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1. Inleiding

Epilepsie is één van de meest voorko-
mende neurologische aandoeningen: 
wereldwijd lijden ongeveer 50 miljoen 
mensen aan deze aandoening (1). Ze 
wordt conceptueel gedefinieerd als “een 
chronische aandoening van de hersenen 
die wordt gekenmerkt door een voorbe-
schiktheid voor het genereren van epilep-
tische aanvallen” (2-4). Het is belangrijk 
om een onderscheid te maken tussen een 
epileptische aanval, en epilepsie1 als dus-
danig, die wordt gedefinieerd door de 
herhaling van de aanvallen. Een epilep-
tische aanval is de klinische manifesta-
tie van een hypersynchrone paroxismale 
hyperactiviteit van een min of meer uit-
gebreide groep neuronen en de eventuele 
verspreiding ervan naar de hersenschors. 
Een aanval kan veralgemeend of focaal 
zijn. Hij kan gepaard gaan met motori-
sche, zintuiglijke, vegetatieve en psychi-
sche tekens (5). 

De associatie van epilepsie met psychische 
stoornissen is al bekend sinds de oudheid, 
waar ze beschreven werd in Babylonische 
teksten (6, 7). De wetenschappelijke litera-
tuurgegevens suggereren dat epilepsiepa- 
tiënten een 2 tot 12 keer hoger risico lopen 
op het ontwikkelen van een psychose dan 
de algemene bevolking. Dit risico blijkt nog 
groter te zijn in het geval van temporaal- 
kwabepilepsie (8-16). Omgekeerd ligt de 
frequentie van epilepsie ook hoger bij psy-
chotische patiënten dan bij de bevolking in 
het algemeen (17, 18). Deze associatie kan 
wijzen op een gemeenschappelijke neu-
ronale disfunctie. Heel wat onderzoekers 
hebben trouwens al geprobeerd gemeen-
schappelijke factoren of parameters aan 
het licht te brengen. Bovendien kan het 
verband tussen de twee aandoeningen een 
diagnostisch (in beide gevallen worden 
gemeenschappelijke tekens gevonden) en 
therapeutisch (farmacokinetische interac-
ties tussen anti-epileptica en antipsycho-
tica) probleem stellen. 

Wij voerden dan ook een literatuuronder-
zoek uit om de verbanden te onderzoeken 
tussen deze twee soorten aandoeningen, 
en om de feitelijke basis voor het gebruik 
van elektroconvulsietherapie (ECT) bij 
patiënten met schizofrenie te achterhalen.

De associatie van epilepsie en psychoti-
sche stoornissen suggereert het bestaan 
van eventuele gemeenschappelijke fac-
toren, of zelfs een oorzakelijk verband 
tussen de twee. 

2. Het verband tussen schizofrenie en 
epilepsie: een historisch perspectief

Al in de oudheid werd een verband waar-
genomen tussen psychische stoornissen 
en epilepsie. De oudste gedetailleerde 
beschrijving van epilepsie met een schi-
zofreen karakter, vinden we terug op een 
Babylonisch tablet, dat zich bevindt in het 
British Museum (BM47753). Het vormt één 
van de hoofdstukken van een Babylonisch 
medisch traktaat (’Sa-gig’ of ‘Sakikku’), dat 
bestaat uit 40 tabletten en teruggaat tot 
minstens 2.000 jaar voor Christus (6, 7, 
19-21). Dit tablet geeft een gedetailleerde 
beschrijving van heel wat van de ver-
schillende soorten epileptische aanvallen 
(miqtu) die we vandaag kennen. In deze 
tekst worden ook ‘schizofrenieachtige psy-
chosen bij epilepsie’ (’schizophrenia-like 
psychoses of epilepsy’, SLPE) beschreven, 
met hallucinaties en achtervolgingswanen, 
evenals postictale verschijnselen (6, 7, 22). 
De nadruk ligt op de bovennatuurlijke aard 
van epilepsie: elke type aanval wordt geas-
socieerd met de naam van een geest of een 
god, meestal eentje met slechte bedoe-
lingen (7). De behandeling werd dan ook 
vaak uitgevoerd door een ’priester-exorcist’ 
of ‘ashipu’ (6, 23). 

Net als de Babyloniërs geloofden de 
Grieken dat geesten/demonen aan de oor-
sprong lagen van epileptische aanvallen, 
die ze beschouwden als een bovennatuur-
lijk verschijnsel (21, 24). De term ‘epilep-
sie’ is trouwens afgeleid van een Grieks 
woord (epilambanein), dat ‘bezit nemen 
van’ of ‘bemachtigen’ betekent. In ver-
gelijkbare bewoordingen, maar dan eer-
der op psychisch dan fysiek niveau, 
wordt ook de psychose soms beschreven. 
Hippocrates, een Griekse arts die traditi-
oneel wordt beschouwd als de ‘vader van 
de geneeskunde’, dacht echter dat epilep-
sie en psychose (zoals elke ziekte) niets 
te maken hadden met goden of duivels, 
maar het gevolg waren van een hersenaan-
doening – een voor die tijd revolutionaire 
visie. Hij adviseerde dan ook lichamelijke 
behandelingen (21, 23). 

Het standpunt van Hippocrates – name-
lijk dat epilepsie en psychose stoornissen 
in de hersenen waren – vond pas ingang 
vanaf de XIVe eeuw. De geneeskunde van 
de renaissance (XIVe -XVIIe eeuw) nam 
geleidelijk aan afstand van de ideeën uit 
de middeleeuwen, die sterk waren beïn-
vloed door religieuze overtuigingen en 
bijgeloof, en boekte enorme vooruitgang 
richting een ‘wetenschappelijke’ genees-
kunde. De artsen van de eeuw van de ver-
lichting (XVIIIe eeuw) hadden een enorme 

honger naar een rationele verklaring voor 
het mechanisme van epilepsie, wat aan-
sloot bij de anatomische en fysiologische 
ontdekkingen van die tijd. De komst van 
bromide, historisch het eerste geneesmid-
del tegen epilepsie, in de tweede helft 
van de XIXe eeuw, vertegenwoordigde een 
aanzienlijke vooruitgang. Tegelijkertijd 
werd epilepsie, dankzij het werk van John 
Hughlings Jackson, eindelijk beschouwd 
als een neurologische ziekte (23, 25-29). 

Vanaf de Babylonische geneeskunde 
tot de renaissance werden epilepsie en 
psychose beschouwd als een vorm van 
bezetenheid door demonen en was de 
behandeling ervan bijgevolg gebaseerd 
op een magisch-religieus model. 

Begin jaren 1930 suggereerde de psychi-
atrie een antagonisme tussen schizofrenie 
en epilepsie (30-32). Deze gedachtegang 
was gebaseerd op bepaalde evoluties en 
verschillende klinische en neuropathologi-
sche observaties. In de eerste plaats had het 
succes van malariatherapie in de behande-
ling van neurosyfilis – waarbij een geïn-
duceerde ziekte het mogelijk maakte een 
andere te doen afnemen – het model van 
biologisch antagonisme als therapeutische 
strategie in de geneeskunde aangemoedigd 
(31-32). In het verlengde van deze bena-
dering zetten drie klinische waarnemingen 
(30-32) artsen in die tijd ertoe aan om epi-
lepsie en schizofrenie te beschouwen als 
antagonistische stoornissen, wat volledig 
ingaat tegen de overtuigingen van vandaag:
1. de gedeeltelijke of volledige verdwij-

ning van heel wat symptomen bij 
patiënten met schizofrenie wanneer 
ze een epileptische stoornis ontwik-
kelden of een spontane epileptische 
aanval vertoonden (bijvoorbeeld na 
een schedeltrauma of meningitis);

2. artsen stelden ook een lage incidentie 
van psychose vast bij epilepsiepatiën-
ten en vonden ook maar zeer weinig 
patiënten die tegelijk aan schizo- 
frenie en epilepsie leden;

3. tot slot werd door onderzoekers in 
de neuropathologie, die de gliacel-
len onderzochten tijdens autopsies 
van patiënten met verschillende aan-
doeningen, vastgesteld dat deze ver-
hoogd waren bij epilepsiepatiënten 
maar verlaagd bij patiënten met schi-
zofrenie (31, 33). 

In die tijd dacht men dus dat grand 
mal-aanvallen therapeutisch nuttig konden 
zijn en zocht men bijgevolg naar een che-
mische manier om een epileptische aanval 
uit te lokken (30-32, 34-36). 
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De hypothese van een antagonisme tus-
sen epilepsie en schizofrenie zette de 
Hongaarse psychiater Meduna er in 1934 
toe aan om epileptische aanvallen uit te 
lokken bij patiënten met schizofrenie door 
toediening van injecties met kamferolie en 
vervolgens metrazol (Cardiazol) (30, 33, 
35, 37-39). Hij dacht dat de inductie van 
aanvallen hypertrofie van de zenuwve-
zels in de hand kon werken, met heilzame 
gevolgen voor de schizofrenie. Echter, 
alvorens het bewustzijn te verliezen, had 
de patiënt een zodanige angstervaring (31), 
dat het gebruik van de techniek beperkt 
bleef en artsen op zoek gingen naar andere 
manieren om hetzelfde resultaat te berei-
ken. Cerletti en Bini stelden in 1938 een 
nieuwe techniek voor, waarmee de nade-
len van kamferolie en metrazol werden 
vermeden. Ze gebruikten een behande-
lingsmethode met elektriciteit: de ECT, 
vroeger seismotherapie of elektroshockthe-
rapie genoemd (31, 32, 35, 36, 40). Het 
principe van ECT berust dus op een veron-
dersteld klinisch antagonisme tussen epi-
lepsie en schizofrenie. 

De komst van elektroconvulsietherapie 
(ECT) gaat terug op de foutieve over-
tuiging dat epilepsie en schizofrenie 
omgekeerd aan elkaar gelinkt waren.

Vanaf die datum en tot in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw was ECT aanzienlijk 
populair in de behandeling van schizo- 
frenie. Drie elementen verklaren de gelei-
delijke terugval van ECT in de behande-
ling van schizofrenie in de jaren zestig en 
zeventig (35, 36, 40-42): 
- de introductie van antipsychotica (met 

chloorpromazine) vanaf 1952 (43), 
- het feit dat ECT een superieure doel-

treffendheid heeft bij stemmings-
stoornissen, en

- de toenemende oppositie tegen ECT 
(44).

In de jaren tachtig ontstond er opnieuw 
interesse voor ECT, toen werd vastgesteld 
dat ondanks de farmacologische voor-
uitgang, nog steeds ongeveer 20 tot 40% 
van de schizofreniepatiënten leed aan 
een resistente vorm van de aandoening 

(36, 42). Naast de waarneming van farma-
coresistente vormen van schizofrenie heb-
ben meerdere goed uitgevoerde studies 
in de jaren zeventig, waarin de doeltref-
fendheid van ECT bij depressie werd aan-
getoond, alsook het ontstaan van enige 
ongerustheid na de bekendmaking van 
ernstige bijwerkingen van de conventi-
onele neuroleptica bijgedragen tot deze 
hernieuwde interesse (36). Zoals we verder 
zullen zien is ECT een goede therapeuti-
sche keuze, niet enkel voor schizofreniepa-
tiënten die slechts gedeeltelijk vooruitgang 
boeken onder antipsychotica, maar ook 
voor patiënten met katatone symptomen 
of patiënten die een snelle verbetering van 
symptomatische exacerbaties van schizo- 
frenie (40, 41) nodig hebben. 

3. Epidemiologie

Alvorens de epidemiologische gegevens 
over het verband tussen epilepsie en psy-
chose te overlopen, lijkt het ons belangrijk 
te vermelden dat er associaties bestaan tus-
sen epilepsie en psychiatrische stoornissen 
in het algemeen, en dat het verband met 
psychose dus slechts een specifiek voor-
beeld is van een algemener verband (45).

Volgens populatiegebaseerde studies vari-
eert de prevalentie van psychose van 2 tot 
7% bij epilepsiepatiënten. Ze loopt op tot 
10 à 19% bij patiënten met temporaal- 
kwabepilepsie (10 ,17, 46-50). In een in 
2014 gepubliceerd meta-analytisch en sys-
tematisch literatuuronderzoek (10) werd 
de prevalentie van psychose bij epilepsie-
patiënten geschat op 5,6% (de percentages 
varieerden van 0,02 tot 27%) en op 7% bij 
patiënten met temporaalkwabepilepsie. 

Chang et al. (9) onderzochten in een retro- 
spectieve cohortstudie de gegevens van de 
nationale databank van de ziekteverzeke-
ring van Taiwan. Ze identificeerden 5.195 
patiënten met schizofrenie en 11.527 pa- 
tiënten met epilepsie, die werden gediag- 
nosticeerd tussen 1999 en 2008. Deze 
patiëntengroepen werden vergeleken met 
een groep van gezonde personen van het-
zelfde geslacht en dezelfde leeftijd (respec-
tievelijk 20.776 en 46.032). Ze ontdekten 
dat de epilepsiepatiënten ongeveer 8 keer 

[gecorrigeerd risico: 7,65, confidentie- 
interval (CI) van 95%: 6,04-9,69] vatbaar-
der waren voor het ontwikkelen van schizo- 
frenie. Omgekeerd ontdekten ze dat pa- 
tiënten met schizofrenie ongeveer 6 keer 
[gecorrigeerd risico: 5,88; CI 95%: 4,71-
7,36] vatbaarder waren voor het ontwikke-
len van epilepsie. 

In een cohortstudie, gebaseerd op Deense 
nationale gegevens van meer dan 2,27 
miljoen personen geboren tussen 1950 
en 1987, onderzochten Qin et al. (51-53) 
of er een verhoogd risico op de ontwik-
keling van psychose aanwezig was bij 
epilepsiepatiënten en of de aanvangsleef-
tijd, het type epilepsie en familiale ante-
cedenten van epilepsie of psychose een 
invloed hadden. De epilepsie werd bij 
elke opname ingedeeld in een van de vol-
gende 4 categorieën: epilepsie met com-
plexe partiële aanvallen, epilepsie met 
andere soorten partiële aanvallen, veralge-
meende epilepsie en andere vormen van 
epilepsie (niet-gespecificeerde vormen van 
epilepsie). In deze cohort van 2,27 miljoen 
personen had 1,5% epilepsie, met een 
mediane aanvangsleeftijd van 14,7 jaar bij 
de eerste opname. Van die personen wer-
den er 276 (0,8%) later opgenomen voor 
schizofrenie en 519 (1,5%) voor een psy-
chose (‘schizophrenia-like psychosis’). De 
mediane tijd die verstreek tussen de eer-
ste opname voor epilepsie en de eerste 
opname voor psychose bedroeg 8 jaar. Ten 
opzichte van de algemene bevolking ont-
dekten de onderzoekers dat epilepsiepa-
tiënten ongeveer 2,5 keer (relatief risico, 
RR = 2,48; CI 95%: 2,2-2,8) meer risico 
liepen op het ontwikkelen van schizo- 
frenie en dat ze ongeveer 3 keer (RR = 2,93; 
CI 95%: 2,69-3,20) meer risico liepen op 
het ontwikkelen van een psychose. Wat het 
risico op de ontwikkeling van schizofrenie 
in de algemene bevolking betreft, onge-
acht of de patiënt epileptisch was of niet, 
stelden de onderzoekers een hoger risico 
vast wanneer een familiaal antecedent van 
epilepsie (RR = 1,11; CI 95%: 1,01-1,22) 
of van schizofrenie (RR = 7,57; CI 95%: 
6,98-8,20) werd vastgesteld (zie Tabel 1). 
Er was echter geen verschil naargelang het 
geslacht en het type epilepsie volgens hun 
4 gedefinieerde categorieën.

Tabel 1: Gecorrigeerd relatief risico (confidentie-interval van 95%) op de ontwikkeling van schizofrenie of een psychose volgens 
persoonlijke en familiale antecedenten (51).

Qin et al. (2005) Schizofrenie Psychose (‘schizophrenia-like psychosis’)

Persoonlijk antecedent van epilepsie 2,48 (2,20-2,80)* 2,93 (2,69-3,20)*

Familiaal antecedent van schizofrenie 7,57 (6,98-8,20)* 6,24 (5,83-6,69)*

Familiaal antecedent van epilepsie 1,11 (1,01-1,22)° 1,20 (1,11-1,29)*
*p < 0,01, ° p < 0,05
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Op basis van de beschikbare gegevens 
van twee Finse nationale registers, waarin 
9.653 gezinnen en 23.404 kinderen waren 
opgenomen, stelden Clarke et al. (13) vast 
dat personen met een familiale voorge-
schiedenis van epilepsie 2 keer (hazard 
ratio, HR = 1,9; CI 95%: 1-3,7) meer risico 
liepen op het ontwikkelen van een schizo-
frene psychose, vergeleken met personen 
zonder familiale antecedenten van epilep-
sie. Personen met een familiale voorge-
schiedenis van psychose liepen 2,7 keer 
(HR = 2,7; CI 95%: 1,2-6) meer risico op 
het ontwikkelen van een veralgemeende 
epileptische aanval dan personen zonder 
familiale antecedenten van psychose.

Een recente meta-analytische en systema-
tische review (10) tenslotte wees uit dat 
psychose en/of schizofrenie 7,8 keer fre-
quenter is/zijn bij patiënten met epilepsie 
dan in de algemene bevolking. 

Epidemiologische studies hebben een 
bidirectioneel verband tussen schi-
zofrenie en epilepsie bevestigd. Dit ver-
band kan worden toegeschreven aan 
een gemeenschappelijke kwetsbaarheid 
(genetische gevoeligheid, vergelijkbare 
neurobiologische en omgevingsfacto-
ren) (9, 51, 54). 

4. Etiologische perspectieven

Schizofrenie is een complexe aandoening 
waarin talrijke etiologische factoren een 
rol spelen: genetische, neuro-anatomische, 
biologische en omgevingsafwijkingen. 
Sommige van die afwijkingen zijn ook aan-
getoond bij epilepsiepatiënten (9).

We merken op dat in meerdere studies een 
verband werd aangetoond tussen psychi-
atrische ziekten en epileptische aanvallen 
bij personen met een mentale achterstand: 
de frequentie van deze aandoeningen 
heeft de neiging toe te nemen in functie 
van de ernst van de mentale achterstand 
(55-57). Het intelligentiequotiënt moet dus 
worden gecontroleerd om mentale ach-
terstand uit te sluiten in de diagnose van 
epilepsie-psychose.

4.1. Vergrote ventrikels

Bij veel schizofreniepatiënten zijn op ana-
tomisch niveau een kleiner volume van de 
grijze stof en een vergroting van de ventrikels 
in de gebieden van de temporaalkwab vast-
gesteld, in het bijzonder in de hippocampus, 
de amygdala en de bovenste temporale win-
ding (gyrus temporalis superior) als gevolg van 
een neurologisch ontwikkelingsprobleem 

(54, 58, 59). Vergrote hersenventrikels bij 
epilepsiepatiënten worden al beschreven 
sinds 1917 (60). Sundram et al. (61) toonden 
een afname van het grijze- en wittestofvo-
lume in de temporaalkwab aan bij patiënten 
met temporaalkwabepilepsie met psycho-
tische symptomen (10). De aanwezigheid 
van deze afwijkingen bij beide aandoenin-
gen kan wijzen op een gemeenschappelijk 
mechanisme (10, 54).

4.2. Gemeenschappelijke genetische 
kwetsbaarheid

Bepaalde genetische studies suggereren 
dat epilepsiepsychosen en schizofrenie 
elkaar symptomatisch overlappen omdat ze 
gemeenschappelijke genetische risicofac-
toren delen (9). Genetische studies hebben 
bijvoorbeeld duidelijk een zekere mate van 
overlapping aangetoond tussen de loci van de 
genetische factoren geassocieerd met het psy-
chotische spectrum en die geassocieerd met 
leden van de proteïnefamilie (leucine-rich 
glioma-inactivated 1, LGI1 tot leucine-rich 
glioma-inactivated 4, LGI4), die een rol spe-
len bij epilepsie. Deze proteïnefamilie speelt 
een belangrijke rol in de regeling van de glu-
tamaterge synaptische transmissie en in de 
ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel 
(9). In dit kader is het interessant te vermelden 
dat ‘autosomaal-dominante partiële epilep-
sie met auditieve symptomen’ een genetische 
vorm van temporaalkwabepilepsie is, die 
gerelateerd is aan mutaties in het LGI1-gen, 
dat zich bevindt op chromosoom 10q24 (62). 
De frequentste symptomen zijn epileptische 
aanvallen en elementaire (van het type oorsui-
zingen) of complexe hallucinaties (stemmen). 
Ook het CNTNAP22-gen zou zijn geassoci-
eerd met schizofrenie en epilepsie (63).

4.3. Wijziging van de permeabiliteit van 
de bloedhersenbarrière

Er is een verband gesuggereerd tussen epi-
leptische aanvallen, een verstoring van de 
bloedhersenbarrière (BHB) en het immuun-
systeem ter verklaring van de pathofysiolo-
gie van postictale psychosen. De BHB, die 
de hersenen scheidt van de bloedcircula-
tie, verhindert dat de meeste moleculen 
hun doelwit in de hersenen bereiken. Pollak 
et al. (64) formuleerden de hypothese dat de 
recurrentie van epileptische aanvallen aan-
leiding geeft tot een verstoring of wijziging 
van de permeabiliteit van de BHB, waar-
door bepaalde pathogene autoantistoffen 
(bijvoorbeeld autoantistoffen tegen de glu-
tamaterge receptor N-methyl-D-aspartaat 
of NMDA) in de hersenen kunnen dringen. 
Deze autoantistoffen blokkeren of vermin-
deren de gevoeligheid (‘downregulation’) 
van de receptoren en kunnen kortstondig 

effecten veroorzaken die lijken op de symp-
tomen van psychotische stoornissen. Na 
de klaring van de pathogene autoantistof-
fen uit het centrale zenuwstelsel verdwijnen 
de psychotische symptomen. Een interictale 
psychose zou worden veroorzaakt door een 
blijvende verminderde gevoeligheid van 
de receptoren en door een blijvende, ver-
hoogde permeabiliteit van de BHB.

De insufficiëntie of wijziging van de 
permeabiliteit van de bloedhersen-
barrière als gevolg van epileptische 
aanvallen, waardoor pathogene auto- 
antistoffen kunnen binnendringen in de 
hersenen, zou kunnen bijdragen aan het 
ontstaan van een postictale psychose bij 
epilepsiepatiënten. 

4.4. Hersentrauma

Het is aangetoond dat verloskundige en 
perinatale complicaties zijn geassocieerd 
met een verhoogd risico (2 tot 3 keer) op 
schizofrenie (65-68), in het bijzonder bij 
personen met een hoog genetisch risico op 
psychose (69). De verbanden tussen psy-
chotische symptomen (al dan niet schi-
zofreen) en hersenletsels zijn echter nog 
steeds niet opgehelderd (70). 

Bij personen met een genetische kwets-
baarheid voor schizofrenie, is een hersen-
trauma een matige omgevingsrisicofactor, 
die de kans op het ontstaan van een psy-
chose zou verhogen (odds ratio, OR = 2,8; 
CI 95%: 1,76-4,47) (71). Voor perso-
nen zonder familiale antecedenten van 
psychose lijkt de correlatie tussen her-
sentrauma en schizofrenie zwak te zijn 
(OR = 1,65; CI 95%: 1,17-2,32) (71-74). 

Slachtoffers van een hersentrauma, onge-
acht of het gaat om een gewone hersen-
schudding (RR = 2,22, CI 95%: 2,07-2,38), 
een ernstig hersenletsel (RR = 7,40, CI 
95%: 6,16-8,89) of een schedelfractuur 
(RR = 2,17, CI 95%: 1,73-2,71), hebben 
ook vaker (posttraumatische) epileptische 
aanvallen dan de algemene bevolking. Het 
risico op epilepsie is maximaal het eerste 
jaar na het trauma, maar blijft hoog tot tien 
jaar na het ongeval (4, 75, 76). 

Bepaalde studies hebben aangetoond dat 
er een sterke comorbiditeit bestaat tus-
sen het optreden van een hersentrauma, 
de verschijning van een stoornis van psy-
chotische aard en epileptische aanvallen. 
Epileptische aanvallen komen vaker voor 
bij personen die een psychotische stoornis 
hebben secundair aan een hersentrauma 
dan bij personen met een hersentrauma 
zonder psychotische stoornis (8, 77).
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Qua klinische presentatie gaat een schizo-
phrenia-like psychosis secundair aan een 
trauma klassiek gepaard met achtervolgings-
wanen (22%-80%) en auditieve hallucina-
ties (47%-84%), wat in contrast staat met de 
weinige negatieve symptomen (15%-22%). 
De hersenletsels bij psychose als gevolg van 
een hersentrauma zijn hoofdzakelijk gepo-
lariseerd ter hoogte van de temporaal- en de 
frontaalkwabben (70, 77-79). 

4.5. Abnormale neurogenese ter hoogte 
van de gyrus dentatus

De hippocampus, die zich bevindt in de 
mediane temporaalkwab, is een van de enige 
hersenstructuren die neurogenetische activi-
teit vertoont bij volwassen personen. Deze 
neurogenese vindt plaats ter hoogte van de 
gyrus dentatus en meer precies ter hoogte van 
de subgranulaire zone. De neurale stamcel-
len, die zich tijdens het volwassen leven in 
deze zone bevinden, produceren progeni-
torcellen. Die prolifereren en differentiëren 
vervolgens tot granulaire cellen. Deze nieuw-
gevormde cellen migreren vervolgens naar de 
gyrus dentatus. Er is een afwijkende neuroge-
nese aangetoond bij epilepsiepatiënten en bij 
diermodellen van temporaalkwabepilepsie. 
Meerdere studies hebben een toename van 
het aantal granulaire cellen ter hoogte van 
de gyrus dentatus aangetoond tijdens de ont-
wikkeling van temporaalkwabepilepsie (80). 
Deze abnormale proliferatie is ook aange-
toond bij schizofreniepatiënten (81, 82).

4.6. Geforceerde normalisatie

Geforceerde normalisatie stemt over-
een met de verschijning van een psy-
chose wanneer de epileptische aanvallen 
verdwijnen (met een schijnbaar ‘genor-
maliseerd’ EEG), bijvoorbeeld onder 
behandeling met anti-epileptica. De episo-
des zijn doorgaans kort, maar soms kun-
nen ze meerdere weken duren. Echter, de 
verschijning van een psychose naar aanlei-
ding van de verdwijning van de aanvallen 
geldt slechts voor een zeer beperkte sub-
groep van patiënten. Bovendien blijft het 
concept ‘geforceerde normalisatie’ contro-
versieel. Momenteel is het onmogelijk om 
dit verschijnsel op een eenduidige manier 
te interpreteren (83-85). 

5. Diagnostiek 

5.1. Differentiële diagnose van epilepti-
sche aanvallen bij schizofreniepatiënten

Alvorens de diagnose epilepsie te stellen 
bij een schizofreniepatiënt, is het absoluut 
noodzakelijk om andere potentiële etio-
logische factoren uit te sluiten, zoals het 

Tabel 2: Differentiële diagnose van epileptische aanvallen bij schizofreniepatiënten 
(18, 91-95).

Syncope en cardiale oorzaken

Orthostatische hypotensie

Hartritmestoornis

Hartklepaandoeningen

Kransslagaderaandoeningen

Mictionele syncope

Vasovagale episodes

Cerebrovasculaire aandoeningen

Transient ischemic attack (TIA)

Voorbijgaande globale amnesie

Complexe migraine

Psychiatrische aandoeningen

Psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA’s)

Dissociatieve stoornissen

Angststoornissen

Hysterische manifestaties

Geneesmiddelen

Antidepressiva

Stemmingsstabilisatoren

Antipsychotica

Anxiolytica

Antibiotica (cefalosporines, quinolonen, isoniazide, bepaalde andere)

Amfetaminen

Cocaïne

Opiaten

Chemotherapie

Bepaalde anti-epileptica

Plotse stopzetting van bepaalde geneesmiddelenbehandelingen  
(benzodiazepines, barbituraten) of alcohol

Bijwerkingen van geneesmiddelen

Acute dystone reacties

Intermitterende tremor

Toxische encefalopathieën

Stofwisselings-/toxische stoornissen

Hypoglykemie

Hypocalciëmie

Wijzigingen van de elektrolytenbalans

Uremie

Eclampsie

Andere neurologische ziekten

Paroxismale choreoathetose of dystonie

Hyperexplexie (erfelijke neurologische stoornis die wordt gekenmerkt  
door een overdreven schrikreactie op lawaai en contact)

Tics

Stereotypieën

Myoclonie

Titubatie

Hersentrauma

Slaapstoornissen

Dyssomnie (narcolepsie, rustelozebenensyndroom)

Parasomnie (pavor nocturnus, slaapwandelen, slaapapneu)
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gebruik van bepaalde verdovende middelen, 
bepaalde (iatrogene of andere) stofwisse-
lingsstoornissen, het gebruik van antipsycho-
tica (bijwerking of ontwenning) en andere 
neurologische ziekten (zie Tabel 2). 

De psychiater moet overgaan tot een gron-
dige neurologische evaluatie. In dit kader 
is een elektro-encefalogram (EEG) onont-
beerlijk voor de diagnose epilepsie. Naast 
een nachtelijk EEG, kunnen volledigere 
onderzoeken worden uitgevoerd (ambu-
lant EEG, video-EEG…). Beeldvorming op 
basis van magnetische resonantie (MRI) is 
het meest doeltreffende beeldvormingson-
derzoek om de etiologie te achterhalen: de 
beeldvorming is cruciaal om de epilepto-
gene haard te lokaliseren of een eventueel 
letsel op te sporen (18).

Na meting van de vitale tekens om de sta-
biliteit van de situatie te evalueren, is een 
zo precies mogelijke anamnese, meer spe-
cifiek de familiale en persoonlijke medi-
sche antecedenten van de patiënt, evenals 
een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving 
van het probleem door getuigen aanbevo-
len. Gedurende de 24 uur die volgen op de 
epileptische aanval moeten de ‘drempel-
waarden’ van bepaalde biologische afwij-
kingen die een epileptische aanval kunnen 
uitlokken, worden geëvalueerd (18). De zes 
belangrijkste biochemische parameters die 
in aanmerking moeten worden genomen 
als mogelijke reden voor het optreden van 
een epileptische aanval zijn: de glykemie  
( < 2mmol/l of > 25mmol zonder of met ke- 
tose), het natriumgehalte ( < 115mmol/l), 
het calciumgehalte ( < 1,2mmol/l), het mag-
nesiumgehalte ( < 0,3mmol/l), de ureumcon-
centratie in het bloed ( > 35,7mmol/l) en de 
creatininewaarde ( > 884mmol/l). Deze cij-
fers moeten echter worden beschouwd als 

indicatief (86). De American Academy of 
Neurology adviseert om de prolactineserum-
concentratie te gebruiken als aanvulling op 
de differentiële diagnose van bepaalde epi-
leptische aanvallen bij niet-psychotische 
volwassenen. Op basis van de prolactine-
waarde kan echter geen onderscheid wor-
den gemaakt tussen een epileptische aanval 
en een syncope. Het nut ervan is dan ook 
niet aangetoond in de evaluatie van een 
status epilepticus of herhaaldelijke aanval-
len (87). Bovendien is in sommige studies 
melding gemaakt van een verhoogde pro- 
lactinewaarde, die al aanwezig was voor 
het begin van de psychotische stoornis, bij 
minstens 25% van de patiënten die nog 
nooit een antipsychotische behandeling 
hadden gekregen (88-90). De prolactine-
serumconcentratie mag dus zeker niet 
worden gebruikt als hulpmiddel bij de dif-
ferentiële diagnose van epileptische aanval-
len bij psychotische volwassenen.

5.2. Differentiële diagnose van met 
epilepsie geassocieerde psychosen

Er bestaan schematisch twee belangrijke 
situaties waarbij psychose en epilepsie zijn 
geassocieerd. Ten eerste kan epilepsie een 
complicatie zijn van een reeds bestaande 
psychose waarbij bepaalde anti-epileptica, 
die worden gebruikt om de epileptische 
aanvallen te controleren, de doeltref-
fende controle van symptomen van de psy-
chotische stoornis kunnen verstoren (zie 
verder). Omgekeerd kan een psychose ver-
schijnen secundair aan epilepsie (14, 96).  
Recent zijn met epilepsie geassocieerde 
psychosen voor het eerst geïdentificeerd 
als nosografische entiteiten in de DSM-5. 
Ze worden in de DSM-5 ondergebracht 
in de categorie ‘psychotische stoornis  
als gevolg van een andere medische 

aandoening’ (97). Aangezien een lang-
durige psychotische toestand bij een epi-
lepsiepatiënt veel lijkt op schizofrenie en 
aangezien epilepsie de psychotische symp-
tomen kan nabootsen, is het belangrijk de 
differentiële diagnose te kennen. 

Er zijn meerdere classificatiesystemen voor 
epileptische psychosen voorgesteld: vol-
gens de duur van de psychotische episode 
(episodische psychosen versus chronische 
psychosen), volgens de aantasting van het 
bewustzijn (helder bewustzijn versus ver-
wardheid), volgens de chronologische 
situatie waarin de psychotische stoornis 
optreedt ten opzichte van de aanvallen 
[peri-ictale psychosen (pre-ictaal, ictaal, 
postictaal) en interictale psychosen] (48). 
De meest gebruikte classificatie voor aan 
epilepsie gerelateerde psychosen is geba-
seerd op de temporele verhouding tussen 
de aanval en de ontwikkeling van de psy-
chotische stoornis. Op basis van deze clas-
sificatie wordt een onderscheid gemaakt 
tussen ictale, interictale en postictale psy-
chosen (14, 15, 47, 74, 85, 97-101).

5.2.1. Ictale psychose

Tijdens bepaalde epileptische aanval-
len kunnen psychoseachtige manifestaties 
worden waargenomen. De psychotische 
symptomen vallen dus samen met de epi-
leptische aanval. Een ictale psychose is 
kort (enkele uren of dagen) en gaat gepaard 
met een verminderd bewustzijn (47, 85, 
99). Op klinisch vlak wordt een ictale psy-
chose gekenmerkt door de verschijning 
van ongebruikelijke gedachten en gedra-
gingen, agitatie, angst en verwardheid. 
Wanen en auditieve en visuele halluci-
naties zijn minder frequent (46, 99, 102) 
(zie Tabel 3).

Tabel 3: Differentiële diagnose van psychosen bij epilepsie (46, 48, 54, 100).

Psychose bij epilepsie

Ictaal Interictaal Postictaal

Bewustzijn Verminderd Normaal Normaal of licht verminderd

Duur Enkele uren of dagen Minder dan een maand (episodisch) 

Enkele maanden tot meer dan  
10 jaar (chronisch, SLPE)

Enkele dagen of weken

EEG Status epilepticus Onveranderd Toename epileptische activiteit

Positieve symptomen Ongebruikelijke gedachten 
en gedragingen

Hallucinaties en wanen zijn 
minder frequent

Eersterangscriteria van Schneider 
opvallender 

Paranoïde wanen en hallucinaties

Eersterangscriteria van Schneider zelden 
aangetroffen 

Een syndroom met wanen met een 
variabelere thematiek (achtervolgingswa-
nen, grootheidswanen, referentiewanen, 
somatische wanen, mystieke wanen)

Negatieve symptomen Worden zelden aangetroffen Worden zelden aangetroffen Niet opvallend
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5.2.2. Interictale psychose

Interictale psychosen vertegenwoordigen 
5% van alle psychotische stoornissen die 
bij epilepsie worden waargenomen (48). 
Ze kunnen episodisch (enkele dagen tot 
enkele weken) of chronisch zijn (enkele 

maanden). Chronische interictale psycho-
sen hebben een klinische presentatie die 
doet denken aan schizofrenie (47, 100). 
Omdat de diagnostische criteria samen-
vallen met die voor schizofrenie volgens 
de DSM-5 worden ze in de Engelstalige 

literatuur ‘schizofrenieachtige psychosen 
bij epilepsie’ genoemd (‘schizophrenia- 
like psychoses of epilepsy, SLPE’) (22, 47, 
102, 103). 

Tabel 4: Lijst van mogelijke risicofactoren voor een postictale psychose, een interictale psychose  
en een niet-geclassificeerde psychose bij patiënten met temporaalkwabepilepsie (46).

Risicofactoren Postictale psychose Interictale psychose Niet-geclassificeerde psychose3

Factoren opgespoord door de anamnese 

Epilepsie die begint voor de leeftijd van 10 jaar XXX XXX

Een voorgeschiedenis van langdurige koortsstuipen4 XXX

Klinische factoren

Status epilepticus5 XXX XXX XXX

Dialeptische6 en/of automotorische aanvallen7 XXX

Secundaire veralgemeende aanvallen XXX

Lagere verbale en/of non-verbale (zogenaamde 
performale) intelligentie8 +/- +/-

Alexithymie XXX

Reeksen van epileptische aanvallen XXX

Anatomische factoren

Mesiale temporale sclerose9,10 aan de linkerzijde XXX

Bitemporale aanvallen of aanvallen met een snelle 
verspreiding naar de contralaterale temporaalkwab

XXX

Temporale epileptische haarden aan de linker-  
en de rechterzijde

XXX

Bilaterale afname van het volume van de witte  
stof in de gebieden van de hippocampus

XXX

Afname van het volume van de grijze stof  
in de gebieden van de linkerhippocampus

XXX

Afname van het aantal neuronen in de CA1-zone  
van de hippocampus

XXX XXX XXX(+)

De aanwezigheid van bilaterale sclerose  
van de hippocampus

XXX

De aanwezigheid van unilaterale sclerose  
van de hippocampus

XXX XXX(+)

Verminderde activiteit van de synapsen  
van de linkerhippocampus

XX

Verminderde synaptische reorganisatie  
in de gyrus dentatus11 XXX

Sterke activiteit van het fosfolipase A2 (iPLA2)  
in de hippocampus

XX

Afname van het regionale hersenvolume  
in de hippocampus/amygdala

+/-

Dysplastische misvormingen of atrofie  
van de temporale neocortex

XXX

Neuronale afwijkingen in de middelste  
en bovenste gyri van de linkertemporaalkwab

XX

Verlies van axonen in de frontaalkwab (in het 
bijzonder de rechterzijde) en de temporaalkwab

XX

Letsels van de witte en grijze stof  
in de extratemporale gebieden

XXX

XXX = gebaseerd op resultaten van studies met een goede methodologische kwaliteit; XX = gebaseerd op resultaten van studies met een matige methodologische kwaliteit;  
(+) = omgekeerde associatie; +/- = tegenstrijdige resultaten
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Het klinische beeld kan bestaan uit para-
noïde wanen (soms met een betere sys-
tematisering dan schizofrene wanen) en 
auditieve wanen (visuele hallucinaties zijn 
zeldzaam). Bij SLPE’s worden echter zelden 
affectieve onverschilligheid en negatieve 
symptomen aangetroffen. De patiënten zijn 
zich ook meer bewust van hun ziekte dan 
patiënten met schizofrenie. Tot slot lijkt het 
premorbide functioneren bij SLPE’s minder 
deficiënt dan dat van schizofreniepatiënten 
(14, 22, 47, 100-103) (zie Tabel 3). Tabel 4 
geeft een overzicht van de risicofactoren.

5.2.3. Postictale psychose

Het postictale psychosesyndroom vertegen-
woordigt 25 tot 30% van alle psychotische 
stoornissen die bij epilepsie worden waar-
genomen (14, 48). De prevalentie ervan 
bedraagt 2 tot 7,8% bij epilepsiepatiënten 
(47, 85) en wordt geschat op ongeveer 7% 
bij patiënten met temporaalkwabepilepsie 
(104). 

Een postictale psychose geeft een specifiek 
klinisch beeld. Na een interval van volledige 
luciditeit van 2,5 tot 72 uur na een aanval of 
een reeks aanvallen (14, 46, 105), verschijnt 
de psychotische stoornis. Slapeloosheid, 
angst en een beklemmend gevoel gaan door-
gaans vooraf aan de psychotische symptomen, 
inclusief wanen met wisselende thematiek 
(achtervolgingswaan, grootheidswaan, refe-
rentiewanen, mystieke, magische wanen), hal-
lucinaties, katatonie en een depressief gevoel 
of manische symptomen (mysticisme, macro-
manie). De verschijning van de eersterangs-
criteria van Schneider (zoals hallucinaties 
waarbij een stem voortdurend commentaar 
geeft op het gedrag of de gedachten van de 
patiënt, of aliënatie) wordt zelden vastgesteld 
en de negatieve symptomen zijn niet opval-
lend. De duur van deze psychose is doorgaans 
kort (enkele dagen of weken, met zeer grote 
verschillen), evoluerend tegen de achtergrond 
van een normaal of licht verminderd bewust-
zijn (48, 64, 85, 98, 106) (zie Tabel 3).

Een postictale psychose verschijnt vooral 
bij patiënten met temporaalkwabepilep-
sie, die sinds minstens 10 jaar evolueert  
(85, 102). Tabel 4 geeft een overzicht van 
de risicofactoren.

Een postictale psychose onderscheidt zich 
van andere peri-ictale psychosen (pre-ictale 
en ictale) door de volgende symptomen:
- afwezigheid van verwardheid of 

autonome disfunctie;
- aanwezigheid van een georganiseer-

dere gedachtegang;
- afwezigheid van elektrofysiologische 

veranderingen op het EEG (107).

5.2.4. De novo neurochirurgische 
postoperatieve psychose

Er bestaan enkele onderzoeken speci-
fiek gewijd aan het optreden van de novo 
postoperatieve psychosen. Na een opera-
tie ter hoogte van de temporaalkwab voor 
refractaire epilepsie ontwikkelt gemiddeld 
7% van de patiënten een psychotisch syn-
droom binnen de 6 maanden die volgen 
op de chirurgische ingreep (85) (maar de 
cijfers van de studies schommelen tussen 
1,7% en 28,5%) (85, 108-115). 

Het klinische beeld van deze psychose, 
dat wordt gedomineerd door achtervol-
gingswanen en auditieve hallucinaties, 
lijkt op sommige punten op SLPE’s. Maar 
de fysiopathologische mechanismen lij-
ken te verschillen. In de genese van inter- 
ictale chronische psychosen is de lange 
evolutieduur van farmacoresistente tem-
poraalkwab aangetoond. Volumetrische 
MRI’s brachten aan het licht dat epilep-
siepatiënten met een de novo postopera-
tieve psychose afwijkingen vertoonden ter 
hoogte van hun hersenstructuren. Er werd 
bijvoorbeeld een significant verschil vast-
gesteld in het volume van de amygdala, 
die kleiner was langs de niet-geopereerde 
zijde bij psychotische patiënten dan bij 
de controles (116). Andere risicofactoren 
voor de ontwikkeling van een postopera-
tieve psychose zijn de aanwezigheid van 
een aangeboren letsel, een persoonlijke of 
familiale voorgeschiedenis van psychose, 
bilaterale afwijkingen op de preoperatieve 
elektro-encefalogrammen en een operatie 
na de leeftijd van 30 jaar (85, 115, 116). 

De leeftijd waarop de psychose begint bij 
epilepsiepatiënten is significant hoger. In 
de studie van Adachi et al. werd de gemid-
delde leeftijd waarop de psychose begon 
(de interictale en postictale psychose) bij 
epilepsiepatiënten geschat op 30,1 jaar; 
die van de ontwikkeling van psychose 
bij schizofreniepatiënten op 26,6 jaar. 
Bij schizofrenie begint de ziekte meestal 
enkele jaren later bij vrouwen. Bij epilep-
sie is er geen groot verschil tussen vrouwen 
en mannen wat betreft de leeftijd waarop 
de ziekte begint (117).

6. Therapeutische perspectieven

6.1. Anti-epileptica als adjuvante behan-
deling naast antipsychotica

Het gebruik van anti-epileptica bij schizo-
frenie lijkt gecontra-indiceerd te zijn aan-
gezien de doeltreffendheid van ECT in de 
behandeling van schizofrenie berust op 

een verondersteld klinisch antagonisme 
tussen epilepsie en schizofrenie. Het doel 
van anti-epileptica is echter om een reci-
dief van de aanvallen te voorkomen door 
de neuronale hyperexcitabiliteit te blokke-
ren, hetzij door de GABA-erge remmende 
activiteit (gamma-aminoboterzuur) te ver-
sterken, hetzij door de exciterende activiteit 
van het glutamaterge systeem te inhibe-
ren, hetzij door de iongeleiding te wijzigen 
(Na+- of Ca2+- kanalen) (118). De dopa-
minerge hypothese is lang de meest ont-
wikkelde hypothese geweest in het kader 
van schizofrenie. Toch levert de meso-
limbische dopaminerge hyperactivering 
slechts een gedeeltelijke verklaring voor 
de etiologie van schizofrenie. Dat is waar-
schijnlijk de reden waarom veel patiënten 
(ongeveer 20 à 40%) die lijden aan schi-
zofrenie onvoldoende reageren op anti-
psychotica in monotherapie (36, 42). Het 
is in dit kader dat de glutamaterge hypo-
these zou worden ontwikkeld (119). Ook 
in dit kader zijn meerdere middelen, inclu-
sief anti-epileptica, voorgesteld als adju-
vante behandeling naast antipsychotica 
om het antipsychotische effect bij resis-
tente chronische patiënten te versterken. 
Verondersteld wordt dat de voornaamste 
farmacodynamische mechanismen die een 
rol spelen in de klinische doeltreffendheid 
van anti-epileptica bij de behandeling van 
resistente schizofrenie de volgende zijn: de 
modulatie van de GABA- of glutamaterge 
neurotransmissie en de modulatie van de 
spanningsafhankelijke ionkanalen (118). 
Tabel 5 geeft een overzicht van de verschil-
lende werkingsniveaus van anti-epileptica, 
tabel 6 van de heilzame en schadelijke 
effecten van deze geneesmiddelen.

Onderzoek levert echter maar weinig nut-
tige elementen op over deze combinatie-
behandelingen. Bovendien is er geen enkel 
klinisch of elektrofysiologisch criterium 
voor het preferentiële gebruik van anti- 
epileptica als aanvulling op antipsychotica 
in de behandeling van schizofrenie. We 
bespreken vier middelen: carbamazepine 
en valproaat (traditionele anti-epileptica), 
en lamotrigine en topiramaat (nieuwe 
anti-epileptica) (118, 120).

Carbamazepine

Hoewel er een trend is in het voordeel 
van een augmentatiestrategie met behulp 
van carbamazepine, zijn de tot op van-
daag bereikte resultaten niet significant 
(126). Een studie waarin carbamazepine 
in monotherapie werd vergeleken met een 
placebo bij schizofrenie, werd snel stop-
gezet wegens een hoog hervalpercen-
tage (127). Leucht et al. (128, 129) voerden 



11
Suppl. bij Neuron • Vol 21 • Nr 6 • 2016

een meta-analyse uit van 10 gecontroleerde 
en gerandomiseerde studies (n = 283) met 
betrekking tot het gebruik van carbama-
zepine bij schizofrenie, in monotherapie 

of in combinatie met de conventionele 
neuroleptica. De toevoeging van carba-
mazepine aan een antipsychoticum bij 
non- of gedeeltelijke responders (n = 147, 

6 studies), vertaalde zich in een niet- 
significante daling met respectievelijk 20% 
(p = 0,08) en 35% (p = 0,09) van de BPRS-
score. Bovendien had carbamazepine 

Tabel 6: Heilzame en schadelijke effecten van anti-epileptica (120-125).

Anti-epilepticum Positieve effecten Schadelijke effecten

Barbituraten Angst, stemmingsstabilisator, slaap
Agressiviteit, aandachtsstoornissen, cognitieve 
stoornissen, prikkelbaarheid, libido, seksueel 
functioneren

Carbamazepine Agressiviteit, manie, stemmingsstabilisator, pijn Prikkelbaarheid, aandachtsstoornissen

Ethosuximide Agressiviteit, verwardheid, depressie, slapeloosheid

Gabapentine
Angst, slapeloosheid, sociale fobie, 
stemmingsstabilisator, migraine, pijn

Prikkelbaarheid/agitatie, slaperigheid, vermoeidheid, 
ataxie, perifeer oedeem

Lamotrigine Depressie, stemmingsstabilisator, manie
Slapeloosheid, prikkelbaarheid, huiduitslag, 
duizeligheid, misselijkheid, ataxie

Levetiracetam Migraine
Angst, depressie, prikkelbaarheid, vermoeidheid, 
duizeligheid, slaperigheid

Fenytoïne Manie
Depressie, aandachtsstoornissen, verdoofd gevoel, 
ataxie

Pregabaline Pijn (bij fibromyalgie), slapeloosheid, angst
Sedatie, slaperigheid, duizeligheid, verdoofd gevoel, 
vermoeidheid, misselijkheid, gewichtstoename, 
concentratieproblemen

Tiagabine Manie, stemmingsstabilisator
Depressie, prikkelbaarheid, duizeligheid, 
vermoeidheid, slaperigheid

Topiramaat
Binge eating, manie, stemmingsstabilisator, migraine, 
gewichtsverlies

Depressie, cognitieve stoornissen, gewichtsverlies, 
vermoeidheid, slaperigheid, misselijkheid

Valproaat
Agitatie, agressiviteit, prikkelbaarheid, manie, 
stemmingsstabilisator, migraine

Slaperigheid, gewichtstoename, depressie

Tabel 5: Verschillende werkingsniveaus van anti-epileptica (120).

Anti-epileptische  
activiteit

Blokkering van 
de spannings-
afhankelijke 

natriumkanalen

Blokkering van 
de spannings-
afhankelijke 

calciumkanalen

Toename van de rem-
mende activiteit van 

gamma-aminoboterzuur 
(GABA)

Antagonisme 
van de wer-

king van 
glutamaat Overige

Carbamazepine (Tegretol®) +

Ethosuximide (Zarontin®) +

Felbamaat (Taloxa®) + + +

Gabapentine (Neurontin®) +

Lacosamide (Vimpat®) +

Lamotrigine (Lambipol®, Lamictal®) + +

Levetiracetam (Keppra®) + + +

Oxcarbazepine (Trileptal®) +

Fenobarbital (Gardenal®) +

Fenytoïne (Diphantoine®, Epanutin®) +

Pregabaline (Lyrica®) +

Primidon (Mysoline®) +

Retigabine (Trobalt®) +

Rufinamide (Inovelon®) +

Stiripentol (Diacomit®) +

Tiagabine (Gabitril®) +

Topiramaat  (Topamax®) + + + +

Valproaat (Dekapine®) +

Vigabatrine (Sabril®) +
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geen enkel merkbaar effect. Enkele studies  
(130-133) hebben aangetoond dat carba-
mazepine wel nuttig kan zijn in combinatie 
met conventionele neuroleptica bij patiën-
ten met aanhoudende agressiviteit. Op basis 
van de bewijzen afkomstig van de momen-
teel beschikbare gerandomiseerde studies is 
het dus niet mogelijk om een systematisch 
klinisch gebruik van carbamazepine te advi-
seren, noch in monotherapie, noch als adju-
vante behandeling naast antipsychotica, in 
de behandeling van schizofrenie. Bovendien 
is het gebruik van carbamazepine formeel 
gecontra-indiceerd in combinatie met clo-
zapine wegens de potentialisatie van agra-
nulocytose (120, 134, 135).

Valproaat 

Niet-gecontroleerde studies suggereerden 
dat augmentatie met valproaat de positieve 
symptomen (bv. hallucinaties) kan ver-
minderen  (136-138), maar ook bepaalde 
negatieve symptomen (bv. afgevlakte 
gevoelens) (138), vijandigheid (137), de 
duur van ziekenhuisopnames (138, 139), 
de BPRS-scores (140) en de cognitieve 
deficiënties (141). Het zou ook de remis-
sie in stand kunnen houden (142). Maar 
de Cochrane Collaboration vermeldt zeer 
weinig gegevens in het voordeel van de 
toevoeging van valproaat aan antipsycho-
tica. Een meta-analyse van Basan et al. 
(143, 144) van vijf gecontroleerde en 
gerandomiseerde studies (n = 379) bracht 
geen enkele globale superioriteit van de 
toevoeging van valproaat aan de behande-
ling met antipsychotica aan het licht. De 
studies waren bovendien – met uitzonde-
ring van een – kleinschalig, werden uit-
gevoerd op korte termijn en onvolledig 
gerapporteerd. Deze resultaten werden 
bevestigd door een recentere meta-analyse 
(7 gecontroleerde en gerandomiseerde 
studies, n = 519) van Schwarz (145). 
Samengevat: op basis van de bewijzen van 
de momenteel beschikbare gerandomi-
seerde studies is het niet mogelijk om het 
gebruik van valproaat als adjuvante behan-
deling naast antipsychotica formeel aan of 
af te raden in de behandeling van schizo- 
frenie. Verregaander onderzoek bij resis-
tente patiënten is dus vereist om duidelijke 
aanbevelingen te kunnen formuleren. 

Lamotrigine

De meeste studies zijn casusbeschrijvin-
gen. Sommige hebben aangetoond dat 
augmentatie met lamotrigine enige doel-
treffendheid had bij patiënten die refractair 
of gedeeltelijk resistent tegen clozapine 
waren: significante daling van de BPRS-
score (146-148), significante verbetering 

van de positieve (149-152), algemene  
(149-152), negatieve (151,152), cognitieve 
(153) en affectieve symptomen (154). Andere 
studies (155) en recente meta-analyses  
(156-158) brachten echter geen enkele 
globale superioriteit aan het licht van de 
toevoeging van lamotrigine aan de anti-
psychotische behandeling bij resistente 
chronische patiënten. Bovendien stelden 
Chan et al. (159) en Stuve et al. (160) een 
verergering van de psychotische sympto-
men vast, respectievelijk bij een patiënt 
onder quetiapine en olanzapine. Tourian & 
Margolese (161) stelden de verschijning van 
agranulocytose vast bij een patiënt onder 
clozapine, na toevoeging van lamotrigine.

Topiramaat

Enkele dubbelblinde, gerandomiseerde, 
gecontroleerde studies (162-164) hebben 
aangetoond dat augmentatie met topiramaat 
een slechts gering tot matig effect had op 
de positieve, negatieve en algemene symp-
tomen van refractaire patiënten. De combi-
natie topiramaat plus antipsychoticum van 
de tweede generatie wordt vooral gebruikt 
om gewichtsverlies te induceren (165). 
Sinds 2012 is de combinatie fentermine- 
topiramaat (deze combinatie is in België niet 
beschikbaar) goedgekeurd door de Food 
and Drug Administration (FDA) om men-
sen te helpen gewicht te verliezen (166). 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
heeft de commercialisatie van deze combi-
natie echter geweigerd wegens ongerustheid 
over de cardiovasculaire, cognitieve en psy-
chiatrische bijwerkingen (depressie en angst) 
van de combinatie op lange termijn  (167).

Het gebruik van anti-epileptica bij  
schizofreniepatiënten is een praktijk 
die soms door artsen wordt toegepast 
om het effect van antipsychotica te 
versterken. In de literatuur zijn echter 
maar weinig wetenschappelijke argu-
menten voor deze augmentatiestrategie 
te vinden. 

Farmacokinetische interacties

Bepaalde anti-epileptica, zoals carbama-
zepine, kunnen aanleiding geven tot een 
daling van de plasmaconcentraties van 
bepaalde antipsychotica en dus tot een 
afname van de doeltreffendheid ervan door 
toename van het metabolisme in de lever. 
Ze kunnen de activiteit van de antipsycho-
tica zelfs inhiberen. Van andere is aange-
toond dat ze geen enkele invloed hebben 
op de plasmaconcentratie van het antipsy-
choticum (zie Tabel 7). Klinische monito-
ring en, indien nodig, een aanpassing van 

de dosering van het antipsychoticum van 
de tweede generatie tijdens de behande-
ling met een anti-epilepticum kunnen dus 
noodzakelijk zijn.

In geval van gelijktijdig gebruik van een 
anti-epilepticum moeten de doserin-
gen van antipsychotica eventueel wor-
den aangepast. In geval van stopzetting 
van een anti-epilepticum kan de plas-
maconcentratie van een antipsychoti-
cum eveneens wijzigen.

6.2. Antipsychotica en 
epileptogene drempel

De meeste antipsychotica verlagen de 
epileptogene drempel (zie Tabel 8). In de 
praktijk verhogen er slechts enkele het 
risico op epileptische aanvallen significant. 
Dit is hoofdzakelijk het geval voor cloza-
pine en in mindere mate voor olanzapine 
en chloorpromazine (213, 214, 215). Dit 
risico neemt toe bij hoge doses en voor 
bepaalde antipsychotica, zoals cloza-
pine, in functie van de duur van de behan-
deling (214). Epilepsie vormt echter geen 
echte contra-indicatie voor het gebruik van 
antipsychotica (214). Wel moeten de anti-
psychotica met de nodige voorzichtigheid 
worden toegediend. In geval van antece-
denten van epilepsie moet de instelling van 
een antipsychotische behandeling gepaard 
gaan met klinische en elektrofysiologische 
monitoring.

We vermelden dat het verschijnsel van 
geforceerde normalisatie – het gelijktij-
dig optreden bij een epilepsiepatiënt van 
psychotische symptomen en een norma-
lisatie van het EEG – kan optreden tij-
dens de anti-epileptische behandeling (bv. 
met topiramaat) (121), en dat het gebruik 
van benzodiazepines ook aanleiding kan 
geven tot symptomen van het psychotische 
type (216, 217).

6.3. ECT bij schizofrenie en schizoaffec-
tieve stoornis

Hoewel ECT tegenwoordig vaker wordt 
gebruikt bij stemmingsstoornissen dan 
bij schizofrenie, werd deze therapie aan-
vankelijk ontwikkeld om schizofrenie te 
behandelen. Meduna stelde in 1934 voor 
om een epileptische aanval uit te lokken 
als therapeutisch hulpmiddel bij schizo-
frenie. Hij baseerde zich hiervoor op het 
concept dat epilepsie en schizofrenie anti-
nomisch zijn (zie hoger). 

Volgens een studie van Sienaert et al. 
(2005, 2006, 2015) werd ECT gedurende 
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Tabel 7: Effect van anti-epileptica op de hepatische en renale plasmaconcentratie van antipsychotica van de tweede generatie 
(120, 149, 168-210).

Anti-epilepticum Antipsychoticum Effect op de plasmaconcentratie Referenties

Carbamazepine Aripiprazol Daling van 64-88% Nakamura et al. (2009) 
Castberg et al. (2007)
Citrome et al. (2007)

Clozapine Daling van 50% Tiihonen et al. (1995)
Jerling et al. (1994)

Olanzapine Daling van 36-71% Botts et al. (2008)
Linnet & Olesen (2002)

Skogh et al. (2002)
Olesen & Linnet (1999)

Paliperidon Daling van 37-65% Kerbusch-Herben et al. (2014) 
Yasui-Furukori et al. (2013) 

de Leon et al. (2012)

Quetiapine Daling van 80-87% Wittman et al. (2010)
Nicki-Jockschat et al. (2009) 

Santoro et al. (2008)
Castberg et al. (2007)
Grimm et al. (2006)

Hasselstrom et al. (2004)

Risperidon Daling van 40-80% de Leon et al. (2012)
Ono et al. (2002)
Spina et al. (2000)

Ziprasidone Daling van 36% Miceli et al. (2000)

Asenapine Geen doorslaggevende gegevens de Leon et al. (2015)

Lamotrigine Clozapine Geen verandering Spina et al. (2006)
Tiihonen et al. (2003)

Olanzapine Geen verandering of een minimale 
toename met 15%

Spina et al. (2006)
Jann et al. (2006)

Sidhu et al. (2006)

Quetiapine Minimale daling van 17% Castberg et al. (2007)

Risperidon Geen verandering Spina et al. (2006)

Fenobarbital Clozapine Daling van 35% Facciolà et al. (1998)

Fenytoïne Quetiapine Daling van 80% Wong et al. (2001)

Oxcarbazepine Clozapine Geen verandering Tiihonen et al. (1995)

Olanzapine Geen verandering Rosaria Muscatello et al. (2005)

Risperidon Geen verandering Rosaria Muscatello et al. (2005)

Topiramaat Clozapine Geen verandering Migliardi et al. (2007)

Olanzapine Geen verandering Migliardi et al. (2007)

Quetiapine Geen verandering Migliardi et al. (2007)

Risperidon Geen verandering Migliardi et al. (2007)

Valproaat Aripiprazol Daling van 23-24% Eryilmaz et al. (2014)
Castberg et al. (2007)
Citrome et al. (2005)

Clozapine Tegenstrijdige resultaten:  
geen verandering, stijging of 

minimale daling (0-20%), of daling 
van 27-41%

Diaz et al. (2014)
Wong et al. (2006)
Conca et al. (2000)

Facciolà et al. (1999)
Longo & Salzman (1995)
Centorrino et al. (1994)
Finley & Warner (1994)

Olanzapine Daling van 18-50% Spina et al. (2009)
Bergemann et al. (2006)

Quetiapine Tegenstrijdige resultaten: geen 
verandering of stijging met 77%

Santoro et al. (2008)
Castberg et al. (2007)
Winter et al. (2007)

Aichhorn et al. (2006)

Risperidon Geen verandering Yoshimura et al. (2007)
Ravindran et al. (2004)

Spina et al. (2000)

AUC (area under curve): de mate van absorptie, de absorptiegraad (Cmax) (211, 212).
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de periode 2013-2014 in België gebruikt 
op 13,7% van de diensten psychiatrie. De 
voornaamste indicatie voor ECT op deze 
diensten was depressie (80,9% in 2003 en 
84,7% in 2013), dus veel meer dan psy-
chose (6,3% in 2003 en 4,9% in 2013), 
manie (2% in 2003 en 3,5% in 2013), kata-
tonie (7,2% in 2013) of andere psychiatri-
sche diagnoses (0,9% in 2003 en 1,4% in 
2013) (218-221). In Europa is ECT een voor-
keursbehandeling voor depressie met psy-
chotische of melancholische kenmerken. In 
Afrika en Azië blijft het een wijdverspreide 
praktijk in de behandeling van schizofrenie 
(29,5% in Turkije; 74% in Thailand; 48,5% 
in Japan; 42% in India) (220, 222). 

6.3.1. Curatieve ECT

Het is aangetoond dat de toediening van 
een antipsychoticum doeltreffender is dan 
het gebruik van ECT in monotherapie voor 
de behandeling van schizofrenie (36). 
Wanneer ECT in monotherapie wordt ver-
geleken met een antipsychotische behan-
deling, zijn de resultaten duidelijk in het 
voordeel van de groep patiënten die medi-
catie krijgt (RR = 2,18, CI 95%: 1,3-3,6) 
(36). Maar ook al blijven antipsychotica de 
hoeksteen van de behandeling van schizo-
frenie, toch is ECT een goede therapeuti-
sche keuze. Niet enkel voor patiënten met 
katatone symptomen, maar ook wanneer 
een snelle verbetering van symptomati-
sche exacerbaties van schizofrenie nood-
zakelijk is, of als patiënten slechts deels 
verbeteren met farmacologische behande-
lingen (40, 41). Ook al blijven doorslagge-
vende gegevens over het gebruik van ECT 
bij schizofreniepatiënten zich opstapelen, 
toch blijven er na meer dan zeventig jaar 
gebruik in de klinische praktijk (42) nog 
veel vragen over de rol ervan in de behan-
deling van dit soort patiënten (223).

Literatuurgegevens tonen de doeltreffendheid 
van ECT op de katatone symptomen aan, los 

van de nosografische diagnose (39, 223 225). 
Hoewel het effect van ECT sneller intreedt bij 
schizofrenie van het katatone type dan bij 
andere vormen van schizofrenie, is dit ver-
schil niet zo groot (39). Benzodiazepines blij-
ven echter de referentiebehandeling voor 
katatonie (vooral in geval van een schizo-
affectieve of affectieve stoornis) (226). ECT 
wordt gebruikt in gevallen waarin de genees-
middelenbehandeling faalt. 

In de Cochrane-review van Tharyan en 
Adams (36) werden de gegevens van 26 
gerandomiseerde gecontroleerde stu-
dies samengebracht (n = 1.485, met meer 
dan 798 deelnemers die aan ECT werden 
onderworpen). De bewijzen die in deze 
review werden gevonden, suggereren dat 
ECT gecombineerd met een antipsychoti-
sche behandeling een therapeutische optie 
kan zijn bij patiënten met schizofrenie, in 
het bijzonder wanneer het belangrijk is om 
snel een globale verbetering en een ver-
mindering van de symptomen te verkrijgen. 
Dat geldt ook voor schizofreniepatiënten 
met een beperkte respons op antipsycho-
tica. Het is wel mogelijk dat dit initiële heil-
zame effect niet aanhoudt op lange termijn 
(36, 223). Deze review werd bevestigd door 
een andere, recente review, die suggereert 
dat de combinaties ECT-clozapine (hoewel 
deze combinatie het risico op een epilepti-
sche aanval kan verhogen wegens het feit dat 
clozapine de epileptogene drempel verlaagt) 
(214, 227) en ECT-risperidon doeltreffend lij-
ken te zijn bij resistente patiënten (40). 

Volgens de aanbevelingen van de WFSBP 
(World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry), kan ECT enkel worden over-
wogen bij bepaalde patiënten met ern-
stige thymische symptomen met of zonder 
suïcidaal gedrag, omdat er gegevens 
beschikbaar zijn uit studies en klinische 
observatie die de doeltreffendheid ervan 
in deze situaties bevestigen (bewijsniveau 
C3) (228, 229).

6.3.2. Consolidatie-ECT (ECT-C) en 
onderhouds-ECT (ECT-M) bij schizofrenie

Meer dan 50% van de patiënten die gun-
stig reageren op een ECT-kuur hervalt bin-
nen zes maanden na remissie, zelfs als ze 
hun geneesmiddelenbehandeling correct 
innemen (230). Om dit hoge hervalpercen-
tage te verlagen, maar ook om de met behulp 
van curatieve ECT verkregen therapeutische 
winst te consolideren, adviseren bepaalde 
artsen onderhouds-ECT’s. Meer bepaald gaat 
het om een consolidatie-ECT (ECT-C, conti-
nuous ECT) in het geval van een voortzetting 
van de behandeling gedurende zes maanden 
(231), of onderhouds-ECT (ECT-M, mainte-
nance ECT) in het geval van een voortzetting 
van de behandeling gedurende meer dan zes 
maanden (42). 

Deze praktijk in de behandeling van schi-
zofrenie werd voor het eerst toegepast in 
1943 (42). Een onderhouds-ECT12 is ech-
ter veel minder goed gedocumenteerd bij 
schizofrenie dan bij stemmingsstoornis-
sen. De rol en modaliteiten van ECT-C en 
ECT-M in de behandeling van schizofrenie 
moeten dus nog worden gepreciseerd.

Eén gecontroleerde gerandomiseerde stu-
die (n = 45) (232) bracht een hervalpercen-
tage van 93% aan het licht als de ECT-C of 
de antipsychotische behandeling (monothe-
rapie met flupenthixol) alleen werd voort-
gezet. Dit hervalpercentage daalde tot 40% 
als de ECT-C werd voortgezet in combina-
tie met antipsychotica gedurende 6 maan-
den. Andere, voornamelijk retrospectieve 
studies (42, 233-237) pleiten eveneens voor 
een voortzetting van de ECT-kuur met con-
solidatie- en onderhoudssessies. Bovendien 
is aangetoond dat de cognitieve functie 
niet achteruitgaat bij patiënten die werden 
behandeld met onderhouds-ECT, vergele-
ken met patiënten die enkel ECT kregen tij-
dens de acute fase (36, 42, 238).

Hoewel de doeltreffendheid van onder-
houds-ECT bij schizofrenie onvoldoende 
is bestudeerd, stelt de APA (American 
Psychiatric Association) ECT-C voor, bij 
patiënten die hebben gereageerd op cura-
tieve ECT in de acute fase, bij patiënten die 
deze behandeling kiezen en bij patiënten 
die resistent zijn tegen farmacologische 
behandeling of een dergelijke behandeling 
niet verdragen (239, 240). 

Bij schizofreniepatiënten die niet of 
onvoldoende reageren op de onderhouds-
behandeling met antipsychotica, maar 
met succes werden behandeld met cura-
tieve ECT, kan onderhouds-ECT (consoli-
datie of onderhoud) worden overwogen. 

Tabel 8: Risico op epileptische aanvallen met antipsychotica  
(volgens Williams & Park, 2015) (214).

Antipsychoticum Incidentie van epileptische aanvallen

Aripiprazol 0,1%-0,2%

Paliperidon 0%-0,22%

Asenapine 0,3%

Risperidon 0,3%

Quetiapine 0%-0,5%

Haloperidol  < 1% (wordt beschouwd een laag risico 
te hebben)

Chlorpromazine 0,5% ( < 1g) – 9% ( ≥ 1g)

Olanzapine 0,9%

Clozapine 3,5%-5% (vooral > 600mg/dag)
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6.3.3. Antipsychotische 
werkingsmechanismen van ECT

De werkingsmechanismen van ECT blijven 
hypothetisch (241,242). Wel is aangetoond 
dat ECT inwerkt op verschillende neuro- 
transmitters. Door onderzoek gesuggereerde 
werkingsmechanismen zijn de verhoogde 
vrijzetting van dopamine (243), serotonine 
en GABA. Buiten de effecten op de klas-
sieke neurotransmitters zijn er de laatste 
jaren steeds meer bewijzen dat neurotrofi-
nes kunnen bijdragen aan het effect van ECT. 
ECT is in verband gebracht met een stijging 
van de concentraties van neutrofische fac-
toren (bijvoorbeeld BDNF, NGF, enz.). ECT 
heeft ook een effect op het bloeddebiet en 
het zuurstofverbruik in de hersenen. Beide 
nemen toe met deze behandeling.

De mechanismen achter de doeltref-
fendheid van ECT in het algemeen en 
bij schizofrenie in het bijzonder moe-
ten nog verder worden onderzocht, 
maar staan het gebruik ervan in de kli-
nische praktijk niet in de weg.

7. Conclusie

Vanaf de Babylonische geneeskunde tot aan 
de renaissance werden epilepsie en psy-
chose beschouwd als gestuurd door demo-
nen. De behandeling ervan was dan ook 
gebaseerd op een magisch-religieus model. 
Pas later kwam ECT, al berustte deze thera-
pie aanvankelijk op een verkeerd concept, 
waarbij epilepsie en schizofrenie omge-
keerd aan elkaar werden gekoppeld. 

In dit artikel zagen we dat de associatie 
van epilepsie en psychotische stoornissen 
het bestaan van eventuele gemeenschap-
pelijke factoren suggereert. We bespraken 
de epidemiologie, de gemeenschappe-
lijke etiologische hypothesen en de diag-
nostische benaderingen die noodzakelijk 
zijn om de ‘schizofrenieachtige psychosen 
bij epilepsie’  goed te kunnen identifice-
ren. De plaats van antipsychotica, die de 
epileptogene drempel aanzienlijk kunnen 
verlagen, en de plaats van anti-epileptica,  
eventueel als adjuvante behandeling 
naast antipsychotica, kwamen eveneens 
aan bod. Naast deze psychofarmacologi-
sche aspecten vormt ECT tot slot een niet- 
farmacologische, biologische therapie, 
die – hoewel ze een gevarieerd historisch 
parcours heeft afgelegd – nuttig blijft als 
onderdeel van het therapeutische arsenaal 
in de psychiatrie. Het gebruik ervan blijft 
echter omstreden, onder meer wegens het 
negatieve beeld ervan bij het grote publiek. 

Binnen het huidige kader van onderzoek 
in de psychiatrische neurowetenschappen 

en in het bijzonder de richtlijnen die in de 
VS worden voorgesteld door het National 
Institute of Mental Health (NIMH), dat 
de Research Domain Criterias formu-
leerde, zullen de werkingsmechanis-
men van ECT misschien duidelijk worden 
dankzij een stratificatie van populaties die 
geschikt zijn voor deze techniek en dank-
zij de betere karakterisatie daarvan, onder 
andere op elektrofysiologisch en neuropsy-
chologisch niveau. Ook zullen binnenkort 
misschien nieuwe therapeutische perspec-
tieven beschikbaar zijn in de behande-
ling van schizofrenie, zoals epigenetische 
modulaties via het gebruik van een anti- 
epilepticum als valproïnezuur, dat werkt als 
inhibitor van histon-deacetylase (244, 245). 
Een nomenclatuur gebaseerd op de neuro-
wetenschappen, zoals die onlangs werd 
voorgesteld, zal het eventuele therapeu-
tische nut illustreren van behandelingen 
die ooit werden geïdentificeerd als anti- 
epilepticum maar die nuttig kunnen zijn in 
de behandeling van schizofrenie (246). 

Hoewel ze aanvankelijk twijfelachtig 
waren, zijn de verbanden tussen epilep-
sie en schizofrenie dus talrijk en actueel. 
Deze verbanden vereisen verder onder-
zoek, ook klinisch, om de soorten schizo-
frenie die verband houden met epilepsie 
beter te identificeren en patiënten met al 
dan niet met epilepsie gerelateerde schizo-
frenie beter te behandelen. 

Opmerkingen
1. Minstens twee niet-uitgelokte epileptische aanvallen tre-

den op met een interval tussen de aanvallen van meer 
dan 24 uur of één niet-uitgelokte epileptische aan-
val treedt op met een kans op het optreden van latere 
epileptische aanvallen in de loop van de volgende 10 
jaar, die vergelijkbaar is met het algemene herhalings-
risico (minstens 60%) dat wordt waargenomen na twee 
niet-uitgelokte epilepsieaanvallen (Fisher RS, Acevedo C, 
Arzimanoglou A, et al. ILAE official report: a practical cli-
nical definition of epilepsy. Epilepsia 2014;55(4):475-82).

2. Contactin-associated protein-like 2 maakt deel uit 
van de familie van de neurexines en is onder andere 
betrokken bij de celadhesie.

3. Deze gegevens zijn gebaseerd op slechts enkele studies. In 
deze studies werd psychose niet ingedeeld als post- of inter- 
ictaal, of was de psychose al aanwezig voor de epilepsie.

4. Voorval dat meestal optreedt bij een baby of een kind tussen 
3 maanden en 5 jaar, dat gepaard gaat met koorts, zonder 
tekens van intracraniale infectie of een andere gedefinieerde 
oorzaak, met uitzondering van convulsies met koorts bij een 
kind dat al convulsies zonder koorts heeft gehad.

5. Status epilepticus of epileptische toestand werd traditi-
oneel gedefinieerd als een constante of intermitterende 
convulsieve activiteit van meer dan dertig minuten, zon-
der terugkeer naar een normale bewustzijnstoestand.

6. Aanvallen waarbij een verstoord bewustzijn het belang-
rijkste symptoom is.

7. Aanvallen waarbij de motorische tekens het belangrijk-
ste symptoom zijn.

8. Gemeten met de WAIS (‘Wechsler Adult Intelligence Scale’).
9. Mesiaal (intern) versus neocorticaal (extern). 
10. Een aandoening die aanleiding geeft tot een verschrom-

peling van de mesiale temporale zone, de hippo-
campus, de amygdala en de uncus, waarop zich ook 
littekenweefsel kan ontwikkelen. Vaak is de vorm van 
de aangrenzende neuronen ook gewijzigd. 

11. Hersenwinding van de limbische kwab en onderdeel 
van de hippocampus.

12. In de meeste gevallen wordt in de literatuur enkel de 
term onderhouds-ECT gebruikt om te verwijzen naar 
elke verlenging van de behandeling na een ECT-kuur, 
ongeacht de frequentie en de duur ervan.
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