die door ect worden beïnvloed (hoofdstuk 14). Ten slotte wordt het basaal-wetenschappelijke deel van dit leerboek afgesloten met een overzicht van de effecten die ect heeft op
het menselijk lichaam in zijn geheel en de hersenen in het bijzonder. Inmiddels zijn er
diverse hypotheses geformuleerd betreffende de werkingsmechanismen van ect. Voor
elke theorie zijn weliswaar bepaalde neurobiologische aanwijzingen gevonden, maar hét
werkingsmechanisme van ect is nog steeds niet opgehelderd (hoofdstuk 15).
In het derde en laatste deel van dit leerboek wordt ingegaan op de maatschappelijke aspecten van ect. Er zijn weinig medische behandelingen die zo sterk in de maatschappelijke
belangstelling (en afkeuring) staan als ect. Het hebben van kennis en een overzicht van
de rijke historie van ect, wereldwijd en zeker ook in Nederland, is essentieel om deze
behandeling neutraal en met de juiste intenties uit te kunnen voeren (hoofdstuk 16).
Vele patiënten hebben ect wereldwijd ondergaan. Sommigen schreven daar boeken over
en diverse patiënten zijn in films en in tv-series verschenen. Sommige patiënten leven
nog dankzij de ect die ze ondergingen. Er zijn er ook die blijvende geheugenproblemen
aan ect hebben overgehouden. Het is in elk individueel geval nodig om vanuit het patiëntenperspectief te bezien of een ect meerwaarde zal hebben, en hoe een patiënt kan
omgaan met de angst die deze behandeling kan oproepen (hoofdstuk 17). Omdat er altijd
een afweging gemaakt moet worden of de risico’s van het ondergaan van ect (inclusief
het worden gestigmatiseerd als ‘ect-patiënt’ of ‘ect-psychiater’) opwegen tegen de te verwachten voordelen van de behandeling, zijn ethische kwesties vaak zeer relevant (hoofdstuk 18). Mag een psychiater een ernstig zieke, wilsonbekwame patiënt ect geven als deze
‘informed’ toestemming voor de behandeling geeft, ‘omdat hij toch wel doodgaat en ect
een goede straf is’? Is het ethisch te verantwoorden om een levensreddende behandeling
te onthouden aan een patiënt, omdat de wettelijk vertegenwoordigers bezwaren hebben
tegen ‘zo’n inhumane behandeling’? Bij het toepassen van ect in de dagelijkse prak-

Algemene inleiding

tijk komt veel organisatie kijken. Allerlei zaken moeten organisatorisch geregeld zijn,
waaronder het voldoende opleiden van artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Ook zal
de kwaliteit van de behandeling hoog moeten zijn (en blijven) om verantwoord te kunnen werken met deze meest zieke patiëntengroep. In Nederland is de capaciteit van ect
beperkt, en dit vraagt ook om een goede verdeling van deze schaarse, maar intensieve,
vorm van complexe patiëntenzorg (hoofdstuk 19). Uiteindelijk valt of staat alles met goede
voorlichting over ect. Als patiënten, hun naasten, hun behandelaars en andere betrokkenen niet voldoende ingelicht zijn over de voor- en nadelen van ect, dan kan een adequate
verwijzing en/of behandeling niet plaatsvinden. Opmerkelijk genoeg valt in de praktijk
op dat patiënten zélf vaak niet zoveel bezwaar tegen ect hebben, maar dat hun familieleden en/of behandelaars veel meer bedenkingen hebben. Onbekend maakt onbemind.
Maar veel erger: onvolledige, gekleurde en/of verkeerde voorlichting geeft onterechte
afwijzing van een behandeling en daarmee kans op onderbehandeling en een slechte(re)
prognose. Neutrale en wetenschappelijk goed onderbouwde voorlichting, aansluitend op
het kennis- en ervaringsniveau van de patiënt en betrokkenen, zal helpen om ect goed tot
haar recht te laten komen (hoofdstuk 20).
Wij hopen dat dit Leerboek Elektroconvulsietherapie voorziet in de behoefte van psychiaters, psychiaters in opleiding, anesthesiologen, anesthesiologen in opleiding en andere
ggz-professionals, betrokken bij de zorg voor genoemde patiëntengroepen. Laat ons
vooral weten welke aspecten u in deze eerste versie van het Leerboek mist, en waar u
aanvullingen en/of correcties op deze tekst heeft, zodat we deze bij een volgende uitgave
kunnen verwerken (via info@boompsychiatrie.nl). Uit onze eigen jarenlange praktijk
hebben wij geleerd dat volledige openheid en zichtbaarheid over het toepassen van ect,
én het doen van wetenschappelijk onderzoek naar deze behandeling, erg helpt om de
behandeling goed te laten verlopen. Het meemaken van een patiënt, die zienderogen
met enkele ect-sessies herstelt vanuit een ernstige psychotische depressie, is een van de
dankbaarste activiteiten die een psychiater en de andere betrokken hulpverleners in de
dagelijkse praktijk kunnen ervaren. De verwondering en fascinatie, die er altijd opnieuw
zijn als een patiënt na één enkele sessie weer gaat eten en spreken, maakt de ect soms
een bijna magische handeling. We zouden bijna hopen dat hét werkingsmechanisme van
ect niet wordt ontdekt, zodat deze behandeling altijd bijzonder zal blijven en ons blijft
vervullen met dankbaarheid dat ect bestaat.
Arnhem, maart 2019
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Deel I

Klinisch-wetenschappelijke aspecten

Inleiding
In dit deel worden de klinisch-wetenschappelijke aspecten van elektroconvulsietherapie
(ect) beschreven. De bedoeling is dat de dagelijkse, klinische praktijk centraal staat.
Welke patiënten kunnen effectief met ect worden behandeld (hoofdstuk 1 en 2)? Hoe
groot is die effectiviteit dan? Welke bijwerkingen kunnen patiënten en hun naasten verwachten van ect (hoofdstuk 3)? Er volgt een uitgebreide beschrijving van de praktische
uitvoering van de ect, inclusief de anesthesiologische aspecten en de invloed van comedicatie (hoofdstuk 4). Welke handelingen kan een patiënt voor, tijdens en na een ect-sessie
op de behandelkamer verwachten?
Bepaalde patiënten hebben een ‘hoog-risicoprofiel’ in relatie tot de behandeling. Dit kan
een verhoogd risico op complicaties van de anesthesie (inclusief de spierverslapping) zijn,
maar ook de gevolgen van de uitwerking van een insult op de hersenen en de rest van
het lichaam (hoofdstuk 5). Welke voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden om de
bijwerkingen te voorkomen en/of te beteugelen?
Omdat de effectiviteit van ect afhangt van de technische manier waarop de behandeling
wordt toegepast, wordt uitgebreid beschreven welke vormen van elektrodeplaatsing toegepast kunnen worden met welke uitwerking (hoofdstuk 6). Ook wordt een beschrijving
gegeven van de beschikbare doseringsstrategieën, de toe te passen stimulusparameters
(pulsbreedte, pulsfrequentie en stimulus train duration) en de prikkeldrempelbepaling. Al
deze technische behandelvariabelen kunnen invloed hebben op de effectiviteit, de bijwerkingen en de totale behandelduur van de ect-kuur.
Apart wordt aandacht besteed aan de fysische en psychometrische metingen die voor,
tijdens en na de ect-kuur kunnen worden toegepast om de voortgang en de effectiviteit te
monitoren (hoofdstuk 7). Hiermee worden de patiënten, de naasten, de behandelend psychiaters en de overige hulpverleners zo goed mogelijk geïnformeerd over de voortgang
van de behandeling. Ten slotte wordt ingegaan op het vervolg na een ect-kuur, waarbij de
farmacologische mogelijkheden en vervolg- en onderhouds-ect aan bod komen (hoofdstuk 8). Hoe groot is de kans op recidief na een ect-kuur? Hoe ervoor te zorgen dat een
herstelde patiënt zo lang mogelijk stabiel blijft na een ect-kuur? Welke opties zijn er voor
de patiënt als ect onvoldoende herstel heeft gebracht? ect is nooit een behandeling ‘op
zichzelf’, het is altijd ingebed in een groter geheel met voor- en nazorg.
Na lezing van Deel I heeft de lezer meer kennis en inzicht over de praktische gang van
zaken bij patiënten voor, tijdens en nadat zij ect hebben ondergaan.

