
Door Sander Voormolen

W
eg met de onzeker-
heid rond psychiatri-
sche aandoeningen.
Gebruik liever een
test op biologische
kenmerken, zoals her-

senactiviteit of bloedwaarden. Dan moe-
ten we toch objectief kunnen vaststellen of
iemand aan ADHD of psychoses lijdt? Zo
kan afgerekend worden met het probleem
van de o ve r- en o n de rdiagnose in de psychi-
atrie. Het zou zwart-op-wit kunnen laten
zien of pillen, diëten of therapieën wel hel-
pen.

Maar bestaat z o’n biologische test wel?

Het voelt vreemd koud aan op de hoofd-
huid als neurowetenschapper Ali Mazaheri
en zijn promovenda Rosanne van Diepen
een geleidende gel in de elektroden spui-
ten. De 64 elektroden in de ‘b ad mu t s ’ va n
de proefpersoon moeten stuk voor stuk ge-
vuld worden, een klusje dat al gauw twintig
minuten in beslag neemt. De elektroden
pikken de elektrische signalen van neuro-
nen in de hersenschors op. Alleen doordat
de computer de signalen van elkaar
scheidt, is er betekenis in te ontwaren.

Een maand geleden publiceerde Maza-
heri een geruchtmakend onderzoek waar-
in hij op basis van EEG kinderen met ver-
schillende subtypen van ADHD kon identi-
ficeren (Biological Psychiatry, oktober).
Daarmee komt eindelijk een objectieve
test in zicht die ouders met knagende onze-
kerheid over of hun kind nou wel of geen
ADHD heeft uit de brand zou helpen.

Mazaheri voerde het onderzoek uit in
het Center for Mind and Brain van de Uni-
versity of California. Inmiddels is hij in het
Academisch Medisch Centrum (AMC) in
Amsterdam begonnen met vervolgexperi-
m e n te n .

„Het gaat om verschillen in de informa-
tieverwerking in de hersenen”, legt hij uit.
„Die vormen een objectief kenmerk voor
psychiatrische ziekte. Het verschil is kwan-
titatief meetbaar, niet gebaseerd op ie-
mands mening of interpretatie.”

Enkel het doormeten van de hersengol-
ven van iemand levert nog geen bruikbare
informatie op. Maar hoe die signalen ver-
anderen tijdens ingenieus opgezette taak-
jes die de proefpersonen moeten uitvoe-
ren, is wel kenmerkend. Mazaheri kan tij-
dens de testjes nauwkeurig meten wan-
neer een bepaald signaal de verschillende
hersengebieden bereikt. Het vertelt hem in
welke hersengebieden de informatie on-
derdrukt wordt (inhibitie) en hoe snel deze
informatie bijvoorbeeld van de visuele cor-
tex in de motorische cortex terecht komt,
waar een beweging in reactie op een visue-
le prikkel wordt voorbereid.

„Voor mij zijn vooral de zogeheten alfa-
golven interessant”, zegt Mazaheri. „He t
alfaritme heeft een frequentie van onge-
veer 10 trillingen per seconde. Het is ken-
merkend voor hersengebieden in waakza-

me toestand. Hiermee kun je zien wanneer
een hersengebied informatie krijgt en ver-
werkt. Dan verdwijnt prompt de alfagolf.”

Als ik de badmuts met elektroden op heb
laat Mazaheri het zien: „Sluit je ogen,
wacht even en doe ze open. Kijk: de EEG
pikt meteen een duidelijke alfagolf op uit
de visuele hersenschors. Het alfasignaal is
klein, maar wel een goede maatstaf voor
complexe verwerking van informatie.”

Onderzoekers onder leiding van Gary
Hasey van de McMaster University in Cana-
da publiceerden eerder over een soortge-
lijke EEG-test (Clinical Neuropsychology,
2010), maar dan om schizofreniepatiënten
te onderscheiden van gezonde mensen.
Met een nauwkeurigheid van 84 procent
konden ze de ruim honderd deelnemers
aan de metingen indelen in de juiste cate-
gorie. Anderen probeerden psychiatrische
diagnoses te stellen op basis van DNA- of
bloedtesten (zie kader).

Maar niet iedereen is enthousiast.
„Ik geloof niet direct in het biologisch

testen op psychiatrische stoornissen”, zegt
Sarah Durston. Ze is biologisch psycholoog
aan het UMC Utrecht Hersencentrum. Zelf
doet ze met behulp van weer een ander ty-
pe hersenscans – MRI – onderzoek naar de
biologische oorzaken van ADHD en autis-
me bij kinderen. Dat is zinvol om de moge-
lijke biologische oorzaken van de stoornis
bloot te leggen, maar voor de diagnose is
het niet geschikt. „Het probleem van dit
soort testen is dat je eruit krijgt wat je erin
stopt. Je gaat op zoek naar verschillen,
maar e rge n s moet je dan een drempelwaar-
de leggen voor de categorie ziek en ge-
zond. De test geeft dan in bijvoorbeeld 84
procent van de gevallen een correcte uit-
slag; maar dat betekent nog steeds veel
valspositieven en valsnegatieven. Dat is
niet de meest voor de hand liggende ma-
nier om een goede diagnose te stellen.”

Durston ziet in haar eigen onderzoek
ook wel opvallende verschillen in de herse-
nen van kinderen met en zonder psychia-
trische stoornis. „Maar alleen op groepsni-
ve au”, zegt ze. „Tussen groepen kun je dui-
delijke verschillen zien, maar voor de indi-
viduele patiënt wordt dat heel lastig. Dat
komt omdat de grafieken van beide groe-
pen elkaar overlappen.”

H ersenen in actie

Andere mensen zijn ronduit negatief. Ver-
geet het maar dat biologische testen voor
psychiatrische stoornissen werken, zegt
de Californische psychiater Allen Frances,
die voor een congres op bezoek was in Ne-
derland. „De laatste honderdvijftig jaar
hebben neurowetenschappers op allerlei
manieren geprobeerd de hersenwerking
op fysiologisch niveau te verklaren. En
sinds een jaar of dertig kunnen we zelfs de
hersenen in actie zien, en hebben we de
verbindingen tussen verschillende hersen-
onderdelen goed in beeld gekregen. Maar
tot dusver is er geen enkele vertaling ge-
weest van basaal neurologisch onderzoek
naar de klinische psychiatrie. Er zijn vaak

biologische tests voorgesteld, maar uitein-
delijk blijken de resultaten daarvan in gro-
tere groepen niet te repliceren. Er heeft er
tot nu toe geen één stand gehouden. Daar-
om zijn ze niet geschikt als diagnostische
i n s t r u m e n te n . ”

Wetenschappers die eraan werken nei-
gen ertoe de resultaten te overdrijven, zegt
Frances. „En de media en wetenschappe-
lijke bladen doen daar aan mee: ze zijn veel
te optimistisch. Het eerste positieve resul-
taat komt vaak in de krant, maar als het-

Het
brein laat zich niet kennen

P  s ych  i a t r i e

Een kind m et ADH D heeft vaak
typische hersenactiviteit. Toch
denken veel w etenschappers dat
een hersentest níet kan bepalen of
iem and die aandachtsstoornis
heeft. Psychiatrische ziekten zijn
ongr ijpbaar.

OBJECTIEVE TESTEN IN DE PSYCHIATRIE

Meet het lichaam en bepaal
of de geest iets mankeert

E EG
Met een elektro-encefalo-
gram (EEG) worden hersen-
golven gemeten: de veran-
deringen in elektrische acti-
viteit van de hersenen. De
stroompjes zijn heel zwak;
daarom worden alleen de
pulsen van de hersenschors
opgepikt. EEG geeft slechts
bij benadering de plaats van
de hersenactiviteit weer,
maar de timing is tot op milli-
seconden te bepalen. Daar-
door leent EEG zich bij uitstek
voor studies naar de snelheid
van informatieverwerking.

fMRI
In een fMRI-apparaat kan vrij
nauwkeurig de plaats van
verhoogde hersenactiviteit
tijdens een taak worden be-
paald. Actieve neuronen, op
de plekken waar de informa-
tie verwerkt wordt, verbrui-
ken meer zuurstof en kunnen
daardoor zichtbaar gemaakt
worden op de scan. Maar
het duurt secondes voordat
het signaal opkomt, dus de
timing van hersenactiviteit
gaat in de ruis verloren.

DNA
Er zijn verschillende genen
gevonden die de kans iets
vergroten op aandoeningen
als ADHD, autisme of schizo-
frenie. Variaties in de genen
DRD4 en DAT1 lijken geas-
socieerd met ADHD, terwijl
varianten van het gen
NDST3 iets vaker voorko-
men bij mensen die lijden
aan schizofrenie en bipolaire
stoornis. Maar als iemand
z o’n genvariant heeft, wil dat
niet zeggen dat hij de aan-
doening daadwerkelijk
krijgt.

Bloed
Zelfs bloedcellen van
ADHD-patiënten kunnen
mogelijk voor de diagnos-
tiek worden gebruikt. Door
verschillen in het ionen-
transport van rode en witte
bloedcellen te meten kon-
den Amerikaanse onderzoe-
kers driekwart van de
ADHD-kinderen correct
identificeren. De test zou
ook werken voor het onder-
scheiden van mensen met
een bipolaire stoornis.

Ho n d e rd e n
verschillende
routes leiden
tot dezelfde
stoorni s
Allen Frances
Psyc h i a t e r
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zelfde onderzoek twee jaar later gedeb u n -
k ed wordt, haalt dat vaak niet meer het
nieuws. Dat is eigenlijk heel kwalijk.”

Mazaheri is verbaasd over de reactie van
Frances. „Hij is niet goed op de hoogte.
Mijn eerdere onderzoeken zijn wel degelijk
door anderen gerepliceerd. Ik zeg niet dat
het perfecte markers zijn, maar er zijn vele
studies – met name bij psychose en schizo-
frenie – die herhaaldelijk dezelfde EEG-pa-
tronen hebben gevonden.”

Maar volgens Frances zal het heel lastig
blijven een betrouwbare biologische test te
ontwerpen, omdat de onderlinge variatie
tussen individuen met een gelijke psychia-
trische diagnose minstens zo groot is als
binnen elke willekeurige groep mensen.
Daardoor ontbreekt in hun hersenactivi-
teit een universeel patroon dat een bepaal-
de psychiatrische stoornis ondubbelzinnig
kenmerkt. „Zulke tests zullen hooguit een
paar procent van zo’n aandoening kunnen
voorspellen, namelijk de zeldzame condi-
ties die voldoende afwijken van de norma-
le variatie. Psychiatrische ziekten zijn niet
homogeen: er zijn honderden verschillen-
de routes die tot dezelfde stoornis leiden.”

Diagnostische criteria

Een biologische test gebruiken voor de dia-
gnose, is geen goed idee, vindt Sarah Durs-
ton . „De diagnostische criteria die clinici

nu gebruiken voldoen”, zegt ze. „Ik vind
het gevaarlijk de diagnose af te laten han-
gen van een hersenscan. De eerste vraag
van de dokter moet altijd zijn: heeft een pa-
tiënt en zijn directe omgeving er echt last
van? Het gaat om het oordeel van een clini-
cus die goed naar het kind kijkt, het liefst in
overleg met een team waarin iedereen
goed kijkt.”

Maar Mazaheri ziet zijn EEG-test ook
niet als een op zichzelf staand diagnostisch
instrument dat de gebruikelijke psychiatri-
sche anamnese overbodig maakt. Daar wil
hij juist verre van blijven. „Je kunt geen dia-
gnose stellen alleen op basis van een EEG,
dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Zelfs
bij zo’n duidelijke stoornis als epilepsie
wordt EEG alleen als hulpmiddel gebruikt.
Maar een EEG-test kan wel helpen een dia-
gnose te bevestigen of te ontkrachten, bij-
voorbeeld wanneer twee psychiaters het
niet eens kunnen worden. Daar is behoefte
aan want op dit moment is de overeen-
stemming tussen verschillende beoorde-
laars zeer beroerd in de psychiatrie.”

Aan scepsis en ongeloof is hij trouwens
wel gewend, vertelt Mazaheri. In zijn ge-

boortestad Toronto werkte hij als student
neurowetenschappen in de groep van Ter-
ry Picton, die een gehoortest voor baby’s
ontwikkelde op basis van EEG-metingen.
Mazaheri: „Aanvankelijk nam niemand
hem serieus als hij vertelde dat hij werkte
aan een test om doofheid bij pasgeborenen
op te sporen: hoe zou je nou het gehoor
kunnen testen bij kinderen die niet eens
konden praten? Maar de waarheid is dat je
wel degelijk kunt meten of geluidssignalen
doordringen in de hersenen. Inmiddels
wordt deze test algemeen gebruikt om heel
jonge kinderen te testen die niet goed lij-
ken te horen.”

Als bewijs voor de kracht van zijn metho-
de ziet Mazaheri dat hij ook subtypes in
ADHD kan onderscheiden: het ‘onoplet-
te n de ’ type heeft een inadequate verwer-
king van het signaal in de visuele cortex,
het ‘ge m e n gde ’ type heeft een inadequate
motorische planning.

Ma at s c h a pp i j

Het zou „heel waardevol” zijn om een goe-
de diagnostische test te hebben, gebaseerd
op onafhankelijk meetbare biologische
kenmerken, zegt Frances wel. „Maar het
leidt de aandacht af van wat nu werkelijk
moet gebeuren in de psychiatrie”, zegt hij.
„Veel te veel kinderen krijgen nu onterecht
de diagnose ADHD of autisme. De oorzaak
achter de toename van ADHD en autisme
bij kinderen moet niet gezocht worden in

de hersenen van die kinderen, maar in de
organisatie van de maatschappij.”

Durston bevestigt dat er bij veel kinde-
ren soms onterecht ADHD gediagnosti-
ceerd wordt. Dat komt volgens haar ook
door de manier waarop de zorg is inge-
deeld. „Om hier extra financiële hulp te
krijgen moet een kind een psychiatrische
diagnose hebben. Dat geeft een perverse
prikkel. Het kan ertoe leiden dat ouders
gaan shoppen om toch maar een diagnose
te krijgen voor hun kind. Maar dat er symp-
tomen zijn is niet genoeg, de vraag moet
zijn of er behandeling nodig is. Dat zou niet
moeten afhangen van het diagnose-
kaar tje.”

Daarom zou het volgens Durston wense-
lijk zijn om classificatie in de psychiatrie
veel meer op de onderliggende biologie te
baseren. „Eigenlijk gaat het erom wat er in
je hoofd gebeurt. Er zit bijvoorbeeld een
behoorlijke overlap tussen ADHD en autis-
tische stoornissen, en uit hersenonder-
zoek blijkt dat inderdaad deels dezelfde
hersensystemen daarbij betrokken zijn.”
Een diagnosesysteem zonder ‘hokje s’ z ou
volgens Durston „veel zinniger” zijn. „Psy-
chiaters zouden patiënten dan op geleide-
lijke schalen kunnen beoordelen in hun
score in een aantal spectra zoals psychose,
hyperactiviteit etcetera. Daarmee zouden
ze psychopathologie kunnen vaststellen,
zonder er meteen een etiket op te plakken.
Maar zo ver zijn we nog lang niet.”

Mazaheri hoopt in de toekomst EEG-
kenmerken te vinden om te kunnen bepa-
len of voorspellen of therapieën of medica-
tie effectief zijn of niet. Hij onderzoekt nu
in Amsterdam of een training in executieve
functies bij kinderen de prikkelverwerking
in de hersenen verbetert. „Op dit moment
is het nog te vroeg om te kunnen vertellen
of het werkt. We hebben pas een paar kin-
deren uit de controlegroep gemeten, en
nog niet de kinderen met ADHD.”

Een biologische test als middel om de
werkzaamheid van therapie te toetsen,
lijkt ook Durston potentieel waardevol.
Vanuit haar eigen onderzoek denkt ze dat
er drie afzonderlijke hersensystemen be-
trokken zijn bij ADHD. Ze zijn onafhanke-
lijk van elkaar, en een stoornis in één ervan
kan bij een kind tot ADHD-symptomen lei-
den. In twee van die systemen – de d o rs ale
frontostriatale banen en de orbitale fron-
tostriatale banen – speelt dopamine een be-
langrijke rol. In het derde systeem – de
f rontocerebellaire banen – m i n de r.

Durston: „Een hypothese is dat het do-
pamine-stimulerende geneesmiddel Rita-
lin op de eerste twee een positieve uitwer-
king heeft, maar op die derde niet. We we-
ten dat Ritalin ongeveer zestig procent van
de kinderen met ADHD goed helpt, maar
de rest minder.”
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