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1. Inleiding

De workshop neuropsychofysiologie is georganiseerd op initiatief van het
Wetenschappelijk Genootschap VOOl de Biomedische en Gezondheidstechnologie.

De direkte aanleiding voor deze verkennende aktiviteiten werd gegeven door
de impliciet en expliciet uitgesproken vermoedens van een aantal medici dat

een verkenning van mogelijke bijdragen vanuit verschillende technische we
tenschappen iets zou kunnen betekenen voor de diagnostiek van psycho-fysio

logische processen.

Een kleine stuurgroep is daarop gestart met een bi1aterale overlegronde met
een beperkt aantal beroepsbeoefenaren en onderzoekers, die deskundig mogen

worden geacht binnen een of meer van de disciplines: neurologie, fysiologie,

psychologie, farmacologie en technologie. De resultaten van deze gesprekken

zijn gebundeld in een werkrapport [1] dat a1s uitgangskader heeft gefungeerd

voor de workshop.

De doelste11ingen van deze workshop kunnen worden omschreven a1s:

- Een interdisciplinaire verkenning van raakvlakken tussen neurologie, fy

siologie, psychologie en technologie

- een verkenning van de zinvolheid van samenwerking tussen twee of meer van

deze disciplines

identifikatie van theaa's voor nieuwe onderzoekontwikkeling

- identifikatie van onderwerpen waarop kennisoverdracht tussen genoe.de
disciplines zinvol is

wetenschapsvoorlichting i.c. het toegankelijk maken van inzichten binnen

de diverse disciplines voor een bredere doelgroep

- bezien hoe vanuit natuurwetenschappelijk en technologische kennis en vaar

digheden zinvolle bijdragen mogelijk kunnen zijn binnen een nog nader aan

te geven gebied van de neuropsychofysiologie.

Deze workshop is op dit onderwerp een eerste met zulk een brede multi-disci
plinaire samenstelling. De uitspraken hier vermeld zijn uiteraard op per
soonlijke titel gedaan en bedoeld voor de onderlinge beeldvorming van de

deelnemers aan de workshop. Opgemerkt wordt dat situatie-beschrijvingen

incidenteel en lokaal bepaald kunnen zijn zodat veralgemeniseringen voorals

nog voor rekening van de lezer dezes zijn. In de verslaglegging is gestreefd

om het vaak gehanteerde vakjargon binnen de verschillende vakgebieden zoveel
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moqelijk te ver.ijden. De stuurqroep is de deelnem~rs aan deze workshop

erkentelijk voor de wijze waarop zij hun bijdragen hebben geleverd. Een

bijzonder woord van dank is op zijn plaats aan het adres van Prof. C.R.M.M.

de Bruyn, voor de stimulerende en doelmatige wijze waarop hij deze gedach

tenwisselinq als voorzitter heeft qeleid.

Paragraaf 2 geeft de openingsstatements van de deelnemers. In de par. 3 tIm

8 wordt verslaq qedaan van de qedachtenwisselingen op deze workshop. In

paragraaf 9 wordt het kader gegeven waarmee de deelnemers een verdergaand
overleq zinvol achten.
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2. Openinqsstatements

In de kennismakingsronde waarmee deze workshop wordt gestart geven de deel

nemers aan hoe hun relatie is met het thema neuropsychofysiologie. Vanuit de

eigen specifieke discipline wordt daarbij een stellingname verwoord en enig

kommentaar gegeven op uitspraken en stellingnames van de andere deelnemers

zoals deze weergegeven zijn in de memo's over de voorbesprekingen. [1]

Brouwers:--------
Hoofd van het buro Biomedische en Gezondheidstechnologie van de TH Eind-
hoven. Lid van de stuurgroep voor deze workshop. De funktie hierin is een

katalyserende voor de dialogen welke over de grenzen van de eigen discipline

heen gevoerd worden.

Declerck:--------
Epilepsiecentrum MKempenhaeghe MHeeze. Oorspronkelijk huisarts, later zenuw-

arts en neuroloog met EEG-specialisatie. Gepromoveerd op slaaponderzoek.

Sekretaris van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie.

Binnen het thema van deze workshop zijn enige relevante onderzoekontwikke

lingen te noemen zoals:

- het 24-uursritme in relatie met de lichaamstemperatuur

- medikatie-effekten zoals de interaktie tussen antidepressiva en benzo-
diazepines

- vigilantie-onderzoek.

~!~!!~2~:

Polikliniek RPI Eindhoven. Als psychiater voornamelijk betrokken bij de

ambulante behandeling van vooral manisch-depressieve patienten. Goede stem

mingsregelingen voor manisch-depressieve patienten zijn wenselijk. De patho

logische uitslagen bij dit ziektebeeld zijn door iedereen goed en eenduidig

te diagnostiseren. Een adequate vroegdiagnostiek zou de basis moeten zijn

voor een snelle stemmingsregeling. M.b.v. farmaca is de manische toestand

goed en de depressieve toestand minder goed te behandelen. Het is echter
niet duidelijk hoe de farmaca ingrijpen. De huidige stemmingsregelingen zijn

te grof, fijnregeling is zeer wenselijk. De te grote rust op de afdelingen
wordt m.n. door medikatie veroorzaakt.

Betere meettechnieken moeten worden ontwikkeld. De tijdperceptie bij patien
ten zou een gegeven kunnen zijn voor een nieuwe methode.
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Veel patienten, via GAK/GMD verwezen, vertonen uitputtingsverschijnselen,

waarschijnlijk veroorzaakt door slaapstoornissen. Deze slaapstoornissen,

waarvoor de therapeutische mogelijkheden beperkt zijn, kunnen soms de oor

zaak zijn voor arbeidsongeschiktheid.

van Lier:--------
Psychiatrisch ziekenhuis -Huize Padua- Boekel. Ais psychiater met EEG-aan-

tekening omvatten de werkzaamheden de diagnostiek bij opname, poliklinische

begeleiding (en depotdosis), klinische begeleiding van chronische patienten

en enige EEG-diagnostiek.

Medikatie-effekten zoals tardieve dyskinesie en sociopathie (= het onmoge

lijk worden van gedeeltelijke resocialisatie bij chronische patienten) moe

ten onderzocht worden. Meer poliklinische behandeling is mogelijk en wense

lijk. Een poging moet worden ondernomen om te komen tot modelvorming van

ziektebeelden. In deze modellen moeten de invloeden van psycho-sociale en

psycho-somatische faktoren naast die van de psycho-farmaca verdisconteerd

kunnen worden.

Koster van Groos:----------------
Psychiatrisch Ziekenhuis -Coudewater- Rosmalen. Voorzitter van de werkgroep

biologische psychiatrie. Hoofdaktiviteiten zijn de kortdurende vervolgbehan

delingen van patienten direkt na opname en de assistenten-opleiding. De

diagnostiek in de psychiatrie is een mengvorm van a- (bekijken, beoordelen

eventueel aan de hand van vragenlijsten) en p (laboratoriumanalyses) -bena

deringen. De vraag is of deze a- en p-methodieken onderling vergelijkbaar en

aan elkaar toetsbaar zijn. Een andere vraag is waar de meet- en interpreta

tiefouten binnen kunnen sluipen. De mogelijke rol van de komputer in de

diagnostiek en therapie moet onderzocht worden.

Deimann:

Psychiatrisch Ziekenhuis -Huize Padua- Boekel. Farmaco-chemicus. Bijzondere

interesse voor de interactie tussen chemie en gedrag. De gedragsobservatie

moet geobjektiveerd en verbeterd kunnen worden. Een onderzoek in die rich
ting kan gestruktureerd worden door de gegevens uit observaties op een niet

te grate klinische psychiatrische afdeling automatisch te verwerken in een
passend programma.
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Het gebruik van krachtige geneesmiddelen zoals neuroleptica kan worden geop

timaliseerd. Enige non-invasieve meetmethoden welke hiervoor wellicht bruik

bare signalen geven kunnen aanknopingspunten bieden. Gedacht kan worden aan

de fijnmotoriek (met de hypothese: langzaam bewegen is ook langzaam denken?)

en de spraakanalyse (hoogte, duur, frequentie, inhoud). Parallel hieraan

zouden bloedspiegelmetingen kunnen plaatsvinden en op bruikbaarheid als

informatiedrager worden onderzocht.

~!~9~!:

Vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden, Afdeling Natuurkunde, TH Eind
hoven. Is binnen het onderzoek van de vakgroep betrokken bij het projekt

neuromagnetisme. Hij verzorgde een collegecyclus over hersenonderzoek. In

formatie uit neuro-magnetische metingen kan aanvullend zijn op die uit EEG

metingen. Signaalanalyseaethoden zoals BEAM bij EEG-opnamen kunnen dienstig

zijn voor medische diagnostiek. Het aantal signaalopnemers voor magnetische

signalen (squids) zal voor klinische toepassingen aanzienlijk uitgebreid

moeten worden. Siemens is bezig met de ontwikkeling van een array van opne

mers voor dit doel.

Koeman:

Wever Ziekenhuis Heerlen. Neuroloog met belangstelling voor de randgebieden

en overlappingen van de neurologie met aanverwante disciplines.

Psychiatrisch ziektebeelden kenmerken zich door funktiestoornissen in den

ken, voelen en handelen. De rol die de beide hemisferen hierin spelen is

geformuleerd in een aantal lateralisatiehypothesen. Korrelatie-onderzoeken

hiernaar worden wenselijk geacht.

Noten:

Psychiatrisch Centrum St. Anna, Venray. Farmacoloog. Aan de hand van bloed

spiegelmetingen bij patienten die anti-depressiva of neuroleptica gebruiken

kan men proberen om een optimalisatie van een farmacotherapie te bewerkstel

ligen. Dit is echter slechts .agelijk bij een statistisch verantwoorde

proefopzet, na het meten van voldoend grote aantallen patienten en in kombi

natie met uitvoerige evaluatiebesprekingen met aIle bij de therapie betrok
ken disciplines.

De onbekende mixture van spontaan herstel, placebo-effekten en bedoelde
therapeutische effekten en het vooralsnog beschikbaar zijn van slechts ~~n

objektieve, kwantificeerbare parameter (bloedspiegel) geeft direkt aan hoe

beperkt de waarde is van welke meetmethode dan ook.
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Cransveld:---------
Subfaculteit Psychologie RU Leiden. Inventariserend onderzoek naar kriteria
welke worden gebruikt voor klassifikatie c.q. diagnose van psychiatrische

stoornissen, i.h.b. naar de betrouwbaarheid, validiteit en objektiviteit van

de kriteria gebruikt in de DSMIII (Diagnostic Statistic Manual). Onderzocht

dient te worden wat de waarde van DSMIII kan zijn voor toepassing in een
expert-system en welke voor- en nadelen dit in de praktijk kan hebben.

Graafmans:---------
Buro voor Biomedische en Gezondheidstechnologie. Lid van de stuurgroep en
sekretaris VQor deze workshop.

De technologie mag in staat worden geacht een aantal meetmethoden aan te

reiken of te ontwikkelen die al of niet in verschillende koabinaties toege

past een bijdrage zou kunnen leveren aan de (vroeg) diagnostiek en het vol

gen van de therapie bij psychiatrische ziektebeelden.

Fysiologen en farmacologen kunnen een rol spelen bij de vertaling van klini

ache situaties naar meetmethoden en objektieve parameters. Klinici dienen na

te denken over de fenomenen die mogelijk geschikt zijn voor de ontwikkeling
van bruikbare meetmethoden.

p~-~!~!j~:

Voorzitter van deze workshop. Fysiologisch chemicus, vakgroep Instrumentele
Analyse, afdeling Scheikunde, TH Eindhoven. Gepromoveerd op onderzoek naar

het Lash Nyhar syndroom (agressief gedrag). Verder onderzoek verricht naar

de moleculaire basis van gedrag en de relatie tussen het neurologische en

immunologische systeem. Aangetoond is dat de moleculen die in het i ..uun
systeem aktief zijn ook een rol spelen bij bijvoorbeeld vluchtgedrag en
slaapinitiatie.

Deze workshop kan een spin-off betekenen voor bet onderzoek naar de analyse

van lichaamsvloeistoffen en van cellen. Ret onderzoek naar de vroege opspo

ring en herkenning van tumorcellen en hun afbraakprodukten in het bloed mag
hier illustratief voor zijn. De ontwikkeling van klinische diagnostica als

hulpmiddel voor de psychiatrische diagnostiek lijkt stuurbaar vanuit een
universele benadering.
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3. Gedachtenwisselinq

In interdisciplinaire ko••unikatie over komplexe processen zijn de hiervol

qende beqrippen uit de systeemleer funktioneel qebleken:

- modellen, protokollen

- variabelen hierin

- relaties daartussen
- informatie die de waarneembaarheid van de desbetreffende processen omvat

- moqelijkheden om deze processen te doen befnvloeden

- normen, qedachten over de richtinq waarin men zo'n proces wenst te sturen.

proces
(psychische storing)__________-.-j l-----&---_

(therapeutische)
beInvloeding

model
(protokol)

diagnostische)
informatie

normen

Figuur 1

In de psychiatrie moet men de totale mens bezien. Daarvoor beschikt men over

een verzamelinq van modellen. Echter in de totale mens spelen zovele varia

belen en relaties daartussen een rol dat dit 500rt modellen altijd een qrove

simplifikatie t.o.v. de werkelijkheid moet inhouden. In de psychiatrie zul

len de persoonlijk ervarinqen daarom ook een qrote rol moeten spelen bij het

toepassen van dit soort -qlobale- modellen.

De -meten-is-weten- - benaderinq van de technolooq biedt daarenteqen -har
dere- meetdata, maar op slechts enkele aspekten. Lanqs deze weq kan qeen

voldoende informatie bijeen gebracht worden om aIleen hiermee zekerheid te

kunnen verschaffen en alles dekkende uitspraken te kunnen doen over komplexe

psychische processen.
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De diskussies betroffen vele van de aspekten hierqenoemd en in een verschei

denheid aan samenhanqen. In de verslaqleqqinq is qetracht e.e.a. wat te

bezien vanuit het beqrippenkader uit de systeemleer.

In de hiervolqende paragraaf 4 worden de gedachten t.a.v. expert systems

samenqevat. In paraqraaf 5 qeven we diskussieprodukten rond het beqrip diaq

nostiek. Gebleken is dat het grootste deel van de gedachtenwisseling hierop

qericht is qeweest.

In een deel van de diskussie werd gepooqd om tot een reduktie van het onder
werp te komen. Dit wordt weerqeqeven in par. 6. Par. 7 qeeft een verslaq van

qedachtenwisselinq over het verloop van patientenpopulaties.

Enkele opmerkinqen over therapie-aspekten worden vermeld in par. 8.
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4. Expert systems

Bet begrip diagnostiek komt in de diskussies voor in verschillende samen

hangen met de begrippen zoals weergegeven binnen het algemene schema in de

inleiding (figuur 1).

Diagnostiek komt voor:

A: Ais meetdata sec
8: Als meetinformatie inklusief interpretatie model
C: Ais bovengenoemd maar dan gekoppeld aan een specifieke belnvloeding van

het proces.

Ais voorbeeld van het laatste geldt de diagnostiek van een persoonlijkheid

m.b.v. geneesmiddelen. In de psychiatrie is dit een veel toegepaste werk

wijze. Van Lier wijst op een aantal proble.en die zich hierbij voordoen. De

voorspelbaarheid van reakties is moeilijk. Eenmalige doses kunnen zeer uit

eenlopende reakties geven van bijvoorbeeld de Evoked Potentials in het

elektro-encefalogram.

De konklusie mag voorlopig duidelijk zijn dat in zo'n geval dus onvoldoende

faktoren worden meegenomen. Vooralsnog zal men moeten aksepteren dat men

voor een dergelijk komplex systeem niet voldoende variabelen kan meenemen.

In de wel meegenomen variabelen zit men dus, zoals bij veel medische proces

sen, met het probleem van de grote interpersoonlijke variabiliteit.

Dit wordt gezien aIs een andere formulering voor het verschijnseI dat elke

mens een te komplex en uniek geheel vormt voor het beschikbare arsenaal aan

modellen en meetbare informatie.

In de psychiatrie is men gegroeid naar een zekere konsensus over een aantal
fysiologische (meestaI chemische-) parameters aIs basis voor een medisch

handelen. Dit is samengevat in het zogenaamde -Diagnostic Statistic Manual
(DSM III)(Cransveld). De deelnemers aan deze workshop zijn met een grote

eenstemmigheid van mening dat vanuit de technologie nieuwe diagnostische
meetmogelijkheden ontwikkeld zouden kunnen worden.

Allen zijn er evenzeer van overtuigd dat voor de sturing van zo'n ontwikke
ling iets van een (holistisch) mensbeeld geformuleerd zou moeten worden met
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voldoende mogelijkheden om funktionele van zinloze ontwikkelingen te kunnen

onderscheiden.

Niemand verwacht dat zo'n metamodel voor dit alles echt mogelijk is. Een

poging om toch iets in die richting te ondernemen wordt toch zinvol geacht.

Vaar het gaat om komplexe situaties en vele uiteenlopende gegevens zien we
de zogenaaade ·expert systems· zich aandienen als doelmatig hulpmiddel voor

ordening en systematische aanpak van de problematiek.

Vat zou dit hier kunnen inhouden? In eerste instantie denkt men hierbij dan

uit te gaan van de bestaande consensus in het -Diagnostic Statistic Manual·

(DSM III). Dit zou men toegankelijk kunnen maken via een betrekkelijk een

voudig computerprogramma (computer assisted diagnosis).

Voor een aantal patientenkategorie~nkan men dan een ziekteproces gaan vol

gen met zoveel mogelijk data op adekwate wijze verwerkt in zo'n computer

programma.

Bij deze ekstra data denkt men aan gegevens zoals verkrijgbaar via EEG, MEG,
PET, gedragsanalyse, analyse van lichaamsvloeistoffen, belastingstesten b.v.

valium niet als therapeuticum maar als diagnosticum toegediend (Deiman). In

zoiets zouden ook nieuwe suggesties voor meetsystemen of diagnostische

methoden kunnen worden meegenomen. Belangrijk is dat in zo'n programma zowel

harde technologische aeetdata als informatie over gedrag, in globale termen

geformuleerd, kunnen worden meegenomen.

Zo'n computerprograama (expert system) dient dan op zoek te gaan naar korre

laties tussen deze verschillende gegevens en naar de omvang van de informa
tie per kategorie variabelen t.a.v. beschouwde processen. Verwacht mag wor

den dat men na zo'n excercitie beter weet wat men weI en wat niet van een
bepaalde inforaatie mag verwachten. Het moet kunnen leiden tot meer inzicht

hoe in bepaalde siutaties het meest zinvol keuzen voor diagnostische en

therapeutische verrichtingen gemaakt kunnen worden. Kortom: Vat wil men

weten, waarom wil men dat weten en hoe komt men het te weten?

Hiermee is globaal geschetst waaraan men in dit kader kan denken bij het
begrip -expert systems-.
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5. Diaqnostiek

In de systeemleer gebruikt men het begrip procesidentifikatie voor het ka
rakteriseren van komplexe dynamische verschijnselen. Een ander begrip in dit

verband is waarneeabaarheid (observability) i.e. het hebben van voldoende

informatie om echt iets funktioneel over zo'n proces te kunnen zeggen.

Voor vele biologische processen maar zeker voor het totale leefproces van
een mens is de daadwerkelijke waarneembaarheid zeer gering, tenminste nogal

eens te gering om er veel mee te kunnen doen. De geneeskunde moet hier mee

leven. Deze processen blijken te ingewikkeld voor de methoden die ons ten

dienste staal!.

In veel diskussieprodukten komt deze -methodologische barriere- tot uitdruk

king. We noemen hier een aantal naar voren gebrachte proble.en rond diaqnos

tische verrichtingen en richtgedachten om daar verbeterinq in tot stand te
brengen.

De meetresultaten uit laboratoriumsituaties zijn vaak niet of nauwelijks te
/ extrapoleren naar de toestand in de dagelijkse omgeving (Wielinga).

Bij manie is de effektieve werking van Lithium bekend. Op diverse plaatsen
tracht men deze werking te meten. Lithium heeft echter geen metabolieten,

noch is er iets bekend over de neurofysiologische achtergronden van deze

werking. Wordt hiervoor toch een goede meetmethode ontwikkeld dan zou deze

ook van betekenis kunnen worden als hulpmiddel voor vroegdiagnostiek (Dei
man) .

Vroegdiagnostiek en elkaar uitsluitende typeringen van ziektebeelden zijn
moeilijke onderwerpen. Bij schizofrenie is ze1fs een eenduidiqe definitie a1

een complexe zaak. Zo kent men b.v. een -type I- met een aantal positieve

symptomen en een -type II- met negatieve symptomen, waarbij een voortdurende

verslechtering van de toestand optreedt veroorzaakt door endogene ziek
makende faktoren (Koster van Groos).

Wellicht is vroegdiagnostiek haalbaar m.b.v~ een aantal morfologische para
meters zoals bijvoorbeeld ventrikelvergroting, atrofie. Deze parameters

kunnen op bruikbaarheid worden onderzocht via kombinaties van NMR en CT
scanning voor elke -verdachte· patient (Kruger).
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Een effektievere vroegdiagnostiek is via een ander circuit beter bereikbaar.

Een groep ervaren deskundigen zou een annamnistische vragenlijst op kunnen

stellen voor huisartsen. Hierin zouden een vijftal symptomen kunnen worden

meegenomen. Het 500rt symptoom waar hier aan gedacht wordt is b.v. vermoeid

heid. De groep ontwikkelingsneurologie van Prechtl (RUG) is aktief op dit

gebied. Men zou zich kunnen richten op de vroegherkenning van bijvoorbeeld

de manisch depressieve psychose (Declerck).

Als beperkende faktoren hierbij ziet men:
- de komplexiteit van de interpretatie-modellen

- de kosten van dergelijk onderzoek

- de reproce~rbaarheid van de metingen.

Na een uitgebreide diskussie konkludeert De Bruyn dat de aanwezigen het

zinvol achten om de gedachten te richten op de ontwikkeling van annamnis

tische vragenlijsten die het mogelijk maken om systematische analyses op te

stellen van ~n de verzameling klachten van de patient en van zijn gedragspa

troon en dan op zodanige wijze dat beide analyses gelntegreerd kunnen worden

tot een uiteindelijke annamnese.

Deze vragenlijsten bestaan reeds maar zijn door hun lengte gebruikerson

vriendelijk zowel voor de behandelaar als voor de patient (Wielinga).

Uit effektiviteitsoverwegingen moet men zich altijd afvragen wat het rende

ment is van diagnostische middelen. CT-scanning t.b.v. vroegdiagnostiek is

bijzonder kostbaar (Noten). Het biedt echter weI een zinvolle mogelijkheid

om voor wetenschappelijk onderzoek te doen wanneer men de beschikking heeft

over hele series CT-scans (Kruger).

Een opzet uitwerken voor het genoemde eerste circuit zou gesteund kunnen

worden door beslissingsbomen, indien voorhanden (De Bruijn). Het grote ge

vaar van het opzetten van beslissingsbomen is het te vroeg koppelen aan

bepaalde ziektebeelden (Van Lier). Beslissingsbomen moeten langs verschil

lende lijnen worden opgezet (Roeman). Enerzijds kent men de funktie-analyse

die toegankelijk wordt door psychologische tests, anderzijds de struktuur

analyse die gemaakt kan worden op basis van CT-scans (struktuurfenomen als:

ventrikelvergroting, hydro-encefalus e.d.), Een vereiste is echter dat kli

nici eerst een concept formuleren van de verzameling van symptomen en daarna
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vanuit een totaalbeeld de relatie leggen met een bepaalde meettechniek toe

pasbaar in het eerste circuit van de annamnistische vragenlijsten.

De vraag is of het belangrijk is dat huisartsen expliciet psychische ziekte

beelden herkennen of dat het voldoende is dat zij algemene psychische stoor

nissen globaal opmerken en daarmee een gerichtere doorverwijzing met vol

doende informatie (ook uit de omgeving en Mloopbaan Mvan de patient) kunnen

bewerkstelligen. Dit heeft een aantal konsequenties voor de vorm en inhoud

van genoemde annamnistische vragenlijsten (Graafmans).

Naast een meer gedegen of slechts globale kennis t.a.v. psychische problema

tiek is het vooral belangrijk dat de arts zich terdege bewust wordt van de

serieuze aard van deze problemen. Meer inzicht in de ziektebeelden kan hier

bij dienstig zijn maar de belangrijkste vorderingen zijn te halen in verbe

tering van de arts/patient-attitude (van Lier/Koster van Groos). Een vaak

voorkomende vage k1acht is de afnemende vitaliteit welke ontstaat tussen de

20 en 50 jaar (Declerck). Hiervoor zijn vragenlijsten ontwikkeld waarin

zowel een aantal somatische als psychische aspekten aan bod komen. Deze

1ijsten zijn te lang, hebben dus geen rendement en de be1angrijkste vragen

staan er niet in.

Wanneer een patient vage klachten heeft zoals bij een toenemende a-vitali

teit zal de huisarts trachten hiervoor somatische aanwijzigingen te vinden.

Wanneer deze geen voldoende uitsluitsel geven zal de huisarts alert moeten

zijn op psychische pathologie!n. Goede vragenlijsten zouden hiervoor tot

zijn gereedschap moeten behoren (De Bruijn).

Voordat e.e.a. overdraagbaar is naar de huisarts moet men zich ook afvragen

of een psychiater weI of niet vaak een fout-diagnose stelt (Koster van

Groos). Een inventarisatie van het diagnostische gereedschap van de (poli)

klinische psychiater en dan vooral op de selektiviteit van de diagnostische

middelen is hierop een aanvulling (Noten). Men moet zich afvragen in welke

mate de huidige diagnostische kriteria en middelen voldoen. Vrij onbekend is

bijvoorbeeld het onderzoek naar de reukfunktie en de simpele maar belang

rijke vraag of de patient a1 dan niet niest. Zo zijn er waarschijn1ijk ve1e

andere mogelijkheden waar1angs gemeten kan worden a1 dan niet met technische
hu1pmidde1en.

De vraag kan geste1d worden naar de opbouw van de vakkennis van de psychia

ter. Veel van de kennis is van subjektieve en empirische aard terwijl men zo
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graag objektieve meetlatten wil hebben (Wielinga). Wellicht krijgt men enig

inzicht in de gebruikte of aanwezige vakkennis door een zorgvuldige analyse

van diagnoses van verschillende psychiaters bij de intake (Van Lier).

Het is dus duidelijk dat nog veel zaken in de 2e lijn op een rijtje moeten

worden gezet vooraleer hier een doelmatig extract voor gebruik door de huis

arts uitgeselekteerd kan worden (De Bruijn).

Twee aspekten verdienen hierbij de aandacht (Declerck):

- Diagnostische kriteria kunnen doorgeschoven worden naar de 1e lijn pas

nadat ze in de psychiatrische praktijk zijn gevalideerd en

- waarschijnlijk zullen er meer kriteria gehanteerd en overgedragen moeten

worden. Het verzamelen en inbrengen van wat men -empirische randsymptomen

zou kunnen noemen is zinvol.

Vooral de kriteria waarmee men de pathologische fase van een ziekteproces

herkent zullen bruikbaar zijn (Van Lier). Dit is echter niet voldoende. Bij

manische depressie treden bijvoorbeeld geheugenstoornissen op ruim voordat

er aantoonbare pathologie~n zijn (Koeman). Jolles (RUU) ontwikkelt momenteel

gecomputeriseerde technieken met als doel de vroegere detektie op juist dit

soort fenomenen. Er zijn veel veranderingen die helaas klinisch niet detek

teerbaar zijn. Juist hiervoor moeten we meetmethoden ontwikkelen (Wielinga).

Een pragmatische aanpak om tot meer inzichten te komen zou kunnen zijn

(Brouwers):

definieer de patient en Zl]n konditie (start)

- volg de patient op een aantal variabelen in de therapiefase (behandelplan)

- formuleer het einddoel (genezing of steady-state) dat gewenst of haalbaar
wordt geacht (finish)

check voortdurend of niet afgedwaald wordt van de in het behandelplan

ontstane lijn van start naar finish

- indien wijzigingen ontstaan m.b.t. het einddoel en dus in het behandel

plan, waarom gebeurt dat dan, op welke variabelen en in welke mate?

Een dergelijke systematische opzet is wenselijk maar niet altijd haalbaar
(Declerck). eij een groep patienten met een bepaalde vorm van epilepsie

treden de aanvallen clustersgewijs op, soms 3 tot 6 maanden niet en dan

ineens 5 maal per week. Dit soort depressies zijn ook bekend uit de immuno

logie. -(Neuro)seismologische- onderzoekmethoden t.b.v. een betere voorspel

baarheid zijn wenselijk maar vooralsnog is weinig bekend over verschijnselen
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die voorspellende waarde hebben voor verschillende ziektebeelden. De Bruijn

beaamt het bestaan van predictoren. De aanwezigheid van een MB27 bobbel M

verhoogt de kans op de Ziekte van Bechterew met een faktor 100. De Vied komt

op basis van studies naar predictoren voor bepaalde psychische ziektes op

een faktor 10 boven de statistische gemiddelden. Studies op het gebied van

het HLA-systeem of ventrikelveranderingen zijn echter slechts interessant

voor gespecialiseerde centra.

We moeten dus zoeken naar si.pele methodes om processen in de tijd te vol

gen, bij voorkeur op slechts een eenvoudige variabele. Eerder succes is op

deze wijze behaald in de stottertherapie (Brouwers).

Een voorbeeld van zo'n eenvoudige variabele is de subjektieve perceptie van

tijdsduur (Wielinga) b.v. ondermeer te benaderen met sneller of langzamer

lopende horloges (Koster van Groos). Bekend is dat de perceptie van 24 uur

verschuift naar 25 of soms 26 uur maar de secondeperceptie blijft korrekt

(Declerck). Wellicht bestaat daarnaast een aantoonbare korrelatie tussen de

hoeveelheid motoriek en de tijdsbeleving.

Koeman stelt dat motoriek ergens geinitieerd moet worden. Meestal gebeurt

dit door de motorische cortex maar ook het limbische systeem of de frontale

kwab kunnen motoriek veroorzaken.

Het kan gesteld worden dat de motoriek een informatiedrager kan zijn. De te

overwinnen moeilijkheid blijft daarbij dat er nog legio interpretatie-model

len bestaan (Brouwers/De Bruijn). Een soortgelijke situatie bestaat bij de

huidweerstandsmetingen (Declerck). Hoewel technisch perfekt uitvoerbaar,

zijn er nog al wat bezwaren in te brengen tegen de wijze waarop de konklu

sies aan de meetresultaten worden verbonden.

Samenvattend stelt de Bruijn dat de aanwezigen het zinvol achten na te den

ken over de vragen:

- kunnen we een vorm van vroegdiagnostiek naar de eerste lijn transformeren

- welke parameters zullen we zichtbaar moeten maken en isoleren om onderzoek

in de tweede lijn mogelijk te maken.

Om de komplexe omvang enigszins te reduceren lijkt het hierbij zinvol om van

een bepaald ziektebeeld uit te gaan dat model kan staan. Vervolgens zal het

noodzakelijk zijn om zo veel mogelijk parameters te verzamelen uit een grote
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verscheidenheid van bronnen. Zowel de levens-, qedrags- als natuurweten

schappelijke disciplines zullen hieraan een bijdrage kunnen leveren. Met

deze ongestruktureerde verza.elinq van parameters moet dan een analyse

plaatsvinden van de informatie-inhoud per parameter in relatie tot de ziek
tebeelden. Vervolgens moet een selektie worden gemaakt ten behoeve van de

eerste liin met het oog op initiatie-diagnostiek. Daarnaast zijn een aantal
·tweede-lijnsparameters· te destilleren die nuttig kunnen zijn voor vervolg

diagnostiek, maar ook als check-up diagnostiek in een therapeutisch program
ma.
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6. Reduktie

De vergadering stelt vast dat het objekt van aandacht veelomvattend is en

een konvergentie naar een beperkter onderwerp zinvol is. Overeengekomen

wordt om zoiets te proberen op het thema manisch depressieve psychose (MOP).

Uit de diskussie hierover blijkt dat er dan nog veel kommunikatieproblemen

over b1ijven. Een goede afbakening van MOP is niet a1tijd zo eenvoudig. MOP

manifesteert zich als een dynamisch proces in de tijd. Eenduidige meetdata

zijn niet vo1doende voorhanden. Persoon1ijke ervaringen van de behandelend

medikus spee1t dan een grote rol. Anderzijds betekent dit ook vele subjek

tieve visies op zo'n onderwerp hetgeen de kommunikatie ook kan bemoei1ijken.

Koster van Groos stelt vast dat een verdergaand overleg op dit beperkte

thema zal moeten aanvangen met een poging om tot standaard mode1len (proto

kollen) te komen t.a.v. MOP. Ouidelijk moet zijn over welke patienten het

dan gaat, hoe zoiets bepaald wordt, hoe daarbij welke medicijnen worden

toegepast.

De Bruijn acht zoiets een noodzakelijke voorwaarde voor een doelmatige
voortgang. Hij meent dat de psychiaters in het gezelschap in onderling over

leg eerst tot een afstemming dienen te komen. Hij acht het een noodzaak om

e.e.a. zodanig te doen formuleren dat deskundigen uit andere disciplines tot

voldoende inzicht kunnen komen om daar kreatief op te kunnen inspelen. De

Bruijn verwacht dat zoiets verre van eenvoudig zal zijn maar het proberen

zeker de moeite waard.

Cransve1d wijst op het werk van Hengeveld (RUL) voor het ordenen van gege
vens in een matrix met langs een as kategroie~n als: biologisch (fysiolo

gisch), psychologisch en sociologisch; en langs de andere as kategorie~n

als: voorgeschiedenis, direkte aanleiding en instandhouding. De aanwezigen

achten het zinvo1 om voor een volgend overleg hierover eens van gedachten te
wisselen met Hengeveld.
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7. Ret verloop van patientenpopulaties

Graafmans bekeek de patientenpopulaties in psychiatrische ziekenhuizen als

funktie van de verblijfsduur. Deze grafiek is gegeven in figuur 2.

De gegevens zijn ontleend aan de Patientenregistratie in de Intramurale

Geestelijke Gezondheidszorg [2]. Uit deze grafische voorstelling blijkt dat

deze populaties voor aIle hier onderscheiden ziektebeelden (schizofrenie~n,

psychosen, neurosen) een ·dip· hebben na 1 a 2 verpleegjaren. Opvallend is

I
I

I (} 0

\/
o

x neurosen: 2556
• psychosen: 2474 (excl. affektieve)
o schizofrenieen: 6516

Totale patientpopulatie
per 31-12-1982: 21429

100

300

200 -

400

•

Figuur 2: Grafiek op basis van tabellen uit:
Algemene psychiatrische ziekenhuizen: gegevens
uit de Patientenregistratie Intramurale Geeste
lijke Gezondheidszorg (PIGG) 1982. Geneeskundige
Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezond
heid in samenwerking met de Nationale Ziekenhuis
raad. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur.
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ook dat aIleen schizofrenie hoog scoort als chronische/blijvende aandoening

met verpleegperioden van meer dan 20 jaren.

Het betreft hier informatie van de zgn. PIGG-kaart i.e. Patientenregistratie

Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg. Koster van Groos zit in de begelei

dingskommissie voor dit dataverwerkingssysteem. Deze PIGG-routine kent on

volkomenheden. Het PIGG-systeem bevindt zich in een proces van geleidelijke

verandering.

Wielinga wijst erop dat in dit systeem niet de geschiedenis van ~~n patient

in de tijd wordt meegenomen. In zo'n PIGG-kaart wordt hij maar eenmaal mee

genomen, nl. a1s een patient gekarakteriseerd bij de eerste diagnose.

Graafmans stelt dat toch op dit soort informaties beleidsbeslissingen plaats

vinden. Een 10ngitiduna1e verwerking van data per patientengroep acht De

Bruijn belangrijk. Koster van Groos wijst erop dat hiervoor op de eerste

plaats goede protokol1en vereist zijn om tot een betere epidemio10gische

onderbouwing te komen voor beleidsbeslissingen op dit terrein. Echter dit

soort ziektebeelden 1aten zich moeilijk voldoende eenduidig karakteriseren.

Het opstellen en toepassen van goede protokollen is dus essentieel maar

zeker ook geen eenvoudige zaak.

Kruger vraagt zich af hoeveel van dit soort patienten buiten de inrichting

verkeren. Hierover b1ijkt weinig konkrete informatie ter beschikking te

zijn. Van Lier acht deze populatie aanzienlijk.

Koster van Groos wijst erop dat zo'n 25 jaar ge1den er nog nauwelijks pro

fessionele psychiaters werkzaam waren in dit soort inrichtingen. Toen was er

zeker ook nog minder eenduidigheid t.a.v. het diagnostiseren. De oude ge

gevens verwerkt in deze grafiek dient men als minder betrouwbaar te beschou

wen.

Schizofrenie zou men kunnen zien als een beste manier van aanpassing bij

langdurig verblijf in een inrichting stelt Wielinga. Noten meent dat zoiets

als een stigmatiseringsproces zo'n ziektebeeld in stand kan houden. Dit zou

dan een betere toekomstverwachting buiten een inrichting kunnen inhouden.

Koster van Groos wijst erop dat het verschijnsel schizofrenie over de hele

wereld redelijk gelijk verdeeld is met een wat lagere score in de ontwikke
lingslanden.
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Aan schizofrenie kan nog veel vooraf gaan b.v. MDP-fasen stelt van Lier.

Koster van Groos acht de aanpak van een patient in de eerste fase bijzonder

belangrijk. Wielinga meent dat het zinvol is om zo vroeg mogelijk in de

patienten--karriere- te diagnostiseren.

Over het verloop van patientenpopulaties (zoals aangegeven in figuur 2)

deelt v. Lier mee dat de laatste 2 jaar in zijn ziekenhuis ongeveer de helft
van het aantal patienten als genezen weer vertrekt en zijn/haar weg weer

vindt, en de andere helft na een bepaalde tijd weer terug komt. Dit kan in
de mens zitten, het kan ook veroorzaakt worden door vormen van kultuur-into
lerantie.

De Bruijn sluit deze diskussie af met de konklusie dat een goed systeem voor
de verwerking van betrouwbare data van zeer groot belang is, maar dat de

aoeilijke toegankelijkheid van dit probleemgebied dit niet zo eenvoudig
maakt, met het gevaar dat e.e.a. snel te subjektief wordt ingevuld, waarvoor

gewaakt moet worden.
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8. Enkele therapie aspekten

Graafmans stelt twee vragen als input voor de diskussie: Wat zijn effekten

van overdoses, onderdoses of dosesvariatie van een gekozen therapievorm

(fysio-, ergo-, psycho-, farmako-)? Worden therapeutische effekten behaald

door een statische of juist door een dynamische befnvloeding van de toestand

van de patient.

Noten stelt dat je in ieder geval moet weten wat men doet. Van farmacodyna
mische processen is het nodige bekend. Een aantal zaken kunnen via bloed
spiegels worden gevolgd.

Een diskussie ontstaat over steady state als een gewenst eindresultaat. In
chemische termen laat zich zoiets meestal duidelijk formuleren. Een klinikus

daarentegen verstaat er meer onder een stabiele situatie (evenwicht) tussen

je binnen en je buiten gebeuren. Jolles (RLg) onderscheidt 3 aspekten

(fasen) in zo'n stabiele situatie i.e. in evenwicht met jezelf; - met je

familie; - met je woon/werkomgeving.

Van Lier wijst erop dat e.e.a. samenhangt met je omschrijving van geeste
lijke gezondheid. Brouwers verwijst hierbij naar een definitie van Verzel

lenberg [3] waarin als gezond de situatie wordt aangemerkt waarin een mens
nog in staat is om een storing op zijn evenwicht zelfstandig te verwerken

zonder hulp van buiten af.

Brouwers pleit ervoor om in een verdergaand overleg mede begrippen als ge
zond zijn, stabiel gedrag etc. zo goed mogelijk te doen omschrijven als

belangrijke referenties voor het nadenken over afwijkend gedrag. Het kan ook

een basis vormen voor een nadenken over nieuwe meetbare variabelen ter ka

rakterisering van dit soort begrippen.

In de diskussie over therapeutische aspekten wordt de verwachting geuit dat

bij een daadwerkelijk goede typering van een ziektebeeld, met dus een goed
onderscheid t.a.v. aanverwante ziektebeelden, dat men in zo'n geval 90\ van

de thans gebruikte therapeutika kan afschaffen.

Een analogon hiervan treft men aan bij de leukemietypering en de daarop
volgende chemotherapie (De Bruijn). De resterende 10\ van de therapeutica
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die daarna dan nog doeltreffend worden geacht zijn dan uit te testen in

laboratorium- of dierexperimenteel onderzoek.

Hierbij moet men zorgvuldig rekening houden met een aantal faktoren:

- elk medicament belast een patient
- doseringen zijn tijdsafhankelijk

- parameters waarop geregistreerd wordt moeten zorgvuldig afgecheckt worden.

Een checklist voor parameters zou kunnen worden gegenereerd uit de reeds

bestaande regels in de neurologie, psychiatrie enz.
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9. Kader voor verder overleg

Oe deelnemers aan de workshop hebben deze multidisciplinaire gedachten

wisseling als vruchtbaar ervaren. Besloten is tot een voortzetting van dit

overleg. Een reduktie van het beschouwde objektgebied wordt hiervoor essen

tieel geacht. Besloten wordt om het verdergaande overleg te richten op de

manisch depressieve psychose (MOP).

Vastgesteld wordt dat zo'n kommunikatie proces zeker niet eenvoudig is, 
veel zorg vereist, - een zekere flexibiliteit van de deelnemers vraagt. Zo'n

onderwerp als MOP is komplex op zich. Iedere discipline hieromheen geeft een

ander beeld van zo'n probleemgebied.

In de psychiatrie moet men de totale mens bezien. Daarvoor beschikt men over

een verzamelinq van modellen. Echter in de totale mens spelen zovele varia

belen en relaties daartussen een rol dat dit soort modellen altijd een grove

simplifikatie t.o.v. de werkelijkheid moet inhouden. In deze discipline

zullen de persoonlijk ervaringen daarom ook een grote rol moeten spelen bij

het toepassen van dit soort Nglobale Nmodellen.

De Nmeten-is-weten N - benadering van de technoloog biedt daarentegen Nhar

dere Nmeetdata, maar op slechts enkele aspekten. tangs deze weg kan geen

voldoende informatie bijeen gebracht worden om hiermee aIleen alles dekkende

uitspraken te kunnen doen over komplexe psychische processen.

Onzekerheden en onbehagen met deze situatie kunnen er toe leiden aIleen

datgene als werkelijkheid mee te nemen dat inderdaad goed meetbaar is. Zo'n

benadering betekent uiteraard een niet aksepteerbare werkelijkheids
vernauwing.

In zo'n verdergaand overleg wordt vooral een interaktie vruchtbaar geacht
tussen enerzijds de huidige realiteit in de relatie patienttpsychiater en de

daarbij toegepaste modellen en anderzijds nieuwe mogelijkheden uit de tech

nologie voor ondersteunende meetmethoden.

Methodologisch bezien wordt hierbij nog een kommunikatieprobleem onderkent.
Eerder werd reeds vastgesteld dat de modelvorming van komplexe menselijke
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processen bijzonder moeilijk is, - waarschijnlijk nimmer de graad van sofis

tikatie kan bereiken als die in de technologische wetenschappen. In deze

realiteit wordt men gedwongen om zich te behelpen met min of meer globale

begrippen. De persoonlijke ervaringen met dit soort modellen en de begrippen

daarin moeten hierbij een belangrijke rol spelen. In dit proces ontstaan

uiteraard subjektieve interpretaties. Het moge duidelijk zijn dat dit even

eens moet leiden tot een zekere pluriforme visie op zo'n afgebakend stuk

werkelijkheid als b.v. MDP.

Het onderkennen van problemen als bovengenoemd wordt belangrijk geacht om

tot een daadwerkelijk vruchtbare kommunikatie te kunnen komen.

De diskussie van de deelnemers over een zinvolle voortgang van dit overleg

op het thema MDP wordt door de Bruijn samengevat in de hiervolgende punten:

1. Samen MDP nader bezien. Daarbij aksepteren dat we in zo'n multidiscipli

nair gezelschap MDP als een pluriforme werkelijkheid ervaren.

2. Er uitspringende aspekten van MDP zo goed mogelijk doen formuleren.

3. Veel zorg besteden aan de beschrijvingen (definities) van hierbij gehan
teerde begrippen.

4. Klinische, chemische, fysische, technologische invalshoeken tot MDP

identificeren.

5. Gezamenlijk zoeken naar nieuwe meetsystemen voor relevante variabelen in
MDP-processen.

6. Gezamenlijk eens bezien hoe een differentiaal diagnose voor MOP gestruk

tureerd is en mogelijk toegankelijk zou kunnen zijn voor nieuwe dimen
sies.

7. Bezien hoe de realiteit in deze is binnen de intramurale zorg (2e lijn)

en nadenken de daar aanwezige inzichten in deze problematiek kunnen

worden benut voor een doelmatiger opereren binnen de 1e-lijnsgezond
heidszorg.
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8. Bezien welke informatie funktioneel is voor aktiviteiten op het gebied

van wetenschapsvoorlichting.

9. Cit verslag krijgt nog een schriftelijke iteratie alvorens we het derden

ter inzage geven.

10. De deelnemers aan dit overleg stellen e.e.a. op schrift dienstig als

input voor de volgende kommunikatieronde in 1986.
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