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Verklarende woordenlijst
AD-conversie

Analoog-digitaal omzetting, zie digitalisatie.

BDI

Beck Depression Inventory

Diffusie

Verplaatsing van deeltjes van hoge naar lagere
concentraties

Digitalisatie

Het omzetten van een continu, analoog signaal
naar een voor de PC bruikbaar signaal.

EEG

Elektro-EncefaloGrafie, meting van elektrische
activiteit van de hersenen.

ERD

Event related desynchronization, daling van
regelmatige golven (alfa of mu) voor, tijdens of na
een taak

ERS

Event related synchronization, stijging van
regelmatige golven (alfa of mu) voor, tijdens of na
een taak

Frequentie

Aantal keren dat iets gebeurd, bij EEG-golven
aangeduid in keren per seconde. Een golf met een
frequentie van 10 Hz komt dus 10 keer per
seconde voor.

Gain

Versterking (van
meetapparatuur).

Hertz (Hz)

Eenheid van frequentie uitgedrukt in aantal
trillingen per seconde.

ISO

International Organization for Standardization.
Aanduiding voor Europese norm op diverse
gebieden.

Ion

Elektrisch geladen deeltje, bijvoorbeeld Na+
(natriumion) en Cl- (chloride-ion).

MEG

Magneto-EncephaloGrafie

een

signaal

door

de
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Membraan

Begrenzing van een cel (celmembraan)

Microprocessor

Hardware die digitale informatie verwerkt

mmHg

Millimeter kwik, de eenheid van druk die wordt
gebruikt bij bloeddrukmetingen.

MMPI

Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(vragenlijst
voor
persoonlijkheid
en
psychopathologieën)

Neocortex

Buitenste gedeelte van de hersenen bestaande uit
6 lagen

Non-responders

Personen die niet of averechts reageren op
interventies zoals neurofeedback of medicatie

Oscillatie

Op- en neergaande beweging

Potentiaalverschil

Spanningsverschil

QEEG

Quantitative EEG (Engels), kwantitatief EEG.

Resolutie

Oplossend vermogen

Responders

Personen die goed reageren op een interventie,
bijvoorbeeld neurofeedback of medicatie

Samplefrequentie

Aantal metingen per seconde, bijvoorbeeld het
aantal metingen dat door de Bimec per seconde
wordt uitgevoerd

Segregatie

Scheiding

Sinus

Regelmatige golf

Unilateraal

Aan één kant
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HOOFDSTUK 1. Inleiding
De laatste jaren heeft neurofeedback als behandelmethodiek een enorme
groei doorgemaakt. Op steeds meer plaatsen wordt neurofeedback nu
aangeboden, vaak als magische behandelmethodiek die voor allerlei
klachten de ideale oplossing biedt. De groei van de neurofeedbackpraktijken
gaat echter nog niet gepaard met een evenredige acceptatie door de
medische wereld. Het uitvoeren van neurofeedback is door de sterke groei
verre van gestandaardiseerd. Bovendien ontbreekt bij de therapeuten vaak
een gedegen onderbouwing van de onderliggende theorie van (QEEG,
apparatuur, signaalanalyse en neurofysiologie. Het aanpakken van deze
twee punten is van groot belang om de kwaliteit van neurofeedback te
waarborgen en neurofeedback een terechte vaste plek te geven binnen het
scala van behandelmethodieken voor psychopathologieën (Hammond
2006). BMC heeft voor de standaardisatie gekozen voor het werken volgens
ISO- 9001 richtlijnen, waardoor zowel de apparatuur en software als de
meet- en behandelprotocollen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
Werken in een BMC-praktijk betekent hierdoor werken volgens hoge
kwaliteitseisen met apparatuur die medisch gecertificeerd is. De manier
waarop binnen BMC gewerkt wordt is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek.
Werken volgens richtlijnen is echter alleen zinvol als de metingen en
behandelingen gebaseerd zijn op solide theoretische fundamenten. Dit
handboek QEEG en neurofeedback beschrijft de inhoudelijke en technische
onderbouwing van de metingen en behandelingen.
Kwalitatief op hoog niveau handelen in een BMC-praktijk omvat vele
facetten. Om kwaliteit te waarborgen voor de primaire processen binnen de
praktijk die bestaan uit de intake (QEEG) en de behandeling (neurofeedback)
is gedegen kennis en ervaring nodig op allerlei gebieden. In dit boek wordt
de theoretische onderbouwing gegeven voor het uitvoeren van QEEGmetingen en neurofeedback. Deze kennis biedt samen met de ervaring en
medische voorkennis de basis voor een succesvolle praktijkvoering. Een
groeiend aantal publicaties heeft de werking van neurofeedback reeds
aangetoond bij diverse ziekte- en klachtenbeelden. Theoretische kennis
hiervan is echter onvoldoende om succesvol metingen en behandelingen uit
te voeren. De uitkomsten van zowel QEEG als neurofeedback zijn geheel
afhankelijk van de manier waarop de meting wordt uitgevoerd en de
uitkomsten worden geanalyseerd, gepresenteerd en geïnterpreteerd.
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Hoofdstuk 2 biedt daarom een inleiding in de wereld van metingen, waarbij
kwaliteit wordt uitgelegd aan de hand van de termen validiteit en
betrouwbaarheid. Het volgende hoofdstuk, signaalanalyse, gaat vervolgens
dieper in op de manier waarop metingen worden uitgevoerd en
geanalyseerd. De instellingen van apparatuur en analysesoftware bepalen
voor een groot deel de uitkomsten van QEEG en neurofeedback. Hoofdstuk
2 en 3 beschrijven deze invloed en vormen hiermee de basis voor een goed
begrip van QEEG en neurofeedback. In hoofdstuk 4 wordt de EEG-meting
besproken: hoe ziet een EEG-signaal eruit en met welke processen in de
hersenen hangt het EEG samen? In dit hoofdstuk wordt vervolgens de
belangrijke stap uitgelegd van EEG naar QEEG.
QEEG-profielen blijken samen te hangen met allerlei klachten en
psychopathologieën. Hoofdstuk 5 behandelt eerst normatieve QEEGprofielen tijdens rust en taken. Vervolgens worden specifieke profielen voor
klachten en ziektebeelden besproken aan de hand van een literatuurreview.
Ook de invloed van medicatie op QEEG-profielen komt in dit hoofdtuk aan
bod. In het volgende hoofdstuk komt de behandeling zelf aan bod:
neurofeedback. Na een korte beschrijving van de geschiedenis wordt
neurofeedback uitgelegd als speciale vorm van real-time QEEG-visualisatie.
Aan de hand van literatuur worden behandelprotocollen beschreven en
wordt uitgelegd op welke manier de effectiviteit van een behandeling kan
worden bepaald. Het hoofdstuk sluit af met een uitgebreid literatuurreview
over de effectiviteit van neurofeedback. Om de leesbaarheid van de teksten
zo groot mogelijk te houden, is gekozen voor het opsommen van de
referenties aan het einde van het boek.
De theoretische kennis uit alle hoofdstukken wordt praktisch toegelicht in
hoofdstuk 7 aan de hand van casuïstieken. De casuïstieken zijn gebaseerd op
patiëntvoorbeelden van BMC en dienen eveneens als onmisbare oefening
voor het starten van een neurofeedbackpraktijk. Alle voorbeelden van
signalen en QEEG-profielen in het boek zijn afkomstig van metingen met de
apparatuur en software van BMC.
Ik wens de lezer veel studiegenot toe en hoop dat dit boek bijdraagt tot een
verhoogd enthousiasme voor het starten en uitvoeren van een kwalitatief
hoogstaande praktijk.
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HOOFDSTUK 2. Voorwaarden voor kwaliteit:
betrouwbaarheid en validiteit
Neurofeedback is gebaseerd op hersenmetingen en daarmee in de
uitvoering sterk afhankelijk van techniek. De therapeut dient goed te
beseffen dat de gemeten EEG-signalen niet daadwerkelijke golven uit de
hersenen zijn, maar interpretaties van deze golven door de apparatuur en
bijbehorende software.
De therapeut dient daarom zeer goed op de hoogte te zijn van de
eigenschappen van de apparatuur en bijbehorende instellingen van de
software, en het effect op meet- en behandelresultaten. De kwaliteit van de
meting en behandeling kan bepaald worden aan de hand van de termen
betrouwbaarheid en validiteit:
1) De meting en behandeling dienen zo nauwkeurig mogelijk te geschieden
(betrouwbaarheid)
2) De apparatuur en software dienen te meten wat beoogd wordt te meten
(validiteit)
De betrouwbaarheid en validiteit van QEEG en neurofeedback zijn van
doorslaggevend belang voor het uitvoeren van succesvolle therapie. Om een
zo goed mogelijk behandelresultaat te behalen bij de patiënten, dient echter
aan nog een aantal voorwaarden te worden voldaan. De therapeut moet
voldoende theoretische en praktische kennis hebben op het gebied van
QEEG en neurofeedback. Bovendien dient hij/zij over uitstekende
kwaliteiten als hulpverlener en therapeut te beschikken. Tenslotte is de
eigenschap om de patiënt te motiveren belangrijk voor het slagen van de
therapie.

Voor iedere QEEG-meting en neurofeedbackbehandeling geldt dat
de gemeten QEEG-waardes afhankelijk zijn van de eigenschappen en
instellingen van apparatuur én software.
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2.1 Betrouwbaarheid en validiteit
Ieder meetinstrument bezit een bepaalde (on)nauwkeurigheid. Een digitale
bloeddrukmeter geeft bijvoorbeeld de bloeddrukwaardes aan met een
onnauwkeurigheid van +/- 1 mmHg. Dit betekent dat een gemeten waarde
van 80 mmHg onderdruk in werkelijkheid kan liggen tussen 79 en 81 mmHg.
Bij analoge meetinstrumenten bepaalt onder andere de indeling van de
meetschaal de nauwkeurigheid van aflezen. Bij een weegschaal met een
indeling in streepjes van 5 kilogram is het heel moeilijk om het gewicht in
kilogrammen nauwkeurig te bepalen, puur door de onnauwkeurigheid van
de schaalindeling. Bovendien bezit de weegschaal ook een interne
onnauwkeurigheid, die ervoor zorgt dat de gemeten waarde niet persé de
daadwerkelijke waarde van het gewicht hoeft te zijn. Deze
meetonnauwkeurigheden hebben te maken met de term betrouwbaarheid.
Er bestaan diverse vormen van betrouwbaarheid, waarvan enkele ook op de
EEG-meting en neurofeedbackbehandeling van toepassing zijn. Op de eerste
plaats zegt betrouwbaarheid iets over de nauwkeurigheid van meten. In het
geval van een EEG-meting heeft dit betrekking op meerdere zaken:
1. De nauwkeurigheid van de meting zelf
2. De nauwkeurigheid van de visualisatie van het EEG-signaal
3. De nauwkeurigheid van de interpretatie van de waardes door de gebruiker

2.1.1 De nauwkeurigheid van de meting zelf
De betrouwbaarheid van de EEG-meting zelf is afhankelijk van de
nauwkeurigheid van de registratie door de EEG-apparatuur. We
onderscheiden de nauwkeurigheid van de weergave van het EEG-signaal in
de tijd, die afhankelijk is van het aantal metingen per seconde
(samplefrequentie), en de nauwkeurigheid van de weergave van de hoogte
van het signaal, ook wel amplitude genaamd. De gevolgen van deze
instellingen van de hardware (BIMEC) worden in het hoofdstuk
“Signaalanalyse” verder besproken.
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2.1.2 De nauwkeurigheid van de visualisatie van het EEG-signaal
Nadat het signaal is binnengehaald door de Bimec, wordt het door de
software in beeld gebracht. Hoe nauwkeuriger de meting, hoe beter het
signaal wordt weergegeven in het beeldscherm. Maar ook de instellingen
van de software bepalen hoe nauwkeurig het EEG-signaal in beeld
verschijnt. Als de gebruiker bijvoorbeeld inzoomt op het signaal, zal het EEG
anders uitzien dan wanneer er wordt uitgezoomd. Dit betekent dat een
nauwkeurige meting op zichzelf nog geen garantie is voor correcte
interpretatie door de gebruiker, maar dat ook de visualisatie sterk bepalend
is voor de nauwkeurigheid. Dus zowel de apparatuur zelf als de softwareinstellingen van de gebruiker bepalen de betrouwbaarheid van het EEGsignaal.
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Figuur: Effect van software-instellingen op visualisatie van het EEG-signaal. Beide signalen
betreffen hetzelfde EEG-signaal. Indien 8 maal op het bovenste signaal wordt ingezoomd,
ontstaat het onderste signaal. Alhoewel het onderste signaal meer detail bevat, is het
herkennen van afwijkende activiteit vaak eenvoudiger bij het meer op afstand bekijken van het
EEG-signaal. Bij beide signalen is de tijd weergegeven in de horizontale richting en de
amplitude in de verticale richting.

2.1.3 De nauwkeurigheid van de interpretatie door de gebruiker
Het signaal dat op het beeldscherm verschijnt, is slechts de basis voor de
interpretatie door de gebruiker. Alhoewel in dit boek diverse richtlijnen
worden gegeven voor de juiste interpretatie van signalen (wel of geen ruis,
wel of geen afwijkende activiteit), zal een deel van de interpretatie toch
altijd verschillen tussen gebruikers. Dit onderstreept des te meer het belang
van goede protocollen voor het uitvoeren van metingen en
neurofeedbackbehandelingen die de nauwkeurigheid van de apparatuur ten
volle benutten.

Figuur: Het bepalen of EEG-activiteit afwijkend is, is sterk afhankelijk van de kennis en ervaring
van de gebruiker. Het doen van een valide uitspraak op basis van alleen het EEG-signaal zelf
zonder nadere analyse is zeer moeilijk.

Meerdere onderzoekers hebben bekeken wat de betrouwbaarheid en
validiteit van QEEG is in het algemeen, en voor het herkennen van bepaalde
klachten en ziektebeelden. Bij gezonde wakkere personen blijkt minimaal 40
seconden EEG-signaal nodig te zijn om typische kenmerken te herkennen.
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Bij patiënten met klachten wordt meestal langer gemeten om eventueel
afwijkende activiteit goed in kaart te kunnen brengen. In het hoofdstuk
“QEEG-profielen” zal de inzet van QEEG als herkenningssysteem van
klachten aan bod komen.
Voor de betrouwbaarheid van apparatuur worden vaak de termen inter- en
intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid gebruikt. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft betrekking op de nauwkeurigheid van het beoordelen van
hetzelfde EEG-signaal door verschillende gebruikers (inter = tussen). Deze
vorm van betrouwbaarheid geeft dus aan in welke mate verschillende
gebruikers één signaal op dezelfde manier beoordelen.
Intrabeoordeelaarsbetrouwbaarheid heeft betrekking op de nauwkeurigheid
van beoordelen binnen één persoon (intra = binnen). Indien een gebruiker
vandaag een signaal beoordeelt, en hetzelfde signaal over drie weken
nogmaals beoordeelt, dan zegt deze maat iets over de mate van samenhang
tussen deze twee momenten van beoordelen.
Samengevat zegt de term betrouwbaarheid iets over de nauwkeurigheid van
meten en de interpretatie van de meetresultaten. Een nauwkeurige meting
is enorm belangrijk, omdat we bij een hoge onnauwkeurigheid geen
uitspraak meer kunnen doen over de resultaten.
Betrouwbaarheid is een voorwaarde voor validiteit, een andere belangrijke
term. Validiteit heeft betrekking op de mate waarin datgene gemeten wordt
wat we beogen te meten. Als we bijvoorbeeld een bloeddrukmeter in plaats
van om de bovenarm om de onderarm bevestigen, weten we niet zeker of
we wel de bloeddruk meten. De term is ook van toepassing op EEGmetingen: een valide EEG-meting is een meting waarvan we met hoge
zekerheid kunnen zeggen dat we daadwerkelijk een EEG-signaal hebben
gemeten. De validiteit van een EEG-meting is vaak in het geding, omdat
bijvoorbeeld gemeten wordt in een omgeving met veel ruis, of omdat de
patiënt niet stilzit. Zowel extrinsieke factoren, zoals ruis van het lichtnet, als
intrinsieke factoren, zoals bewegingen en spieractiviteit, beïnvloeden de
validiteit van de EEG-meting omdat dan andere zaken dan EEG worden
gemeten. Ook de instellingen van de apparatuur hebben invloed op het
EEG-signaal. Indien de meetversterker te langzaam meet, kan het EEGsignaal niet meer goed worden weergegeven, waardoor veel informatie uit
het EEG-signaal verloren gaat. Ook in dit geval is sprake van een minder
valide meting, omdat waarschijnlijk maar een klein deel van het signaal
afkomstig is van EEG-activiteit. Ook foutieve instellingen van filters kunnen
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leiden tot verminderde validiteit van de meting, wat in het hoofdstuk
“signaalanalyse” uitgebreid aan bod komt.
De samenhang tussen betrouwbaarheid en validiteit kan worden
gevisualiseerd door een schietschijf. Indien de meting zeer betrouwbaar is
en zeer valide, dan zullen de treffers dicht rondom het midden van de
schietschijf gelokaliseerd zijn. Als de meting echter betrouwbaar is, maar
niet valide, dan liggen de treffers dicht bij elkaar, maar niet meer in het
midden. Een meting die noch valide, noch betrouwbaar is, resulteert in een
schietschijf waarvan de treffers overal in de schijf gelokaliseerd zijn.

Figuur: De schietschijf als illustratie voor betrouwbaarheid en validiteit. De linker schijf
visualiseert een schutter met hoge betrouwbaarheid én validiteit. Alle schoten liggen in het
midden van de schijf, wat ook het doel is van de schutter, wat betekent dat de validiteit hoog is.
Bovendien liggen alle schoten dicht bij elkaar, waardoor de betrouwbaarheid ook hoog is. Een
schutter die betrouwbaar schiet, maar niet valide, schiet dus nauwkeurig (dicht bij elkaar) maar
niet in de roos (middelste figuur). Een schutter die noch betrouwbaar, noch valide schiet, zal
het patroon aan de rechter kant laten zien.

2.2 Meetapparatuur en –software
De basis voor een goede behandeling vormt de apparatuur en software.
Indien een QEEG-meting niet valide en/of betrouwbaar kan worden
uitgevoerd, is correcte interpretatie van resultaten niet mogelijk. Bovendien
is het succes van neurofeedback, als real-time visualisatie van QEEGwaardes, op de eerste plaats afhankelijk van de gebruikte apparatuur,
software en instellingen. Het signaal uit de hersenen gaat eerst via de
elektrode naar de BIMEC. Kennis van de gebruikte apparatuur is
onontbeerlijk voor een succesvolle behandeling. Bij problemen dient de
gebruiker te weten of het apparaat correct is aangesloten en of de
instellingen correct zijn. Bovendien dienen vragen van patiënten en
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verwijzers over de gebruikte apparatuur en software correct beantwoord te
worden, zonder daarbij in extreem detail te treden. De BIMEC, het
meetapparaat van BMC, wordt geheel bediend vanuit de software. Uitleg
van de apparatuur is in dit hoofdstuk daarom gecombineerd met
verwijzingen naar de BMC Acquisition Software.
De BIMEC is een zogenaamde universele meetversterker. Dit betekent dat
diverse meetinstellingen niet vast zijn, maar ingesteld kunnen worden op
basis van de wensen van de gebruiker. De BIMEC kan hierdoor worden
ingezet bij diverse lichaamsmetingen, zoals EEG, ECG (Elektrocardiografie),
EMG (elektromyografie), EOG (elektro-oculografie) en zelfs metingen van
stemgeluid. Voor de QEEG-metingen van BMC wordt gebruik gemaakt van
vaste instellingen zodat de data van iedere BMC-locatie met elkaar kunnen
worden vergeleken. Neurofeedbackbehandelingen worden ook uitgevoerd
met de BIMEC, met de vaste QEEG-instellingen. Door de hoge
nauwkeurigheid kan de BIMEC ook worden ingezet voor wetenschappelijk
onderzoek. BMC heeft de BIMEC reeds meerdere malen ingezet voor diverse
studies.
De BIMEC kan dus worden gezien als een zeer nauwkeurig meetapparaat uit
de wetenschappelijke wereld dat is klaargemaakt voor inzet in de BMCpraktijken. Dit klaarmaken heeft betrekking op de software die is ontwikkeld
om het gebruikersgemak te optimaliseren. Bovendien is de BIMEC een
gecertificeerd medisch meetapparaat van de klasse IIa (medical device class
IIa), wat betekent dat het apparaat zeer veilig is voor gebruiker en patiënt.
Het apparaat voldoet aan de internationale stralingsnormen en is beveiligd
voor allerlei vormen van kortsluiting.
Het belangrijkste gegeven om te bepalen of een EEG-meting valide en
betrouwbaar is, is de signaal-ruis-verhouding. Het is van groot belang dat
het gemeten EEG-signaal veel groter is dan de ruis van apparatuur en
omgeving, en artefacten zoals bewegingen en spieractiviteit van de patiënt
zelf. Om de verhouding tussen EEG-signaal en ruis te maximaliseren, is de
BIMEC uitgerust met een aantal belangrijke zaken:
1. Nauwkeurige tijdsweergave van het EEG-signaal
2. Nauwkeurige amplitudeweergave van het EEG-signaal
3. Filters voor ruisonderdrukking
4. Differentiaalmeting
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2.2.1 Nauwkeurige tijdsweergave van het EEG-signaal
De BIMEC kan metingen verrichten van zeer gevoelig tot zeer robuust. Hij
bevat microprocessoren die als kleine computers functioneren en dus ook
rekenfuncties vervullen. Via de software op de meetlaptop of -PC van de
gebruiker kunnen deze instellingen veranderd worden. Tijdens metingen zijn
onderaan in beeld deze hardware-instellingen altijd zichtbaar, zodat
continue controle mogelijk is. Eén van de belangrijkste instellingen vormt de
samplefrequentie, het aantal metingen per seconde per kanaal dat de
BIMEC kan uitvoeren. De BIMEC kan metingen uitvoeren variërend van 1
keer tot 25.000 keer per seconde per kanaal, waardoor het signaal zeer
betrouwbaar in de tijd kan worden weergegeven. Voor een correcte QEEGmeting en neurofeedbackbehandeling is een samplefrequentie van 250 Hz
voldoende. Onderzoek toont echter aan dat er wellicht ook veel waardevolle
informatie verscholen ligt in hele snelle golven van het EEG, waardoor
snellere metingen waarschijnlijk noodzakelijk zijn in de nabije toekomst. De
BIMEC is dus voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen binnen de
wetenschap.
Om de validiteit te waarborgen, geeft de software een foutmelding in de
vorm van een verticale streep zodra een meetpunt ontbreekt (een
zogenaamde missing sample). Dit kan gebeuren als de samplefrequentie zo
hoog staat (meestal hoger dan 5000 Hz), dat de laptop of PC niet voldoende
capaciteit heeft om alle EEG-data snel genoeg te analyseren. Zodra verticale
strepen in beeld komen, betekent dit dus dat EEG-data verloren zijn en dient
de meting te worden herhaald met andere instellingen.
De BIMEC heeft als unieke eigenschap dat de EEG-data van de diverse
kanalen uiterst synchroon worden gemeten. Hierdoor kunnen analyses van
het EEG worden uitgevoerd die normaliter niet mogelijk zijn, zoals het
berekenen van koppeling tussen diverse signalen met een extreme
nauwkeurigheid.

2.2.2 Nauwkeurige amplitudeweergave van het EEG-signaal
Behalve dat het signaal snel genoeg moet worden gemeten, dient de uitslag
van het signaal ook met hoge nauwkeurigheid te worden weergegeven. De
betrouwbaarheid van de weergave van de uitslag van de diverse
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hersengolven wordt gewaarborgd door twee functies: de zogenaamde ADconversie en de gain. In de BIMEC wordt het analoge signaal van de
hersenen omgezet in een digitaal signaal, zodat de software hiermee kan
werken. Deze omzetting wordt analoog-digitaal conversie genoemd,
afgekort AD-conversie. Deze omzetting vindt in de BIMEC zeer nauwkeurig
plaats, waardoor de amplitudes van de hersengolven met hoge
nauwkeurigheid kunnen worden weergegeven. Bovendien kan deze
nauwkeurigheid nog worden verbeterd door het signaal te versterken
(gain).

2.2.3 Methodes voor ruisonderdrukking
Voordat het signaal wordt versterkt en filters worden toegepast, is een
groot deel van de ruis reeds verwijderd door de zogenaamde
differentiaalmeting in de BIMEC. De differentiaalmeting is gebaseerd op het
gegeven dat bepaalde vormen van ruis op alle elektrodes op hetzelfde
moment aanwezig zijn. De BIMEC vergelijkt het signaal van iedere elektrode
met het signaal van een referentie-elektrode. Signalen die op hetzelfde
moment binnekomen via zowel de meet- als de referentie-elektrode
worden onderdrukt. Het verschil tussen meet- en referentie-elektrode
wordt dus doorgegeven en versterkt, wat differentiaalmeting wordt
genoemd.
De BIMEC bevat een drietal filters die ingebouwd zijn in de hardware en die
via de software kunnen worden ingesteld. Met behulp van de filters kan ruis
van buiten en binnen het lichaam extra worden weggefilterd. De software
bevat bovendien nog filters die dienen als extra ruisonderdrukking. Al deze
filters samen zorgen voor onderdrukking van niet-relevante golven, zodat de
belangrijke informatie van het EEG-signaal zelf behouden blijft. Keuze en
instellingen van de filters worden verder toegelicht in het hoofdstuk
“signaalanalyse”.

2.2.4 Elektrodes en preparatie
Indien gebruik wordt gemaakt van de BIMEC met bijhorende software,
kunnen zeer nauwkeurige metingen worden uitgevoerd op voorwaarde dat
het signaal goed wordt doorgegeven van het lichaam naar de apparatuur.
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De elektrodes zijn hiervoor verantwoordelijk. Het materiaal van de
elektrodes en het aanbrengen vormen dan ook één van de meest kwetsbare
onderdelen van de EEG-metingen en neurofeedbackbehandeling.
De huid maakt continu allerlei stoffen aan waardoor een laag van vetachtige
substanties op de hoofdhuid ontstaat. Bovendien bestaat de bovenste laag
van de huid uit dode huidcellen. De EEG-elektrodes worden op bepaalde
plaatsen op de hoofdhuid geplaatst, en alle stoffen en cellen op de
hoofdhuid zorgen voor een extra barrière tussen de huid en de elektrode.
Voor het uitvoeren van een goede meting dient de overgang tussen huid en
elektrode zo min mogelijk stoffen en cellen te bevatten. Dit is de reden dat
de elektrodelocaties op het hoofd altijd voor de meting worden
schoongemaakt, zodat de weerstand tussen de elektrode en huid wordt
geminimaliseerd. Met behulp van de BIMEC kan worden getoetst of deze
weerstand inderdaad laag genoeg is met behulp van de impedantiemeting.
Impedantiewaardes lager dan 10 kΩ worden als goed gekenmerkt, waardes
beneden 5 kΩ als uitstekend. Een lage impedantiewaarde is belangrijk om
de differentiaalmethodiek goed te laten functioneren: hoe lager de
impedantie, hoe beter de differentiaalmethode werkt, dus hoe meer ruis al
door de apparatuur wordt weggefilterd. De preparatie dient altijd te
geschieden met hiervoor goedgekeurde scrubgel.
Zodra de huid schoon genoeg is, kunnen de elektrodes worden aangebracht.
Iedere elektrode bestaat uit een connector, een geleidende draad en een
cup. Het materiaal van de cup is van zilver (Ag) waarop een coating van
zilverchloride (AgCl) is aangebracht. De elektrodecup heeft een zilveren
kleur, de AgCl-coating een donkere kleur. Door langdurig gebruik zal de
coating langzaam verdwijnen, waardoor de cup zilver kleurt. Een zilveren
cup betekent dan ook dat de elektrode aan vervanging toe is.
De elektrode dient de stroompjes vanuit het hoofd te geleiden naar de
meetversterker, en zilver is hiervoor als materiaal zeer geschikt. De
zilverchloride coating is aangebracht op de cup om de overgang naar de
huid te vergemakkelijken: huidcellen bevatten ook chloride-ionen, waardoor
het transport van de stroompjes naar de elektrode wordt geoptimaliseerd.
In de cup wordt geleidende gel aangebracht, zodat de stroompjes goed
worden doorgeleid en de elektrode op de huid blijft plakken. De mantel van
de elektrode bestaat uit een koolstofcoating, waardoor de ruisgevoeligheid
van de elektrode afneemt. Iedere elektrode werkt in principe als een
antenne: hoe langer de kabel, hoe meer omgevingsruis wordt opgevangen
door de elektrode. De elektrode mag dus niet te lang zijn, maar kan
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vanwege praktische redenen ook niet korter dan 70 centimeter zijn. De
elektrodes die gebruikt worden bij BMC hebben een lengte van 1 meter.
De plaatsing van de elektroden op het hoofd wordt via een vaste methodiek
uitgevoerd. De methodiek is gebaseerd op het internationale 10-20
systeem. Bij dit systeem wordt de afstand bepaald tussen het nasion en het
inion enerzijds en de beide ooringangen anderzijds. Op het kruispunt van
deze lijnen ligt de centrale elektrodelocatie (Cz) die als referentie dient. Alle
andere elektrodelocaties worden op basis van relatieve afstanden bepaald
ten opzichte van deze twee lijnen en de Cz-locatie. In hoofdstuk vier wordt
dit 10-20 systeem uitgebreid beschreven. Het werken met relatieve
afstanden betekent dat vergelijkingen van EEG-signalen tussen personen
mogelijk is, omdat automatisch gecorrigeerd wordt voor verschillen in
omvang van het hoofd. Bij BMC wordt zowel voor de QEEG-meting als de
neurofeedbackbehandeling altijd gebruik gemaakt van dit systeem, zodat de
validiteit van de uitspraken per locatie gewaarborgd is.

Figuur: Bovenaanzicht van het hoofd met drie elektrodelocaties. Het snijpunt van de lijnen
tussen beide ooringangen en tussen nasion en inion is de centrale locatie, Cz genaamd (rode
punt). C3 en C4 zijn twee locaties van de centrale cortex die op 20 % van de afstand tussen de
oorgangen van Cz verwijderd liggen (C3, blauwe cirkel links van Cz, en C4, blauwe cirkel rechts
van Cz).
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2.3 Protocollen
Valide en betrouwbare meetapparatuur en software zijn voorwaarden voor
een goede QEEG-meting en neurofeedbackbehandeling van de patiënt. Het
gebruik hiervan is echter van net zo’n groot belang om een behandeling
succesvol te laten verlopen. Binnen de medische wereld is het gebruikelijk
de kwaliteit van onderzoeken en behandelingen te waarborgen via
protocollen. Ook BMC werkt met protocollen die zijn vastgelegd in het
kwaliteitshandboek. De ontwikkelde protocollen hebben betrekking op de
twee primaire procedures van de BMC-praktijk: intake en behandeling. Alle
handelingen die verricht worden binnen de praktijk hebben uiteindelijk te
maken met deze twee procedures, waarbij de zorg voor de patiënt altijd
centraal staat.
Ook de binnen BMC gebruikte vragenlijsten hebben een bepaalde
betrouwbaardheid en validiteit. Vragenlijsten zijn immers ook
meetinstrumenten om bijvoorbeeld klachten of gedrag te meten en dienen
daarom te voldoen aan dezelfde eisen als medische meetapparatuur zoals
de Bimec. Dit is de reden dat BMC uitsluitend gebruik maakt van
vragenlijsten die gepubliceerd zijn in de wetenschappelijke literatuur en
gevalideerd zijn. Dit betekent dat de vragenlijsten dat meten wat ze beogen
te meten. Bovendien hebben ze allemaal een bepaalde mate van
betrouwbaarheid, zowel inter- als intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid, mits
de gebruiker zich houdt aan de instructies van de handleidingen.

2.4 De praktijkhouder
In de neurofeedbackpraktijk waar gebruik gemaakt wordt van betrouwbare
apparatuur en software en vaste meet- en behandelprotocollen hangt de
kwaliteit van de behandeling uiteindelijk af van de therapeut. De
praktijkhouder dient als therapeut een professionele uitstraling te bezitten,
waardoor de patiënt altijd de praktijk tevreden kan verlaten. Een correcte
uitleg van de meting en eventuele behandeling en interpretatie van de
meetgegevens zijn hiervoor noodzakelijk (Nada 2009). Voorwaarde hiervoor
is een hoog kennisniveau van de praktijkhouder. De vernieuwing op het
gebied van QEEG en neurofeedback gaat echter zo snel dat continue bij- en
nascholing vereist is om de patiënt altijd te kunnen behandelen op basis van
de nieuwste informatie uit de wetenschap.
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HOOFDSTUK 3. Signaalanalyse
De voorwaarde voor een goede praktijkvoering is het uitvoeren van een
correcte meting en analyse van hersenactiviteit. Zowel de voormeting als de
neurofeedbackbehandeling worden uitgevoerd met dezelfde apparatuur en
software. Technische kennis is onontbeerlijk voor het begrip van de
gebruikte analyses en correcte inzet van de apparatuur. Het EEG-signaal
wordt beschreven op basis van vorm van de golven (visueel EEG), maar kan
ook worden gedefinieerd op basis van de informatie-inhoud, bijvoorbeeld
wat het aandeel van de diverse golven in het signaal is (QEEG). Dit hoofdstuk
gaat dieper in op technische aspecten van het meten en analyseren van
EEG-signalen en borduurt hierbij voort op hoofdstuk 2. Het legt de
inhoudelijke basis voor de volgende hoofdstukken, waarbij voor de uitleg
van QEEG en neurofeedback wordt uitgegaan van een solide basiskennis van
signaalanalyse.

3.1 Het EEG-signaal
Het EEG-signaal is een mix van allerlei golven. Het signaal kan variëren van
regelmatige golven tot onregelmatige golven, zowel binnen een persoon als
tussen personen. In dit hoofdstuk komt vooral de vorm van het signaal aan
bod, zonder dieper in te gaan op de fysiologische achtergrond.

Bovenstaand figuur toont een EEG-signaal van 5 seconden. In eerste
instantie lijkt het een wirwar van golven die niets met elkaar te maken
hebben. Als we het figuur echter nader analyseren blijkt dat we al vrij veel
kunnen leren over algemene zaken rondom het EEG-patroon:
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∗

het signaal bestaat uit allerlei golven, die variëren qua hoogte en
breedte
∗ het signaal gaat op en neer rondom de 0-lijn
∗ de hoogte van het signaal wordt uitgedrukt in mV (linker bovenhoek),
wat millivolt betekent. Het is echter niet groter dan 0,030 mV wat
overeenkomt met 30 microVolt (µV).
De hoogte van het EEG-signaal wordt meestal amplitude genoemd. Het EEGsignaal is een elektrisch signaal waarvan de amplitude wordt uitgedrukt in
voltages. Dit betekent dat het signaal een visualisatie is van
spanningsverschillen van de hersenen. Deze verschillen in spanningen, ook
wel potentiaalverschillen genoemd, zijn afkomstig van de activiteit van
miljoenen zenuwcellen in de hersenen. Om het signaal te kunnen
beschrijven is de kennis van de begrippen frequentie en amplitude van
belang.

3.1.1 Frequentie
Frequentie is de benaming voor het aantal keren dat iets gebeurt binnen
een bepaalde tijd. Wanneer het hart bijvoorbeeld 60 keer per minuut klopt,
dat zou dit de frequentie zijn. In de meeste technische gebieden wordt
frequentie echter meestal aangeduid als het aantal keren dat iets gebeurt
per seconde. De internationale eenheid die hiervoor gebruikt wordt is Hertz,
afgekort Hz. Als het hart 60 keer per minuut klopt, dan klopt het gemiddeld
1 keer per seconde, wat overeenkomt met een frequentie van 1 Hz. Ook
voor de beschrijving van het EEG-signaal kunnen we gebruik maken van de
frequentie. We dienen dan echter rekening te houden met het karakter van
EEG-golven. De meeste EEG-golven gaan op en neer, waarbij de vorm kan
variëren. Als een golf één keer omhoog en omlaag is gegaan, is de cyclus
compleet. Het aantal keren dat een op- en neergaande golf in één seconde
past, is de frequentie van de betreffende golf. Indien een golf niet de hele
seconde voorkomt, is simpelweg tellen niet mogelijk. We dienen dan de
golven te extrapoleren naar 1 seconde. Dit getal komt dan overeen met de
frequentie van de golf (zie volgend figuur).
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Figuur: Twee EEG-signalen met een duur van 1 seconde. In het linker figuur komt de grote golf
ongeveer 9 keer voor in deze seconde, wat betekent dat de frequentie 9 Hz is. De golven in de
rechter figuur lijken dezelfde frequentie te hebben, maar dit kan niet eenvoudig bepaald
worden door te tellen, omdat in de eerste helft van de seconde ook andere golven in het
signaal zichtbaar zijn. In het rechter figuur zijn van 25 tot 25,5 vier golven zichtbaar, maar deze
golven passen ongeveer 9 keer in een seconde (extrapolatie naar 1 seconde).

3.1.2 Amplitude
De uitslag van golven in het EEG-signaal is ook van belang in de beschrijving
van het signaal. De hoogte wordt aangeduid met de term amplitude en
wordt uitgedrukt in Volt, de internationale eenheid van spanning. Omdat de
gemeten signalen uit het lichaam meestal klein zijn, wordt gebruik gemaakt
van de termen milliVolt (1/1000 Volt) en microVolt (1/1.000.000 Volt). De as
in de BMC software is standaard ingesteld in milliVolt, zodat deze ook direct
goed staat ingesteld voor zowel EEG- als EMG- en ECG-metingen. In de
beschrijving van EEG-signalen in dit boek gaan we echter uit van microVolt,
omdat de EEG-signalen binnen het bereik van microvolts vallen.

3.1.3 Visualisatie van het EEG-signaal
Meestal worden EEG-signalen op een vaste manier weergegeven. Op het
scherm verschijnt in een standaardconfiguratie de weergave met een vaste
tijdsindeling en een vaste maximale en minimale amplitude. De tijdsbalk
staat in de BMC Acquisition Software standaard ingesteld op 5 seconden. De
standaardinstelling voor de amplitude-as is van +70 µV tot - 70µV
(aangeduid als +/- 70 µV) voor kinderen en +50 µV tot - 50 µV voor
volwassenen (aangeduid als +/- 50 µV). Het gebruik maken van vaste
instellingen is vooral belangrijk voor het leren herkennen van patronen in
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het EEG-signaal. Als het signaal niet altijd met dezelfde tijd- en
amplitudeschaal wordt gepresenteerd, wordt het moeilijk om typische
patronen binnen en tussen personen te herkennen (vergelijk figuren A en C).
Het kan echter handig en noodzakelijk zijn om de assen aan te passen. De
software is hierin voorzien in de vorm van drie knoppen, waarbij een as kan
worden vergroot, verkleind of waarbij de as automatisch wordt aangepast
aan de maximale en minimale waarde van het signaal dat op dat moment in
beeld is (autoscale). Inzoomen in het tijdsdomein kan helpen om een
frequentie van een bepaalde golf visueel vast te stellen. Uitzoomen in het
tijdsdomein kan eventuele zeer trage EEG-golven opsporen of laagfrequente
bronnen van ruis, die alleen zichtbaar zijn bij het op afstand bekijken van het
signaal. Inzoomen van de amplitudeschaal leidt tot zichtbaar worden van
meer detail in het EEG-signaal, waardoor vooral de vorm en het voorkomen
van snelle golven beter kan worden bekeken. Uitzoomen van de
amplitudeschaal is vaak gewenst om zeer afwijkende activiteit te
beoordelen of om de vorm en het voorkomen van grote ruisbronnen zoals
oogknipperingen te analyseren.

Figuur A: Een EEG-signaal met oogknipperingen. De horizontale as geeft een 5 seconde interval
weer, de verticale as +/- 50 µV. Met deze standaardinstelling voor volwassenen zijn de
oogknipperingen niet helemaal zichtbaar.
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Figuur B: Hetzelfde signaal als in A, maar nu met een instelling van de verticale as van +/- 200
µV. De oogknipperingen zijn nu helemaal zichtbaar, en de verhouding van de knipperingen met
de rest van het signaal kan beter worden beoordeeld.

Figuur C: Hetzelfde signaal als in A, maar nu met een indeling van de horizontale tijdschaal van
0 tot 0,6 seconde. Door in te zoomen in het tijdsdomein zijn de oogknipperingen niet meer
zichtbaar.
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3.2 Signaalacquisitie
EEG-apparatuur dient zo te zijn ontworpen dat zowel de frequentie als de
amplitude van de golven goed worden weergegeven. Hiervoor zijn de
samplefrequentie, de digitalisatie en de gain van belang.

3.2.1 Samplefrequentie
De BIMEC digitaliseert het analoge signaal van de hersenen en stuurt dit in
pakketjes naar de PC. De snelheid waarmee data worden gemeten wordt
samplefrequentie genoemd, oftewel de frequentie waarmee samples
worden gemeten. De samplefrequentie is dus het aantal metingen per
seconde, uitgedrukt in Hertz. In het Nederlands wordt deze term ook wel
bemonsterfrequentie genoemd. Hoe hoger de samplefrequentie, hoe beter
het signaal in de tijd wordt weergegeven. De samplefrequentie dient
minimaal twee keer zo hoog te zijn als de hoogste frequentie van het EEGsignaal dat weergegeven dient te worden. Dus als EEG-golven met een
maximale frequentie van 100 Hz dienen te worden gemeten, moet de
samplefrequentie minimaal 200 Hz bedragen. Indien de samplefrequentie
lager is, zal vertekening optreden van het signaal. Dit fenomeen wordt
aliasing genoemd en tast de validiteit aan, omdat we golven zien in het
signaal die vertekend zijn door een te lage samplefrequentie en dus niet de
EEG-activiteit representeren.
In volgend figuur is te zien op welke manier de samplefrequentie bepaalt
hoe een signaal wordt gemeten. Op vaste tijdstippen, aangeduid met
verticale blauwe lijnen, meet het apparaat het signaal. Tussen de verticale
strepen vindt er geen meting plaats, waardoor snellere golven die zich
tussen twee samples bevinden niet kunnen worden waargenomen.
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Figuur: Het effect van samplefrequentie op de tijdsresolutie van het signaal. Bovenstaande
figuren representeren een EEG-signaal van 1 seconde. Het bovenste figuur is het analoge EEGsignaal. De blauwe lijnen geven de tijdstippen aan waarop een sample wordt gemeten door de
meetapparatuur. Het onderste figuur is het resultaat van de weergave van het signaal nadat
het is gemeten door de meetapparatuur. Ieder blauw punt representeert een sample. Het
zwarte signaal is het resultaat van het verbinden van de samples. Er is 19 keer gemeten tijdens
deze seconde, dus de samplefrequentie bedraagt 19 Hz. De grote, langzame golven worden
redelijk goed weergegeven. De golven met een hogere frequentie, zichtbaar in de rode ellips
worden niet weergegeven omdat de samplefrequentie hiervoor te laag is.

De BIMEC is een universele meetversterker wat onder andere inhoudt dat
de samplefrequentie niet vaststaat maar door de gebruiker kan worden
ingesteld. De samplefrequentie wordt ingesteld voor alle kanalen gelijktijdig
en heeft een bereik van 1 Hz tot 25.000 Hz. Signalen die vooral langzame
golven bevatten, zoals een ECG, worden met een lage samplefrequentie
gemeten (< 100Hz). Signalen die vooral snelle golven bevatten, zoals EMGsignalen (spieractiviteit), worden met hogere samplefrequenties gemeten (>
1000Hz). Alhoewel uit onderzoek bekend is dat EEG-signalen frequenties
kunnen bevatten tot 600 Hz (zie hoofdstuk 4), blijken vooral de langzame
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frequenties waardevolle informatie te bevatten over cognitief functioneren,
klachten en ziektebeelden. Het frequentiebereik dat wordt geanalyseerd bij
BMC loopt van 0,5 tot 32 Hz, wat betekent dat de samplefrequentie
minimaal 64 Hz dient te zijn. Om het signaal echter goed te representeren
qua vorm, wordt de samplefrequentie standaard ingesteld op 250 Hz.

3.2.2 Digitalisatie en gain
Het elektrische signaal dat van de hersenen afkomstig is, is een analoog
signaal. Dit betekent dat het een continu signaal is. Indien het signaal echter
met behulp van een PC geanalyseerd dient te worden, moet het worden
omgezet in kleine pakketten van informatie. Deze stap van een analoog
signaal naar digitaal wordt analoog-digitaal conversie genoemd, oftewel ADconversie. De AD-conversie heeft een vaste waarde in de hardware en kan
niet door de gebruiker worden ingesteld. De omzetting van analoog naar
digitaal kan van heel ruw tot heel nauwkeurig verlopen, wat dus gevolgen
heeft voor de resolutie van de amplitude van het EEG-signaal. AD-conversie
vindt plaats in de BIMEC zelf en wordt uitgedrukt in bits. Een bit duidt het
oplossend vermogen aan van de AD-conversie in machten van twee.
Als een apparaat een meetbereik heeft van +/- 1 Volt, dus 1000 mV,
betekent dit dat signalen van maximaal 1000 mV en minimaal -1000 mV
gemeten kunnen worden. Een 1-bits meetapparaat verdeelt de amplitude
van het totale signaal in slechts 2 stukjes, dus alle positieve EEG-waardes
zouden 1000 mV worden en alle negatieve waardes -1000 mV. Een 2-bit
meetapparaat verdeelt het EEG-signaal in 4 stukken, wat betekent dat de
postieve waardes 500 en 1000 kunnen worden en de negatieve waardes 500 en -1000. De BIMEC is een 20-bit meetapparaat, wat betekent dat de
amplitude kan worden opgedeeld in 220 stukken oftewel 1048576 delen.
In het volgend figuur is het resultaat weergegeven van het digitaliseren van
een signaal. De blauwe lijnen geven de resolutie aan waarmee de
amplitudes van het signaal kunnen worden gemeten. Indien de
samplefrequentie wordt verhoogd, zal het signaal niet veranderen omdat
veranderingen in amplitudes die binnen de blauwe lijnen vallen niet
gemeten kunnen worden.
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Figuur: Een analoog signaal met een 3-bits digitalisatie. Het getekende signaal is een continu
signaal bestaande uit grote langzame golven en een episode van kleine sneller golven,
gemarkeerd met een rode ellips. De blauwe lijnen op de verticale as geven de resolutie weer
van de amplitudes indien dit signaal zou worden gedigitaliseerd met 3 bits. Het gehele signaal
wordt dan verdeeld in 8 stukken (23=2*2*2=8). Hierdoor gaat informatie uit het signaal
verloren. De kleine golven rechts verdwijnen helemaal. Om deze valide weer te geven dient de
AD-conversie dus veel nauwkeuriger te gebeuren.

In de BIMEC kan het bereik van de AD-conversie ook worden ingesteld door
de functie gain (versterking). Door een gain van bijvoorbeeld 200 in te
stellen, wordt op het ingangsbereik eerst 200 keer ingezoomd, waarna over
dit gebied de 20 bits AD-conversie wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt het
oplossend vermogen nog groter.
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Figuur: Effect van gain op amplituderesolutie. Als een AD-conversie wordt gecombineerd met
een gain (versterking) resulteert dit in een hogere amplituderesolutie van een kleiner bereik.

Het maximale meetbereik van de BIMEC is +/- 10 Volt. Indien de gain wordt
ingesteld op 200, wordt het meetbereik 200 keer verkleind, wat resulteert in
een meetbereik van +/- 50 mV. De 20-bits AD-conversie wordt dan dus
toegepast op +/- 50 mV, waardoor de meetresolutie kleiner is dan 0,1 µV
(50 mV/220). De resultaten van QEEG-metingen en neurofeedbackbehandelingen worden ook weergegeven met een nauwkeurigheid van 0,1
µV, waardoor de BIMEC met een gain van 200 dus een valide meting van
hersenactiviteit kan uitvoeren.

De BIMEC staat voor QEEG en neurofeedback standaard ingesteld
op een samplefrequentie van 250 Hz en een gain van 200.

3.2.3 Aanpassen van samplefrequentie en gain
De samplefrequentie en gain kunnen door de ervaren gebruiker worden
aangepast om een beter EEG-signaal te verkrijgen. Indien bijvoorbeeld veel
omgevingsruis aanwezig is, zoals 50 Hz-ruis van het stroomnet, en er toch
gemeten dient te worden bijvoorveeld in het kader van een demo, dan kan
de samplefrequentie verlaagd worden zodat de 50 Hz-ruis niet kan worden
gemeten. Een samplefrequentie van 50 Hz kan bijvoorbeeld maximale
frequenties weergeven van 25 Hz (de helft van de samplefrequentie),
waardoor de 50 Hz-ruis niet gemeten wordt en dus ook niet zichtbaar is in
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het signaal. Het EEG-signaal zelf wordt hierdoor natuurlijk ook beïnvloed:
frequenties van 25 Hz en hoger worden niet gemeten. Deze aanpassing is
dus niet mogelijk voor officiële QEEG-metingen en neurofeedbackbehandelingen in de praktijk.
Een verhoging van de samplefrequentie kan worden gebruikt om te
onderzoeken of het EEG-signaal wordt verstoord door EMG-signalen van
spieren. Door het verhogen van de samplefrequentie naar een waarde van
minimaal 1000 Hz en het uitzetten van de lowpass-filters (zie paragraaf
3.3.2) worden spiersignalen gemeten én doorgelaten (niet onderdrukt door
de filters) en kan het aandeel EMG worden bepaald.
Ook een verlaging van de gain kan meetproblemen oplossen. Indien
elektrodes te lang worden gebruikt, neemt de weerstand tussen de
elektrodes en de huid toe. Hierdoor kan het voorkomen dat het
ingangssignaal te groot wordt voor de meetversterker, waardoor een vlak
signaal ontstaat (flatliner). In zo’n geval moeten de elektrodes worden
vervangen, maar indien dit niet mogelijk is kan de gain worden
teruggebracht naar 100 waardoor toch een meting mogelijk is zonder
flatliners.

3.3 Ruisonderdrukking
Als een signaal wordt gemeten met de instellingen zoals eerder beschreven
(samplefrequentie 250, gain 200) wordt niet alleen hersenactiviteit
gemeten, maar een mix van allerlei signalen die door de elektrodes worden
opgepikt. Het is van groot belang om alle signalen die niets met EEG te
maken te hebben te onderdrukken, waardoor de verhouding tussen het
EEG-signaal en de ruis groter wordt. Deze signaal-ruis-verhouding is dan ook
het belangrijkste gegeven van het meetinstrument: hoe groter de amplitude
van het EEG-signaal ten opzichte van de ruis, hoe beter het EEG zichtbaar is
op het beeldscherm. Indien de ruis een te groot aandeel heeft in het signaal,
wordt de validiteit van de meting aangetast omdat geen EEG meer wordt
gemeten. Aangezien ruis meestal fluctueert, vermindert ruis ook de
betrouwbaarheid van de meting (zie hoofdstuk 2).
Om ruis te onderdrukken wordt een aantal maatregelen genomen die
betrekking hebben op de meetomgeving, de meetapparatuur en de
meetsoftware.
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3.3.1 Ruisonderdrukking in meetomgeving
De beste manier om een valide EEG-meting uit te voeren is om vooraf
potentiële ruisbronnen te elimineren. Hiervoor wordt een aantal
maatregelen genomen:
∗

De meetomgeving in de praktijk dient ruisarm te zijn.
De stopcontacten waar de BIMEC en PC of laptop op zijn aangesloten
dienen geaard te zijn. De meetomgeving mag niet in de buurt van een
transformatorhuisje of andere grote ruisbron liggen, zoals andere
apparatuur.

∗

De elektrodes, elektrodeboxen en BIMEC mogen niet te kort in de
buurt van stroomkabels zijn.
Zodra een stroomkabel op of dichtbij een elektrodekabel of BIMEC ligt,
wordt het aandeel van 50 Hz-ruis van het stroomnet hoger.

∗

De patiënt, therapeut en andere aanwezigen dienen stil te zitten.
Bewegingen van de patiënt zelf, maar ook bewegingen van anderen in
dezelfde ruimte kunnen laagfrequente ruis veroorzaken. Indien de
BIMEC trillingen opvangt, door bijvoorbeeld stappen op de grond of
kloppen op het apparaat zelf, worden deze ook als golven in het signaal
weergegeven.

Met bovenstaande maatregelen wordt de voorwaarde voor een valide en
betrouwbare EEG-meting en neurofeedbackbehandeling geschapen. Toch is
het dan nog noodzakelijk om in de apparatuur en software maatregelen te
nemen om ruis te onderdrukken.

3.3.2 Ruisonderdrukking in meetapparatuur en –software
De BIMEC zelf kan op meerdere manieren binnenkomende ruis
onderdrukken. De eerste ruis-eliminatie geschiedt door gebruik te maken
van de differentiaalmeting. Verder bezit de hardware highpass- en lowpassfilters om het EEG-signaal te filteren van laagfrequente en hoogfrequente
ruis respectievelijk. De BIMEC kan ook selectief 50-Hz ruis filteren met
behulp van het notchfilter. In de software kan nog een extra lowpass-filter
worden geactiveerd. Naast deze standaardmaatregelen kunnen nog extra
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maatregelen getroffen worden om ruis te onderdrukken, namelijk
differentaalmeting, hardwarefilters, softwarefilters en active shielding.

Differentiaalmeting
Bij een EEG-meting met de BIMEC wordt altijd gebruik gemaakt van een
referentie-elektrode. Deze wordt op het midden van het hoofd geplaatst
(Cz-locatie). Alle signalen van de overige kanalen worden in de hardware
vergeleken met het signaal van deze referentie-elektrode Cz. Indien een
bepaalde golf tegelijkertijd binnenkomt op een meetkanaal en op Cz, wordt
deze door de hardware onderdrukt. Iedere golf die binnenkomt op een
meetkanaal en verschilt van een golf op Cz wordt doorgelaten, vandaar de
naam differentiaalmetingen (difference = verschil, het verschil tussen
meetkanaal en Cz wordt gemeten). Omdat externe ruisbronnen, zoals
lichtnetruis van 50 Hz, meestal tegelijkertijd alle kanalen beïnvloeden,
worden deze adequaat door de differentiaalmeting onderdrukt. Interne
ruisbronnen, zoals spieractiviteit, zullen verschillen per elektrodelocalisatie
en worden dus veelal niet verminderd hierdoor.
De werking van de differentiaalmeting is voor een groot deel afhankelijk van
de aansluiting van de elektrodes. Op de eerste plaats dient ieder
meetkanaal een zo laag mogelijke impedantie te hebben. Op de tweede
plaats dienen de impedantiewaardes van de meetelektrodes zo dicht
mogelijk bij elkaar in de buurt te liggen. Als de impedanties teveel van elkaar
verschillen, wordt de ruis ook anders opgepikt per kanaal waardoor de kans
dat een ruisbron op identieke wijze binnenkomt op een meetkanaal en Cz
kleiner wordt. De differentiaalwerking wordt dan sterk verminderd.

Figuur: Het principe van de differentiaalmeting. Golven van signalen die tegelijk binnenkomen
op het meetkanaal en het referentiekanaal Cz worden onderdrukt, terwijl golven die van elkaar
verschillen worden doorgegeven en verder worden geanalyseerd.
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Figuur: Effect van differentiaalmeting. In de bovenste situatie komen via de meetelektrode en
de referentie-elektrode dezelfde golven op hetzelfde tijdstip binnen. Het resultaat van de
differentiaalmeting is dat de golven van elkaar af worden getrokken waardoor deze niet meer
zichtbaar zijn in het meetkanaal in de software. In de onderste situatie komen andere golven
binnen op de meetelektrode als op de referentie-elektrode. Omdat het verschillende golven
zijn, laat de differentiaalmeting beide golven door. In de software is dan in het betreffende
meetkanaal een signaal zichtbaar dat een samenstelling is van de twee afzonderlijke golven.

Hardwarefilters
De BIMEC bezit drie soorten hardwarefilters: highpass-filter (HP), lowpassfilter (LP) en notchfilter. Al deze filters onderdrukken bepaalde frequenties
van het gemeten signaal waarbij de mate van onderdrukking wordt
aangeduid met een ordegetal. Hoe hoger de orde, hoe meer onderdrukking
van bepaalde frequenties. Zo onderdrukt een filter van de tweede orde
minder dan een filter van de vierde orde. Het verhogen van de orde brengt
echter problemen met zich mee, zoals vervorming van het signaal, waardoor
de keuze van de orde van het filter meestal een concessie is tussen
maximale onderdrukking zonder het signaal significant te beïnvloeden. Er
bestaande diverse soorten filters met eigen filterkarakteristieken. Iedere
filtersoort heeft een eigen benaming, zoals Butterworth en Bessel, en
onderdrukt een bepaald frequentiebereik op andere manier.
Het highpass-filter (hoogdoorlaatfilter) in de BIMEC is een vierde-orde-filter
en onderdrukt frequenties onder een bepaalde grensfrequentie. Deze
frequentie is instelbaar via de software. Standaard staat het highpass-filter
in de BIMEC op 0,5 Hz, waardoor frequenties onder de 0,5 Hz worden
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onderdrukt en hogere frequenties dus worden doorgelaten (highpass). Dit
betekent niet dat er geen frequenties meer zichtbaar zijn onder deze grens,
maar dat de frequenties verminderd worden doorgegeven. De grenswaarde
kan worden veranderd door de ervaren gebruiker. Bij een verlaging van de
grenswaarde, bijvoorbeeld naar 0,1 Hz, worden langzame veranderingen
van het EEG beter zichtbaar. Vooral voor het meten van zogenaamde slow
cortical potentials zal deze waarde moeten worden aangepast. Een verlaging
van de grenswaarde heeft als nadeel dat bewegingsartefacten minder goed
worden gefilterd. Indien een patiënt veel beweegt en dit het EEG-signaal
beïnvloedt, kan de grenswaarde worden verhoogd, waardoor laagfrequente
bewegingsartefacten worden onderdrukt. Een verhoging heeft wel tot
gevolg dat langzame EEG-golven eveneens worden onderdrukt, waardoor
valide uitspraken hierover niet meer mogelijk zijn.

Amplitude

0,5 Hz

Frequentie

Figuur: De karakteristieke ruisonderdrukking van een highpass-filter. Op de horizontale as staat
de frequentie weergegeven, op de verticale as de amplitude. Een highpass-filter van 0,5 Hz
onderdrukt de frequenties beneden 0,5 Hz. In het figuur is te zien dat niet alle frequenties
beneden de grenswaarde op gelijke wijze worden onderdrukt, maar dat de onderdrukking
groter is naarmate de frequentie lager is en dus verder weg ligt van de grenswaarde 0,5.

Het lowpass-filter (laagdoorlaatfilter) is eveneens een vierde-orde-filter,
maar onderdrukt frequenties boven een bepaalde grensfrequentie
waardoor lagere frequenties dus worden doorgelaten (lowpass). Ook deze
grenswaarde is instelbaar via de software en staat standaard op 50 Hz.
Veranderingen van de grenswaarde kunnen worden doorgevoerd voor
speciale doelen. Voor een verlaging van de grenswaarde kan worden
gekozen wanneer er teveel spieractiviteit aanwezig is in het EEG-signaal. Een
grenswaarde van bijvoorbeeld 25 Hz onderdrukt meer spieractiviteit, maar
vertekent ook de snelle frequenties van het EEG-signaal waardoor een
valide interpretatie hiervan niet meer mogelijk is. Een verhoging van de
grenswaarde kan worden gebruikt om snellere hersengolven te meten. Een
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nadeel hiervan is de grotere invloed van ruisbronnen zoals spieractiviteit en
lichtnet.

Amplitude

Frequentie

50 Hz

Figuur: De karakteristieke ruisonderdrukking van een lowpass-filter. In dit voorbeeld staat het
filter ingesteld op 50 Hz, waardoor de frequenties die hoger zijn dan 50 Hz worden onderdrukt.
Hoe verder de frequentie rechts van de grenswaarde ligt, hoe groter de onderdrukking door het
filter.

In de meeste meetomgevingen is de 50 Hz-oscillatie van het lichtnet de
belangrijkste bron van ruis. Alhoewel door de differentiaalmeting al een
deel van deze ruis wordt onderdrukt, is het toch meestal noodzakelijk om
deze ruis nog specifiek te onderdrukken. Hiervoor is een notchfilter
ingebouwd in de BIMEC, in het Nederlands ook wel lichtnetfilter genoemd.
Het notchfilter in de BIMEC onderdrukt 50 Hz-golven minimaal 100 keer. Het
filter onderdrukt niet alleen 50 Hz, maar ook een gedeelte van de
frequenties onder en boven de 50 Hz. De karakteristieke vorm van een
notchfilter is dan ook een V-vorm.
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Amplitude

Frequentie

50 Hz

Figuur: De karakteristieke werking van het notchfilter. Het notchfilter onderdrukt 50 Hz-ruis van
het lichtnet in een V-vorm. Hierdoor worden ook frequenties die dichtbij 50 Hz liggen
afgezwakt.

Figuur: EEG-signaal gemeten met en zonder filters. In het bovenste figuur is een EEG-signaal
zichtbaar dat gemeten is met alle standaard filtersettings (HP 0,5; LP 50; notch). In het onderste
figuur is een meting zichtbaar van dezelfde persoon enkele momenten later, waarbij alle filters
waren gedeactiveerd. Het EEG-signaal is wel aanwezig in het onderste signaal, maar de signaalruis-verhouding is zo gering dat de typische EEG-karakteristieken nauwelijks zichtbaar zijn.

Softwarefilter
In de BMC Acquisition Software bestaat de mogelijkheid om nog een extra
lowpass-filter te activeren. Dit filter heeft als grenswaarde 32 Hz, zodat een
extra onderdrukking van hogere frequenties kan worden gerealiseerd
zonder de frequenties die belangrijk zijn voor het QEEG te beïnvloeden.
Activatie van dit filter leidt tot zichtbare reductie van snellere golven en
vaak een piek in het spectrum op exact 32 Hz.
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Extra maatregelen voor ruisonderdrukking
Het kan voorkomen dat op bepaalde momenten de ruisonderdrukking via
hardware en software onvoldoende blijkt te zijn. Buiten de reeds
beschreven maatregelen is het dan mogelijk om nog extra maatregelen te
treffen. De belangrijkste maatregel is de methodiek van active shielding. De
BIMEC is hier reeds op voorbereid, de standaard elektrodebox niet. Bij
active shielding wordt de externe ruis die door de elektrodes wordt
gemeten naar de buitenkant van de elektrode geleid. Hierdoor onstaat een
actief schild, dat een afweer biedt tegen dezelfde ruis. Deze vorm van
actieve ruisonderdrukking is vooral effectief bij bepaalde vormen van 50 Hzruis en excessieve bewegingen van de elektrodes. Bij de BIMEC is een
aangepaste elektrodebox verkrijgbaar die deze active shielding op de
elektrodes activeert. Alleen de elektrodes met carboncoating zijn geschikt
voor deze geavanceerde vorm van ruisonderdrukking.
50 Hz-ruis die niet voldoende wordt onderdrukt door active shielding, kan
worden verminderd door de elektrodekabels om elkaar heen te draaien. De
antennefunctie van de kabels wordt op deze manier verminderd waardoor
de 50 Hz-ruis wordt verminderd. De kabels in de centrale kabel die de
elektrodebox met de BIMEC verbindt, zijn reeds om elkaar heen gedraaid.

3.4 Frequentie-analyse
Sinds de ontdekking van de elektrische activiteit van de hersenen (zie
hoofdstuk 4) wordt het EEG-signaal beoordeeld op basis van de vorm van de
in het signaal aanwezige golven. Deze kwalitatieve beoordeling is natuurlijk
van invloed op de betrouwbaarheid en validiteit van de interpretatie door
de gebruiker. Het scala van allerlei golven is vaak te complex om patronen te
ontdekken die wellicht belangrijk zijn voor de klinische diagnostiek. Het is
bovendien niet persé zo dat golven die tegelijkertijd ontstaan ook allemaal
zichtbaar zijn in de EEG-meting. We kunnen bijvoorbeeld aantonen dat bij
een bepaalde mix van golven enkele hiervan zo worden onderdrukt dat ze
niet meer zichtbaar zijn in het signaal, terwijl ze wel aanwezig zijn. Van de
golven die wel duidelijk zichtbaar zijn, is de kwalitatieve beoordeling nog
steeds moeilijk: wanneer wordt een bepaalde golf afwijkend genoemd?
Welke frequentie heeft een bepaalde golf precies? Is die frequentie
afwijkend of normaal? Vooral de snellere golven die meestal een kleinere
amplitude hebben, worden niet of nauwelijks meegenomen in de
kwalitatieve analyse. Het voorkomen ervan wordt wel beschreven, maar de

Signaalanalyse | 37

exacte frequenties en amplitudes zijn te moeilijk visueel waarneembaar om
betrouwbare en valide uitspraken te doen over de relevantie hiervan. Het
visuele EEG wordt daarom vooral ingezet om grote afwijkingen te
beoordelen zoals bij epilepsie en grote veranderingen waar te nemen zoals
bij slaaponderzoek.
Technische ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben gezorgd voor
grote veranderingen in de wereld van de signaalanalyse. Door de
ontwikkeling van de computers en steeds verder gaande innovatie op het
gebied van snelheid en omvang van het verwerken van informatie is het
mogelijk geworden om het EEG-signaal te digitaliseren en te verwerken met
software. Dit proces wordt kwantificatie genoemd en heeft geresulteerd in
het kwantitatief EEG in het Engels quantitative EEG of QEEG genoemd. Een
QEEG-analyse kwantificeert EEG-signalen, waardoor de informatie-inhoud
van het signaal wordt beschreven met getallen. De analyse van het EEGsignaal is hierdoor niet meer alleen afhankelijk van visuele interpretatie,
maar wordt ondersteund door analyses die aspecten van het signaal kunnen
beschrijven die niet of moeilijk zichtbaar zijn voor de gebruiker.

3.4.1 De Fourier Transformatie
Eén van de eerste analyses die de intrede heeft gedaan in de EEG-wereld is
de frequentie-analyse. Deze analyse berekent het aandeel van de diverse
frequenties die in het signaal aanwezig zijn. De meeste frequentie-analyses
zijn gebaseerd op de Fourier Transformatie (FT), een frequentie-analyse die
begin van de negentiende eeuw is ontwikkeld door de wiskundige Joseph
Fourier. De FT beschrijft het EEG-signaal als een optelsom van regelmatige
golven met diverse frequenties en amplitudes (sinussen).

Figuur: Voorbeeld van een regelmatige golf (sinus) die de basis vormt door de Fourier
Transformatie. De Fourier Transformatie berekent op welke manier diverse soorten sinussen
samen een EEG-signaal kunnen beschrijven.
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De Fourier Transformatie beschrijft het EEG-signaal dus op basis van de
golven met verschillende frequenties die in het signaal aanwezig zijn. In het
volgend figuur is een eenvoudig kunstmatig signaal zichtbaar van een 10 Hz
golf met een amplitude van 12 µV. Het signaal heeft een duur van 1
seconde.

Figuur: Een kunstmatig signaal van 10 Hz.

Indien we het signaal analyseren met behulp van een Fourier Transformatie,
is het resultaat een spectrum, waar op de horizontale as de frequenties
staan en op de vertical as het aandeel van iedere frequentie in het signaal.
De FT van bovenstaand signaal resulteert dus in een spectrum waarbij een
piek te zien is bij 10 Hz. De amplitude van de betreffende golf kan worden
weergegeven als magnitude of als power. Een magnitudespectrum geeft de
daadwerkelijke waardes van de verschillende frequenties weer zoals ze
worden gemeten, in dit geval 12 µV. Een powerspectrum is het
magnitudespectrum waarvan alle waardes zijn gekwadrateerd. Een
powerspectrum zou dus de waarde 144 µV aangeven bij de piek van 10 Hz.
In publicaties over QEEG worden beide methodieken gebruikt. Bij BMC
maken we standaard gebruik van het magnitudespectrum, omdat de
waardes hiervan een meer intuïtieve samenhang hebben met het EEGsignaal dan de waardes van het powerspectrum. Als in dit boek gesproken
wordt over spectrum, wordt dus altijd een magnitudespectrum bedoeld.

Signaalanalyse | 39

Figuur: Het spectrum van een signaal van 10 Hz en amplitude 12 µV. Het spectrum vertoont een
duidelijke piek bij 10 Hz. Deze waarde van de frequentie met de bijbehorende hoogte is de
kwantificatie van de golf die in het signaal van het vorig figuur zichtbaar is.

Indien een signaal uit meerdere golven bestaat die elk een andere
frequentie hebben, zullen deze ook in het spectrum apart worden
weergegeven. Onderstaand signaal duurt 2 seconden en bestaat uit een
sinus van 8 Hz met amplitude 6 µV, die na 1 seconde gevolgd wordt door
een sinus van 12 Hz met een amplitude van 10 µV.

Figuur: Een kunstmatig signaal van 2 sinussen die elkaar opvolgen.

Indien een Fourier Transformatie wordt uitgevoerd van dit signaal, zullen
pieken in het spectrum ontstaan bij 8 Hz en 12 Hz. De frequentie-analyse
berekent het gemiddelde aandeel van iedere frequentie per gegeven
tijdsperiode. Beide golven komen slechts 50 % van de tijd voor (beide 1
seconde), waardoor de magnitudes worden gehalveerd (3 en 5 µV). Indien
beide golven gedurende de hele 2 seconden aanwezig zouden zijn geweest,
zouden de pieken een hoogte hebben van 6 µV en 10 µV.
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Figuur: Het spectrum (magnitude) van een signaal bestaande uit twee golven met frequenties
van 8 en 12 Hz. De analyse met behulp van de FT resulteert in twee pieken, bij 8 en 12 Hz. Met
behulp van dit spectrum worden de golven waaruit het signaal bestaat gekwantificeerd.

De frequenties van het spectrum kunnen met diverse maten van
nauwkeurigheid worden berekend. De nauwkeurigheid is afhankelijk van het
aantal datapunten van het EEG-signaal waarvan het spectrum wordt
berekend. Dit betekent dat een langere duur van het geselecteerde
signaaldeel en een hogere samplefrequentie beide zorgen voor een
nauwkeurigere weergave van frequenties in het spectrum. De Fourier
Transformatie heeft ook altijd een minimaal aantal punten nodig om een
nauwkeurige analyse uit te voeren. De BMC Acquisition Software geeft aan
wanneer een te kort signaaldeel is geselecteerd om een valide frequentieanalyse uit te voeren. In het scherm verschijnt dan de term “zero padding
(will be used to calculate the spectrum)” die aangeeft dat het signaal wordt
aangevuld met nullen om zodoende toch een analyse te kunnen uitvoeren.

3.4.2 Frequentie-analyse in de BMC Acquisition Software
De BMC Software bezit drie mogelijkheden om een frequentieanalyse uit te
voeren. Op de eerste plaats berekent de software tijdens een meting realtime de spectra van het signaal met behulp van een speciale versie van de
Fourier Transformatie (zie paragraaf 3.4.3, Short Time Fourier Transform).
Hierdoor is tijdens het uitvoeren van een meting de kwantificatie van het
signaal te volgen door de gebruiker. Ook kan na een meting het spectrum
worden berekend van het gehele gemeten signaal. Tenslotte kan na de
meting een deel van het signaal worden geselecteerd waarna van het
specifieke deel een aparte frequentieanalyse wordt uitgevoerd. Op deze
manier kunnen episodes van opvallende EEG-activiteit apart worden
gekwantificeerd. In de BMC software staat de horizontale as van het
spectrum standaard ingesteld op een resolutie van 0,5 Hz. De frequenties
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worden in het spectrum dus weergegeven met een nauwkeurigheid van 0,5
Hz, bijvoorbeeld van 9-9,5 Hz, 9,5-10 Hz enzovoorts. De magnitudes van de
frequenties worden berekend met een nauwkeurigheid van 0,1 µV.

Figuur: Een EEG-signaal met bijbehorend spectrum. De eerste 5 seconden van het signaal zijn
geselecteerd in de software, waarna een frequentie-analyse is uitgevoerd. Het resultaat is een
spectrum met diverse pieken. De hoogste piek is zichtbaar bij 9 Hz en heeft een amplitude van
0,004 mV, oftewel 4 µV. Het EEG-signaal bevat echter meerdere golven, die als andere pieken
zichtbaar worden in het spectrum.

Bovenstaande weergave van het magnitudespectrum wordt all bins
genoemd, omdat de diverse frequenties met bins (staafjes) worden
gerepresenteerd. Uit onderzoek is gebleken dat EEG-golven meestal te
verdelen zijn in bepaalde klassen (zie hoofdstuk 4). Veel onderzoekers
maken daarom gebruik van deze klassen om het EEG te kwantificeren. In
onderstaande tabel worden de klassen van EEG-golven weergegeven met
bijbehorend frequentiebereik zoals ze bij BMC gebruikt worden.

Tabel: Hersengolven met bijbehorend frequentiebereik

Golf

Frequentiebereik (Hz)

Delta
Theta
Alfa
Sensomotorisch Ritme (SMR)
Beta1
Beta2

0,5 - 3,5
3,5 - 7,5
7,5 - 12
12 - 15
15 - 20
20 - 32
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Bovenstaande klassen ontstaan door de afzonderlijke bins op te tellen
binnen het bereik van iedere band. De deltaband bestaat dus uit de
optelsom van de frequentiebins tussen 0,5 en 3,5 Hz.

Figuur: De samenhang tussen EEG-banden en het frequentiespectrum. Iedere band bestaat uit
de optelsom van de magnitudes van de individuele frequenties (bins).

Tijdens en na een meting kan gekozen worden voor visualisatie van alle
individuele frequenties (all bins) of de frequentiebanden. De berekening van
de magnitude van de frequentiebanden wordt weergegeven onder de
betreffende banden.

Figuur: Het QEEG-profiel. Het spectrum van all bins wordt opgeteld in de gedefinieerde
frequentiebanden. De hoogte van de banden wordt in de verticale as aangeduid in mV, maar de
getallen onder de banden geven voor de duidelijkheid het aandeel weer in µV.

Het overzicht en de magnitude van de banden wordt QEEG-profiel
genoemd en vormt hiermee de basis van het QEEG.
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Bij het beoordelen van EEG-signalen wordt de hoogte van het signaal
aangeduid met de term amplitude, terwijl bij de beoordeling van QEEGprofielen de hoogtes van frequenties en frequentiebanden worden
aangeduid met de term magnitude.

Amplitude = de hoogte van het EEG-signaal zelf
Magnitude = de hoogte van een frequentie of frequentieband uit het QEEG

Uit alle bovenstaande voorbeelden blijkt dat het spectrum wel de in het
signaal aanwezige golven kwantificeert, maar niet aangeeft wanneer welke
golven voorkomen in het signaal. Het spectrum bevat dus geen
tijdsinformatie, maar beschrijft het aandeel van iedere golf over een geheel
tijdsinterval. Indien we dit tijdsinterval heel klein maken, kunnen de spectra
als het ware aan elkaar geplakt worden. Hierdoor worden veranderingen in
de tijd toch zichtbaar. Deze techniek wordt Short Time Fourier Transform
genoemd en vormt de basis voor de real-time frequentie-analyse en
neurofeedback zoals die in de BMC Acquisition Software worden uitgevoerd.

3.4.3 De Short Time Fourier Transformatie
Een frequentie-analyse wordt altijd uitgevoerd over een bepaalde periode
van een EEG-signaal, ook wel window genoemd. Als we bijvoorbeeld het
spectrum berekenen van een signaal van 1 minuut, dan zien we de
magnitudes van de diverse frequenties gedurende die minuut. Als we tijdens
een EEG-meting echter het aandeel van de diverse golven in real-time willen
bekijken, is dit natuurlijk niet mogelijk als we eerst een minuut lang signaal
nodig hebben om de frequenties te laten berekenen. Daarom zijn
technieken ontwikkeld die de verandering van de frequenties in de tijd
kunnen berekenen en visualiseren. Eén van deze methodes is de Short Time
Fourier Transform (STFT). De STFT berekent van kleine tijdsintervallen het
spectrum en plakt deze aan elkaar, zodat we de veranderingen van de
golven in de tijd wél kunnen bekijken. In de BMC software leidt deze
techniek tot het continu op- en neergaan van de bins of de
frequentiebanden. Iedere keer als het spectrum is berekend over een fractie
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van een seconde, worden de waardes van de banden weergegeven als een
kolom met bijbehorende waarde. Deze techniek is ook de basis voor
neurofeedback, waarbij de patiënt zo snel mogelijk de waarde van een
bepaalde band gevisualiseerd krijgt.

Figuur: Een EEG-signaal met een frequentie-analyse per 0,5 seconde. Het QEEG-profiel van
iedere halve seconde van het EEG-signaal is berekend en gevisualiseerd. Dit is een
vereenvoudigde weergave van het principe van de STFT, waarbij de spectra van kleine
tijdsintervallen worden berekend en achter elkaar worden geplakt.

De variaties van de frequenties over de tijd kunnen ook in één figuur
gevisualiseerd worden, het STFT-plot. Het STFT-plot bestaat uit een
horizontale as die de tijd weergeeft, een vertical as die de frequentie
weergeeft, en kleuren die de magnitude van de frequenties weergeven. De
kleuren variëren van diep-blauw voor lage magnitudes tot rood voor hoge
magnitudes. Het plot wordt, net als een EEG-signaal, gelezen van links naar
rechts. Het voorkomen van kleuren op bepaalde tijdstippen is de
kwantificatie van frequenties die op dat moment in het signaal voorkomen.
In onderstaand STFT-plot is het resultaat zichtbaar van een STFT-analyse van
een EEG-signaal van 1 minuut. In één oogopslag geeft het plot een beeld van
het voorkomen van verschillende frequenties tijdens de minuut, iets wat
met het bekijken van het EEG-signaal zelf niet mogelijk is. Ter hoogte van 10
Hz is duidelijk verhoogde activiteit zichtbaar tijdens meerdere momenten in
de minuut (groene en rode kleuren). Het betreft hier de activiteit van
alfagolven. De verdeling van het voorkomen van deze golven tijdens de
minuut is goed zichtbaar en kan gebruikt worden om afwijkende patronen
op te sporen. Het STFT-plot geeft hiermee aanvullende informatie over de
dynamiek van de hersengolven: hoe variëren de golven gedurende een
meting?
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Figuur: Een EEG-signaal van 1 minuut met bijbehorend STFT-plot. Het bovenste signaal is zover
uitgezoomd, dat een gehele minuut EEG-signaal zichtbaar is. Dit geeft weliswaar een goed
overzicht van het gehele signaal, maar het voorkomen van individuele golven is niet meer
waarneembaar. Indien een STFT-analyse wordt uitgevoerd, resulteert dit in het onderste
kleurenplot. Ook hier geeft de horizontale as de tijd weer, maar de verticale as in dit geval de
frequenties. De magnitudes van de frequenties worden weergegeven in een kleur, waardoor
een opvallend patroon ontstaat.

3.5 Nieuwe analysetechnieken
Alhoewel de frequentie-analyse de meest voorkomende kwantificatie van
het EEG-signaal was en nog steeds is, zijn er steeds meer nieuwe
analysetechnieken in publicaties beschreven. Vele van deze technieken
lijken ook een meerwaarde te hebben als ondersteuning van diagnostiek
door nog nauwkeuriger veranderingen bij ziektebeelden weer te geven.
De meeste nieuwe analysetechnieken hebben betrekking op een
kwantificatie van de dynamiek van het EEG. De tot nu toe beschreven
technieken in dit boek zijn zogenaamde lineaire analyses. De meeste nieuwe
analyses zijn echter niet-lineair van karakter, in het Engels nonlinear
genoemd. Deze analyses kunnen niet-lineaire veranderingen, zoals
plotselinge overgangen van het EEG, kwantificeren en visualiseren en zijn
gebaseerd op recente inzichten dat de werking van de hersenen eveneens
niet-lineair is. Dit is bijvoorbeeld te zien in de EEG-overgangen tussen
slaapfases: het EEG verandert plotseling van de ene fase in de andere. De
activiteit van de hersenen lijkt voor te komen in bepaalde toestanden, en de
overgangen tussen de toestanden zijn meestal plotseling (niet-lineair).
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Alhoewel neurofeedback nog niet gebaseerd is op deze nieuwe analyses, zal
een aantal toch aan bod komen vanwege het steeds meer verschijnen van
literatuur op dit gebied en vanwege de inzet van het Brainmarker decision
support systeem in de toekomst. Het Brainmarker-systeem zal wel gebruik
maken van nieuwe analysemethodes om QEEG-waardes van patiënten nog
beter te kunnen onderscheiden van gezonden.
Een steeds meer voorkomende term is complexiteit. Talloze systemen in de
natuur worden complex genoemd. Complexe systemen bestaan uit een
aantal onderdelen, vaak agents genoemd, die op lokaal niveau informatie
uitwisselen. Hierdoor ontstaat op globaal niveau een bepaalde spontane
organisatie, wat wordt aangeduid met de term zelforganisatie (selforganization). Ook de hersenen kunnen beschouwd worden als een complex
systeem. De onderdelen (agents) in de hersenen zijn de zenuwcellen die
met elkaar communiceren. De zenuwcellen in de hersenen wisselen
onderling informatie uit waardoor een globale toestand van de hersenen
ontstaat die we met EEG kunnen meten en met neurofeedback kunnen
beïnvloeden. Een groot voordeel van complexe systemen bestaat uit het feit
dat de eigenschappen beschreven kunnen worden op systeemniveau,
zonder de exacte eigenschappen van de agents te kennen. Eigenschappen
van de hersenen kunnen dus bijvoorbeeld beschreven worden door
observatie van globale hersenactivatie of gedrag. Allerlei uitspraken kunnen
hierover gedaan worden, zonder dat hiervoor de exacte eigenschappen van
de individuele zenuwcellen noodzakelijk zijn. Voor het beschrijven van EEGvariabelen die betrekking hebben op de kwantificatie van de hersenen als
complex systeem bestaan diverse uitkomstmaten. Onderstaande lijst is
slechts bedoeld als verduidelijking bij het lezen van literatuur en is zeker niet
compleet. Er worden continu nieuwe analysesoorten ontwikkeld, met
steeds nieuwe benamingen tot gevolg. Enkele van de meest gebruikte
worden hier nader uitgelegd.

3.5.1 Correlation dimension
Correlation dimension geeft de mate van complexiteit van een signaal aan.
Uit diverse studies blijkt dat de hersenen optimaal functioneren bij een
bepaalde mate van complexiteit, die midden tussen regelmaat en chaos in
ligt. Een hoge waarde is indicatief voor een systeem met veel chaos, een
lage waarde voor een systeem met grote regelmaat. Indien de hersenen te
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chaotisch zijn, is het moeilijk te voorspellen hoe de hersenactiviteit
verandert door bijvoorbeeld omgevingsveranderingen. De hersenen als
systeem hebben dan minder geheugencapaciteit. Hersenen die te
regelmatig werken, blijken niet adaptief genoeg te zijn. Ze reageren dus niet
of inadequaat op veranderde omstandigheden in de omgeving.

3.5.2 Entropie
Er worden in de literatuur diverse betekenissen voor de term entropie
beschreven. In de wereld van de informatie technologie heeft de term
betrekking op de hoeveelheid informatie die bijvoorbeeld in signalen zit.
Indien het EEG-signaal alleen maar bestaat uit zeer regelmatige golven,
bijvoorbeeld alfagolven, dan zal de entropie lager zijn dan wanneer het
signaal bestaat uit allerlei betagolven zonder duidelijke regelmaat. In de
natuurkunde is de term een maat voor de mate van (wan)orde, waarbij een
toegenomen wanorde van het systeem samengaat met een verhoging van
de entropie.

3.5.3 Lyapunov exponent
De Lyapunov exponent wordt gebruikt om de voorspelbaarheid van het
EEG-signaal te beschrijven. Een EEG-signaal dat zeer voorspelbaar is, zal een
negatieve exponent hebben. Een EEG-signaal dat chaotisch van aard is, zal
een positieve exponent hebben.

3.5.4 Mate van koppeling
De mate van koppeling tussen twee EEG-signalen kan worden berekend met
verschillende maten. De meest gebruikte lineaire maat is coherence.
Coherence beschrijft de mate waarin twee signalen gekoppeld zijn. Een
steeds meer gebruikte maat is de Synchronization Likelihood die de mate
van (niet)lineaire koppeling beschrijft tussen twee EEG-signalen. De mate
van koppeling wordt uitgedrukt in percentages: een hoog percentage
betekent dat (de toestanden van) twee signalen op een bepaald tijdstip veel
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overeenkomen, een laag percentage betekent dat (de toestanden van) twee
signalen veel van elkaar verschillen.

Figuur: twee plots van het percentage koppeling tussen EEG-signalen van twee elektrodes aan
de achterkant van het hoofd. Op de horizontale as staat de tijd, uitgedrukt in datapunten (EEGsamples). Op de verticale as staat het percentage koppeling. De linker plot laat de mate van
koppeling zien tijdens een seconde van de ogen open conditie, de rechter plot tijdens een
seconde van de ogen dicht conditie. Uit de figuren blijkt dat bij deze persoon de koppeling
tussen de EEG-signalen van deze twee elektrodes toeneemt bij gesloten ogen. De EEG-signalen
die gebruikt zijn voor deze analyse zijn onder de plots zichtbaar.

3.5.5 Recurrence Quantification Analysis (RQA)
Recurrence Quantification Analysis (RQA) is de berekening en visualisatie
van het herhaald voorkomen van bepaalde zaken in het EEG. Het
Brainmarker Decision Support System gebruikt deze techniek als basis om
alle bovengenoemde maten te bereken. In de RQA wordt eerst bepaald wat
de zogenaamde dimensie van het signaal is. Het aantal dimensies komt
overeen met het aantal rekenregels die nodig zijn om het signaal te
beschrijven. Hoe complexer het signaal, hoe meer rekenregels nodig zijn. Op
basis van deze optimale dimensie, in het Engels ook wel embedding
dimension genoemd, wordt berekend wanneer bepaalde toestanden in het
EEG-signaal voorkomen. De overgangen tussen de diverse toestanden wordt
in de RQA gevisualiseerd in gekleurde plots. De plots geven in één overzicht
een beeld van de toestanden die aanwezig zijn binnen een bepaald
tijdsbestek van een EEG-signaal.
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Figuur: Een recurrence plot waarin de toestandsovergangen van een EEG-signaal van een
seconde in kleur zijn weergegeven.

Op basis van de informatie van de plots kunnen allerlei maten berekend
worden, zoals correlation dimension en de Lyapunov exponent. Bovendien
kunnen twee plots met elkaar vergeleken worden waardoor de koppeling
tussen twee EEG-signalen kan worden berekend (Synchronization
Likelihood). De recurrence plots zijn pas zeer recent ontwikkeld en hebben
nog geen intrede gedaan in de standaard QEEG-analyses. De berekeningen
die gedaan worden op basis van deze plots hebben echter meermaals hun
meerwaarde bewezen in het onderscheiden van pathologieën ten opzichte
van gezonde personen.

3.5.6 Long-range temporal correlation
In het EEG-signaal komen diverse golven voor. De meeste golven komen
voor in diverse amplitudes, variërend van klein tot groot. De hoogte van een
bepaalde golf kan uitgezet worden in de tijd, waardoor een nieuw signaal
ontstaat. Zo kan bijvoorbeeld de verandering van de amplitude van een
alfagolf tijdens een meting van een minuut worden gevisualiseerd in een
signaal. Dit nieuw signaal, dat dan de hoogte van de alfagolf tijdens de
minuut weergeeft, blijkt belangrijke informatie te bevatten over de
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samenhang tussen het EEG-signaal op diverse momenten in de tijd. Een
alfagolf die bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip voorkomt kan blijken samen
te hangen met een golf die een minuut later voorkomt. Dit betekent dat het
EEG samenhang in de tijd vertoont, een eigenschap die kan veranderen bij
ziektebeelden zoals de ziekte van Alzheimer. Deze samenhang wordt longrange temporal correlation genoemd en kan berekend worden met
verschillende technieken.

Figuur: De basis voor de berekening voor de long-term correlation. In het bovenste figuur is een
EEG-signaal te zien van 5 seconden dat periodiek voorkomende alfagolven bevat. Het onderste
figuur visualiseert de hoogte van deze golven met een nieuwe grafiek. Deze grafiek ontstaat
door de pieken van de alfagolven allemaal positief te maken en met elkaar te verbinden. De
golf met de hoogste amplitude, vlak voor seconde 4, is zowel in het bovenste als in het
onderste figuur zichtbaar. De vorm van het onderste figuur is belangrijk voor de indentificatie
van afwijkingen bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer.

3.6 Statistische analyse van resultaten
Werken met QEEG en neurofeedback betekent werken met getallen. Zowel
QEEG-profielen en neurofeedbackresultaten worden uitgedrukt in getallen
(magnitudes per frequentieband). Voor de interpretatie van QEEG-profielen
tijdens de intake is het belangrijk om te weten wanneer een bepaalde
waarde als afwijkend mag worden beschouwd. Bij neurofeedback is het van
groot belang om te kunnen bepalen of een bepaalde frequentieband die
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getraind is ook daadwerkelijk is verbeterd. Statistiek biedt de mogelijkheid
om de mate van (on)zekerheid van antwoorden op bovenstaande vragen te
geven. Twee onderdelen van statistiek zijn voor de praktijkhouder van
belang: de beschrijvende statistiek en de toetsende statistiek.

3.6.1 Absolute versus relatieve waardes
De uitkomsten van zowel de voormeting als de neurofeedbackbehandeling
worden primair uitgedrukt in µV voor iedere frequentieband. Uitkomsten in
µV worden absoluut genoemd, omdat ze echte spanningen (voltages)
beschrijven. Soms is het echter beter om relatieve waardes te gebruiken,
zodat validere uitspraken over de uitkomsten kunnen worden gedaan. Bij
een relatieve waarde wordt het aandeel van een frequentieband
weergegeven in een breuk of percentage. Alle frequentiebanden bij elkaar
opgeteld vormen 100%. Hierdoor is het relatieve aandeel van een bepaalde
frequentieband gedefinieerd als de absolute waarde van deze band gedeeld
door het totaal van alle banden, waardoor een breuk ontstaat. Indien deze
breuk met 100 wordt vermenigvuldigd, ontstaat het percentage. Als
voorbeeld gebruiken we onderstaande uitkomst van een QEEG-voormeting:
Band
Delta
Waarde 8,0

Theta
5,4

Alfa
10,1

SMR
4,2

Beta1
4,7

Beta2
5,9

De tabel laat de gemiddelde waarde per frequentieband zien voor een
meting van een minuut (zie paragraaf 3.6.1 voor verdere uitleg van de
herkomst van deze waardes). De waardes zijn uitgedrukt in µV en zijn dus
EEG-waardes. Indien we het relatieve aandeel van bijvoorbeeld de alfaband
willen berekenen, dienen we de absolute waarde van alfa te delen door het
totaal:
𝑎𝑙𝑓𝑎
𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎+𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎+𝑎𝑙𝑓𝑎+𝑆𝑀𝑅+𝑏𝑒𝑡𝑎1+𝑏𝑒𝑡𝑎2

=

10,1
8,0+5,4+10,1+4,2+4,7+5,9

10,1

= 38,3 = 0,26

De alfaband heeft dus een fractie van 0,26 wat overeenkomt met 26% van
het EEG. In paragraaf 6.4 (bepalen van effectiviteit van
neurofeedbackbehandeling) wordt verder uiteengezet wanneer absolute en
relatieve waarden worden gebruikt voor QEEG en neurofeedback.
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3.6.2 Beschrijvende statistiek
Vaak komt een getal als uitkomst niet alleen voor, maar hebben we te
maken met een groep getallen als uitkomst. Als bijvoorbeeld binnen een
neurofeedbackbehandeling 10 rondes neurofeedback zijn uitgevoerd
waarbij alfagolven zijn getraind, dan bestaat de behandeling uit een groep
van 10 waardes van de alfagolf die we kunnen bekijken. In onderstaande
tabel zijn de waardes weergegeven.
Ronde
Alfaamplitude
(gemiddeld)

1
2
3
4
5
6
7
8
13,2 9,8 9,4 11,3 12,7 8,3 8,6 7,9

9
10
8,9 10,2

Deze 10 waardes verschillen natuurlijk van elkaar, maar deze verschillen
hebben niet alleen te maken met neurofeedback. Zaken zoals natuurlijk
fluctuaties in het EEG, veranderingen in aandacht, opkomende moeheid,
bewegingsartefacten, meer of minder ruis enzovoorts dragen allemaal bij
tot de gemeten alfawaardes. Om te bepalen of neurofeedback invloed heeft
gehad tijdens een behandeling moeten we eerst weten op welke manier we
de groep van 10 getallen kunnen beschrijven.

Gemiddelde
De meest gebruikte maat om een karakteristiek van een groep getallen te
beschrijven is het gemiddelde. Het gemiddelde wordt berekend door alle
getallen op te tellen en te delen door het aantal getallen. In bovenstaand
voorbeeld is het totaal 100,3. Om het gemiddelde te berekenen moeten we
dan 100,3 delen door het aantal getallen, in dit geval 10, wat resulteert in
een gemiddelde alfawaarde van 10,03. Het gemiddelde lijkt een goede
maat te zijn om deze getallen te beschrijven, maar is als maat alleen niet
voldoende om de groep getallen goed te beschrijven. We hebben immers
geen idee wat de verdeling is van de individuele getallen. Het gemiddelde
wordt daarom meestal bekeken samen met andere waardes, zoals de range
en standaarddeviatie. Het gemiddelde is bovendien gevoelig voor
uitschieters, getallen die veel hoger of lager zijn dan de rest van de groep.
Een feedbackronde waar plotseling bewogen werd door de patiënt kan
bijvoorbeeld resulteren in sterk afwijkende waardes. Het gemiddelde zal
hierdoor ook sterk veranderen, waardoor de uitkomsten als groep foutief
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worden beoordeeld. Om dit te voorkomen wordt daarom gebruik gemaakt
van de mediaan in combinatie met het gemiddelde.

Range
De range bestaat uit het maximum en het minimum van een groep getallen.
In bovenstaand voorbeeld is het maximum (de grootste waarde) 13,2 en het
minimum (de kleinste waarde) 7,9. Het gemiddelde samen met de range
geeft nu al een goede beschrijving van de groep getallen: het gemiddelde is
10,03 en de range is 7,9 - 13,2. We kunnen nu aan de range zien of de
getallen dicht bij elkaar liggen, of dat het maximum bijvoorbeeld ver boven
het gemiddelde ligt waardoor mogelijk iets mis is gegaan tijdens één van de
rondes. Om het effect van een behandeling te evalueren wordt vaak gebruik
gemaakt van de gemiddelde waarde van de getrainde frequentieband. Maar
ook het minimum of maximum kan een goede indicator zijn voor
behandeleffectiviteit. Het minimum van de groep getallen geeft
bijvoorbeeld de laagste waarde van de behandeling weer. Indien bij een
neurofeedbackbehandeling een frequentieband zo laag mogelijk dient te
zijn, is het minimum dus een geschikte uitkomstmaat om de beste ronde
van alle behandelingen met elkaar te vergelijken. Hetzelfde geldt natuurlijk
voor het maximum als uitkomstmaat bij trainingen die ten doel hebben een
frequentieband te verhogen.

Standaarddeviatie
Om te bekijken op welke manier de getallen rondom het gemiddelde
gerangschikt liggen, wordt vaak gebruik gemaakt van de standaarddeviatie,
afgekort SD. SD is een maat voor de spreiding van de getallen rondom het
gemiddelde. Hoe groter de SD, hoe verder de getallen verspreid liggen van
het gemiddelde, en vice versa. Veel verdelingen van getallen in de natuur
hebben een specifieke vorm en worden normale verdeling genoemd. Bij een
normale verdeling beschrijft de SD het gebied waarbinnen 68,3% van de
waardes zich bevindt. Ook de uitkomsten van waardes van
frequentiebanden laat een normale verdeling zien, mits er voldoende
getallen zijn. Bij slechts een gering aantal getallen, als er bijvoorbeeld maar
4 rondes zijn gespeeld tijdens een neurofeedbacksessie, is de
normaalverdeling niet zichtbaar maar kan deze toch worden berekend. De
verdeling van de groep getallen wordt door de combinatie van gemiddelde
en SD op een goede manier beschreven. Bij het beoordelen van
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behandelresultaten dient de SD altijd te worden meegenomen.
Neurofeedback kan bijvoorbeeld leiden tot een verlaagde SD van bepaalde
golven. Een golf die af en toe zeer afwijkend is, maar voor het grootste
gedeelte van de tijd normaal is, kan als afwijkend worden beschouwd.
Indien neurofeedback werkzaam is, zal in dit geval een afname van de
standaarddeviatie een sensitievere uitkomstmaat zijn dan het gemiddelde.

Figuur: De normale verdeling met het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD). In de linker
figuur is de typische vorm te zien van een normale verdeling. De normale verdeling kan worden
beschreven op basis van twee waardes: het gemiddelde en de SD. Het gemiddelde is de
centrale lijn in het linker figuur. De SD is de waarde van de blauwe lijn in de rechter figuur en
bevat 68,3% van alle waardes van de verdeling. Hoe groter de SD van de groep getallen, hoe
breder de normale verdeling wordt aan weerzijden van het gemiddelde.

Mediaan
De mediaan beschrijft de middelste waarde van een groep getallen als deze
worden gerangschikt naar grootte. Indien de groep bestaat uit een even
aantal getallen kan er geen middelste getal worden bepaald en wordt het
gemiddelde van de twee middelste getallen genomen.
Indien we de mediaan uit het voorbeeld willen berekenen, worden de
getallen hiervoor eerst in volgorde geplaatst van klein naar groot:
Ronde
8
Alfa7,9
amplitude

6
8,3

7
8,6

9
8,9

3
9,4

2
10
4
5
1
9,8 10,2 11,3 12,7 13,2

Aangezien de groep bestaat uit tien getallen, hebben we twee middelste
maten: 9,4 en 9,8. De mediaan van deze groep is dus het gemiddelde van
deze twee getallen: 9,6. De mediaan is minder gevoelig voor uitschieters
dan het gemiddelde. Wanneer we bijvoorbeeld in ronde twee door
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plotselinge ruis in het signaal in plaats van 9,8 een waarde krijgen van 35,
dan wordt het gemiddelde 12,55.
De mediaan wordt echter 9,8 (gemiddelde van de middelste twee waardes
9,4 en 10,2, zie onderstaande tabel). De ronde met de verhoogde ruis heeft
dus minder invloed op de mediaan als op het gemiddelde.
Ronde
8
Alfa7,9
amplitude

6
8,3

7
8,6

9
3
8,9 9,4

2
10
4
5
1
10,2 11,3 12,7 13,2 35

Boxplot
Het boxplot visualiseert in één oogopslag de verdeling van de getallen
rondom de mediaan en is daarmee een zeer bruikbaar instrument om
meetresultaten te beoordelen. Het plot bestaat uit een verdeling van de
getallen in 4 delen, met in het midden de mediaan en aan de uiteinden het
minimum en maximum. De mediaan verdeelt de groep getallen in twee
gelijke delen en in het boxplot worden deze twee delen nogmaals gelijk
onderverdeeld in zogenaamde kwartielen. Het eerste kwartiel ligt in het
midden van het minimum en de mediaan, het derde kwartiel in het midden
tussen de mediaan en het maximum. De mediaan is het tweede kwartiel. Als
we uitgaan van het voorbeeld van de alfatraining, dan bestaat het boxplot
van deze groep getallen uit de volgende waardes: minimum 7,9; 1ste kwartiel
8,6; mediaan (2de kwartiel) 9,6; 3de kwartiel 11,3; maximum 13,2. Om deze
waardes te bepalen dienen de getallen eerst in volgorde van grootte
geplaatst te worden zoals het geval was bij de mediaan (zie onderstaande
tabel).
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Het resulterend boxplot van de verdeling van de alfawaardes is beneden te
zien. Op de verticale as staat de afhankelijke variabele oftewel datgene wat
gemeten is, in dit geval de alfaband. Op de horizontale as staat de waarde,
in dit geval de amplitude in µV. De boxplot laat in één oogopslag de
verdeling van de waardes van de alfaband zien, waardoor het uiterst
geschikt is om de verdeling van de uitkomsten van meerdere
frequentiebanden te vergelijken.
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Figuur: Het boxplot van de waardes van de alfaband. Het plot bestaat van links naar rechts uit
het minimum (min), eerste kwartiel (Q1), mediaan (M), het derde kwartiel (Q3) en het
maximum (max).

Iedere verdeling van getallen kan via een boxplot worden weergegeven.
Bovenstaand boxplot is een voorbeeld van de verdeling van de uitkomsten
van rondes binnen één behandeling, maar op dezelfde manier kunnen de
waardes van de diverse frequentiebanden binnen één ronde worden
gevisualiseerd. Iedere meting of neurofeedbackronde bestaat uit een groot
aantal afzonderlijke frequentieanalyses, die ervoor zorgen dat het verloop
van de frequentiebanden live te zien is tijdens een ronde. De BMC Software
kan op basis van al deze kleine frequentieanalyses de gemiddelde waarde
van iedere frequentieband berekenen en dus ook het boxplot. Dit is ook wat
gebeurt bij de resultatenberekening van de BMC-software: voor iedere
elektrodelocalisatie worden de gemiddelde waardes en bijbehorende
standaardddeviaties berekend voor iedere frequentieband. Bovendien
wordt het boxplot getoond voor iedere geselecteerde elektrode, waardoor
de verdelingen van de diverse banden met elkaar kunnen worden
vergeleken.

De uitkomsten van de frequentiebanden (gemiddelde, SD, boxplot)
in de BMC-software (results) zijn gebaseerd op frequentie-analyses van
kleine tijdsintervallen.
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Figuur: Een boxplot zoals het wordt getoond in de BMC-software. Het plot toont in één keer de
verdeling van de diverse frequentiebanden. Hierdoor is het hoge aandeel van alfagolven
meteen zichtbaar. Bovendien is de verdeling van de alfagolven breder dan de andere
verdelingen, wat betekent dat de waarde van de alfagolven meer fluctueert dan bij andere
golven.

4.6.1 Toetsende statistiek
De uitkomsten van beschrijvende statistiek, zoals gemiddelde of mediaan,
geven veel informatie over groepen getallen of uitkomsten. We willen
echter vaak weten of twee groepen getallen echt verschillend van elkaar
zijn, of uitzoeken of een gemeten waarde nu wel of niet tot een normgroep
behoort. Hiervoor is beschrijvende statistiek niet voldoende. Als
bijvoorbeeld de gemiddelde alfawaarde van de eerste behandeling 15 µV is
en de gemiddelde waarde van de tweede behandeling 13 µV, dan weten we
alleen dat de gemiddelden anders zijn. We mogen dan echter nog niet
stellen dat de twee gemiddelden echt van elkaar verschillen. Dit
onderscheid wordt in de wetenschap aangeduid met het woord significant:
als twee gemiddelden van twee groepen significant van elkaar verschillen
dan betekent dit dat deze uitspraak met een hele kleine mate van
onzekerheid kan worden gedaan, meestal 5%. Zodra deze onzekerheid stijgt
boven de 5%, dan wordt niet meer gesproken van een verschil. Indien de
mate van onzekerheid dicht in de buurt ligt van 5%, bijvoorbeeld 6 % of 7%,
dan wordt wel eens gesproken over een trend of tendens.
Toetsende statistiek is ontwikkeld om de mate van onzekerheid te
berekenen die betrekking heeft op uitspraken over groepsverschillen. Ook
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kan berekend worden in hoeverre een gemeten waarde bij een andere
groep behoort. De berekeningen die hieraan ten grondslag liggen worden
meestal uitgevoerd met speciaal hiervoor ontwikkelde software. Een
statistische toets resulteert in een uitkomst waarin de mate van
onzekerheid wordt aangegeven met een zogenaamde p-waarde. De pwaarde representeert de eerder genoemde mate van onzekerheid van de
uitspraak. Indien deze waarde kleiner is dan 5% oftewel 0,05 dan wordt de
uitspraak significant genoemd. Het is belangrijk om te beseffen dat er dus
nooit uitspraken kunnen worden gedaan die met 100% zekerheid waar zijn,
iedere uitspraak brengt een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee.
Statistische toetsen hebben te maken met het toetsen van hypothesen. In
de wetenschap is het gebruikelijk om altijd uit te gaan van het feit dat er
geen effect is van bijvoorbeeld een behandeling, of dat een gemeten
waarde niet veschilt van een bepaalde groep. De formulering van deze
uitgangsituatie wordt nulhypothese genoemd. Pas als met een onzekerheid
van minder dan 5% kan worden gesteld dat er wel een verschil is tussen
twee groepen of dat één waarde wel tot een bepaalde groep behoort, mag
deze nulhypothese worden verworpen. Door deze techniek te gebruiken
wordt voorkomen dat er te pas en te onpas allerlei theorieën als waar
worden beschouwd: er moet met behulp van statistiek bewezen worden dat
de stelling “er is geen verschil” niet klopt.
Of twee groepen getallen of uitkomsten significant van elkaar verschillen, is
afhankelijk van zowel het gemiddelde als de standaarddeviatie, dus van de
gehele verdeling van de uitkomsten. In het volgend figuur is dit verduidelijkt
aan de hand van twee voorbeelden. In het eerste voorbeeld in de linker
figuur worden de verdelingen van twee behandelingen neurofeedback van
alfa-activiteit met elkaar vergeleken. Eén behandeling resulteerde in een
gemiddelde alfawaarde van 5 µV, de andere in een gemiddelde waarde van
10 µV. De twee verdelingen van de uitkomsten van alfawaardes overlappen
elkaar erg weinig, waardoor een statistische toets de uitspraak doet dat
beide gemiddelden uit verschillende groepen komen. Dit betekent dus dat
er een significant verschil is tussen de alfawaarde van beide behandelingen.
In het tweede voorbeeld in de rechter figuur zijn wederom de gemiddelde
alfawaardes van twee behandelingen weergegeven. De gemiddeldes zijn
identiek aan het andere voorbeeld, 5 µV en 10 µV, maar de ronde met een
gemiddelde alfawaarde van 10 µV heeft nu een veel bredere verdeling. In de
resultaten is dit zichtbaar in de vorm van een verhoogde standaarddeviatie.
Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld één of meerdere rondes met
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zeer afwijkende alfawaardes. Door de grote overlap is het veel
onwaarschijnlijker dat de statistische toets laat zien dat er een significant
verschil is, alhoewel de gemiddelden identiek zijn aan het eerdere
voorbeeld. Dit voorbeeld laat zien dat zowel het gemiddelde als de verdeling
(SD) bekend moeten zijn om een valide uitspraak te doen over verschillen
tussen behandelingen. De statistische toets die berekent in hoeverre twee
groepen van elkaar verschillen wordt t-toets genoemd. Indien de twee
groepen getallen betrekking hebben op verschillende groepen, bijvoorbeeld
één groep bestaat uit QEEG-profielen van mannen en één groep uit QEEGprofielen van vrouwen, dan wordt de toets een niet-gepaarde t-toets
genoemd. Indien twee groepen getallen van dezelfde personen worden
vergeleken, bijvoorbeeld de alfawaardes van de eerste en de laatste
neurofeedbackbehandeling van één persoon, dan is de statistiek iets anders
en wordt de procedure gepaarde t-toets genoemd.

Figuur: Twee afbeeldingen van de verdeling van alfa-amplitudes van twee behandelingen met
neurofeedback. In beide gevallen waren de gemiddelden van de twee behandelingen 5 en 10
µV. In het rechter figuur heeft de behandeling met een gemiddelde alfawaarde van 10 µV
echter een veel bredere spreiding, waardoor de kans dat de gemiddelde echt verschillend zijn
veel kleiner is dan in het geval van het linker figuur.

Op dezelfde manier kan berekend worden of een bepaalde waarde van een
frequentieband afwijkend is of niet. Stel we hebben een verzameling van
normatieve waardes van alfagolven in rust van een bepaalde
elektrodelocatie, in onderstaand figuur gerepresenteerd door de curve links.
Indien we willen weten of een gemeten waarde van een patiënt afwijkend
is, dienen we de vraag te stellen in hoeverre deze waarde binnen de curve
ligt. De gemeten waarde bedraagt 8 µV, het gemiddelde van de normgroep
5 µV. In het linker figuur is de meetwaarde als blauw punt weergegeven. De
waarde ligt helemaal aan het uiteinde van de normaalcurve, waardoor de
kans klein is dat deze tot de normgroep behoort. De waarde van de alfagolf
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van de patiënt wordt dan door een statistische toets waarschijnlijk als
afwijkend beschouwd.
In de rechter figuur wordt dezelfde meetwaarde van de patiënt, 8 µV, met
een andere database vergeleken. De normwaarde van deze tweede
database is eveneens 5 µV, maar de standaarddeviatie is veel groter. De
meetwaarde valt door de grote SD helemaal binnen de verdeling. Indien de
meetwaarde via statistische toetsing wordt vergeleken met de normgroep,
zou deze als onderdeel van de normgroep worden beschouwd. De waarde
van de alfagolf van de patiënt wordt dan als normaal beschouwd. De
officiële naam voor de statistische toets die één waarde met een groep
vergelijkt is one sample t-test.

Figuur: Twee normgroepen met dezelfde gemiddelde waarde maar met een andere
standaarddeviatie. De meetwaarde van de patiënt is met rood aangeduid.

Vaak is de onderzoeksvraag niet of er verschillen zijn tussen behandelingen
of wat de effectiviteit is van een behandeling, maar of er een samenhang
bestaat tussen verschillende variabelen. Deze samenhang wordt aangeduid
met de term correlatie. De correlatie tussen twee variabele wordt
uitgedrukt door een correlatiecoëfficient en kan variëren van helemaal niet,
aangeduid met 0, tot volledig, aangeduid met 1. Het bepalen van de
correlatie gebeurt net als bij de t-toets door groepen getallen met elkaar te
vergelijken. Ook bij de correlatie wordt de mate van (on)zekerheid van een
correlatiecoëfficient bepaald, net als bij de t-toetsen.
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4.6.2 Sensitiviteit en specificiteit
Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd waarbij verschillen in QEEG-profielen
zijn gemeten bij diverse ziektebeelden (voor een uitvoerig overzicht zie
hoofdstuk 5). Bij deze onderzoeken wordt met behulp van statistische
toetsten gekeken in hoeverre QEEG-profielen afwijkend zijn bij bijvoorbeeld
ADHD of depressie. Vaak resulteert dit in regels die een ziektebeeld
beschrijven op basis van het bijbehorende QEEG-profiel. Op basis van deze
regels wordt de gevoeligheid van QEEG-profielen bepaald en uitgedrukt in
de termen sensitiviteit en specificiteit. Sensitiviteit beschrijft de mate waarin
een bepaalde meting, bijvoorbeeld QEEG, een bepaald ziektebeeld als
zodanig kan karakteriseren. Specificiteit beschrijft de mate waarin een
bepaalde meting, bijvoorbeeld QEEG, normatieve beelden kan
karakteriseren, dus een gezonde patiënt kan herkennen. De meeste
metingen kunnen zo aangepast worden dat ze zeer sensitief zijn, zodat ze
met een hoge mate van nauwkeurigheid een ziektebeeld herkennen. Vaak
gaat dit echter ten koste van het herkennen van gezonde toestanden,
waardoor te veel personen als onterecht ziek worden bestempeld. Dus
zowel de sensitiviteit als de specificiteit zijn van belang voor het bepalen van
de kwaliteit van een meting voor het herkennen van ziektebeelden. Beide
waarden worden uitgedruk in percentages. De theta/beta-ratio van het
QEEG heeft bijvoorbeeld een sensitiviteit van 93% en een specificiteit van
87% voor het herkennen van ADHD, wat betekent dat in 93% van de
gevallen ADHD terecht wordt vastgesteld door het QEEG, en dat in 87% van
de gevallen niet-ADHD terecht wordt vastgesteld. In hoofdstuk 5 worden
deze uitkomstmaten beschreven voor diverse QEEG-profielen.

4.6.3 Onderzoeksdesign
In wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat een studie goed wordt
opgezet, zodat een valide uitspraak van resultaten mogelijk is. De opzet en
structuur van een wetenschappelijke studie wordt onderzoeksdesign
genoemd. Alhoewel een therapeut meestal niet bij onderzoek betrokken is,
is basale kennis over designs noodzakelijk om wetenschappelijke artikels
beter te kunnen beoordelen. In ieder onderzoek worden zoveel mogelijk
parameters gestandaardiseerd, zodat gemeten veranderingen niet worden
vertekend door onbekende invloeden. De uitkomstmaat die bij het
onderzoek centraal staat wordt afhankelijke variabele genoemd. Bij een
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onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback zou de theta/beta-ratio
bijvoorbeeld een afhankelijke variabele kunnen zijn. De variabele die het
effect bepaalt wordt onafhankelijke variabele genoemd. Bij hetzelfde
onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback zou dit de behandelvorm
kunnen zijn (neurofeedback of medicamenteus).
Er zijn diverse designs die afhankelijk van de onderzoeksvraag ingezet
kunnen worden. Een bekend design om de effectiviteit van behandelingen
te onderzoeken is de randomized clinical trial (RCT) ook wel randomized
controlled trial genoemd. Bij deze onderzoeksvorm wordt om de effectiviteit
van een behandeling te bepalen een groep personen zorgvuldig
geselecteerd. Van deze groep ondergaat een deel de behandeling
(experimentele groep) terwijl een ander deel niets doet (controlegroep) of
een nepbehandeling krijgt (placebogroep). Resultaten van de experimentele
groep zeggen op zichzelf nog niets. Als een experimentele groep
bijvoorbeeld is verbeterd op het gebied van aandacht en concentratie door
neurofeedbackbehandelingen dan kan dit door allerlei zaken komen, zoals
extra aandacht tijdens de behandeling door de therapeut of motivatie om
zelf te proberen de aandacht erbij te houden. Pas als de verbetering van de
experimentele groep significant meer is dan de verbetering van de
controlegroep wordt gesproken van een echt effect. In dit geval zou een
placebogroep die nep-feedback krijgt nog beter zijn, zeker wanneer noch de
therapeut noch de patiënt weet of hij een echte of een placebobehandeling
krijgt. Het onderzoek wrodt dan dubbel-blind genoemd en de uitspraken op
basis van het onderzoek zijn dan veel sterker dan wanneer geen blindering
heeft plaatsgevonden. Het statistisch vergelijken van de uitkomsten van de
twee groepen gebeurt met bijvoorbeeld niet-gepaarde t-toetsen, waarbij de
verdelingen van de uitkomsten van de groepen met elkaar worden
vergeleken. Er bestaan allerlei varianten op het RCT-design, met natuurlijk
de daarbij horende varianten van statistische toetsen.
Indien een onderzoeker wil weten hoe een bepaalde waarde verandert in de
tijd, bijvoorbeeld het QEEG-profiel van een kind, kan dit via twee
verschillende onderzoeksdesign. Het meest gebruikte design hiervoor is het
transversale design, waarbij op hetzelfde tijdstip personen met diverse
leeftijden worden gemeten. Tijdens het onderzoek worden bijvoorbeeld in
een bepaalde periode 20 kinderen van 5 jaar, 20 van 10 jaar en 20 van 15
jaar gemeten. De gemiddelde verandering van het QEEG-profiel van de
diverse leeftijdsgroepen worden dan gebruikt als standaardwaarde. Een
voordeel van dit design is dat binnen een kort tijdsbestek een hele database
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van leeftijdsgerelateerde normwaardes kan worden gevuld. Een nadeel is
dat er geen inzicht wordt verkregen in de QEEG-veranderingen binnen een
persoon. Hetzelfde probleem is beter bekend bij de groeicurves van baby’s
en kinderen. Om de gemiddelde lengte per leeftijd vast te stellen is ook
gebruik gemaakt van een transversaal design. Hierdoor kan wel worden
bepaald of een kind zich onder of boven de groeicurve bevindt. Dit zegt
echter niets over de manier waarop de lengte zal veranderen in de
toekomst, aangezien het onderzoek alleen bestaat uit momentopnamen van
verschillende kinderen. Het is echter wel mogelijk om individuele kinderen
te volgen in de tijd, waardoor per kind een aantal opeenvolgende lengtes
wordt gemeten. Dit soort onderzoek wordt longitudinaal genoemd en
beschrijft uiteindelijk de gemiddelde verandering van een bepaalde maat
gedurende een periode. Op deze manier kunnen betere uitspraken worden
gedaan over toekomstige veranderingen van een persoon die is gemeten.
Een groot nadeel van dit soort onderzoek is de lange tijd en de kosten die
hiermee zijn gemoeid. Daarom worden dit soort longitudinale onderzoeken
minder vaak uitgevoerd.
Indien uit een onderzoek (bijvoorbeeld een RCT) blijkt dat neurofeedback
een effectieve behandelmethode bij ADHD is, dan heeft deze uitspraak
betrekking op de in het onderzoek genoemde onderzoekspopulatie. Op
groepsniveau is neurofeedback succesvoller dan een andere behandeling of
placebobehandeling. Dit betekent echter niet dat we dus mogen stellen dat
neurofeedback in de praktijk succesvol is bij iedere ADHD-patiënt. Dit is een
belangrijk onderscheid waar iedere therapeut mee te maken heeft.
Onderzoeken geven resultaten van zorgvuldig geselecteerde groepen
patiënten, waarmee vervolgens algemene uitspraken worden gedaan. Deze
vertaalstap van een bepaalde groep naar een algemene uitspraak wordt
inductief redeneren genoemd. Indien een ADHD-patiënt zich meldt voor een
intake, kan niet worden gesteld dat neurofeedback succesvol is. Het effect
van neurofeedback op EEG- en op gedragsniveau dient zorgvuldig te worden
gevolgd om het verloop van de behandeleffecten te monitoren. De
therapeut maakt hierbij gebruik van een speciaal soort onderzoeksdesign
waar maar één proefpersoon aan deelneemt, namelijk de patiënt zelf. Deze
methodiek wordt het single-case design genoemd. Alhoewel maar één
persoon aan het onderzoek deelneemt kunnen toch uitspraken worden
gedaan over de behandeleffectiviteit. Hiervoor worden de getrainde
hersengolven vergeleken met de andere hersengolven en met de uitkomst
van een vragenlijst over de klachten. Indien een behandeling effectief is dan
zal de getrainde hersengolf veranderen ten opzichte van de andere golven,
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en zal deze verandering samengaan (correleren) met veranderingen in
uitkomsten van de vragenlijst. Deze twee zaken vormen de basis voor het
bepalen van de effectiviteit van een behandeling en zullen in hoofdstuk 6
verder aan de orde komen.
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HOOFDSTUK 4. EEG en QEEG
Neurofeedback is gebaseerd op het principe dat hersenactiviteit via
feedback geconditioneerd kan worden. De basis van de behandeling is de
EEG-meting. EEG is de afkorting van Elektro-EncefaloGrafie en heeft dus
letterlijk te maken met het waarnemen van elektrische activiteit van de
hersenen. Kennis van de fysiologische achtergrond van het EEG is
noodzakelijk om QEEG-profielen en effecten van neurofeedback te
begrijpen.

4.1 Geschiedenis van de EEG-meting
In de jaren twintig van de vorige eeuw werd de elektrische activiteit voor
het eerst waargenomen bij mensen door Dr. Berger, een Oostenrijkse arts.
Het EEG is verder uitgewerkt voor de klinische praktijk door allerlei
personen. Eén van die personen was Herbert Jasper, die de 10-20 methode
voor het lokaliseren van elektrodes heeft beschreven. De eerste decennia na
de ontdekking van het EEG stonden geheel in het teken van het observeren
van normale en afwijkende patronen in het EEG. Het EEG werd net als nu
gemeten met een meetversterker, maar de registratie vond plaats met
behulp van pen en papier. De uitslag van het EEG was gekoppeld aan een
pen, die het signaal schreef op een verschuivende papierrol. Kwantificatie
van het EEG kon daardoor alleen maar gebeuren door het opmeten van
amplitudes en het visueel bepalen van de frequentie van diverse golven. Het
EEG bleek een aantal typische kenmerken te vertonen bij gezonde
personen. Bij gesloten ogen bleken bij veel personen regelmatige golven te
ontstaan aan de achterkant van het hoofd. Deze golven waren zo prominent
aanwezig dat ze het eerst in de literatuur beschreven zijn. In het begin is
gekozen voor aanduiding van de verschillende golven met letters van het
Griekse alfabet, waardoor deze golven alfagolven werden genoemd.
Alfagolven bleken later ook op andere plaatsen op het hoofd voor te komen.
Bij het openen van de ogen verdwijnen deze alfagolven en worden snellere,
meer onregelmatige golven zichtbaar. Deze golven werden betagolven
genoemd, naar de tweede letter van het Griekse alfabet. Ook langzamere
golven werden waargenomen, vooral bij slaperigheid en tijdens de slaap.
Deze golven werden deltagolven en thetagolven genoemd. EEG bleek tijdens
de slaap te variëren en diende al snel als instrument om verschillende
slaapfases van elkaar te onderscheiden. Ook bleek het EEG af en toe grote
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afwijkingen te vertonen. Deze afwijkingen zijn in de loop der jaren allemaal
beschreven op basis van de vorm (morfologie) van het signaal, wat heeft
geleid tot het vaststellen van epilepsie en epileptiforme activiteit op basis
van het EEG. Het EEG veroverde een vaste plaats in het onderzoek naar
afwijkende hersenactiviteit bij diverse ziektebeelden. Momenteel heeft
ieder ziekenhuis de beschikking over EEG-apparatuur waar met hoge
nauwkeurigheid EEG-signalen worden gemeten op een groot aantal locaties
op het hoofd. Het EEG is een routinemeting geworden om het voorkomen
van epilepsie of epileptiforme activiteit te detecteren en om
slaapstoornissen in kaart te brengen. De visuele interpretatie van het EEGsignaal is echter beperkt: niet alle golven zijn zichtbaar en vooral kleine,
snelle golven zijn veelal moeilijk te onderscheiden. Hierdoor worden slechts
grove ontregelingen als afwijkend bestempeld. Dit alles heeft tot gevolg dat
het visuele EEG weliswaar sensitief is, maar niet specifiek: dezelfde
afwijkende EEG-activiteit komt voor bij diverse ziektebeelden.

Interpretatie van het visuele EEG is wel sensitief, maar niet
specifiek.

Totdat de computers hun intrede deden in de tweede helft van de
twintigste eeuw werden alle EEG’s uitsluitend beoordeeld op de vorm van
het signaal. Toen de eerste computers werden ingezet voor het inlezen van
de signalen kon het EEG gedigitaliseerd worden waarmee berekeningen
mogelijk werden. Dit was de basis voor het kwantitatief EEG (quantitative
EEG, QEEG) en neurofeedback. Door het digitaliseren van de EEG’s werd het
mogelijk om de in het signaal aanwezige golven te kwantificeren door
middel van een frequentieanalyse. Nu bleek dat er veel meer golven in het
signaal aanwezig waren dan gedacht, en dat het aandeel van deze golven in
het EEG samenhing met verschillende toestanden van de hersenen bij zowel
gezonde personen als bij personen met bepaalde klachten en ziektebeelden.
Het QEEG bleek dus niet alleen sensitief te zijn, maar vooral veel specifieker
dan het visuele EEG. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is theoretische
onderbouwing en toepassing van QEEG’s gestaag gegroeid. In de jaren 90 is
deze groei versneld door de opkomst van snellere PC’s, waardoor snellere
en complexere analyses mogelijk werden. Ook de groei van neurofeedback
als nieuwe behandelmethode in de jaren 90 heeft ervoor gezorgd dat QEEGmetingen steeds vaker werden toegepast.
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Alhoewel QEEG in Nederland nog niet behoort tot de standaard
meetuitrusting van een neurologie-of neurofysiologieafdeling van een
ziekenhuis, heeft het toch een belangrijke plaats ingenomen in de kliniek.
Talloze wetenschappelijke studies hebben de meerwaarde van QEEG als
diagnostisch ondersteunende methodiek aangetoond. Bij diverse groepen
ziektebeelden waar voorheen het visuele EEG vrijwel niet werd toegepast,
zoals psychopathologieën, blijkt het QEEG samen te hangen met klachten.
Bovendien wordt QEEG steeds vaker ingezet om de keuze van medicatie te
onderbouwen en het effect van medicatie en andere interventies zoals
neurofeedback te kwantificeren. De meest innovatieve inzet van QEEG
vormt momenteel de herkenning van persoonspecifieke kenmerken voor
biometrische toepassingen.

4.2 Het 10-20 systeem
In het midden van de vorige eeuw is door Jasper een systeem ontwikkeld
om elektrodeplaatsingen te standaardiseren dat nu nog steeds wordt
gebruikt: het 10-20 systeem. Het systeem is gebaseerd op het berekenen
van elektrodelocaties op basis van relatieve afstanden. Relatieve afstanden
hebben als voordeel dat de locaties tussen personen beter overeenkomen
met anatomische gebieden in de hersenen, waardoor data van diverse
personen met elkaar kunnen worden vergeleken, onafhankelijk van de
grootte van de schedel. Als referentie worden de beide ooringangen, het
nasion (bovenste punt van de neus, waar de neus aan het voorhoofd
aansluit) en het inion (knobbel in het midden van de achterzijde van de
schedel) gebruikt. Tussen de beide ooringangen wordt een denkbeeldige lijn
getrokken waarvan de afstand wordt bepaald. Tussen het nasion en het
inion wordt eveneens een lijn getrokken waar ook de afstand van wordt
gemeten. Het snijpunt van beide lijnen is de centrale locatie op het hoofd,
Cz genaamd. Vanuit Cz worden de overige meetpunten op het hoofd
bepaald door steeds 10% en 20% van de afstanden ooringang-ooringang en
nasion-inion te berekenen. Met Cz als referentiepunt kunnen nu op basis
van deze relatieve afstanden de diverse meetpunten op het hoofd worden
bepaald.
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Figuur: Bovenaanzicht van het hoofd met de diverse elektrodelocaties. Op de denkbeeldige lijn
tussen beide ooringangen wordt meetpunten geplaatst met intervallen van 20% van de afstand
tussen beide ooringangen. Hetzelfde gebeurt op de lijn tussen nasion en inion. De overige
locaties worden via de meetpunten op deze twee lijnen bepaald.

Op de voor-achterwaartse lijn tussen nasion en inion worden de centrale
meetpunten bepaald met tussenliggende intervallen van 20%. Deze
meetpunten worden allemaal aangeduid met een hoofdletter die het
anatomisch gebied aanduid, gevolgd door de letter “z” (zero). Hierdoor
ontstaan de volgende locaties:
Fz: het midden van de frontale cortex
Cz: het midden van de centrale cortex (ook wel vertex genoemd)
Pz: het midden van de pariëtale cortex

Voorbeeld
Indien de afstand tussen nasion en inion 40 centimeter is, worden
meetpunten op de voor-achterwaartse centrale lijn geplaatst op 20% van
deze afstand. 20% van 40 cm is 8 cm, wat betekent dat Fz 8 cm in een rechte
lijn voor Cz geplaatst wordt en Pz 8 cm in een rechte lijn achter Cz.

Vanuit de centrale locatie Cz worden nu met behulp van 20% van de afstand
tussen beide ooringangen de punten links en rechts hiervan bepaald. Punten
links van de middellijn worden aangeduid met oneven getallen, oplopend
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van de centrale lijn naar buiten. Punten rechts van de middellijn worden
aangeduid met even getallen, eveneens oplopend van de centrale lijn naar
buiten. De indeling in getallen is gebaseerd op een indeling van 10% van de
afstanden voor-achter en links-rechts, waardoor de elektrodedichtheid zeer
groot is. Een standaard QEEG-voormeting wordt echter op punten
uitgevoerd die op 20% van de afstand liggen. Hierdoor is het eerste punt
links van Cz niet C1 maar C3. C3 ligt op 20% van de afstand tussen linker en
rechter ooringang. Aan rechterkant van Cz ligt C4, eveneens op 20% van de
afstand tussen linker en rechter ooringang.

Voorbeeld
Indien de afstand tussen beide ooringangen 38 centimeter is, dan zal C3 7,6
cm links van Cz geplaatst worden (20% van afstand ooringang-ooringang) en
C4 7,6 cm rechts van Cz.

Figuur: de meetpunten van de sensomotorische cortex. In het midden ligt Cz, met links hiervan
C3 op 20% van de afstand tussen beide ooringangen. Rechts ligt C4, eveneens op 20% van de
afstand tussen beide ooringangen.

Op dezelfde manier worden F3, F4, P3 en P4 bepaald, maar dan met Fz en Pz
als referentiepunten. Deze vier punten kunnen echter ook via C3 en C4
worden worden bepaald. Lateraal van de centrale gebieden ligt de
temporale cortex. Aangezien dit anatomisch en functioneel als een apart
gebied wordt beschouwd, behoren de meetpunten 20% links en rechts van
C3 en C4 respectievelijk tot de temporale cortex. Het punt 20% links van C3
wordt daarom T7 genoemd, het punt 20% rechts van C4 wordt T8 genoemd.
In de literatuur krijgen deze punten vaak andere benamingen (T3 en T4),
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maar om de continuïteit van de oplopende getallen te bewaren wordt bij
BMC gebruik gemaakt van de benamingen T7 en T8. Ook links en rechts van
de frontale en pariëtale cortex liggen nog extra meetpunten: F7 en F8 liggen
20% van de lijn ooringang-ooringang links en rechts van F3 en F4. Hetzelfde
geldt voor P7 en P8, die links en rechts van P3 en P4 liggen.
Achter de pariëtale cortex begint de occipitale cortex. Ook deze heeft
binnen het 10-20 systeem een eigen codering: het meetpunt boven de
linker occipitaalkwab wordt O1 genoemd, het meetpunt boven de rechter
O2. Deze punten liggen 20% achter P3 en P4 respectievelijk. Voor de
frontale cortex liggen nog twee meetpunten die frontal poles (Fp) worden
genoemd. Fp1 ligt 20% van de afstand nasion-inion voor F3, Fp2 ligt 20%
voor F4.
Door een QEEG-meting uit te voeren op bovenstaande punten kan de
activiteit van de gehele cortex in kaart gebracht worden. Voor bepaalde
onderzoeken, zoals het opsporen van de bron van afwijkende activiteit bij
epilepsie of tumoren, kan het noodzakelijk zijn om op nog meer punten te
meten. Bij de QEEG-meting die als doelstelling heeft het bepalen van
behandelparameters voor neurofeedback zijn deze locaties echter
voldoende. Meestal wordt op basis van het ziektebeeld of de hoofdklacht
een keuze gemaakt van bepaalde meetlocaties. In hoofdstuk 5 worden deze
locaties toegelicht aan de hand van studies op het gebied van QEEG.

Figuur: Een afbeelding van een 8-kanaals elektrodeconfiguratie. Met deze configuratie wordt
het QEEG-profiel gemeten van de prefrontale cortex (Fp1 en Fp2), de frontale cortex (F3 en F4),
de centrale cortex (C3 en C4) en de pariëtale cortex (P3 en P4).
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4.2.1 De speciale betekenis van Cz
De centrale elektrode, Cz, heeft binnen de meetopstelling een belangrijke
betekenis. Deze elektrode is via de elektrodebox aangesloten als referentieelektrode. Cz is dus geen meetkanaal, maar de signalen van alle andere
kanalen worden gerefereerd aan (vergeleken met) het signaal dat via Cz
wordt gemeten. De differentiaalwerking van de apparatuur, uitgelegd in
paragraaf 3.3.2, is daarom gebaseerd op het signaal van Cz. Iedere golf die
op hetzelfde moment binnenkomt op een meetkanaal en Cz wordt
onderdrukt. Alle golven van de meetkanalen die verschillen van de golven
van Cz worden doorgelaten. De signalen die zichtbaar zijn op een
meetkanaal representeren dus het verschil van het betreffende kanaal en de
Cz-locatie. Het signaal van F3 is bijvoorbeeld niet het signaal dat ontstaat op
F3, maar het verschil tussen het signaal op F3 en Cz. In theorie betekent dit
dat een signaal vanuit de hersenen dat op precies hetzelfde moment
ontstaat op F3 en Cz door de differentiaalwerking niet zichtbaar is in het
signaal van F3. In de praktijk is het echter zo dat vrijwel alleen ruisbronnen,
zoals 50Hz lichtnetruis, tegelijkertijd binnenkomen op de meet- en
referentie-elektrode en dus worden gefilterd.
Door de plaatsing van de referentie op Cz kunnen laagfrequente golven
zoals delta- en thetagolven beter worden waargenomen. Bovendien is de
meting minder gevoelig voor ruis aangezien Cz door de ligging midden op
het hoofd het verst verwijderd is van potentiële bronnen van ruis, zoals
spieractiviteit. Ook markers voor psychopathologieën, zoals de alfaasymmetrie bij depressie, worden het best waargenomen wanneer de
referentie-elektrode op Cz wordt geplaatst (Hammond 2005).
Veranderingen in de temporale gebieden zijn met oorreferenties moeilijk te
detecteren, waardoor ook hier de referentie-elektrode op Cz een betere
optie is (Hammond 2005).

4.2.2 De samenhang tussen EEG-locaties en anatomie en functies
De elektrodelocaties die via het 10-20 systeem worden bepaald, hebben
natuurlijk relaties met anatomische gebieden in de hersenen. Aangezien het
10-20 systeem gebaseerd is op relatieve afstanden kunnen uitspraken
worden gedaan over de anatomische locaties die behoren bij de diverse
gebieden. Tot voor kort waren dit soort uitspraken gebaseerd op
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schattingen, maar sinds EEG-metingen in MRI-scanners kunnen worden
uitgevoerd is beter bekend wat de relatie tussen EEG-locaties en anatomie
en functie van de hersenen is.
De locaties Fp1 en Fp2 liggen boven de prefrontale cortex, waar planning en
het maken van beslissingen worden uitgevoerd. Een andere belangrijke taak
die aan deze locaties is gekoppeld is de impulscontrole. F3 en F4 zijn gelegen
boven de (pre)frontale cortex en de dorsolaterale cortex. Deze gebieden zijn
van belang voor aandacht, werkgeheugen, planning, inschatting/
beoordeling en inhibitie. De centrale locaties, C3 en C4, zijn gelokaliseerd
boven de primaire motorische gebieden (M1 genoemd), dichtbij de
gebieden waar de aansturing van de handen plaatsvindt. Dit is de reden dat
bij de meeste personen het openen en sluiten van de handen leidt tot musuppressie op deze locaties. Op pariëtale locaties wordt gemeten boven
gebieden die betrekking hebben op aandacht (P3), korte termijn geheugen
(verbaal) (P3) en ruimtelijke positiezin (P4). Op T7 heeft de gemeten EEGactiviteit te maken met taal (lezen, woordbeeld). Op T7 worden informatie
afkomstig van allerlei bronnen geïntegreerd (visuele, akoestische etc.). Op
zowel T7 als T8 kan activiteit worden gemeten die te maken heeft met de
auditieve schorsgebieden. De occipitale locaties O1 en O2 liggen tenslotte
boven de visuele cortex.

4.3 Fysiologie van het EEG
De hersenen zijn wellicht het meest complexe orgaan van het lichaam.
Alhoewel talloze onderzoeken zijn verricht naar de werking van de
hersenen, is nog steeds niet bekend hoe de samenwerking tussen miljarden
zenuwcellen kan leiden tot een nauwkeurige aansturing van allerlei functies
en het ontstaan van gedachten. In de jaren 90 van de vorige eeuw, het
decennium van de hersenen, hebben nieuwe meetmethoden zoals
functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) en Positron Emission
Tomography (PET) geleid tot een enorme groei van hersenonderzoeken.
Door gebruik te maken van deze meettechnieken is nu bekend welke
gebieden actief zijn bij het uitvoeren van bepaalde taken. Bovendien blijken
veel psychopathologieën gepaard te gaan met veranderde hersenactiviteit.
Deze onderzoeken berekenen correlaties tussen geobserveerde patronen in
de hersenen en bepaalde geobserveerde vormen van gedrag of klachten.
Interpretatie van het EEG en QEEG is eveneens gebaseerd op het herkennen
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van normale en afwijkende patronen, waarbij de fysiologische betekenis
niet altijd bekend is.
Bij zowel QEEG als neurofeedback wordt elektrische activiteit van de
hersenen gemeten. Deze activiteit weerspiegelt de elektrische velden die
ontstaan door de communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen,
neuronen genaamd. In dit boek worden de hersenen beschreven als
dynamisch systeem, waarbij de werking van de hersenen en de samenhang
met klachten kan worden beschreven zonder gebruik te maken van de
anatomie en werking van de aparte zenuwcellen. Toch is het belangrijk om
inzicht te hebben in de werking van neuronen, aangezien hun activiteit de
basis vormt voor EEG-activiteit. In deze paragraaf komt daarom de anatomie
en fysiologie van het neuron aan bod in paragraaf 4.3.1, wordt de synaps in
paragraaf 4.3.2 besproken, gevolgd door de samenwerking van neuronen in
de vorm van neurale netwerken in paragraaf 4.3.3. De neuronen en neurale
netwerken samen geven vorm aan de neocortex. De link tussen de globale
activiteit van de neocortex enerzijds en gedrag en klachten anderzijds wordt
wordt besproken in paragraaf 4.7. Deze paragraaf heeft ten doel om de
globale werking van neuronen en hun interactie in relatie tot het EEG te
bespreken. Voor uitgebreide informatie aangaande anatomie en fysiologie
van neuronen dienen basisboeken voor (neuro)fysiologie te worden
geraadpleegd.

4.3.1 Het neuron
De basis van EEG-activiteit is de optelsom van de elektrische activiteit van
vele neuronen. Vooral de neuronen in de buitenste schil van de hersenen
waar de meest complexe informatie wordt verwerkt, de neocortex, dragen
bij aan het EEG-signaal dat wordt gemeten op de hoofdhuid.
Een neuron bestaat uit drie delen: een ontvangend deel dat bestaat uit
dendrieten, een verwerkend deel dat bestaat uit het cellichaam, en een
verzendend deel in de vorm van een axon (zie figuur).
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Figuur: Een impressie van een neuron. Het neuron bestaat uit drie delen: Via dendrieten (A)
komt informatie van andere neuronen binnen in de vorm van golven (elektrische
potentiaalverschillen). Deze informatie wordt geïntegreerd in het cellichaam van het neuron
(B). Op basis van de binnenkomende informatie wordt in de triggerzone van het cellichaam al
dan niet een puls geïnitieerd die zich via het axon (C) verplaatst en kan worden doorgegeven
naar dendrieten van andere neuronen.

Binnen het neuron wordt informatie verwerkt in de vorm van elektrische
activiteit. De informatie tussen de neuronen wordt of elektrisch
doorgegeven via de celwanden van aangrenzende neuronen of chemisch via
spleten tussen de neuronen die synapsen worden genoemd. Een neuron kan
informatie verzenden naar een ander neuron, naar een spier of naar een
klier. We zullen in dit boek slechts de informatievoorziening tussen
neuronen onderling bespreken, aangezien de interneurale
informatieverwerking de bron van het EEG vormt.
Het is belangrijk om te beseffen dat de verwerking van informatie door de
hersenen op globale schaal gebaseerd is op de verwerking van informatie
door de neuronen zelf en de interactie tussen neuronen. Om de
informatieverwerking binnen het neuron te begrijpen (intraneurale
informatieverwerking) worden eerst de eigenschappen van de celwand
uitgelegd. Voor begrip van de informatie-uitwisseling tussen neuronen
(interneurale informatieverwerking) worden de synaps en gapjunction
uitgelegd.

De celwand
Ieder neuron bezit unieke eigenschappen waardoor het in staat is om
informatie via elektrische weg te verwerken. De basis voor de verwerking
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vormt de celwand van het neuron. De celwand bestaat uit een dubbele laag
van lipiden (vetten) met openingen op diverse plaatsen. De openingen van
de celwand zijn van wezenlijk belang voor het creëren van een rustspanning
over de celwand en het veranderen van deze rustspanning. Het verwerken
van informatie door een neuron gebeurt door het veranderen van de
rustspanning.

Het veranderen van de rustspanning van een neuron is de basis voor
het verwerken van informatie in de hersenen.

De rustpotentiaal
De celwand van het neuron vormt de grens tussen de binnenkant
(intracellulair) en de buitenkant (extracellulair) van het neuron. Binnen en
buiten het neuron komen diverse geladen deeltjes voor in verschillende
concentraties. De belangrijkste deeltjes zijn Natrium (Na +), Kalium (K+) en
Chloor (Cl-). Als de deeltjes los voorkomen binnen of buiten de cel worden
ze ionen genoemd. De celwand bezit passieve openingen waardoor deze
deeltjes zich vrij kunnen verplaatsen via diffusie. De celwand bezit echter
ook actieve openingen waardoor deeltjes naar binnen en naar buiten de cel
kunnen worden getransporteerd. In het neuron wordt door het actief
transport van de diverse deeltjes een verschil gecreëerd tussen geladen
deeltjes binnen en buiten de cel. Hierdoor ontstaat het spanningsverschil
dat noodzakelijk is voor de informatieverwerking in het neuron. Het actief
transport zorgt voor het naar buiten transporteren van kaliumionen en het
naar binnen transporteren van natriumionen en wordt daarom NatriumKalium-pomp genoemd (Na+-K+-pomp). De Na+-K+-pomp zorgt dus voor een
onevenredige verdeling van deeltjes binnen en buiten de cel wat de basis is
voor het spanningsverschil over de celwand. In rust heeft een neuron een
rustspanning (rustpotentiaal) van –70mV. Door de onevenredige verdeling
van deeltjes door de Na+-K+-pomp is de binnenkant van de celwand negatief
geladen en de buitenkant positief.
De chloride-ionen hebben veel minder invloed op de spanning van de
celwand en worden dus ook niet actief naar binnen of buiten gepompt. Het
naar binnen- en buitenpompen van deeltjes kost veel energie. De hersenen
verbruiken daarom veel glucose om de spanning van de neuronen op peil te
houden en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 20% van het
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energieverbruik van het lichaam, terwijl de massa van de hersenen slechts
1,5 kilogram is. Het feit dat goede informatieverwerking in de hersenen
energie kost, is ook te merken in het geval van een zogenaamde
hypoglykemie, waarbij te weinig glucose beschikbaar is voor gebruik door de
hersenen. Diverse zaken zoals aandacht en reactievermogen nemen dan af
en zelfs flauwvallen kan het resultaat zijn.

De actiepotentiaal
Alle prikkels die via de dendrieten binnenkomen van andere neuronen
worden bij elkaar opgeteld. Indien de optelsom van deze prikkels hoger is
dan een bepaalde drempelwaarde zal in de triggerzone van het cellichaam
een actiepotentiaal worden gegenereerd. Het actiepotentiaal is een
kortdurende verhoging van de spanning van de celwand, ook wel
depolarisatie genoemd, die in het verloop van het axon wordt doorgegeven
en uiteindelijk via een synaps een ander neuron kan bereiken. De
actiepotentiaal onstaat doordat actieve openingen in de celwand Na + naar
binnen transporteren, waardoor de potentiaal toeneemt. Dit proces start in
de triggerzone in het cellichaam. De verhoogde spanning zorgt dat de
spanning van de nabijgelegen delen van het axon ook toeneemt, waardoor
het actiepotentiaal zich kan verplaatsen over het axon. Nadat de spanning is
toegenomen, wordt Ka+ uit de cel getransporteerd waardoor de potentiaal
weer afneemt. Deze afname gaat door tot beneden de rustpotentiaal,
waardoor het axon gedurende een kort moment niet geprikkeld kan
worden, wat refractionaire periode wordt genoemd. Ook de afname van de
potentiaal verspreidt zich via de celwand. Indien binnenkomende prikkels
van andere neuronen leiden tot een verhoging van de spanning die niet
boven de drempelwaarde uitkomt, resulteert dit niet in een actiepotentiaal.
De spanning neemt vanzelf weer af en de binnenkomende prikkels van
andere neuronen resulteren dan dus niet in het doorgeven van de
informatie via het neuron.
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Figuur: De typische vorm van een actiepotentiaal. Op moment A wordt het neuron getriggerd
door binnenkomende signalen van andere neuronen. Hierdoor stijgt de potentiaal van het
cellichaam tot boven een drempelwaarde (rode lijn). De potentiaal schiet door tot een
positieve waarde door de instroom van Na+-ionen, en daalt vervolgens door de uitstroom van
Ka+-ionen. De periode A-B wordt depolarisatie genoemd en B-C repolarisatie. Tijdens B-D, de
zogenaamde refractaire periode, kan het neuron niet of moeilijker getriggerd worden.

Figuur: Een trigger van een neuron die niet resulteert in een actiepotentiaal. Neuronen worden
constant getriggerd, maar vaak is de trigger van andere neuronen niet voldoende om een
actiepotentiaal te genereren. In bovenstaand figuur komen op tijdstip A spanningen van andere
neuronen binnen bij het cellichaam van het neuron, maar de spanningen blijven onder de
drempelwaarde van het neuron. Hierdoor dooft de spanning weer uit en ontstaat geen
actiepotentiaal.
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Figuur: De geleiding van de actiepotentiaal over het axon. Een verhoging van de spanning
boven een drempelwaarde ter hoogte van de triggerzone in het cellichaam van het neuron
resulteert in een actiepotentiaal. Deze verhoging van de rustwaarde van de spanning van de
celwand triggert vervolgens de nabijgelegen delen van de celwand, waardoor ook hier de
spanning verhoogt. Zodra de spanning is verhoogd normaliseert deze ook weer, waardoor een
tijdelijke verhoging van de spanning zich voortplant over het axon. In bovenstaand figuur is dit
te zien als een tijdelijke omkering van de spanning in het axon. Deze omkering is de
actiepotentiaal. Links van de actiepotentiaal is de rustpotentiaal weer teruggekeerd, rechts van
de actiepotentiaal is de rustpotentiaal nog aanwezig en zal deze spoedig worden
gedepolariseerd.

4.3.2 De synaps
Zodra een actiepotentiaal is gegenereerd zal deze zich verspreiden tot aan
het einde van het axon. Hier eindigt het neuron en dus ook de geleiding van
de actiepotentiaal. Tussen het einde van het ene neuron en het begin van
andere neuron ligt een kleine spleet van slechts enkele micrometers, synaps
genaamd. Signalen van neuronen kunnen deze synapsen overbruggen door
gebruik te maken van chemische stoffen die vrijkomen zodra een
actiepotentiaal het uiteinde van een axon heeft bereikt. De actiepotentiaal
triggert calciumionen aan het eind van het axon, die op hun beurt zorgen
dat blaasjes (vesikels) met transmitterstof vanuit het eind van het axon zich
verplaatsen naar de rand van de synaps. Eenmaal aangekomen aan de rand
versmelten de blaasjes met de rand en wordt de transmitterstof in de
synaps vrijgegeven. In onderstaande figuren is de synaps te zien, met links
de blaasjes met stoffen in het verzendende neuron en rechts de
transmitterstoffen in de synapsspleet. De celwand aan de kant van het
verzendende neuron wordt presynaptisch membraan genoemd, de celwand
van het ontvangend neuron aan de andere kant van de synaps wordt
postsynaptisch membraan genoemd.
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Figuur: Impressie van een synaps in rust en tijdens signaaloverdracht. In de linker figuur is een
synaps in rust te zien. Het bovenste neuron is nog niet gedepolariseerd en er worden dus geen
stoffen vrijgemaakt in de synaps. In deze situatie vindt geen signaaloverdracht plaats tussen
beide neuronen. Als via het axon van het bovenste neuron een actiepotentiaal arriveert bij de
synaps, activeert deze spanningsverhoging het vrijmaken van chemische stoffen in de synaps.
Deze stoffen diffunderen van het bovenste neuron richting het ontvangende gedeelte van het
onderste neuron, wat te zien is in het rechter figuur. Het signaal van het ene neuron wordt nu
via de synaps doorgegeven aan het andere neuron. Zodra de stoffen in de synaps aanhechten
aan het onderste neuron, zal dit resulteren in het verhogen van de spanning van het neuron en
mogelijk resulteren in een actiepotentiaal.

De transmitterstoffen diffunderen naar het postsynaptisch membraan van
het neuron aan de andere kant van de synaps. Het postsynaptisch
membraan bevat receptoren die reageren op een bepaalde transmitterstof.
Zodra de stoffen contact maken met de receptoren, zorgen deze op hun
beurt voor een verandering van de spanning van het postsynaptisch
membraan. Op deze manier komen continu allerlei spanningen aan op de
diverse dendrieten van een neuron en verspreiden deze zich naar het
cellichaam. Samengevat worden actiepotentialen van het axon via de synaps
omgezet in postsynaptische potentiaalverschillen (spanningsverschillen) van
het volgend neuron. Na de werking wordt de transmitterstof weer
heropgenomen in het presynaptisch membraan.
Het feit dat signaaloverdracht in een synaps plaatsvindt met chemische
stoffen en receptoren betekent dat deze transmissie ook kan veranderen.
Als een bepaalde synaps tussen twee neuronen bijvoorbeeld vaak wordt
gebruikt, zullen de receptoren zich aanpassen. Hierdoor kunnen hele ketens
van neuronen die vaak samen of in dezelfde volgorde vuren een soort
geheugenspoor vormen door de aanpassing van receptoren en
transmitterstoffen. Dit proces wordt long term potentiation genoemd en
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vormt de basis voor geheugen. De synapsen en transmitterstoffen zijn ook
gekoppeld aan bepaalde psychopathologieën, waarbij bepaalde stoffen in
veranderde hoeveelheden voorkomen en samenhangen met bepaalde
klachten. Bekende transmitterstoffen zijn dopamine, serotonine,
acetylcholine, adrenaline en GABA. Omdat deze stoffen bij neuronen
voorkomen, worden ze ook wel neurotransmitters genoemd.
Neurotransmitters kunnen de spanning van het postsynaptisch membraan
verhogen of verlagen, waardoor ze het ontvangend neuron kunnen
exciteren (stimuleren) of inhiberen (onderdrukken). Indien de verhouding
tussen exciterende en inhiberende neurotransmitters verstoord is, kan dit
leiden tot ziektes.

Tabel: Overzicht van enkele neurotransmitters met de bijbehorende werking. GABA is
verantwoordelijk voor veruit de meeste inhibirende activiteit van de neocortex

Neurotransmitter
Dopamine
Acetylcholine
Serotonine
Glutamaat
Adrenaline
GABA

Functie
Excitatie
Excitatie
Excitatie
Excitatie
Excitatie
Inhibitie

4.3.3 Neurale netwerken
Neuronen werken nooit alleen maar staan in contact met allerlei andere
zenuwcellen. De hersenen bestaan naar schatting uit 100 miljard neuronen,
en ieder neuron in de neocortex heeft gemiddeld 10.000 verbindingen met
andere neuronen. Dit betekent dus dat ieder neuron ingebed is in een
enorm dicht netwerk. Vroeger werd gedacht dat binnenkomende informatie
via de sensoriek wordt verwerkt via vaste banen en uiteindelijk leidt tot
motoriek of andere vormen van gedrag. Recente onderzoeken wijzen echter
steeds meer in de richting van een complex netwerk van neuronen die
bepaalde toestanden aannemen op basis van input en output. Dit betekent
dat gedrag afhankelijk is van de toestand van de hersenen op dat moment.
De hersenen laten dan ook continue activiteit zien in de vorm van
elektrische spanningsverschillen van netwerken van neuronen. Individuele
neuronen die in een laboratorium in een petrischaaltje liggen, kunnen af en
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toe vuren, vaak zonder duidelijk patroon. Zodra neuronen echter verbinding
hebben met andere neuronen in een netwerk ontstaan bepaalde vaste
activatiepatronen tussen de neuronen, die te zien zijn als verschillende
golven die elkaar afwisselen. Zo kan ieder deelgebied van de hersenen
diverse patronen van activiteit laten zien. Activiteit van een gebied,
bijvoorbeeld de motorische schors, is afhankelijk van de activatiepatronen
van de individuele neuronen, maar deze neuronen worden op hun beurt in
hun vuren beperkt door de inbedding in het netwerk van de motorische
schors. Bovendien is de activatie van de motorische schors afhankelijk van
de activatie van andere netwerken die met de schors in verbinding staan.
Tenslotte zijn al deze netwerken in hun activatie afhankelijk van het globale
activatiepatroon van de hersenen. In de wetenschap wordt hersenfunctie
daarom meestal beschreven op drie niveaus: microniveau (neuronen),
mesoniveau (neurale netwerken) en macroniveau (globale hersenactiviteit).
Alle niveaus beïnvloeden elkaar en zijn belangrijk voor uiteindelijk gedrag en
klachten die patiënten ervaren. EEG beschrijft de activiteit van de hersenen
op macroniveau.

Lokale interactie van neuronen (microniveau) leidt uiteindelijk tot
globale organisatie van de hersenen (macroniveau).

Figuur: Een neuraal netwerk. De axonen lopen vanuit het cellichaam uit naar dendrieten van
andere neuronen.
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Neuronen in de hersenen stimuleren elkaar voortdurend, er is altijd
activiteit. Zelfs tijdens de slaap is activiteit waarneembaar, die vaak niet te
onderscheiden is van activiteit tijdens het wakker zijn. Zonder deze continue
activatie zouden neuronen die geen informatie verwerken uiteindelijk
sterven. Te veel stimulatie kan echter ook leiden tot sterven van het neuron.
De hersenen bezitten daarom exciterende en inhiberende
transmitterstoffen die ervoor zorgen dat stimulerende activiteit steeds
wordt afgeremd. Stoffen zoals dopamine en serotonine zijn exciterende
neurotransmitters, GABA is een voorbeeld van een inhiberende
neurotransmitter. Indien een neuron GABA in de synaps uitstoot resulteert
dit in een verlaagde spanning van het postsynapstisch membraan, waardoor
het ontvangende neuron gedurende bepaalde tijd moeilijker te activeren is.
Deze inhibitie is een belangrijk onderdeel van hersenfunctie, wat vooral
opvalt bij het (tijdelijk) wegvallen hiervan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een
epileptisch insult waar de activatie onvoldoende geremd wordt en grote
aantallen neuronen tegelijkertijd vuren. In de neocortex wordt de inhibitie
gewaarborgd door interneuronen, zenuwcellen die tussen de andere
exciterende neuronen gelegen zijn.
Neuronen kunnen ook direct met elkaar in verbinding staan zonder
tussenkomst van een synaps. Dit gebeurt door gap junctions, openingen in
de celwand van het neuron waardoor een actiepotentiaal van het ene
neuron direct kan overspringen op het andere. Via gap junctions kunnen
meerdere neuronen direct aangestuurd worden via een binnenkomend
actiepotentiaal, waardoor de groep reageert als één groot neuron, ook wel
hyperneuron genaamd.

4.3.4 Integratie en segregatie van netwerken
Ieder neuron maakt deel uit van meerdere netwerken. De neurale
netwerken zijn dus functioneel en voorbijgaand in plaats van anatomisch en
vaststaand. Een neuron dat op een bepaald moment tot een netwerk
behoort, kan het volgende moment worden ingeschakeld bij een ander
netwerk. Dit fenomeen is een afspiegeling van twee belangrijke functies die
neurale netwerken op iedere schaal vervullen: het integreren en segregeren
van informatie. Gebieden in de hersenen moeten voor bepaalde functies
snel kunnen koppelen aan andere gebieden, bijvoorbeeld een visueel
centrum aan een gebied dat geluiden verwerkt. Dit proces wordt integratie
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genoemd. Indien echter andere functies moeten worden vervuld dienen
deze gebieden ook onafhankelijk van elkaar te functioneren en worden ze
ontkoppeld, wat segregatie wordt genoemd. In de gezonde neocortex
wisselen integratie en segregatie elkaar voortdurend af op diverse niveaus,
van micro- tot macroniveau. Binnen een gebied van globale integratie
kunnen dus kleinere gebieden van elkaar gescheiden zijn.

4.3.5 Activatie van de neocortex

Postsynaptische potentialen
van pyramidecellen

De neocortex vormt de buitenste laag van de hersenen en bestaat uit 6
lagen cellen. Pyramidecellen vormen de belangrijkste neuronen binnen de
neocortex. De neuronen zijn anatomisch gerangschikt in kolommen, waarbij
binnen een kolom en tussen kolommen informatie wordt verwerkt. De
pyramidecellen exciteren elkaar continu maar worden hierbij ook steeds
afgeremd door inhiberende interneuronen. Indien meerdere cellen dit
synchroon doen, ontstaan potentiaalgolven die verhogen tijdens excitatie
en weer uitdoven door inhibitie. In onderstaand figuur is dit fenomeen van
uitdovende golven te zien.

Tijd

Figuur: Uitdoven van postsynaptische potentiaalverschillen (spanningen) van een groep
pyramidecellen. De groep neuronen vuurt synchroon (begin van curve), maar wordt hierin
direct geremd door interneuronen. Deze inhibitie resulteert in een afname van de oscillatie.

Uit onderzoek is gebleken dat de bron van EEG-activiteit die op de schedel
wordt gemeten deze postsynaptische potentiaalverschillen van
pyramidecellen is. Activiteit van pyramidecellen die alleen vuren kan niet
worden waargenomen via EEG. Er dient een corticaal gebied van minimaal 6
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cm2 synchroon actief te zijn om te kunnen waarnemen via EEG. Dit betekent
dat EEG informatie geeft van activiteit van gesynchroniseerde gebieden, en
niet van individuele neuronen of kleine netwerken.

Postsynaptische
potentiaalverschillen
pyramidecellen vormen de bron van EEG-activiteit.

van

neocorticale

4.3.6 Thalamocorticale baansystemen
Alhoewel in dit boek de neuro-anatomie niet verder zal worden beschreven,
is het noemen van thalamocorticale banen wel van belang voor een begrip
van EEG-activiteit. De thalamus is een soort doorgeefluik van signalen die
vanuit diepere hersendelen en sensorische neuronen naar de neocortex
gaan en vice versa. De thalamus heeft een sterke koppeling met de
neocortex, onder andere door de projectie van activerende banen. Een
systeem dat mede verantwoordelijk is voor het slaap-waak-ritme en
alertheid, ARAS genaamd (ascenderend reticulair activerend systeem),
beïnvloedt via de thalamus de neocortex. Deze beïnvloeding kan globaal of
specifiek geschieden, wat onder andere te maken heeft met aanpassen van
alertheid bij globale activatie en aanpassen van selectieve aandacht bij
specifieke activatie. De activiteit van de pyramideneuronen die via het EEG
wordt waargenomen is dus ook afhankelijk van informatie die via
thalamocorticale banen wordt doorgegeven. Verhoogde of verlaagde
activatie kan bijvoorbeeld zichtbaar zijn als een tijdelijke verhoging of
verlaging van het EEG-signaal (slow cortical potentials, zie paragraaf 4.4.1).

4.3.7 Geneesmiddelen
Veel geneesmiddelen voor psychopathologieën werken op basis van
ondersteuning of onderdrukking van de functie van neurotransmitters.
Indien er bijvoorbeeld sprake is van een tekort aan inhibitie, zoals bij
epilepsie, kan een medicament deze inhibitie ondersteunen door de werking
van GABA na te bootsen. Indien exciterende stoffen zoals dopamine of
serotonine in onvoldoende mate aanwezig zijn, kan een medicament de
werking versterken door bijvoorbeeld de heropname van deze stoffen te
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verminderen. Hierdoor blijft meer transmitterstof in de synaps aanwezig
waardoor de signaaloverdracht wordt verbeterd. Een bekend voorbeeld
hiervan is de groep antidepressiva, SSRI genaamd (Selective Serotonine
Reuptake Inhibitor). Ook de werking van drugs en alcohol is gebaseerd op
modificatie van de werking van neurotransmitters, waardoor informatie op
een andere manier in de hersenen wordt verwerkt.
Zodra het systeem van neurotransmitters wordt beïnvloed door medicatie
of drugs- en alcoholgebruik kan het EEG hierdoor veranderen. Bij
interpretatie van EEG-resultaten dient hier dus altijd rekening mee te
worden gehouden. In hoofdstuk 5 worden de effecten van diverse soorten
medicatie op QEEG-profielen van diverse ziektebeelden beschreven.

4.4 Vorm van het EEG
Het EEG-signaal wordt gemeten door middel van elektrodes die op de
hoofdhuid zijn bevestigd. Het signaal dat ontstaat in de neocortex zelf wordt
dus op afstand waargenomen. Tussen de neocortex en de elektrodes liggen
allerlei anatomische structuren, zoals vliezen (dura mater), bot en huid.
Deze structuren werken als een filter: het originele elektrische signaal wordt
kleiner en de frequenties in het signaal veranderen. Dit is te vergelijken met
een harmonie-orkest dat buiten langsloopt terwijl een toehoorder binnen in
huis zit. Indien de ramen gesloten zijn, is het geluid van het orkest in een
huis minder dan wanneer we direct luisteren met het raam open. Het
gesloten raam resulteert ook in een verschuiving van frequenties van het
geluidssignaal: de hoge tonen van instrumenten worden onderdrukt,
waardoor vooral bastonen zijn te horen. In het EEG vindt deze filtering net
zo plaats, waarbij het kleinere signaal een verschuiving naar lagere
frequenties laat zien als het wordt vergeleken met het originele signaal in de
hersenen. Het is dus belangrijk te beseffen dat een gemeten EEG-signaal
niet de daadwerkelijke hersenactiviteit representeert, maar een afspiegeling
hiervan.

4.4.1 Vorm van het normale EEG-signaal
Het EEG-signaal bestaat uit een mix van allerlei golven met diverse
frequenties die elkaar afwisselen. Alhoewel voor het uitvoeren van QEEG-
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metingen en neurofeedbackbehandelingen interpretatie van de vorm van
het EEG-signaal niet noodzakelijk is, is elementaire kennis over het EEGsignaal zelf wel noodzakelijk om QEEG-veranderingen te koppelen aan
specifieke episodes in het signaal. Bovendien dient afwijkende activiteit
zoals die voorkomt bij epilepsie wel te worden opgemerkt om te bepalen of
behandeling geïndiceerd is of verdere doorverwijzing noodzakelijk is. Een
laatste belangrijke punt vormt het herkennen van ruis. QEEG-profielen laten
alleen aandelen van frequenties in het signaal zien, maar op basis van deze
profielen kan geen uitspraak worden gedaan over de eventuele
aanwezigheid van ruis. Kennis van normale en afwijkende EEG-signalen en
ruis is daarom onontbeerlijk voor een betrouwbare en valide uitvoering van
QEEG en neurofeedback.
Het EEG bevat golven van zeer lage frequenties (deltagolven) tot zeer hoge
frequenties (gammagolven). EEG-golven komen zelfs voor met frequenties
van meer dan 600 Hz (Buzsáki 2006), maar de relevantie van deze zeer
snelle activiteit met het functioneren van de neocortex is nog niet bekend.
Alhoewel alle frequenties in principe kunnen voorkomen in het EEG-signaal,
zijn deze geclusterd rondom bepaalde basisfrequenties. Deze
basisfrequenties worden vaak aangeduid met Griekse letters en hebben elk
een aparte vorm. In het algemeen neemt de magnitude van een golf af bij
toenemende frequentie. Langzame golven hebben daarom meestal hogere
amplitudes dan snelle golven. In deze paragraaf worden de diverse golven
die onderscheiden kunnen worden in het visuele EEG beschreven.

Deltagolven
Deltagolven hebben een frequentie tussen 0,5 en 3,5 Hz en behoren tot de
langzame golven (Engels: slow waves). De duur van een deltagolf varieert
dus van 2 seconden tot 1/3 seconde. Deltagolven met een frequentie kleiner
dan 0,5 Hz worden onderdrukt door het highpass-filter, maar deltagolven
met grotere amplitudes blijven toch zichtbaar ondanks het filter. Een valide
interpretatie van golven met een frequentie kleiner dan het highpass-filter is
daarom niet mogelijk.
Vaak is een deltagolf een soort draaggolf waarop kleinere snellere golven
waarneembaar zijn. In wakkere toestand komen deltagolven slechts in zeer
beperkte mate voor. In diepe slaapfases zijn deltagolven prominent
aanwezig. Bij diverse neurologische ziektebeelden komen verhoogde
deltagolven voor, wat meestal een indicatie is voor de ontkoppeling van een
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bepaald gebied met de rest. Gebieden die verhoogde deltagolven laten zien
in het EEG hebben minder connecties met andere gebieden, wat op MRI te
zien kan zijn als afname in witte stof, waardoor integratie van
informatieverwerking tussen de diverse gebieden verstoord is. Een goede
werking van de hersenen gaat dus gepaard met zo min mogelijk deltaactiviteit in wakkere toestand, zodat gebieden indien nodig aan elkaar
gekoppeld kunnen worden (integratie).

Figuur: Een EEG-signaal van een kind met delta-activiteit. In bovenstaand signaal zijn
deltagolven vooral zichtbaar in het interval tussen 9 en 10 seconden. De schaalindeling van de
verticale as is +/- 60 µV. De amplitude van de deltagolven is groter dan de amplitudes van de
snellere golven die onder andere bovenop de deltagolf zichtbaar zijn.

Door de referentieplaatsing op Cz kan delta-activiteit die op een kanaal
wordt geobserveerd van verder weg geleden gebieden komen. Ook dit kan
vergeleken worden met een harmonie-orkest: als het orkest ver verwijderd
is, zijn alleen nog bastonen (lage frequenties) te horen. Ook in het EEG geldt
dat langzame frequenties, zoals deltagolven, van bronnen kunnen komen
die niet onder de elektrode liggen. Het vergelijk van amplitudes van
deltagolven van diverse locaties met elkaar kan inzicht geven in de
mogelijke bron van de golven.
Door de langzame frequentie van deltagolven zijn deze moeilijk te
onderscheiden van langzame golven die onstaan door artefacten, zoals
bewegingen, oogknipperingen en zweetproductie. Observatie van de patiënt
tijdens de meting is daarom noodzakelijk om een valide interpretatie van
deltagolven te waarborgen.

Thetagolven
Thetagolven hebben een frequentie tussen de 3,5 en 7,5 Hz en behoren net
als de deltagolven tot de langzame golven (Engels: slow waves). Thetagolven
zijn in het EEG van wakkere personen slechts beperkt zichtbaar. Ze komen
vooral voor tijdens periodes van slaperigheid en moeheid.
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Figuur: EEG-signaal met thetagolven met bijbehorend spectrum. Bovenstaand signaal is
afkomstig van een vrouw van middelbare leeftijd gemeten boven C3 tijdens een conditie met
ogen geopend. Vanaf seconde 42,5 zijn meerdere regelmatige thetagolven zichtbaar. In het
spectrum zijn deze golven zichtbaar als een piek bij 6 Hz.

Bij het voorkomen van regelmatige sinusvormige golven in het thetabereik
dient altijd rekening te worden gehouden met vertraagde alfagolven. In
sommige gevallen gevallen kan de frequentie van alfagolven zo ver afnemen
dat deze in het thetabereik valt. Deze golven worden dan toch als alfagolven
gekenmerkt.

Alfagolven
De meest karakteristieke golven van het normale EEG in rust zijn de
alfagolven. Alfagolven hebben een frequentie tussen 8 en 13 Hz en hebben
meestal de vorm van een sinus (Rosenow and Hamer 2008). Alfagolven
worden vaak ingedeeld in alfa1-golven met een frequentie tussen 8 en 10
Hz en alfa2-golven met een frequentie tussen de 8 en 12 Hz of 8 en 13 Hz.
Alfagolven komen vooral voor in gebieden die weinig of geen informatie van
andere gebieden verwerken en dus in een soort stand-by modus staan. Een
goed voorbeeld hiervan is het ontstaan van alfagolven boven de visuele
schors zodra de ogen gesloten worden. Alfagolven komen dan periodiek
voor, waarbij de amplitudes van de golven toe- en afnemen. Deze
verandering van amplitudes van alfagolven wordt gezien als een kenmerk
van een goed functionerende hersenschors in rust. Zodra informatie
verwerkt wordt, zullen alfagolven afnemen of verdwijnen en komen snellere
golven hiervoor in de plaats. Dit proces wordt event related
desynchronization (ERD) genoemd. Verhoging van alfagolven komt ook voor
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als een gebied geïnhibeerd wordt en dus segregatie plaatsvindt (Klimesch,
Sauseng et al. 2007). Aangezien regelmatige alfagolven het resultaat zijn van
synchronisatie van de activiteit van een grote groep neuronen, wordt dit
proces event related synchronization (ERS) genoemd.
Alfagolven hebben vaak de hoogste amplitude boven O1 en O2 bij metingen
met de ogen gesloten. Direct na het sluiten van de ogen kan de frequentie
van de alfagolven kort toenemen, maar na 2 seconden is de basisfrequentie
aanwezig.

Figuur: Alfagolven in het EEG-signaal van een volwassene. Het signaal laat episodes van
alfagolven zien waarvan de amplitude toe- en afneemt. De frequentie van de alfagolf, in dit
geval 9 Hz, kan bepaald worden door het aantal sinussen te tellen binnen één seconde. De
verticale asindeling is +/- 60 µV.

De meest voorkomende piekfrequentie van alfagolven is 10 Hz bij
volwassenen, maar ook hogere en lagere frequenties komen voor. Tussen
personen kan deze piekfrequentie variëren, maar binnen één persoon is
deze maat zeer stabiel. Alfagolven kunnen gepaard gaan met golven met de
dubbele frequentie (rond de 20 Hz). Deze snelle golven hebben dezelfde
verdeling en reactiviteit als de 10 Hz alfagolven. Een verlaging van de
piekfrequentie van 10 Hz kan indicatief zijn voor neurale degeneratie (Pucci,
Cacchio et al. 1998). Het voorkomen van alfagolven blijkt voor ongeveer
60% genetisch bepaald te zijn (van Beijsterveldt and Boomsma 1994).

Mu-ritme
Het mu-ritme is een speciale variant van alfagolven die alleen boven de
sensomotorische schors voorkomt (Cz, C3, C4). De golf heeft een specifieke
vorm waarmee hij onderscheiden kan worden van andere golven. Meestal is
het mu-ritme in rust herkenbaar als letter M. Zodra een beweging met hand
of voet wordt uitgevoerd, voorgesteld of geobserveerd, daalt het mu-ritme
aan de contralaterale kant en worden snellere golven zichtbaar. Het
voorkomen van mu-golven is net als bij alfagolven gekoppeld aan een
zogenaamde stand-by toestand van de motorische gebieden.
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Figuur: Het mu-ritme boven de sensomotorische schors. Het mu-ritme is te zien als M-vormige
golven met een frequentie van ongeveer 10 Hz. De indeling van de verticale as is +/- 30 µV.
Boven op de mu-golven zijn snellere golven zichtbaar die meestal de dubbele frequentie
hebben (20 Hz).

Net als de alfagolven komen de mu-golven bij volwassenen niet continu
voor, maar met tussenpozen. Het afwisselend voorkomen van mu-golven
van verschillende amplitudes is een teken van een sensomotorische schors
die weliswaar in rust is, maar klaar is om te reageren indien nodig. De mugolven hebben een bereik tussen 8 en 13 Hz en een gemiddelde
piekfrequentie van 10 Hz. Bovenop de mu-golven zijn vaak kleinere golven
zichtbaar met de dubbele frequentie van 20 Hz. Het continu voorkomen van
mu-golven wordt als afwijkend beschouwd en wordt mu-status genoemd.
Sommige medicamenten, zoals anti-epileptica, inhiberen de motorische
schors zodanig dat continue mu-golven zichtbaar zijn.

Figuur: mu-status bij een patiënt met anti-epileptica. De mu-golven zijn continu aanwezig, wat
betekent dat de motorische schors ook continu geïnhibeerd wordt. De verticale asindeling is
+/- 60 µV.

Mu-golven worden steeds meer geassocieerd met de activiteit van
spiegelneuronen, neuronen die actief zijn bij zowel het uitvoeren als het
observeren van bewegingen. Suppressie van mu-golven tijdens het
observeren van bewegingen van anderen is bewijs voor deze associatie. Musuppressie ligt hierdoor waarschijnlijk ten grondslag aan het herkennen van
emoties van anderen. Er is geen verschil in amplitudes van mu-golven in rust
tussen mannen en vrouwen, maar bij het observeren van bewegingen
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blijken vrouwen meer mu-suppressie te hebben dan mannen (Cheng, Lee et
al. 2008).

Figuur: STFT-plots van een rustconditie en event-related desynchronization van mu-golven
tijdens een bewegingsvoorstelling. Beide plots zijn afkomstig van een gezonde
controlepersoon, gemeten op C3. In het linker plot is één minuut rustactiviteit zichtbaar, met
verhoogde activatie in het gebied rondom 10 Hz. In het rechter figuur is de activiteit tijdens het
voorstellen van een beweging van de rechter hand zichtbaar. Tijdens deze conditie die 30
seconden duurde moest de proefpersoon zich drie maal dezelfde beweging voorstellen. Het
einde van iedere bewegingsvoorstelling gaf de proefpersoon verbaal aan. Beide pijlen geven
weer waar de bewegingsvoorstelling stopte. De drie delen van bewegingsvoorstelling
onderscheiden zich door verhoogde activiteit in de motorische cortex, zichtbaar door verlaagd
aandeel van mu-golven (event related desynchronization).

Taugolven
Alfagolven die boven de temporale gebieden voorkomen worden vaak
betiteld als taugolven ((Lehtela, Salmelin et al. 1997). Taugolven zijn vooral
aanwezig indien geen akoustische informatie wordt verwerkt en
representeren dus een stand-by toestand van de akoustische schors.
Taugolven verminderen net als alfagolven in amplitude zodra informatie
wordt verwerkt (ERD), in het geval van taugolven dus geluid. Verhoging van
taugolven resulteert dan ook in vermindering van de drempel van
geluidsperceptie.

Betagolven
Snellere hersengolven met frequenties tussen 12 en 32 Hz worden
samengevat onder de noemer betagolven. Het betabereik bevat het
sensomotorisch ritme (SMR), beta1-golven en beta2-golven. Het voorkomen
van betagolven blijkt net als bij alfagolven voor een groot deel genetisch
bepaald te zijn (van Beijsterveldt and Boomsma 1994).

EEG en QEEG | 92

Het sensomotorisch ritme (SMR) is een verzameling van golven met
frequenties tussen 12 en 15 Hz. SMR komt per definitie alleen voor boven
de sensomotorische gebeiden (Cz, C3, C4). SMR is gedefinieerd op basis van
QEEG-profielen, waardoor een specifieke beschrijving van de vorm niet
bestaat. Het is zeer moeilijk om SMR te onderscheiden van betagolven, en
SMR wordt dan ook als een onderdeel van betagolven wordt gezien. Er zijn
echter ook auteurs die SMR beschrijven als snelle alfagolven (Philippens and
Vanwersch 2010). Het feit dat SMR slechts gebaseerd is op QEEG-profielen
en niet op vorm kan dus tot verwarring leiden.
Beta1-golven hebben een frequentie van 15-20 Hz en kunnen overal op de
cortex voorkomen. De meeste personen hebben de meeste beta1-activiteit
op frontale locaties. Het voorkomen van beta1-golven duidt op actieve
informatieverwerking in het gemeten gebied. Hoge alertheid en selectieve
aandacht gaan gepaard met beta1-golven in het EEG-signaal. Regelmatige
betagolven kunnen voorkomen, vaak met verhoogde amplitudes, en worden
betaspindles genoemd. Deze betaspindles vallen vaak in het bereik tussen
18 en 22 Hz, waardoor ze op het grensgebied van beta1- en beta2-golven
liggen.
Tot de beta2-golven behoren golven met frequenties tussen 20 en 32 Hz.
Een duidelijk aandeel van beta2-golven in het signaal duidt op een hoge
mate van informatieverwerking en kan samenhangen met corticale stress.
Interpretatie van verhoogde activiteit in dit bereik dient altijd samen te gaan
met een check van spieractiviteit (zie paragraaf 4.5.2).

Figuur: EEG-signaal van de motorische schors met diverse betagolven. In bovenstaand signaal
met een schaalindeling van +/- 30 µV zijn snelle golven zichtbaar met diverse frequenties. De
golven aan het begin van seconde 57 hebben een frequentie van 12-15 Hz en behoren volgens
de definitie tot het SMR. Andere golven hebben hogere frequenties en lagere amplitudes en
behoren dus tot beta1- en beta2-golven.
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Figuur: EEG-patroon met betagolven. Dit EEG-signaal is gemeten tijdens een migraine-aanval en
vertoont veel beta-activiteit. De activiteit is verspreid over alle frequenties van het betabereik,
van 12 tot 32 Hz.

Bovenstaande golven zijn de belangrijkste golven waarvan de waarde
gekwantificeerd wordt in het QEEG. Er zijn echter nog andere golven met
specifieke vormen en frequenties die voor het QEEG geen eenduidige
betekenis hebben, maar die wel observeerbaar zijn in het EEG.

Gammagolven
Gammagolven zijn snelle golven tussen 32 en 100 Hz. Ze hebben een kleine
amplitude en kunnen op diverse plaatsen voorkomen. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat gammagolven samenhangen met integratie van
diverse hersengebieden bij het verwerken van informatie. Spontane
activiteit van gammagolven in rust hangt samen met thalamocorticale
interacties die waarschijnlijk te maken hebben met het bewust worden van
gedachten en acties (Bucci, Mucci et al. 2007). Ook blijkt het voorkomen
samen te hangen met aandachts- en geheugenprocessen (Jensen and Colgin
2007). Tijdens taken kan activiteit van gammagolven verhogen, wat een
teken is van corticale integratie van het verwerken van informatie
(synchronisatie). Een verminderde synchronisatie tussen verschillen de
gebieden is recentelijk gelinkt met ziektebeelde zoals autisme, schizofrenie
en de ziekte van Alzheimer (Uhlhaas and Singer 2006). Verhoogde
synchronisatie is beschreven als fenomeen bij epilepsie. Verhoogde waardes
van gammagolven zijn dan ook geobserveerd voor en tijdens epileptische
insulten (Uhlhaas and Singer 2006). Ook bij de ziekte van Parkinson komt
verhoogde synchronisatie voor in de basale ganglia en tussen subcorticale
en corticale structuren. Aangezien er nog geen onderbouwing is voor het
inzetten van feedback van gammagolven, wordt deze frequentieband
hiervoor bij BMC nog niet gebruikt.
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Lambdagolven
Lambdagolven zijn positieve puntige golven die in wakkere toestand boven
occipitale kunnen voorkomen. Deze golven komen voor bij staren en het
visueel volgen van objecten zoals bij televisiekijken en verdwijnen zodra de
ogen gesloten worden. Het al dan niet voorkomen van lambda golven heeft
geen duidelijke klinische betekenis (Shih and Thompson 1998). Bij
neurofeedback van posteriore gebieden kunnen ze echter voorkomen in het
signaal en dienen daarom niet als afwijkende activiteit geïnterpreteerd te
worden.

Figuur: Lambdagolven gemeten boven de occipitale schors. In bovenstaande EEG-signalen zijn
meerdere lambdagolven zichtbaar als positieve scherpe punten.

Slow cortical potentials (SCP)
Het gehele EEG-signaal kan gedurende een bepaalde tijd boven of onder de
0-lijn zijn gepositioneerd. Aangezien dit proces in feite een zeer langzame
golf is (het signaal komt uiteindelijk weer terug op de 0-lijn) wordt het een
slow cortical potential genoemd, afgekort SCP. Een negatieve SCP ligt onder
de 0-lijn en weerspiegeld een algemene depolarisatie van dendrieten die in
de buitenste laag van de neocortex liggen, oftwel een algemene
overactivatie van de neocortex (Monderer, Harrison et al. 2002). Een
negatieve SCP duidt bij gezonde personen op verhoogde aandacht, arousal
en informatieverwerking, een positieve SCP (ligging boven de 0-lijn)
impliceert het tegenovergestelde. In het spectrum is een SCP te zien als een
verhoging van de frequentie op de 0-lijn. Aangezien de SCP een zeer
langzame frequentie is, of zelfs een continue verhoging of verlaging van het
signaal (indien gemeten over een korte periode), toont de frequentieanalyse deze als een frequentie van (bijna) 0 Hz. In het spectrum is alleen de
hoogte van de SCP te zien. De richting van de SCP (positief of negatief) en
dus aard van de activatie (onder- of overactivatie) is alleen zichtbaar in het
EEG-signaal zelf. Beoordeling van SCP’s in relatie tot klachten kan dus alleen
gebeuren op basis van gecombineerde beoordeling van EEG-signalen en
bijbehorende QEEG-profielen.
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Figuur: SCP in EEG-signaal met bijbehorend spectrum. Bovenstaand EEG-signaal is gemeten
boven F3 bij een mevrouw vlak voor een migraine-aanval. De 0-lijn is aangegeven met een
witte lijn, waardoor de ligging van het signaal beneden de lijn duidelijk zichtbaar is. Het
spectrum is afkomstig van het zichtbare EEG-signaal. De SCP in het signaal resulteert in een
verhoging van de bin op 0 Hz (9,5 µV). De horizontale schaalindeling is +/- 60 µV.

4.4.2 EEG-veranderingen tijdens de levensloop
Het EEG-patroon verandert gedurende de levensloop. Bij babies en jonge
kinderen bevat het EEG veel langzame golven. Met het vorderen van de
leeftijd nemen deze langzame golven af en komen er meer snellere golven
voor in de plaats. Alfagolven zijn gedurende de eerste jaren niet of
nauwelijks aanwezig en beginnen meestal met een lagere frequentie (soms
in het bereik van thetagolven). Jong volwassenen hebben in wakkere alerte
toestand vrijwel geen langzame golven in het EEG en de alfagolven hebben
meestal een piekfrequentie van 10 Hz. Ouderen laten de omgekeerde
ontwikkeling zien, waarbij steeds snelle golven verdwijnen en langzamere
golven hiervoor in de plaats komen. Ook de piekfrequentie van alfagolven
wordt lager en alfagolven kunnen uiteindelijk zelfs helemaal plaats maken
voor delta- en thetagolven. Door deze EEG-veranderingen gedurende het
leven is het belangrijk om de interpretatie van QEEG-profielen te koppelen
aan de leeftijd van een patiënt. Alfagolven met een piekfrequentie van 7 Hz
hebben bijvoorbeeld een heel andere betekenis bij een jong kind dan bij een
persoon van 40 jaar oud.
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4.4.3 Klinische beoordeling van het afwijkend EEG-signaal
Bij de klinische beoordeling van EEG-signalen wordt op veel meer golven
gelet dan die welke hier zijn beschreven. Jarenlange ervaring is vereist om
afwijkende golven op te sporen en te linken aan ziektebeelden. Een
belangrijke groep EEG-ontregelingen vormt epileptiforme activiteit en
activiteit tijdens epileptische insulten. Een voorbeeld hiervan is regelmatige
spike-wave activiteit (zie onderstaand figuur). Ook kunnen individuele spikes
voorkomen die gekenmerkt worden door een spitse golf.

Figuur: Spike-wave activiteit tijdens een absence. De verticale schaalindeling van +/- 900 µV is
nodig om de hoge amplitude van de ontregelde activiteit te visualiseren.

Beoordeling van EEG-signalen bij een QEEG-meting hebben echter niet ten
doel om afwijkende activiteit te karakteriseren en de klinische relevantie
hiervan te beoordelen. Voor verdere uitleg van afwijkende EEG-signalen
wordt dan ook verwezen naar basisboeken voor EEG, zoals The John’s
Hopkins atlas of digital EEG van Johns Hopkins University (Krauss and Fisher
2007).
Tijdens de slaap komen ook een aantal slaapspecifieke golven voor, zoals
vertexgolven en spindels. Deze zullen hier echter niet verder worden
toegelicht aangezien de QEEG-voormeting altijd in wakkere toestand wordt
uitgevoerd en slaapdiagnostiek niet tot de werkzaamheden van BMC
behoren.

4.4.4 Relatie van EEG-golven tot elkaar
Zowel bij EEG-signalen als bij QEEG-profielen is de verhouding tussen de
diverse golven een belangrijke parameter voor de interpretatie door de
therapeut. Deze verhouding is afhankelijk van de toestand van de hersenen.
Zo zal in wakkere toestand vooral frontale beta1-activiteit zichtbaar zijn
indien een persoon alert is. Zodra deze persoon slaperig wordt, neemt het
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aandeel beta1-activiteit af en komen hier voornamelijk thetagolven voor in
de plaats. Occipitale en pariëtale betagolven bij een persoon met geopende
ogen maken in wakkere toestand plaats voor alfagolven zodra de ogen
gesloten worden. In het algemeen wordt een toename van alfa en theta ten
opzichte van beta toegeschreven aan een verlaagde alertheid. Een afname
van alleen beta zonder toename van alfa of theta betekent echter ook al
een afname van alertheid, omdat het aandeel van betagolven dan
vermindert. In de volgende hoofdstukken zal dit fenomeen nog vaker aan
bod komen, omdat vooral bij veranderingen in QEEG-profielen vaak wordt
gekeken naar relatieve aandelen, uitgedrukt in percentages, in plaats van
absolute amplitudes.
Bij het vergelijken van golven tussen locaties dient rekening te worden
gehouden met de invloed van elektrodelocatie op de amplitude van de
golven. In het algemeen geldt dat hoe verder de meetelektrode verwijderd
is van de referentie-elektrode, hoe meer golven gemeten worden. Vooral de
amplitudes van de langzamere golven (delta en theta) zullen groter worden
naarmate de meet- en referentie-elektrode verder van elkaar verwijderd
zijn. Als de meetelektrode dicht bij de referentie-elektrode ligt, zullen vooral
snellere golven zoals beta worden gemeten en langzamere golven minder
worden waargenomen. Aangezien de amplitude van de golven afneemt met
toenemende frequentie, zal het totale EEG-signaal dus groter zijn naarmate
de elektrodes verder van elkaar af liggen. Dit is de reden dat EEG-signalen
van C3 en C4 vaak lagere amplitudes hebben dan signalen op P- of Flocaties, aangezien C3 en C4 dichter bij Cz liggen dan de overige locaties.

4.5 Ruis
Ruis vormt het grootste gevaar voor misinterpretatie van het EEG en
onjuiste uitvoering van neurofeedback. Voor het uitvoeren van een valide
meting en behandeling is het noodzakelijk om zoveel mogelijk ruisbronnen
te elimineren, zodat het EEG-signaal vele malen groter is dan de ruis (een
maximale signaal-ruis-verhouding). Ruis kan ontstaan op diverse manieren,
maar is ruwweg onder te verdelen in twee groepen: extrinsieke ruis die
afkomstig is van bronnen buiten het lichaam, en intrinsieke ruis die
afkomstig is van bronnen in het lichaam. Ondanks het vermijden en
onderdrukken van ruis met de technieken beschreven in paragraaf 3.3 kan
het toch voorkomen dat ruis de meting beïnvloedt. In deze paragraaf zal
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daarom de invloed van diverse ruisbronnen worden beschreven en
gevisualiseerd, zodat herkenning makkelijker wordt.

Het herkennen van signalen die niet afkomstig zijn uit de hersenen is
net zo belangrijk als het herkennen van daadwerkelijke EEG-signalen.

Ruis beïnvloedt niet alleen het EEG-signaal zelf, maar ook de QEEGprofielen. Ruis die continu aanwezig is, zal gemiddelde waardes van
bepaalde frequenties verhogen waardoor interpretatie van het QEEG-profiel
niet meer valide kan plaatsvinden. Ook korte episodes van ruis, zoals
wanneer een elektrode wordt aangeraakt, kan resulteren in verhoogde
QEEG-profielen vanwege de hoge amplitudes die hiermee gepaard gaan.
Voor het beoordelen van QEEG-profielen van metingen met niet-continue
ruis worden daarom alleen de ruisvrije periodes beoordeeld. In de BMCsoftware is hiervoor voorzien in een functie waarbij het spectrum van delen
van het EEG-signaal kan worden bepaald.

Figuur: Een EEG-signaal met bijbehorende spectra. Het bovenste EEG-signaal bevat ruis in de
vorm van oogknipperingen. Indien het QEEG-profiel van het gehele tijdsdomein (5 seconden)
wordt berekend, ontstaat het linker spectrum. Deltagolven krijgen een waarde van ruim 120
µV, thetagolven ruim 30 µV. Indien het QEEG-profiel wordt berekend van een ruisvrije periode,
bijvoorbeeld de eerste seconde of intervallen tussen de oogknipperingen, ontstaat het rechter
spectrum. De verticale schaalindeling is gelijk gehouden, zodat beide spectra met elkaar
kunnen worden vergeleken. Het aandeel theta blijkt nu 3,3 µV te zijn en delta 2,7 µV. Dit
betekent dat er geen conclusies kunnen worden verbonden aan van het QEEG-profiel van de
ruismeting, aangezien zowel de absolute waardes als de relatieve waardes verschillen van de
daadwerkelijke QEEG-waardes.
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4.5.1 Extrinsieke ruis

Extrinsieke ruis is een belangrijke factor die het EEG-signaal in extreme mate
kan vervuilen. Via aanpassingen in de meetomgeving en het gebruik maken
van meetprotocollen kan deze ruis zoveel mogelijk worden onderdrukt.
Meestal is het echter toch nog noodzakelijk om hardware- en softwarematig
overtollige ruis weg te filteren (zie paragraaf 3.3). De belangrijkste
extrinsieke ruisbronnen zijn het lichnet, bewegingen in de omgeving en
apparatuur.

Lichtnet
Het lichtnet vormt één van de belangrijkste ruisbronnen. De leidingen in de
muur en stroomkabels van apparatuur geven wisselspanningen af van 50 Hz,
die door de elektrodes worden opgevangen en weergegeven in het signaal
als 50 Hz-ruis. In het signaal is geringe 50 Hz-ruis zichtbaar als snelle
regelmatige golven boven op het signaal.

Figuur: Een EEG-meting met 50 Hz-ruis. Het bovenste signaal is de daadwerkelijke meting. De
50 Hz-ruis is zichtbaar als kleine rimpelingen bovenop het signaal. In het tweede signaal zijn alle
frequenties groter dan 40 Hz verwijderd. Nu is de 50 Hz-ruis niet meer zichtbaar en is de vorm
van de EEG-golven duidelijker. Het onderste signaal is ontstaan door 4 keer in te zoomen met
de tijdsbalk op het originele EEG-signaal. Hierdoor ontstaat in plaats van een 5-seconde EEGperiode een periode van 1,25 seconden. De 50 Hz-golven zijn nu duidelijk zichtbaar als
regelmatige golven die 50 keer per seconde voorkomen.
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Meetapparatuur zelf
Ieder meetapparaat bestaat uit hardware-onderdelen. Deze onderdelen
zorgen voor het correct binnenhalen en verwerken van signalen, maar
introduceren ook ruis. Hardwareruis wordt gekenmerkt door het ontbreken
van een specifieke frequentie. Het spectrum van deze ruis is dus vlak, er zijn
geen grote afzonderlijke pieken te zien. In het geval van de BIMEC kan de
hoogte van de ruis zichtbaar worden gemaakt door een meting uit te voeren
zonder elektrodeboxen, een situatie die open ingang wordt genoemd.
Hierdoor wordt vooral interne ruis van de BIMEC gemeten. Open ingang
wordt als test uitgevoerd om te kijken of de BIMEC goed functioneert.
Indien bij een EEG-meting alleen deze ruis te zien is, dienen de instellingen
van de hardware en met name de gain te worden gecheckt.

Figuur: Ruissignaal van apparatuur met bijbehorend spectrum. Het bovenste signaal is een
meting met zogenaamde “open ingang”, wat betekent dat de apparatuur aanstaat zonder dat
elektrodeboxen zijn aangesloten. Hierdoor is vooral interne ruis van de apparatuur zichtbaar.
Deze meting is uitgevoerd met een notchfilter, maar zonder bandpass-filters. Hierdoor is 50 Hz
niet zichtbaar. De hoogst waarneembare frequentie is 125 Hz, de helft van de samplefrequentie
(250 Hz). Alle frequenties van de ruis blijven beneden de 2 µV.

Bewegingen van personen
Als tijdens een EEG-meting of neurofeedbackbehandeling andere personen
in de ruimte bewegen, kan dit resulteren in laag-frequente ruis. Dit heeft te
maken met het feit dat bewegingen het elektromagnetisch veld rondom de
elektrodes verstoren, wat te zien is als grote amplitudeveranderingen in het
signaal. Aangezien grote amplitudes ook kunnen voorkomen bij bepaalde
ziektebeelden is het belangrijk om deze vorm van ruis te herkennen. Andere
personen die in de ruimte aanwezig zijn, dienen tijdens de meting of
behandeling stil te zitten.
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Figuur: Een artefact ontstaan door een beweging van een ander persoon. De amplitude van de
ruis is ruim 100 µV, terwijl het EEG-signaal zelf tussen 0 en 40 µV ligt. Deze verhouding tussen
de ruis en het EEG zorgt ervoor dat het EEG-signaal niet meer valide kan worden beoordeeld.

Bewegingen van personen kunnen ook resulteren in plotselinge toename
van amplitudes in de vorm van scherpe pieken (spikes). Dit komt vooral voor
bij lopen en tikken op de tafel of ander meubilair waar de apparatuur op
staat. Ook daarom is het van groot belang voor de behandelaar en andere
aanwezigen om tijdens de meting of behandeling zo min mogelijk te
bewegen.
Het kan ook voorkomen dat personen direct contact maken met de draden
van de elektrodes. Hierdoor ontstaan pieken in het signaal die vele malen
groter zijn dan het EEG-signaal. Het EEG-signaal zelf is hierdoor niet
zichtbaar tijdens en kort na deze pieken. Gezien de hoogte van de ruis wordt
het QEEG-profiel hierdoor ook beïnvloed en is valide interpretatie niet meer
mogelijk.
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Figuur: Pieken in het EEG-signaal door aanraking van elektrodes. De hoogste piek heeft een
amplitude van ruim 800 µV, terwijl de amplitudes van het EEG schommelen tussen 0 en 30 µV.
De ruis is dus meer dan 25 keer zo hoog als de EEG-amplitude.

Figuur: Het STFT-plot van de ruis in bovenstaand figuur. De ruis die ontstaan is door het tikken
is in het STFT-plot zichtbaar als verhoogde activiteit op de momenten van aanraking. Alhoewel
het aanraken gebeurt met één frequentie, is het aandeel van deze frequentie zo hoog dat het
signaal wordt beïnvloed met allerlei frequenties. In het plot is dit zichtbaar als strepen die
doorlopen in hogere frequenties. Het plot toont aan dat de basisfrequentie van de ruis
beneden de 5 Hz ligt, maar dat de ruis resulteert in verhoogde frequenties tot 20 Hz.

Ontbreken van aarding van het stoptcontact
Indien het stopcontact waarop de apparatuur is aangesloten niet geaard is,
zal dit resulteren in verhoging van de ruis. Dit is meestal een verhoging van
een specifieke frequentie die zichtbaar is in het spectrum bij een meting met
open ingang. Deze frequentie valt vaak binnen het bereik van het EEGspectrum dat wordt beoordeeld, waardoor valide interpretatie hiervan niet
mogelijk is. EEG-metingen en neurofeedbackbehandelingen moeten daarom
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altijd worden uitgevoerd met apparatuur die is aangesloten op geaarde
stopcontacten.

Andere apparatuur
Apparatuur die in de nabije omgeving staat van de meetapparatuur kan
zorgen voor storing. Met name hoog-frequentapparatuur die gebruikt wordt
bij fysiotherapie en beeldvormende apparatuur zoals MRI en Röntgen
kunnen zelfs het signaal verstoren vanuit andere ruimtes. Deze storingen
zijn meestal herkenbaar als laag-frequente golven die in het signaal met
hoge regelmaat voorkomen. Bij de standaard tijdsindeling van het signaal (5
seconden) zijn deze fluctuaties niet altijd zichtbaar. Bij twijfel dient daarom
het signaal te worden bekeken met een langere tijdsbasis zodat ook
langzame regelmatigheden kunnen worden waargenomen. In onderstaand
figuur wordt een meting weergegeven waarin regelmatige langzame golven
voorkomen. Deze zijn niet direct zichtbaar in de weergave met standaard
tijdsbasis van 5 seconden. Zodra de tijdsbasis wordt vergroot, wordt de
regelmatige activiteit zichtbaar. Deze golven zijn in dit geval afkomstig van
een externe ruisbron en zorgen dus voor een onjuiste beeldvorming van het
EEG-signaal. Bovendien worden de waardes van deltagolven in het QEEG
verhoogd weergegeven, waardoor valide interpretatie van deltagolven niet
meer mogelijk is.

Figuur: Een meting met laag-frequente ruis. Beide signalen zijn afkomstig van dezelfde meting.
In het bovenste signaal worden de eerste 5 seconden weergegeven. Deze tijdsbasis biedt
onvoldoende inzicht in mogelijke laag-frequente ruis. Aangezien het signaal echter een licht
golvende beweging maakt met een toenemende amplitude vanaf seconde 3, dient verder te
worden gekeken om laag-frequente ruis uit te sluiten. In het onderste figuur is het gehele
signaal zichtbaar met een tijdsduur van een minuut. Door het uitzoomen is nu de regelmatige
laag-frequente activiteit zichtbaar. De verticale schaalindeling is +/- 30 µV.
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4.5.2 Intrinsieke ruis
EEG-elektrodes hebben contact met de hoofdhuid. Hierdoor kunnen andere
signalen die afkomstig zijn van het lichaam ook worden gemeten en
weergegeven als EEG-signaal. Net als bij de extrinsieke ruisbronnen dient de
invloed van intrinsieke ruisbronnen te worden geminimaliseerd. De
belangrijkste intrinsieke ruisbronnen zijn oogknipperingen en -bewegingen,
bewegingsartefacten en spieractiviteit.

Oogknipperingen en –bewegingen
Oogknipperingen komen veelvuldig voor en zorgen voor vertekening van
EEG-signalen van elektrodes op diverse locaties. Vooral op frontale
elektrodelocalisaties (Fp1, Fp2, F3 en F4) zijn oogknipperingen te zien als
spitse ontladingen met hoge amplitudes. Deze hoge amplitude zorgt ervoor
dat het signaal niet beoordeeld kan worden ten tijde van een oogknippering.
Bovendien is het QEEG-profiel van een meting waarin meerdere
oogknipperingen voorkomen niet valide aangezien de waardes van vooral
langzame golven hoger worden weergegeven dan ze daadwerkelijk zijn (zie
ook casus ‘Oogknipperingen’)

Bewegingen van het oog in de oogbol
Niet alleen oogknipperingen maar ook bewegingen van de oogbol zelf
beïnvloeden het EEG-signaal. Hoe sneller en groter de beweging van de
ogen, hoe groter de amplitude van de ruis die hierdoor ontstaat. Aangezien
bewuste oogbewegingen meestal langzaam zijn en de snelle bewegingen
ook kleine bewegingsuitslagen hebben, zijn artefacten door oogbewegingen
meestal te zien als laagfrequente golven in het EEG-signaal. Bewegingen van
het oog van links naar rechts beïnvloeden voornamelijk de temporale
locaties (T7, T8), bewegingen van het oog in verticale richting beïnvloeden
voornamelijk de prefrontale locaties (Fp1, Fp2). Bewegingen van het oog
komen zowel bij metingen met geopende als met gesloten ogen voor. Het is
daarom belangrijk om steeds de patiënt tijdens de meting te observeren.
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Figuur: De invloed van verticale oogrolbewegingen op het EEG-signaal. Bovenstaande signalen
zijn gelijktijdig gemeten. De patiënt rolde met zijn ogen in verticale richting met geopende
ogen. Op de frontale locatie is de invloed duidelijk zichtbaar in de vorm van grote laagfrequente
amplitude-uitslagen in zowel positieve als negatieve richting (afhankelijk van de
bewegingsrichting). Op de centrale locatie is het effect veel minder en tegengesteld qua
richting (voor uitleg van dit fenomeen zie casus oogknipperingen). De verticale asindeling is +/70 µV.

Figuur: De invloed van horizontale oogrolbewegingen op het EEG-signaal. De elektrodelocaties
(frontaal en temporaal) zijn tegelijkertijd gemeten. De horizontale bewegingen resulteren in
grote uitslagen in de signalen van zowel de frontale als de temporale elektrodes. De verticale
asindeling is hier verhoogd naar +/- 150 µV om de artefacten te kunnen weergeven.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casus: oogknipperingen
Om het effect van oogknipperingen op diverse locaties van het hoofd te vergelijken
is een test uitgevoerd met een gezonde proefpersoon. De referentie-elektrode (REF)
is hiervoor geplaatst op Cz, de meetelektrodes voor (kanaal 1), achter (kanaal 3) en
links (kanaal 2) van Cz. De locaties zijn aangegeven met absolute afstanden en
komen niet overeen met de standaardlocaties van het internationale 10-20 systeem.

Figuur: de configuratie die gebruikt is voor deze casus.

De proefpersoon had als opdracht om regelmatig te knipperen met beide ogen.
Tijdens het knipperen zijn de signalen van kanalen 1, 2 en 3 gelijktijdig gemeten. Het
knipperen resulteert in een elektrisch potentiaalverschil dat niet afkomstig is van de
hersenen maar van het bewegen van het ooglid over de ogen. Aangezien dit een
oppervlakkig signaal is dat niet door de schedel heen hoeft, is de amplitude veel
hoger dan het EEG-signaal. Hierdoor ontstaat dan ook een piek tijdens de
oogknipperingen die vele malen hoger is dan het EEG-signaal (zie onderstaand
figuur).

Figuur: EEG-signaal met oogknipperingen gemeten op een frontale locatie. De amplitudeschaal
is ingesteld op +/- 160 µV om de oogknipperingen volledig te visualiseren. Bij
standaardinstellingen voor EEG-metingen bij volwassenen (+/- 70 µV) zouden de pieken slechts
gedeeltelijk zichtbaar zijn.
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Zodra er sprake is van oogknipperingen dient de amplitudeschaal van het signaal in
de software te worden aangepast zodat de vorm van de knipperingen ook duidelijk
wordt en andere ruisbronnen kunnen worden uitgesloten. De knipperingen worden
niet door de differentiaalwerking van het meetsysteem onderdrukt. Normaliter
worden golven die gelijktijdig op de meet- en referentie-elektrode binnenkomen van
elkaar afgetrokken, waardoor demping plaatsvindt (zie paragraaf 3.3.2). Omdat de
meetelektrode (1) en referentie-elektrode echter achter elkaar liggen, worden de
knipperingen eerst waargenomen door elektrode 1 en iets later pas door de
referentie-elektrode. Hierdoor komt het signaal dus niet op beide kanalen gelijktijdig
binnen en vindt er geen onderdrukking plaats.
De oogknipperingen zijn ook te zien op elektrodelocaties achter op het hoofd. Op
kanaal 3 zijn op het moment van knipperingen dalen te zien in het EEG-patroon. Het
potentiaalverschil dat ontstaat door het knipperen komt nu eerst bij Cz aan en
daarna pas op kanaal 3, waardoor de richting van de potentiaal omgekeerd is
vergeken met de frontale elektrode 1, waar eerst het signaal bij de elektrode komt
en daarna pas bij Cz. In onderstaand figuur zijn de dalen gemarkeerd met een
asterisk.

De oogknippering zal op kanaal 2 meer gedempt worden dan op kanaal 1 en 3,
omdat dit kanaal vlak naast Cz ligt en de kans dat het potentiaalverschil van de
knippering dus tegelijkertijd binnenkomt op het meetkanaal en Cz dus vrij groot is. In
onderstaand figuur is het EEG-signaal zichtbaar dat gemeten is op kanaal 2. De
oogknipperingen zijn hier inderdaad niet zichtbaar door de onderdrukking van de
differentiaalwerking. Door het ontbreken van de knipperingen zijn typische EEGvormen waarneembaar, zoals het mu-ritme.
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In onderstaand figuur is gevisualiseerd hoe een potentiaalverschil dat ontstaat door
een oogknippering wel leidt tot onderdrukking op kanaal 2, maar niet op kanaal 1.
Het potentiaalverschil ontstaat ter hoogte van het oog. Dit verschil verspreidt zich
vervolgens over de schedel, waarbij de hoogte afneemt naarmate het meetpunt
verder verwijderd ligt van het oog. Het effect is te vergelijken met een steen die in
een vijver wordt gegooid en golven veroorzaakt die zich in alle richtingen
verspreiden. De golven worden echter kleiner naarmate ze zich verspreiden. Het
potentiaalverschil komt eerst bij kanaal 1 aan en dan pas bij de referentie-elektrode,
waardoor dit signaal niet wordt afgetrokken. Uit onderstaand figuur blijkt dat het
potentiaalverschil vrijwel gelijktijdig aankomt bij kanaal 2 en Cz, aangezien deze twee
locaties naast elkaar liggen. Hierdoor wordt het potentiaalverschil door de
differentiaalmeting veel sterker onderdrukt.

Einde casus oogknipperingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bewegingsartefacten
Indien de patiënt bewegingen uitvoert, kan dit resulteren in artefacten.
Bewuste bewegingen zijn meestal snel te traceren en te elimineren, maar
onbewuste bewegingen die voorkomen bij bijvoorbeeld de ademhaling zijn
niet altijd duidelijk zichtbaar. Bewegingen hebben meestal een lage
frequentie en leiden hierdoor tot vertekening van langzame golven (deltaen thetagolven). Bewegingen die het EEG-signaal beïnvloeden zijn:
∗

∗

∗

Bewegingen van armen en benen
Deze zijn meestal duidelijk zichtbaar, tikken met handen en/of voeten
kan ook resulteren in spikes in het signaal.
Hoofdbewegingen
Deze zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. Veel mensen maken onbewust
tolbewegingen met hun hoofd. Deze bewegingen hebben kleine
amplitudes waardoor ze moeilijk worden opgemerkt. Bij het voorkomen
van regelmatige langzame golven in het EEG-signaal dienen
hoofdbewegingen altijd te worden uitgesloten.
Rompbewegingen
Rompbewegingen veroorzaken meestal ruis door bewegingen die
gerelateerd zijn aan ademhaling. Bij ademhaling expandeert de
borstkas. Indien dit in extreme mate gebeurt of wanneer de schouders
worden opgetrokken tijdens de inademing kan dit resulteren in
laagfrequente ruis. Ademhaling in rust wordt meestal uitgevoerd met
een frequentie van ongeveer 15 keer per minuut, dus 1 keer per 4
seconde. 1 Ademteug per 4 seconde komt overeen met een frequentie
van 0,25 Hz. Aangezien het highpass-filter standaard staat ingesteld op
0,5 Hz zal een groot deel van deze bewegingsartefacten worden
gefilterd. Artefacten met hoge amplitudes kunnen echter toch
resulteren in zichtbare golven ondanks het filter.

Indien bewegingen in extreme mate voorkomen en niet te vermijden zijn,
kan gekozen worden voor een verhoging van de grens van het highpassfilter. Indien het highpass-filter bijvoorbeeld op 5 Hz wordt ingesteld zullen
frequenties kleiner dan 5 Hz worden onderdrukt. Door de filterkarakteristiek
zullen zeer lage frequenties die kleiner zijn dan 0,5 Hz ook meer worden
onderdrukt (zie paragraaf 3.3.2). Het is dan echter niet meer mogelijk om
valide uitspraken te doen over EEG-golven die langzamer zijn dan de
grenswaarde van het filter. In het geval van het highpass-filter van 5 Hz is
interpretatie van delta- en thetagolven dus niet mogelijk. Ook
neurofeedback van deze golven mag dan niet meer worden uitgevoerd.
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Spieractiviteit
Een veel voorkomende bron van ruis vormt elektrische activiteit van
spieren, ook wel EMG-activiteit genoemd (EMG = ElektroMyoGrafie). Iedere
spier heeft een rustspanning die verhoogt zodra de spier aanspant. In
tegenstelling tot hersenactiviteit bestaat spieractiviteit vooral uit hoge
frequenties. Iedere spier wordt bovendien aangestuurd met diverse
frequenties, zodat meestal geen duidelijke frequentie zichtbaar is in het
spiersignaal zoals bijvoorbeeld de alfagolven in het EEG. Indien een spier
invloed heeft op het EEG-signaal dan zal dit meestal een vertekening van
snellere golven in het beta2-bereik betekenen. De spieren die het EEGbeïnvloeden liggen oppervlakkig, waardoor het signaal niet door
botstructuren wordt gefilterd. Hierdoor is de amplitude van de ruis door
spieractiviteit vaak hoger dan het EEG-signaal. Door deze kenmerken kan
ruis door spieractiviteit herkend worden als golven die dicht bij elkaar
liggen. In het QEEG-profiel is deze ruis zichtbaar als een verhoging van het
beta2-bereik. Indien de frequenties worden gevisualiseerd in het all-bins
spectrum zullen alle snelle frequenties (boven 20 Hz ) iets verhoogd worden
weergegeven.
Bepaalde bewegingen of houdingen kunnen resulteren in ruis in de vorm
van spieractivitatie in het EEG-signaal:
∗

Fronsen
Fp1 en Fp2 liggen bovenop de Musculus Frontalis, de spier die
verantwoordelijk is voor fronsen. Aangezien de elektrodes direct boven
de spier liggen dienen resultaten van EEG-metingen op deze locatie met
grote voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Vooral metingen met
geopende ogen resulteren zeer vaak in verhoogde beta2-activiteit die te
wijten is aan verhoogde activatie van de frontalisspieren. Goede
instructies aan de proefpersoon om deze spier te ontspannen zijn de
enige remedie om metingen en vooral neurofeedbackbehandelingen op
een valide manier uit te voeren. Bij twijfel dienen de locaties F3 en F4 te
worden gekozen als meet- en behandellocatie.

Figuur: De ligging van de Musculus Frontalis. De spierbuiken van de spier zijn aangeduid
met een asterisk.
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Figuur: De invloed van fronsen op EEG-signalen van de frontale cortex. Beide signalen zijn
gelijktijdig gemeten. De fronsbeweging leidt op F3 tot een bewegingsartefact en op F4 tot
ruis in de vorm van spieractivatie. Het onderste signaal (F4) heeft de standaard verticale
schaalindeling van +/- 70 µV, het bovenste signaal heeft een schaalindeling van + 200 µV
en – 100 µV zodat het bewegingsartefact helemaal in beeld komt.

∗

Kauwen
Tijdens kauwbewegingen zijn de Musculus Temporalis en Musculus
Masseter actief. De temporalisspier ligt direct onder de temporale EEGlocaties (T7, T8) en beïnvloedt het EEG-signaal dus ook direct. De
kauwspier (masseter) ligt weliswaar verder af van de elektrodes op het
hoofd maar kan tijdens kauwbewegingen zo’n hoge spieractiviteit
ontwikkelen dat het signaal ook via EEG-elektrodes kan worden
waargenomen (vooral op F, C, T). Kauwbewegingen vallen in het EEGsignaal op als regelmatige episodes van hoogfrequente ruis, vaak met
hoge amplitudes.
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Figuur: De ligging van de Musculus Masseter (M) en Musculus Temporalis (T).

Bij bepaalde psychische klachten komt het ook voor dat de kaken actief
op elkaar worden gedrukt waardoor de kauwspier continu actief is en
het EEG-signaal dus ook wordt beïnvloed. Deze ruis heeft geen herhaald
patroon en heeft vaak lagere amplitudes, zodat deze activiteit soms ten
onrechte wordt toegeschreven aan beta2-golven. Vertekening door
spieractivatie door de Masseter- en Temporalis-spieren kan ook
unilateraal voorkomen.

Figuur: Bewegingsartefacten door kauwbewegingen. Het EEG-signaal wordt vanaf
seconde 6 onderbroken door herhaalde kauwbewegingen die ontstaan door het kauwen
op bijvoorbeeld kauwgum. De artefacten die hier het gevolg van zijn, bestaan uit
spieractiviteit, zichtbaar als hogere pieken die dichter bij elkaar liggen. In het spectrum
leidt de spieractiviteit tot verhoging van hogere frequenties, zelfs tot boven de 32 Hz
(afkappunt van het lowpass-filter). Het kauwen resulteert echter ook in
bewegingsartefacten, die zichtbaar zijn als langzame golven in het signaal en als een piek
in de langzame frequenties in het all-bins spectrum.
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∗

Slikken
Alhoewel de slikspieren ver verwijderd liggen van elektrodes op het
hoofd kunnen ze toch het EEG-signaal beïnvloeden. Meestal is deze ruis
zichtbaar als korte episodes van plotselinge hoogfrequente ruis.

Figuur: Vertekening door slikbewegingen weergegeven in het EEG-signaal en bijbehorend
spectrum. In het bovenste figuur zijn twee episodes van slikken duidelijk zichtbaar tussen
7,5 en 8,5 seconden en tussen 10 en 11 seconden. Het slikken resulteert in ruis met een
amplitude van 150 µV, terwijl het onderliggende EEG-signaal een amplitude van slechts
+/- 30 µV heeft. Het afgebeelde spectrum (all bins) is afgeleid van de tweede
slikbeweging. De verhoging van de frequenties begint vanaf 15 Hz en lopen door tot
boven de 40 Hz, ondanks het gebruik van een lowpass-filter van 32 Hz.

∗

Schouders optrekken
Het optrekken van schouders gebeurt met grote spiergroepen die
vanuit de nek aanhechten aan het achterhoofd (Musculus Trapezius).
Indien schouders opgetrokken worden of opgetrokken zijn (constante
aanspanning) kan dit leiden tot vertekening door spieractiviteit die
vooral zichtbaar is op occipitale locaties. Goede instructie van de
patiënt op het gebied van zithouding samen met een goede stoel zijn
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noodzakelijk om verstoring van het EEG-signaal vanuit spiersignalen uit
de nekspieren te voorkomen.

Figuur: Een artefact door het optrekken van de schouders. Het signaal bevat vooral een
laagfrequente golf die vele malen hoger is dan het EEG-signaal. Bovendien bevat het
signaal ruis door spieractiviteit. De tijdsbasis van het signaal is 10 seconden, de
amplitudeschaal +150 µV/-100 µV.

In sommige gevallen kan spieractiviteit die leidt tot bewegingen resulteren
in zowel hoogfrequente ruis door spieractivatie als laagfrequente ruis door
de bewegingen die ontstaan. Herhaaldelijk fronsen leidt bijvoorbeeld tot
een herhaald patroon van spieractiviteit en bewegingen waardoor twee
vormen van ruis op de prefrontale elektrodes ontstaan. Het corrigeren van
houding of bewegingen zal dan ook leiden tot vermindering van beide
ruisbronnen.

Pulsaties van bloedvaten/ECG
Sommige EEG-signalen kunnen regelmatige piekjes vertonen met een
frequentie van rond de 1 Hz. Deze artefacten zijn vaak te wijten aan
pulsaties van bloedvaten of ECG-activiteit die via de elektrodes wordt
waargenomen. Vooral de lager gelegen elektrodes kunnen ECG waarnemen
(temporaal en occipitaal). Vermijden van deze ruis kan alleen gescheiden
door verplaatsing van de elektrodes.
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*
Figuur: Regelmatige ECG-activiteit in het EEG. De meting is gemeten op een occipitale locatie.
De piekjes die gemarkeerd zijn met een asterisk zijn afkomstig van elektrische activiteit van het
hart.

4.6 De relatie tussen EEG en QEEG
Valide EEG-signalen vertonen veel variatie in vorm en voorkomen van
allerlei golven. Het visuele signaal toont echter maar een deel van de
informatie die verscholen zit in het totale EEG-signaal zelf. QEEG kan door
middel van kwantificatie van het aandeel van golven in het EEG een
meerwaarde hebben om meer informatie uit het signaal te halen. Via QEEGanalyses worden golven zichtbaar die niet zichtbaar zijn in het EEG-signaal
zelf. Door allerlei oorzaken worden niet alle frequenties die zichtbaar zijn in
all-bins van het spectrum gevisualiseerd in het signaal zelf. De vorm van het
EEG-signaal is van de andere kant niet zichtbaar in het QEEG, waardoor
specifieke afwijkingen in vorm van bepaalde golven alleen met het visuele
EEG-signaal kunnen worden gedetecteerd. De Short Time Fourier Transform
(STFT), waarbij het aandeel van de frequenties in de tijd wordt berekend en
gevisualiseerd, overbrugt voor een deel de kloof tussen EEG en QEEG. Toch
blijft voor het vaststellen van parameters voor neurofeedback
gecombineerde kennis van EEG en QEEG noodzakelijk.
Natuurlijk bestaat er een directe relatie tussen EEG en QEEG. In paragraaf
3.4.1 wordt uitgelegd hoe het EEG-signaal gekwantificeerd wordt met
behulp van een Fourier Transformatie. In de BMC-software wordt het
spectrum automatisch met behulp van een Fourier Transformatie berekend.
Dit spectrum heeft betrekking op de hele meting waardoor het gemiddelde
aandeel van iedere frequentie of frequentieband wordt berekend. Een groot
aantal psychische ziektebeelden en klachten gaat echter gepaard met
periodiek ontregelde hersenactiviteit. Het is daarom vaak beter om periodes
van normale activiteit en afwijkende activiteit apart te selecteren en hiervan
het spectrum te berekenen. Hierdoor ontstaat inzicht in het voorkomen van
diverse golven op diverse momenten. Een methodiek die dit automatisch
doet is de STFT. Interpretatie van deze plots is echter moeilijker dan de
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eenvoudigere spectra vanwege het feit dat drie variabelen tegen elkaar
worden uitgezet (frequentie, magnitude, tijd).

Figuur: Een EEG-signaal met bijbehorend QEEG-profiel. Het originele signaal duurt 60 seconden,
maar het spectrum (all bins) is berekend voor het signaal van 5 seconden. De relatie tussen het
spectrum en het signaal wordt door het kleinere tijdsinterval veel specifieker.

Bovenstaand EEG-signaal en bijbehorend QEEG-profiel hebben betrekking
op een klein tijdsinterval van 5 seconden. Het QEEG-profiel blijft echter een
gemiddeld spectrum van deze 5 seconden. In het EEG-signaal is te zien dat
de alfagolven in de eerste seconde hoger zijn dan in de tweede seconde. Dit
wordt in het QEEG-profiel echter niet weergegeven. Indien afzonderlijke
QEEG-profielen van de intervallen 6,5 - 7 en 7 - 7,5 worden berekend, is dit
verschil wel waarneembaar. Kleinere tijdsintervallen resulteren dus in een
betere tijdsresolutie van het QEEG-profiel. Het STFT-plot voorziet in deze
verhoogde tijdsresolutie. In onderstaand figuur is het STFT-plot van het
gehele bovenstaande EEG-signaal te zien. Het STFT-plot dient “gelezen” te
worden van links naar rechts, net als een EEG-signaal. In één oogopslag valt
het voorkomen van de frequentie van 10 Hz op. Het is echter ook direct
duidelijk dat deze alfagolven niet constant aanwezig zijn, maar afwisselend
voorkomen met diverse amplitudes. Het afwisselend voorkomen is zichtbaar
als gekleurde eilandjes rondom 10 Hz, waarbij de verschillende kleuren de
diverse amplitudes weergeven. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het
patroon van deze af- en toename kenmerkend is voor een goed werkende
cortex én typische afwijkingen kan vertonen bij ziektebeelden zoals
depressie en de ziekte van Alzheimer (Linkenkaer-Hansen, Nikouline et al.
2001; Linkenkaer-Hansen, Monto et al. 2005). Deze vaststellingen zijn niet
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mogelijk op basis van het visuele EEG, alhoewel deze informatie in principe
wel aanwezig is in de signalen. Pas na het kwantificeren van de signalen kan
blijken in hoeverre de dynamiek van het EEG belangrijk is voor het
vaststellen van afwijkende hersenfunctie.

Figuur: De STFT-plots van bovenstaand EEG-signaal. Het STFT-plot is een aaneenschakeling van
Fourier Transformaties van kleine tijdsintervallen waardoor het voorkomen van frequenties in
het EEG-signaal zeer nauwkeurig kan worden gekwantificeerd en gevisualiseerd. Het
gemiddelde QEEG-profiel van het rood gemarkeerde tijdsinterval in het bovenste plot is
identiek aan het QEEG-profiel in bovenstaand figuur. Het onderste plot visualiseerd alleen dit
tijdsinterval van 5 seconden, waardoor nog meer details zichtbaar zijn.

Het is bij de beoordeling van EEG en QEEG belangrijk om te onthouden dat:
1) meer golven in het EEG aanwezig zijn dan zichtbaar in het EEG-signaal.
Het EEG is een opsomming van allerlei golven die ontstaan in de hersenen.
De opsomming van al deze golven zorgt ervoor dat sommige golven niet
worden gevisualiseerd. Als bijvoorbeeld een langzame golf met hoge
amplitude aanwezig is, zullen andere snellere golven met kleinere
amplitudes hierdoor niet zichtbaar zijn, terwijl ze wel in het signaal aanwezig
zijn. Het QEEG zal deze frequenties wel zichtbaar maken.
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2) het QEEG-spectrum introduceert frequenties die niet tot het EEG-signaal
behoren.
De Fourier Transformatie maakt gebruik van bepaalde rekentechnieken die
ervoor zorgen dat er soms frequenties worden gevisualiseerd die eigenlijk
niet in het signaal aanwezig zijn. Een bewegingsartefact dat ontstaat door
een beweging met een vaste frequentie wordt bijvoorbeeld in het spectrum
weergegeven met een piek op de betreffende frequentie. Links en rechts
naast die piek zijn echter ook kleinere pieken zichtbaar, die ontstaan zijn
door de rekentechniek. Vooral bij hoge pieken in een bepaalde
frequentieband kunnen hierdoor verhogingen ontstaan in andere
frequentiebanden die niets te maken hebben met hersenactiviteit.
In de praktijk zullen daarom het EEG-signaal en bijbehorend QEEG-profiel
steeds samen worden bekeken. In de software is hierin voorzien door
tijdens de meting het EEG-signaal samen met het QEEG-profiel real-time te
visualiseren. Plotselinge veranderingen in het EEG-signaal kunnen dan
specifieker worden bekeken in het QEEG, en omgekeerd kan ook de vorm
van het EEG-signaal bij plotselinge QEEG-veranderingen snel worden
achterhaald. In de beschrijving van QEEG-profielen voor en na
neurofeedbackbehandeling zal dan ook vaak het originele EEG-signaal
worden getoond zodat de samenhang tussen EEG en QEEG wordt
verduidelijkt.

4.7 QEEG als basis voor neurofeedback
QEEG vormt door de kwantificatie de basis voor neurofeedback. Alhoewel
het kijken naar een EEG-signaal in principe ook al neurofeedback is, is de
techniek van neurofeedback meestal gebaseerd op QEEG-profielen (Striefel
2006). Neurofeedback is de real-time visualisatie van magnitudes van
bepaalde QEEG-frequentiebanden voor de patiënt. De gevisualiseerde
magnitude is meestal het verschil tussen een vooraf ingestelde grenswaarde
en de daadwerkelijke magnitude van een frequentieband zodat de patiënt
altijd het verloop van de banden ziet als positieve of negatieve feedback en
niet hoeft na te denken over de richting waarin een band getraind moet
worden. Bij neurofeedback wordt voor ieder tijdsinterval een
frequentieband berekend en gevisualiseerd. Het tijdsinterval is instelbaar en
wordt standaard ingesteld op 0,1 seconde. Dit betekent dat 10 keer per
seconde een spectrum wordt berekend en de waarde van de ingestelde
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neurofeedbackband wordt berekend en gevisualiseerd in een animatie.
Deze berekening gebeurt met een STFT, waarbij de instellingen van de STFT
zo zijn gekozen dat deze met minimale vertraging de frequentiebanden kan
berekenen.

4.7.1 Mind state en brain state
Behalve dat neurofeedback in feite een visualisatie van QEEG-profielen is, is
het QEEG ook belangrijk als meetinstrument bij de voormeting en nameting.
Tijdens de voormeting wordt met behulp van de anamnese de hoofdklacht
in kaart gebracht. Op basis van de hoofdklacht wordt een gevalideerde
vragenlijst geselecteerd. De hierop volgende QEEG-meting heeft als doel om
te onderzoeken of de hersenactiviteit afwijkingen vertoont die
samenhangen met de hoofdklacht. De klacht is op het niveau van mind
state, de gemeten hersenactiviteit beschrijft de brain state. Het doel van de
voormeting is het leggen van de relatie tussen mind state en brain state. De
relatie tussen klachten en QEEG-profielen is veel sterker dan tussen DSM-IVcriteria en QEEG-profielen, waardoor clustering van klachten op basis van
QEEG vaak een betere optie is (Johnstone, Gunkelman et al. 2005).
Hoofdstuk 5 beschrijft verder op welke manier QEEG-profielen (brain states)
samenhangen met klachten (mind states). Indien de resultaten van
anamnese en vragenlijst overeenkomen met het gemeten QEEG-profiel kan
gestart worden met neurofeedback. Indien de klachten niet gerelateerd
kunnen worden aan het gemeten QEEG-profiel wordt geen behandeling
gestart aangezien dan geen behandelbare parameters kunnen worden
gevonden. Het QEEG-profiel bepaalt vervolgens ook de
behandelparameters: welke frequentieband is het meest afwijkend en in
welke mate, en op welke locatie op het hoofd is deze afwijking het meest
aanwezig. Tijdens neurofeedback worden deze frequentiebanden getraind
en wordt de voortgang hiervan nauwkeurig bijgehouden (zie paragraaf 6.4).
Na het behandeltraject worden de mind state en brain state opnieuw
gemeten met behulp van vragenlijsten en de QEEG-meting respectievelijk.
De verandering in QEEG-profiel wordt hierbij gerelateerd aan de
verandering in vragenlijsten en natuurlijk de subjectieve ervaring van de
patiënt.
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Samengevat wordt QEEG dus ingezet voor:
∗
∗
∗
∗

de keuze wel/niet behandelen met neurofeedback
het bepalen van behandelparameters van neurofeedback
(frequentieband, trainingswaarde, trainingslocatie)
het bepalen van behandeleffecten op de feedbacklocatie tijdens de
neurofeedbacksessies
het evalueren van de behandeleffecten op hersenniveau aan het eind
van het behandeltraject

voormeting
mind state

behandeling

vragenlijsten

nameting
vragenlijsten

neurofeedback

brain state

QEEG

QEEG

Figuur: Overzicht van de primaire processen van een neurofeedbacktraject. Via neurofeedback
wordt hersenactiviteit gevisualiseerd en geconditioneerd wat resulteert in veranderingen in de
toestand van de hersenen (brain state). Door deze veranderingen verminderen of verdwijnen
klachten (mind state). QEEG vormt de basis voor de voormeting, behandeling en nameting.

4.7.2 Toestanden van hersenactiviteit
Hersenactiviteit is continu in verandering. Veel van deze veranderingen zijn
plotseling, zoals het in slaap vallen en de diverse overgangen tussen
slaapfases. Maar ook tijdens wakkere toestand blijken de hersenen
verschillende vormen van activiteit te laten zien. Een bepaalde vorm van
activiteit wordt toestand genoemd. Toestanden kunnen bepaald worden op
basis van het visuele EEG-signaal, maar kunnen ook worden afgeleid van het
QEEG. Vaak is het bepalen van een toestand arbitrair, maar er komen steeds
meer mathematische beschrijvingen van hersenactiviteit die het
kwantificeren van toestanden verbeteren.
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Het indelen van hersenactiviteit in toestanden is nuttig om de
neurofeedbackbehandeling te onderbouwen. Bepaalde klachten en
ziektebeelden kunnen worden beschreven als afwijkende toestanden van
hersenactiviteit. Een migraine-aanval is hier een goed voorbeeld van: de
aanval wordt gekenmerkt door veranderingen in het QEEG-profiel. Dit
migraine-specifiek profiel kan worden beschreven als een aparte toestand.
In migraine-vrije periodes krijgt de patiënt tijdens neurofeedbackbehandelingen positieve feedback zodra de toestand van de hersenen
afwijkt van de migrainetoestand, en negatieve feedback zodra de gemeten
toestand meer richting de migrainetoestand gaat (zie onderstaand figuur).

Figuur: Toestanden in de hersenen. In de linker figuur is schematisch weergegeven hoe een
normale toestand via discrete stappen overgaat in een migrainetoestand. Na de migraineaanval veranderen de toestanden langzaam weer richting een normatieve toestand. De
tijdsbasis van dit proces kan uren tot dagen zijn. Indien we echter inzoomen op de normatieve
toestand, zien we dat deze ook weer bestaat uit allerlei kleinere toestanden (rechter figuur).
Deze kleine fluctuaties vinden plaats binnen seconden en minuten en zijn de basis voor
neurofeedback: zodra de toestand van de hersenen afwijkt van de normatieve toestand in de
richting van de migrainetoestand, ziet de patiënt negatieve feedback op het computerscherm
(rode mintekens in rechter figuur). Iedere keer dat de hersenactiviteit echter terug gaat richting
de gewenste normatieve toestand resulteert dit in positieve feedback (groene plustekens in
rechter figuur).

Voor de indeling in toestanden is het noodzakelijk om te weten wat normale
en afwijkende toestanden zijn, vertaald in QEEG-profielen. Het volgend
hoofdstuk staat geheel in het teken van de wetenschappelijke informatie die
beschikbaar is over QEEG-profielen bij gezonde personen en personen met
een psychopathologie. Het QEEG-profiel vormt dus een marker voor
normale en afwijkende toestanden in de hersenen. Voor eerder genoemd
voorbeeld wordt bijvoorbeeld het QEEG-profiel vlak voor of tijdens een
migraine-aanval gemeten. Onderstaand EEG-signaal en bijbehorend QEEGprofiel zijn gemeten tijdens een migraine-aanval en een aanvalvrije periode
van een vrouwelijke proefpersoon.
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Figuur: De EEG-signalen van een persoon in rust in normale toestand (bovenste signaal) en
tijdens een migraine-aanval (onderste signaal). Typerend voor de migrainetoestand bij deze
patiënt is de verlaagde positie van het gehele EEG-signaal onder de 0-lijn (negatieve slow
cortical potential).

Uit de EEG-meting en het QEEG-profiel blijkt dat de migrainetoestand zich
van de normale toestand onderscheidt door een verlaging van de basislijn
van het EEG (negatieve slow cortical potential, SCP) en een verhoogd
aandeel van beta2-golven. Deze verschillen waren het duidelijkst aanwezig
op de F3-locatie. Voor de neurofeedbackbehandeling betekent dit dat de
SCP en beta2-activiteit op de F3-locatie trainingsparameters zijn. Aangezien
de SCP het meest afwijkend is, zal deze de primaire trainingsparameter
worden. Neurofeedback zal bij deze persoon worden uitgevoerd in
aanvalvrije periodes. Ieder moment dat het EEG-signaal beneden de 0-lijn
komt, resulteert dit in negatieve feedback. Ieder moment dat het EEGsignaal precies op de 0-lijn blijft, krijgt de patiënt positieve feedback. De
mate van negatieve of positieve feedback hangt af van de grensinstellingen
van de therapeut (zie paragraaf 6.3.6).
De koppeling tussen waardes van de QEEG-voormeting en instellingen en
verloop van de neurofeedbackbehandeling komt in hoofdstuk 6 aan bod. De
toestanden die voorkomen in de hersenen vormen hierbij het theoretische
kader.
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HOOFDSTUK 5. QEEG-profielen
QEEG-profielen vormen de basis voor neurofeedback. Sinds de introductie
van computers zijn talloze wetenschappelijke studies uitgevoerd om QEEGprofielen in rust en tijdens taken te onderzoeken, zowel bij gezonde
proefpersonen als bij personen met klachten en ziektebeelden. In dit
hoofdstuk worden eerst QEEG-profielen in rust en tijdens taken van
gezonde personen beschreven, gevolgd door een beschrijving van QEEGprofielen bij pathologieën.

5.1 QEEG-profielen bij gezonde proefpersonen
Om te weten te komen welke QEEG-profielen typisch zijn voor bepaalde
klachten en pathologieën dient er eerst inzicht te zijn in normale profielen
die afkomstig zijn van normatieve EEG-data. Normatieve data worden
meestal verkregen door groepen personen zonder klachten of ziektebeelden
te meten en deze QEEG-data in een database te verzamelen (Congedo,
Lubar et al. 2004; Johnstone, Gunkelman et al. 2005). De database bestaat
dan uit gemiddelde waardes met bijbehorende standaarddeviaties per
frequentieband voor diverse leeftijdsgroepen (Lubar, Congedo et al. 2003).
Deze normatieve waardes worden gemeten op diverse locaties op het hoofd
tijdens rust met de ogen gesloten en geopend. Uit diverse studies is ook
bekend hoe de QEEG-profielen van rustmetingen veranderingen zodra
cognitieve of lichamelijke taken worden uitgevoerd (Gomez, Vazquez et al.
1998; Barthel and Weiss 2002; Harmony, Fernandez et al. 2004; Deslandes,
Veiga et al. 2005).
QEEG blijkt een betrouwbaar meetinstrument te zijn indien via de juiste
technieken wordt gemeten. Bovendien moet voldoende lang worden
gemeten: minimaal 40 seconden zijn nodig om een betrouwbaar gemiddeld
QEEG-profiel van een rusttoestand te berekenen (Gudmundsson, Runarsson
et al. 2007). In onderstaande tabel staan de waardes voor de
betrouwbaarheid van frequentiebanden voor frontale, centrale, pariëtale en
occipitale locaties. De range van de uitkomsten van de betrouwbaarheid is
van 0 tot 1, waarbij geldt dat hoe hoger het getal, hoe hoger de
betrouwbaardheid.
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Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de betrouwbaarheid het laagst is op
frontale locaties. Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat
betrouwbaarheidswaardes sterk afhankelijk zijn van de gebruikte
apparatuur en meetopstelling.

Figuur: De betrouwbaar van diverse frequentiebanden gemeten op diverse locaties (Bron:
(Gudmundsson, Runarsson et al. 2007).

Om ook veranderingen van QEEG-profielen binnen een meting te kunnen
karakteriseren, bijvoorbeeld om long-range temporal correlations te
berekenen (zie paragraaf 3.5.6), zijn rustmetingen van minimaal twee
minuten noodzakelijk (Brismar 2007).
Het QEEG-profiel blijkt bij volwassenen ook stabiel te zijn gedurende een
langere periode. De variabiliteit van profielen van volwassen personen over
een termijn van enkele jaren is minimaal, waardoor QEEG-profielen van
herhaalde metingen van één persoon met elkaar vergeleken kunnen
worden(Kondacs and Szabo 1999). Bij kinderen en ouderen is dit niet het
geval, aangezien het QEEG bij deze groepen een weerspiegeling is van
neurale rijping en degeneratie respectievelijk.

5.1.1 QEEG-profielen in rust
De basistoestand van de hersenen wordt gemeten in zittende positie met de
ogen gesloten. Zelfs als de hersenen zich in deze rusttoestand bevinden
blijken ze zeer veel energie te verbruiken. Het energieverbruik van de
hersenen is 20 % van het totale energieverbruik van het lichaam. Het
uitvoeren van een cognitieve taak blijkt slechts 1-5 % van het totale
energieverbruik van de hersenen in rust te vergen, wat betekent dat de
rustactiviteit een belangrijke factor is voor het verwerken van informatie
door de hersenen (Raichle and Snyder 2007). Tot voor kort werden vooral
gemiddelde waardes van frequentiebanden gebruikt om typische QEEGprofielen in rust te beschrijven. Deze techniek, die nog steeds wordt
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toegepast om behandelparameters voor neurofeedback te bepalen, leidt tot
gemiddelde waardes voor de diverse banden. De laatste jaren is echter
steeds meer interesse ontstaan in de dynamiek van het QEEG: hoe is de
variatie van de frequentiebanden tijdens de meting? De
neurofeedbacktherapeut is gedurende neurofeedback steeds met deze
vraag bezig. Terwijl de patiënt zijn of haar hersenactiviteit ziet op een
monitor, observeert de therapeut het EEG-signaal en het bijbehorende
QEEG-profiel. Geen enkele patiënt laat gedurende een neurofeedbackronde
exact hetzelfde profiel zien. In plaats daarvan variëren de magnitudes van
de diverse golven continu, wat de veranderingen van toestanden in de
hersenen in rust weerspiegelen. De hersenen in rust zijn dus niet in rust:
allerlei gebieden blijven met zichzelf en met andere gebieden
communiceren. Deze rusttoestand bepaalt ook de manier waarop de
hersenen reageren op taken die uitgevoerd dienen te worden. Een
rusttoestand die gekenmerkt wordt door een hoog aandeel van beta2golven leidt tot een andere resultaat bij een cognitieve taak dan een
rusttoestand die gekenmerkt wordt door het komen en gaan van alfagolven.
Dit is de reden dat het kwantificeren van de rusttoestand via QEEG een
sensitief en specifiek meetinstrument kan zijn voor bepaalde klachten en
ziektebeelden.

Het QEEG-profiel in rust is een sensitief en specifiek meetinstrument
voor psychische klachten en ziektebeelden.

Rustactiviteit van de hersenen van personen in wakkere toestand met de
ogen gesloten wordt gekenmerkt door verhoogde alfa-activiteit op diverse
locaties, afgewisseld met snelle en langzame golven. Alfagolven kunnen
amplitudes hebben van meer dan 30 µV en zijn het hoogste op occipitale
locaties. In het QEEG-profiel kunnen alfagolven echter op meerdere locaties
prominent aanwezig zijn. Alfaverhoging op centrale locaties heeft meestal
betrekking op mu-golven, maar het verschil tussen mu- en alfagolven is niet
zichtbaar in het QEEG. Wel zijn met behulp van de STFT twee golven met
frequenties in het alfabereik te onderscheiden op basis van verschillende
piekfrequenties. Zo kan een STFT-analyse van C3 of C4 twee verschillende
frequenties tonen, waarbij uit visuele inspectie van het EEG-signaal blijkt dat
het occipitale alfagolven en centrale mu-golven betreft.
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Figuur: STFT-plot van een EEG-meting tijdens een taak waarbij de rechter hand wordt geopend
en gesloten (ogen zijn gesloten). Het EEG-profiel van de tegenoverliggende hemisfeer (C3) is
gebruikt om het plot te maken. In het plot is zichtbaar dat de activiteit van alfagolven gesplitst
kan worden in snellere en langzamere golven. De snellere golven hebben hogere amplitudes
en komen voor in groepen, terwijl de langzamere golven lagere amplitudes hebben maar
regelmatiger voorkomen.

Het typische QEEG-profiel van een voormeting in rust laat een hoge
magnitude zien van de alfaband met lagere magnitudes aan weerskanten
voor langzamere en snellere golven. In onderstaand figuur is een EEGsignaal te zien van een gezonde volwassene gemeten op O1 in rust met de
ogen gesloten. De alfagolven zijn zowel in het EEG als in het QEEG duidelijk
zichtbaar. Het aandeel van de overige golven in het QEEG-profiel is relatief
klein.

Figuur: Een rustmeting met de ogen gesloten. De meting is uitgevoerd op O1. Het QEEG-profiel
laat veel alfagolven zien die voorkomen met toe- en afnemende amplitudes. Het QEEG-profiel
van deze periode van 10 seconden laat dan ook een profiel zien waarbij de alfaband de hoogste
amplitude heeft (gemiddeld 34 µV). De vertical asindeling van het EEG-signaal is +/- 60 µV.

QEEG-profielen | 127

De hoge waardes van de alfagolven zijn vooral toe te schrijven aan de
occipitale locatie van de meting. Onderstaand signaal is gelijktijdig met het
vorige signaal gemeten, maar nu op de frontale locatie (F3). Het EEG-signaal
en het bijbehorende QEEG-profiel laten nu veel minder alfa-activiteit zien.
Uit dit voorbeeld blijkt dat er geen typische rustactiviteit bestaat, maar dat
deze onder andere afhankelijk is van de meetlocatie. Frontale locaties laten
ook in rust veelal verhoogde beta-activiteit zien in het ruwe EEG-signaal.
Deze conclusie dient echter met voorzichtigheid te worden genomen:
alhoewel het lijkt alsof er meer betagolven aanwezig zijn op de F3-locatie
dan op de O1-locatie, toont het QEEG-profiel dat beta1 in werkelijkheid
lager was op F3, zowel absoluut (2,7 µV op F3, 8,7 µV op O1) als relatief (8 %
op F3, 12 % op O1).

Figuur: Het EEG-signaal en QEEG-profiel van de meting met ogen gesloten op de F3-locatie. De
verticale schaalindeling is +/- 60 µV.

Zodra de ogen worden geopend, neemt de alfa-activiteit op alle locaties af.
Afhankelijk van de alertheid van de proefpersoon neemt het aandeel van
snelle golven toe (hoge alertheid) of neemt het aandeel van langzame
golven toe (moeheid). Verhoging van het aandeel van langzame golven bij
geopende ogen hoeft geen indicatie te zijn voor klachten of ziektebeelden,
maar kan een afspiegeling zijn van status van de patiënt op het moment van
de meting.
Het omgekeerde geldt eveneens: als de patiënt in rust voor zich uit kijkt en
vervolgens de ogen sluit, zullen de alfagolven toenemen en de betagolven
afnemen. In onderstaand figuur is te zien hoe het sluiten van de ogen leidt
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tot een toename van alfagolven op een pariëtale locatie (P3). Het figuur laat
een EEG-signaal van 10 seconden zien waarbij de proefpersoon op t=10 de
ogen sluit (aangeduid met de witte pijl). Het bovenste QEEG-profiel is van de
eerste 5 seconden (ogen geopend), het onderste QEEG-profiel van de
laatste 5 seconden (ogen gesloten). Uit de QEEG-profielen blijkt dat de
alfagolf toeneemt van gemiddeld 5,9 µV naar 11,3 µV. In het EEG-signaal is
te zien dat deze toename van alfa-activiteit niet direct begint na het sluiten
van de ogen. Het kan enige tijd duren voordat de verhoging waarneembaar
is. Bij het laten uitvoeren van herhaalde pogingen (ogen openen en sluiten)
zal de start van alfagolven steeds dichter bij het moment van sluiten van de
ogen komen te liggen.

Figuur: EEG-signaal met bijbehorende QEEG-profielen. Het bovenste profiel is afkomstig van de
eerste 5 seconden van het EEG-signaal, het onderste profiel van de laatste 5 seconden.

In het algemeen wordt de toename van alfagolven in het QEEG gekoppeld
aan een afname van de activatie van een corticaal gebied gekoppeld aan
een lagere doorbloeding (zie het volgend figuur). Verlaagde alfagolven
duiden op een toename van de activatie van het gemeten gebied, waarbij
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de doorbloeding eveneens is toegenomen. Bij gezonde proefpersonen geldt
dat de waarde van de piekfrequentie van alfa, gemeten in rust, een
omgekeerd verband heeft met de magnitude, wat betekent dat langzamere
alfagolven meestal hogere amplitudes hebben (Koch, Koendgen et al. 2008).
Het voorkomen van alfagolven in rust heeft voordelen voor de cortex,
aangezien deze gesynchroniseerde oscillaties minder energie verbruiken dan
de complexe snellere golven. Verlaagde input uit andere hersenregio’s leidt
er dan toe dat een corticaal gebied efficiënter werkt (Moosmann, Ritter et
al. 2003).

Figuur: Een EEG-signaal met bijbehorende haemodynamische respons gemeten boven de
occipitale cortex. Het bovenste signaal is de hoeveelheid zuurstofarm haemoglobine (verticale
as) uitgezet tegen de tijd (horizontale as), gemeten met Near InfraRed Spectroscopy (NIRS). Het
onderste signaal is het EEG dat gelijktijdig gemeten is boven dezelfde locatie. De groene lijn
markeert in beide signalen het tijdstip van het sluiten van de ogen. In het EEG-signaal zijn al na
1 seconden alfagolven zichtbaar. De doorbloeding reageert pas na ruim 7 seconden, wat in het
bovenste signaal te zien is als een toename van zuurstofarm bloed.

Bij ouderen blijkt er een verband te bestaan tussen verhoogde thetagolven
en cognitieve achteruitgang (Stomrud, Hansson et al. 2010). Veranderingen
in snelheid tijdens cognitieve taken blijkt vooral samen te hangen met
verhoogde thetagolven aan de rechter achterkant van het hoofd.
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5.1.2 QEEG-veranderingen tijdens taken
Het QEEG-profiel verandert zodra de proefpersoon taken uitvoert. In
algemene zin geldt dat het QEEG-profiel een verhoogde activatie laat zien
tijdens een taak op locaties die worden ingezet bij het uitvoeren van de
betreffende taak. Het meest opvallend is een verhoging van snelle
frequenties, met name beta1-golven, die gepaard gaat met een verlaging
van langzame frequenties zoals alfa- en thetagolven (Buckelew, DeGood et
al. 2009). Het uitvoeren van een cognitieve taak wordt dan ook gezien als
het aanpassen van de rustactiviteit van de hersenen (Gomez, Vazquez et al.
1998). Dit betekent dat het uitvoeren van de taak afhankelijk is van de
rusttoestand op dat moment. Het is daarom belangrijk om het QEEG-profiel
van een taak te relateren aan het QEEG-profiel in rust en niet als een op
zichzelf staande uitkomst te interpreteren. Naast algemene QEEGveranderingen blijken ook specifieke veranderingen in bepaalde frequenties
op te treden bij aandachtstaken (Harmony, Fernandez et al. 2004). Deze
specifieke veranderingen zijn echter sterk afhankelijk van de uitgevoerde
taak, waardoor de meerwaarde voor het herkennen van afwijkingen bij
ziektebeelden beperkt is.
Bij het meten is het belangrijk om een vaste volgorde van meetcondities aan
te houden. Meestal wordt begonnnen met de meting met de ogen gesloten,
aangezien dit de meest basale toestand van de hersenen weerspiegelt bij
wakkere personen. De volgende conditie is de meting met de ogen geopend,
gevolgd door de taak. Bij deze volgorde zal in toenemende mate beta1activiteit zichtbaar zijn en steeds minder alfa-, theta- en delta-activiteit.
Vooral in de frontale cortex is het uitblijven van deze versnelling van het
EEG bij taken een marker voor bepaalde klachten. Ook het beoordelen van
de veranderingen in QEEG-profielen in omgekeerde richting is belangrijk:
het aandeel alfa-, theta- en deltagolven dient bij de transitie van taak naar
rust met ogen geopend en uiteindelijk rust met ogen gesloten hoger te
worden.
Indien moeilijke taken worden opgelegd aan de patiënt kan het voorkomen
dat extra capaciteit wordt gevraagd van bepaalde gebieden wat kan leiden
tot verhoogde beta2-activiteit. Dit hoeft niet altijd als afwijkend te worden
beschouwd aangezien kortdurende episodes van verhoogde activiteit
functioneel en dus niet schadelijk zijn. In sommige gevallen kan deze
verhoging, afhankelijk van de mate en locatie, echter wel kenmerkend zijn
voor klachten (zie paragraaf 5.2).
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Cognitieve taken gaan gepaard met een verlaging van de theta/beta-ratio op
frontale locaties. Taken waarbij visuele informatie wordt verwerkt leiden
bovendien tot een verlaging van de theta/beta-ratio op occipitale locaties.
Motorische taken inhiberen de alfaband op centrale locaties (mu-ritme),
waarbij de inhibitie aan de tegenovergestelde kant plaatsvindt van de
beweging. Een beweging van de linker hand leidt bijvoorbeeld tot reductie
van mu-golven van de rechter hemisfeer (C4). In rust vertonen de
motorische gebieden C3 en C4 een bepaalde mate van koppeling, die
afneemt bij een beweging van een hand. Het uitvoeren van een eenvoudige
beweging zoals openen en sluiten van de hand resulteert in onafhankelijke
informatieverwerking in de linker en rechter motorische cortex (zie
onderstaande figuur).

*

Figuur: De mate van koppeling tussen C3 en C4 tijdens rust en bewegingsvoorstelling. Op de
horizontale schaal is de tijd weergegeven in seconden, de vertical schaal de mate van koppeling
(genormaliseerd). De proefpersoon heeft gedurende de eerste 10 seconden stil gezeten met de
ogen geopend. Op tijdstip t=10, aangeduid met een asterisk, begint de persoon met het openen
en sluiten van de rechter hand in een 1 Hz ritme. In het figuur is de afname van de koppeling
tijdens de motorische taak zichtbaar vanaf dit tijdstip.

Indien de taak die de proefpersoon dient uit te voeren erg moeilijk is en de
proefpersoon vooraf weet welke taak uitgevoerd dient te worden, dan zal
de alfa-activiteit boven de actieve gebieden vlak voor de taak toenemen, om
vervolgens af te nemen tijdens de taak (Min and Herrmann 2007). Bij
standaardtaken die niet al te moeilijk zijn zal de alpha2-activiteit (10-12 Hz)
afnemen voordat de taak begint, wat geïnterpreteerd kan worden als
anticipatie (Klimesch, Doppelmayr et al. 2006). De proefpersoon dient ook
dan wel vooraf te weten welke taak uitgevoerd dient te worden.
Alfaverhoging kan optreden in gebieden die actief geïnhibeerd worden door
andere gebieden. Voor het uitvoeren van sommige taken is het belangrijk
om gebieden van elkaar te scheiden (segregatie, zie paragraaf 4.3.4), wat bij
EEG-metingen zichtbaar wordt als lokaal verhoogde alfagolven.
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Figuur: Schematische voorstelling van inhibitie van nabijgelegen corticale gebieden. De groene
kolom representeert een actieve corticale kolom die tijdens een taak informatie verwerkt,de
rode kolom representeren gebieden die geïnhibeerd worden. Het verwerken van specifieke
informatie gaat vaak beter als de actieve kolom omliggende kolommen inhibeert (segregatie).
Ook op macroniveau kunnen hele gebieden door segregatie voorbijgaand geïnhibeerd worden,
wat in het QEEG te zien is als verhoogde alfagolven.

De invloed van cafeïne op QEEG-profielen in rust
Alhoewel QEEG-veranderingen door psychofarmaca worden beschreven in
de volgende paragraaf, is het toch belangrijk om reeds op deze plaats de
effecten van cafeïne op hersenactiviteit te beschrijven. Cafeïnehoudende
dranken worden zo veelvuldig genuttigd dat kennis van de QEEG-effecten
noodzakelijk is. Tijdens een intake dienen de gemeten waardes altijd in het
licht te worden gezien van koffieconsumptie vlak voor de meting. Cafeïne
stimuleert de activiteit van de hersenen, wat te zien is als een reductie van
alfagolven over de hele schedel in rust (Deslandes, Veiga et al. 2005). Bij
lichte doseringen is dit effect vooral te zien bij metingen met de ogen open,
bij hogere doseringen ook met de ogen gesloten. Indien personen die
regelmatig koffie drinken hiermee stoppen, treden ook veranderingen op in
het QEEG: verhoogde theta- en verlaagde betagolven op alle locaties,
verhoogde deltagolven op frontale locaties, en verlaagde gemiddelde
frequenties van alfa- en betagolven (Reeves, Struve et al. 2002). Deze
veranderingen gaan meestal gepaard met typische klachten zoals hoofdpijn,
vermoeidheid, verminderde alertheid, irritatie en stemmingsstoornissen
(Juliano and Griffiths 2004).
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QEEG-veranderingen bij bewustzijnsverlies
QEEG-profielen blijken ook te veranderen zodra personen het bewustzijn
verliezen. In studies is dit effect onderzocht door proefpersonen onder
anaesthesie te meten (Gugino, Chabot et al. 2001). Lichte sedatie blijkt
gepaard te gaan met verlaagde alfa-activiteit op locaties achter op het hoofd
en verhoogde beta-activiteit (12,5 – 25 Hz) op centrale en frontale locaties.
Hoe dieper de sedatie, hoe meer alfa- en in mindere mate delta- en
thetagolven prominent in de frontale schors aanwezig zijn. Zodra het
bewustzijn wordt verloren, neemt het aandeel delta- en thetagolven toe in
de frontale cortex en verspreidt deze toename zich naar de rest van de
locaties op het hoofd. Zodra personen weer tot bewustzijn komen,
veranderen de QEEG-profielen weer richting normale waardes.

5.2 QEEG-profielen bij klachten en pathologieën
Sinds de introductie van digitale EEG’s zijn op grote schaal frequentieanalyses uitgevoerd van EEG-signalen. Diverse ziektebeelden die geen of
weinig veranderingen in het EEG-signaal lieten zien, bleken plotseling wel
samen te gaan met veranderingen in QEEG-profielen. Deze paragraaf zal een
overzicht geven van de publicaties op het gebied van QEEG-profielen bij
diverse klachten en ziektebeelden. Een goede kennis over de samenhang
tussen ziektebeelden en QEEG is van groot belang, aangezien afwijkende
QEEG-profielen de basis vormen voor behandelparameters van
neurofeedbackbehandelingen. Over het algemeen blijkt dat QEEG-profielen
bij personen met psychopathologieën anders zijn dan bij gezonde personen.
Alhoewel het meer frequent voorkomen van langzame golven een veel
voorkomende marker is, kunnen ook allerlei andere veranderingen zichtbaar
zijn bij de diverse pathologieën (Coutin-Churchman, Anez et al. 2003). De
hier beschreven profielen hebben betrekking op veranderingen in
hersenfunctie die niet specifiek gekoppeld hoeven te zijn aan één bepaalde
pathologie, maar veel meer samenhang hebben met ervaren klachten en
veranderd gedrag. Toch is classificatie van QEEG-profielen bij
psychopathologieën mogelijk. Bij een aantal ziektebeelden zoals ADHD en
depressie zijn reeds vele studies verricht en kan dus een goed overzicht
worden gegeven van de meerwaarde van QEEG als ondersteuning van de
diagnostiek en basis voor neurofeedback. Bovendien worden bij deze
ziektebeelden ook de fysiologische onderbouwing van de geobserveerde
QEEG-profielen beschreven en de invloed van veel gebruikte medicatie. Van
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andere ziektebeelden is veel minder bekend maar zal toch de beperkte
kennis worden beschreven om aanknopingspunten te vinden voor
neurofeedback. De effectiviteit van neurofeedback bij de hier beschreven
ziektebeelden komt in hoofdstuk 6 aan bod. De beschreven profielen zijn
gebaseerd op rustmetingen met ogen gesloten, tenzij anders vermeld. Voor
het onderscheiden van QEEG-profielen bij de diverse ziektebeelden zijn
uitgebreide QEEG-metingen met 19 elektrodes vaak niet nodig, maar kan
worden volstaan met minder elektrodes (Hammond, Walker et al. 2004). In
de resultaten wordt beschreven op welke locaties QEEG-veranderingen
zichtbaar zijn, zodat voor- en nametingen efficiënt kunnen worden
uitgevoerd. De QEEG-profielen worden eerst beschreven bij
ontwikkelingsstoornissen, gevolgd door stemmingsstoornissen,
angststoornissen, hoofdpijn. Tenslotte worden QEEG-profielen van allerlei
andere ziektebeelden beschreven die niet tot deze hoofdcategorieën horen.
Dezelfde indeling in pathologieën wordt ook in hoofdstuk 6 gebruikt.

5.2.1 Ontwikkelingsstoornissen

ADHD
Veruit de meeste QEEG-studies zijn verricht bij ADHD-kinderen. Diverse
onderzoeksgroepen hebben QEEG-profielen in rust van ADHD beschreven.
Bovendien is steeds meer informatie beschikbaar over veranderde QEEGprofielen tijdens taken. Veranderingen in EEG-signalen bij ADHD zijn al jaren
geleden beschreven (Barry, Clarke et al. 2003). EEG-signalen bij ADHDkinderen in rust vertonen delta- en thetagolven met verhoogde amplitudes
(Matsuura, Okubo et al. 1993). Bovendien komen deltagolven vaker voor.
10% van de ADHD-kinderen vertoont epileptiforme activiteit (Fonseca,
Tedrus et al. 2008). Deze kan bestaan uit spike-wave complexen met een
frequentie van 3-4 Hz en een duur van 1 seconde. Ook vertonen de EEG’s
van ADHD-kinderen vaker zogenaamde spikes op centrale locaties (Duane
2004), rechts-frontale en -temporale regio’s en pariëtale regio’s (Fonseca,
Tedrus et al. 2008). Deze spikes komen vaker voor bij ADHD-kinderen met
hyperactiviteit en impulsiviteit (Becker, Sinzig et al. 2004). Kinderen met
spikes op centrale locaties (Rolandic spikes) scoren slechter bij diverse
cognitieve taken en vertonen meer impulsief gedrag en verminderde
inhibitie (Holtmann, Matei et al. 2006). Kinderen met ADHD blijken een
verhoogde kans te hebben op incidentele epileptische insulten.
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QEEG-profielen kunnen deze uitkomsten nog nader specificeren: bij
kinderen met ADHD zijn deltagolven vooral aan de achterzijde van het hoofd
verhoogd (Clarke, Barry et al. 2001), maar relatieve deltagolven kunnen op
frontale locaties verlaagd zijn (Magee, Clarke et al. 2005). Zowel de absolute
als relatieve thetagolven zijn verhoogd op voornamelijk frontale en centrale
locaties (Bresnahan, Anderson et al. 1999; Clarke, Barry et al. 2001;
Bresnahan and Barry 2002; Barry, Clarke et al. 2003; Bush, Valera et al.
2005; Magee, Clarke et al. 2005). Vaak wordt verminderde relatieve alfa- en
beta1-activiteit waargenomen op posteriore locaties, waarbij alfa1-golven
(8-10 Hz) wel verhoogd kunnen zijn (Clarke, Barry et al. 2001). Dit resulteert
in een relatieve vertraging binnen de alfaband, wat betekent dat de
gemiddelde frequentie of de piekfrequentie binnen de band lager is (Bush,
Valera et al. 2005). Bij metingen met ogen geopend blijken de absolute en
relatieve alfagolven op frontale en posteriore locaties verhoogd te zijn
(Lazzaro, Gordon et al. 1999). Verhoogde thetagolven blijken bij alle
leeftijden voor te komen en variëren niet veel tussen leeftijdscategorieën
van kinderen. De veranderingen in beta1-golven blijken af te nemen met
toenemende leeftijd van de ADHD-ers (Boutros, Fraenkel et al. 2005).
Verlagingen in beta1-golven blijken nauw samen te hangen met
aandachtsproblematiek en impulsiviteit (Cho, Kim et al. 2004). Behalve de
individuele frequentiebanden is ook de totale power van het QEEG bij ADHD
verhoogd op frontale en centrale locaties (Magee, Clarke et al. 2005).
Niet bij alle ADHD-ers zijn betagolven verlaagd in rust. Bij een kleine
subgroep blijken verhoogde betagolven voor te komen (Clarke, Barry et al.
2001; Boutros, Fraenkel et al. 2005). Deze verhoging duidt bij deze groep op
een hyperarousal, die verder gekenmerkt wordt door een verlaagde
alfa/beta-ratio op diverse locaties van de cortex (Friel 2007).
Op basis van al deze onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat ADHD meestal
gepaard gaat met een verhoging van thetagolven en een verlaging van
beta1-golven kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste QEEGuitkomstmaat bij ADHD de theta/beta-ratio is. De theta/beta-ratio wordt
berekend door de magnitude van de thetagolven te delen door de
magnitude van de betagolven. Een hogere ratio betekent dus een lagere
activatie van de cortex, en een lagere ratio betekent relatief meer beta1golven ten opzichte van thetagolven en dus een hogere activatie. Bij ADHD
blijkt deze ratio in rust verhoogd te zijn op alle locaties en is hiermee de
beste marker voor ADHD (Clarke, Barry et al. 2001; Bresnahan and Barry
2002; Barry, Clarke et al. 2004; Penberthy, Cox et al. 2005). Een verhoogde
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theta/beta-ratio duidt op een verlaagde arousal bij ADHD en betekent dat in
corticale gebieden informatie langzamer wordt verwerkt (Butnik 2005). De
grootste verhoging van deze ratio is te zien op frontale en centrale locaties
(Lubar 1991; Chabot, di Michele et al. 2001). De theta/beta-ratio bij ADHDers verlaagt met toenemende leeftijd (Bresnahan and Barry 2002).

De verhoogde theta/beta-ratio op frontale en centrale locaties is de
belangrijkste QEEG-marker van ADHD.

Ook de delta/theta- en theta/alfa-ratio’s zijn bij ADHD vaak verhoogd
(Clarke, Barry et al. 2001; Barry, Clarke et al. 2002). Binnen de
frequentiebanden zijn ook afwijkingen zichtbaar in de gemiddelde
frequenties, wat gevisualiseerd kan worden via all-bins. De ADHD-groep
heeft daardoor behalve in de eerder genoemde alfaband ook een lagere
gemiddelde frequentie in de betaband en een hogere gemiddelde
frequentie in de deltaband dan gezonde controlepersonen (Barry, Clarke et
al. 2002).
Een andere belangrijke verandering in het QEEG bij ADHD is een ontregeling
van slow cortical potentials (SCP) (Heinrich, Gevensleben et al. 2007; Leins,
Goth et al. 2007). Deze SCP’s kunnen veelvuldig voorkomen en zijn zichtbaar
als zeer langzame veranderingen waarbij het EEG-signaal zich boven of
beneden de 0-lijn bevindt. De verhoogde variabiliteit in SCP’s hangt samen
met dysregulatie van arousal bij ADHD-ers.
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Figuur: EEG-signaal en QEEG-profiel van een kind met ADHD. De meting is uitgevoerd bij een
jongen van 8 jaar met ADHD, in rust met de ogen gesloten. Alhoewel het kind medicatie had
genomen, waren nog steeds veel laagfrequente golven in het EEG en QEEG aanwezig. In
bovenstaand QEEG-profiel gemeten op C3 is ook de alfaverhoging goed zichtbaar (41,1 µV
gemiddeld), die gepaard ging met een verlaging van de piekfrequentie (te zien in all bins). De
verticale asindeling van het EEG-signaal is +/- 110 µV.

De QEEG-profielen verschillen binnen de totale ADHD-groep. In het
algemeen blijken de QEEG-afwijkingen bij ADHDcom (gecombineerd type)
groter te zijn dan bij ADHD- (onoplettend type). Kinderen met ADHDcom
hebben hogere thetagolven en lagere betagolven, terwijl alfagolven
overeenkomen met de observaties bij ADHD- (Clarke, Barry et al. 2002). Bij
ADHD- blijken de verhoogde thetagolven vooral voor te komen in frontale
en temporale regio’s, terwijl de betagolven vooral temporaal en posterior
afwijkend zijn (Chabot, di Michele et al. 2001; Clarke, Barry et al. 2001). De
verhoogde theta/beta-ratio is bij ADHD- in de frontale en temporale cortex
het best observeerbaar. De theta/alfa-ratio verhoogt bij ADHDcom van
centraal naar frontaal, bij ADHD- vermindert de activiteit van centraal naar
frontaal (Clarke, Barry et al. 2001). De ADHDcom-groep van jongens kan op
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basis van QEEG verder ingedeeld worden in drie subgroepen (Magee, Clarke
et al. 2005): één groep (47,8 %) heeft verhoogde thetagolven frontaal en
centraal en verlaagde delta- en alfagolven frontaal. Een tweede groep (36
%) bestaat uit jongens met verhoogde QEEG-power en thetagolven en
verminderde alfa- en betagolven op alle locaties. De derde groep (16,2 %)
bestaat tenslotte uit verhoogde QEEG-power frontaal en centraal, verlaagde
delta- en alfagolven frontaal, verlaagde thetagolven frontaal en centraal en
verhoogde betagolven op alle locaties. De groep ADHD- is op basis van
QEEG-profielen ook verder in te delen in twee subgroepen: een groep met
veelvuldig voorkomende thetagolven met hoge amplitudes, samen met
veranderingen in delta- en betagolven (68%), en een groep met verhoogde
langzame activiteit en veranderingen in snelle golven (32%) (Clarke, Barry et
al. 2002). ADHD-ers met oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD)
blijken hogere thetagolven in de linker hemisfeer en een lagere EEG-power
in de rechter hemisfeer te hebben dan de hoofdgroep ADHD (Clarke, Barry
et al. 2002). ADHD-ers met een leesstoornis hebben meer relatieve
thetagolven en minder relatieve alfagolven op met name frontale locaties
(Clarke, Barry et al. 2002). Bovendien blijken ze een hoger aandeel aan
deltagolven te hebben aan de achterzijde van het hoofd.
Meisjes met ADHD vertonen specifieke afwijkingen in het QEEG-profiel
(Clarke, Barry et al. 2007). Ze hebben een algemeen verhoogde power in het
totale EEG en in de absolute delta- en thetabanden. De relatieve
thetagolven zijn vooral verhoogd op frontale locaties, terwijl hier de
relatieve delta- en betagolven verlaagd zijn. Meisjes met ADHD zijn op basis
van QEEG onder te verdelen in twee groepen: een grote groep van 96% met
verhoogde totale EEG-power, meer relatieve thetagolven en minder
relatieve delta- en betagolven dan controlekinderen; en een kleine groep
van 4% met een veelvuldig voorkomen van hoge thetagolven, waarbij alle
andere golven ook afwijkingen vertonen (Clarke, Barry et al. 2003).
Jongens met ADHD in de pubertijd laten verhoogde absolute en relatieve
thetagolven zien op alle locaties, waarbij de theta/beta-ratio ook overal
verhoogd is (Hobbs, Clarke et al. 2007). Deze verhogingen zijn het grootst op
posteriore locaties. Deltagolven blijken bij deze groep ook verhoogd te zijn
op met name frontale locaties. Bij pubers zijn ook verschillen in de QEEGprofielen in rust te meten tussen meisjes en jongens (Hermens, Kohn et al.
2005). Terwijl bij jongens thetagolven op alle locaties verhoogd zijn in rust,
zijn de thetagolven bij meisjes vooral verhoogd op frontale locaties.
Bovendien zijn bij meisjes betagolven (14,5 – 30 Hz) op locaties achter op

QEEG-profielen | 139

het hoofd verlaagd, maar op frontale locaties licht verhoogd. Op Cz en Pz
zijn deze betagolven bij meisjes met ADHDcom hoger dan bij ADHD-. Bij
jongens is beta-activiteit op Fz bij ADHDcom hoger dan bij ADHD-.
Alfagolven kunnen in de pubertijd bij ADHD-ers toenemen, maar nemen
meestal af in de volwassen leeftijd (Loo and Barkley 2005).
Bij volwassenen met ADHD vertoont het QEEG nog steeds afwijkingen ten
opzichte van leeftijdsgerelateerde gezonde controlepersonen. Er is meer
relatieve delta-activiteit observeerbaar op alle locaties en minder absolute
en relatieve betagolven op locaties rondom de middellijn (Fz, Cz, Pz). Het
aandeel van thetagolven en de theta/beta-ratio zijn bij volwassenen met
ADHD eveneens verhoogd (Thompson 2005; White 2005). Bij deze groep
kan aan de rechter achterzijde van het hoofd wel verhoogde beta-activiteit
voorkomen, wat mogelijk samenhangt met leesstoornissen (Clarke, Barry et
al. 2008). Verhoogde betagolven in de vorm van betaspindles met
frequenties tussen de 20 en 34 Hz kunnen bij volwassen ADHD-ers
voorkomen (Thompson 2005). Alfa2-golven blijken bij volwassenen met
ADHD ook verhoogd te zijn (White 2005). Met het vorderen van de leeftijd
nemen de langzame golven af en de snellere golven toe. Delta- en
thetagolven verminderen eerst op locaties achter op het hoofd gevolgd door
frontale locaties. Toename van betagolven begint eerst op centrale locaties,
gevolgd door pariëtale, occipitale en frontale locaties (Willis and Weiler
2005). Ondanks deze veranderingen kunnen verhogingen van vooral
langzame golven toch blijven bestaan bij volwassenen ADHD-ers.

QEEG-profielen bij taken
Niet alleen in rust blijkt het QEEG-profiel bij ADHD te verschillen, ook tijdens
taken zijn veranderingen waarneembaar. In het algemeen kan gesteld
worden dat de geobserveerde verschillen in QEEG-profielen gemeten in rust
tussen ADHD-kinderen en gezonde controlenpersonen verder toenemen
tijdens taken (Cox, Kovatchev et al. 1998). Tijdens cognitieve taken blijkt
beta1-activiteit af te nemen op met name temporale locaties en locaties aan
het achterzijde van het hoofd terwijl thetagolven toenemen tijdens taken op
frontale en centrale locaties (Clarke, Barry et al. 2001). Op frontale locaties
neemt beta1-activiteit niet toe tijdens taken, wat wel het geval is bij
gezonde controlepersonen (Fox, Tharp et al. 2005). De toename van
thetagolven op frontale locaties (vooral links) blijkt samen te hangen met
het aantal fouten bij cognitieve taken, terwijl thetagolven aan de rechter
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achterzijde van het hoofd een voorspeller zijn voor reactietijden bij
cognitieve taken (Hermens, Soei et al. 2005). Een verhoogd aandeel van
thetagolven tijdens taken gaat samen met lagere scores op aandachtstesten
zoals de Test Of Variance of Attention (TOVA) (Swartwood, Swartwood et al.
2003). Ook bij volwassen ADHD-ers gaat een toename van de theta/betaratio samen met een verminderde score op cognitieve testen (White 2005).
Alfagolven blijken tijdens taken verhoogd te zijn bij met name ADHD-ers met
impulsiviteit en hyperactiviteit, wat gepaard gaat met verminderde
aandacht voor de taak (Swartwood, Swartwood et al. 2003). Bij volwassenen
kunnen verder alfa2-golven toenemen bij bepaalde taken (White 2005).
Deltagolven kunnen tijdens taken op frontale locaties verhogen, met name
aan de rechter kant (Swartwood, Swartwood et al. 2003).

Fysiologische onderbouwing van QEEG-profielen bij ADHD
De beschreven afwijkingen in het QEEG hebben waarschijnlijk te maken met
hypoarousal en verminderde specialisatie in de cortex. Veranderde QEEGprofielen in de frontale cortex hangen daarbij samen met dysfunctie van de
frontale kwabben bij ADHDcom. Op basis van QEEG-profielen kan ook
geconcludeerd worden dat hypoarousal vaker voorkomt bij ADHDcom dan
bij ADHD- (Clarke, Barry et al. 2002). Bij ADHD-kinderen kunnen QEEGveranderingen en met name een verhoogd aandeel van langzame golven
ook gelinkt worden met rijpingsachterstanden van de cortex (Clarke, Barry
et al. 1998). Normaliter is rijping van de cortex zichtbaar in het QEEG als een
overgang van langzame golven naar snellere golven in rust en tijdens taken.
Deze rijping begint posterior en gaat verder in anteriore richting. ADHDkinderen kunnen echter QEEG-profielen vertonen die niet passen bij hun
leeftijd maar bij jongere leeftijden, wat betekent dat de neurale rijping
langzamer is dan bij leeftijdsgenoten. Ook bij andere groepen kinderen met
leer- en gedragsproblemen blijkt vertraging van hersenactiviteit hiermee
samen te hangen (Clarke, Barry et al. 1998). Afwijkingen in het QEEG bij
ADHD zijn via speciale technieken terug te voeren op veranderingen in de
rechter frontale cortex, de basale ganglia, de hippocampus en de temporale
regio’s (di Michele, Prichep et al. 2005). Uit andere studies blijkt dat vooral
de anterior cingulate cortex betrokken in bij de ontregelde QEEG-profielen
(Friel 2007). Het IQ heeft overigens bij ADHD geen samenhang met QEEGprofielen(Clarke, Barry et al. 2006).
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Invloed van medicatie op het QEEG-profiel bij ADHD
Indien medicatie correct wordt ingesteld bij ADHD, kan dit leiden tot
normalisatie van het afwijkend QEEG-profiel. De medicatie zorgt dan voor
verlaging van theta- en alfagolven en verhoging van betagolven (Loo, Teale
et al. 1999; Clarke, Barry et al. 2002; Hermens, Cooper et al. 2005; Pliszka,
Liotti et al. 2007), vooral op frontale locaties bij ADHD-. Methylfenidaat
zorgt specifiek voor verlaging van theta- en alfa-amplitudes op centrale
locaties en verhoging van beta1-activiteit op frontale locaties (Hale, Hariri et
al. 2000). Ook leidt methylfenidaat tijdens de meting met ogen geopend tot
verminderde thetagolven op frontale locaties en verminderde theta- en
deltagolven op locaties rechts achter op het hoofd (Hermens, Cooper et al.
2005). Verhoogde betagolven op frontale locaties na toediening van
medicatie blijken samen te gaan met verhoogde alertheid (Loo, Teale et al.
1999). Indien kinderen niet of averechts reageren op methylfenidaat zal het
omgekeerde patroon waarneembaar zijn, waarbij vooral betagolven verder
afnemen (Pliszka, Liotti et al. 2007).
Bij ADHDcom zal toediening van medicatie vooral resulteren in verlaging van
de theta/beta-ratio (Clarke, Barry et al. 2003). Op basis van QEEG kan
geconcludeerd worden dat ADHD-ers die goed reageren op methylfenidaat
een lagere corticale arousal hebben, en ADHD-ers die goed reageren op
dexamfetamine een grotere rijpingsachterstand van de cortex hebben
(Clarke, Barry et al. 2002). Aangezien ADHD- gepaard gaat met minder
afwijkingen in QEEG-profielen, heeft deze groep meestal minder medicatie
nodig dan de ADHDcom-groep (Clarke, Barry et al. 2002). Bij ADHD-kinderen
met epileptiforme activiteit kunnen anti-epileptica zorgen voor reductie van
ontregelde EEG-activiteit en daarmee verbetering in aandacht en cognitie
(Duane 2004). Ook methylfenidaat zorgt voor een vermindering van
epileptiforme activiteit en vermindering van ADHD-symptomen (Gucuyener,
Erdemoglu et al. 2003).

Nauwkeurigheid van QEEG bij ADHD
Diverse studies hebben de sensitiviteit en specificiteit van QEEG voor het
herkennen van ADHD-ers onderzocht. Monastra et al (1999) beschrijven dat
QEEG een sensitiviteit van 90 % heeft en een specificiteit van 94 %
(Monastra, Lubar et al. 1999). Chabot et al beschrijven deze uitkomsten
voor het onderscheid tussen diverse subgroepen (Chabot, Merkin et al.
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1996). Zo blijken de sensitiviteit en specificiteit van QEEG voor het
onderscheiden van ADHD- en normkinderen 93,7 % en 88 % respectievelijk
te zijn. ADHD- kan op basis van QEEG van specifieke leerproblemen worden
onderscheiden met een sensitiviteit van 97 % en specificiteit van 84,2 %.
Deze waardes zijn 83% en 81 % voor het onderscheiden van kinderen die
wel of niet reageren op behandelingen, en 68,7 % en 67,5 % voor het
onderscheiden van kinderen die reageren op methylfenidaat en
dexamfetamine. Bovendien toonde Chabot aan dat 83,9 % van de kinderen
die bijwerkingen vertoonden van de medicatie correct door de QEEGanalyses kon worden voorspeld. Indien de theta/beta-ratio als marker wordt
gebruikt, is de sensitiviteit en specificiteit van QEEG hoger dan gevalideerde
ratingscales (vragenlijsten). Quintana et al (2007) beschrijven bij een relatief
kleine ADHD-groep een sensitiviteit van 94 % en een specificiteit van 100 %
van het QEEG als meetinstrument voor ADHD (Quintana, Snyder et al. 2007).
Indien grote groepen ADHD-ers worden gemeten (159 personen) blijkt dat
de theta/beta-ratio nog steeds een veel betere voorspeller voor ADHD is
dan de diverse rating scales die worden gebruikt (Snyder, Quintana et al.
2008). Theta/beta-ratio’s blijken in de studie van Snyder ADHD in 95 % van
de gevallen correct te identificeren en gezonde controlepersonen in 82 %
van de gevallen, terwijl de ratingscales 62-67 % en 26-42 % respectievelijk
correct voorspellen.

Algemene aandacht- en concentratiestoornissen
Een groot deel van personen met aandacht- en concentratiestoornissen
wordt niet als ADHD gekenmerkt. Toch kunnen ook hier QEEGveranderingen waarneembaar zijn. QEEG-profielen bij personen met
aandachtstoornissen laten vooral verhoogde thetagolven in rust zien op
diverse locaties (Chabot, di Michele et al. 2001). Bij het uitvoeren van taken
kunnen dezelfde veranderingen als bij ADHD worden waargenomen
(verhoogde theta/beta-ratio), maar in mindere mate. Verder is verhoogde
alfa-activiteit op frontale locaties tijdens taken een indicator voor
verminderde activatie van de frontale cortex.

Autisme
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (Pervasive Developmental Disorder,
PDD) is de verzamelnaam voor een aantal pathologieën (autistische
stoornis, syndroom van Rett, PDD-NOS, syndroom van Asperger,
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desintegratiestoornis) met overeenkomstige verschijnselen zoals
veranderde sociale interactie, moeilijkheden met (non)verbale
communicatie en abnormale herhaalde gedrags- en bewegingspatronen.
Het visueel EEG van kinderen met PDD vertoont vaker epileptiforme
activiteit dan het EEG van gezonde controlekinderen. Deze EEGveranderingen zijn dan meestal spike-wave complexen (1-3 Hz) met
maximale amplitudes boven temporale locaties en spikes op temporale en
centrale locaties. Schattingen van het voorkomen van epilepsie in kinderen
met autisme variëren van 11 tot 39 % (Ballaban-Gil and Tuchman 2000). Er
zijn aanwijzigingen dat het voorkomen van epileptiforme activiteit
samengaat met korte voorbijgaande cognitieve veranderingen, die mogelijk
invloed hebben op problematiek op het gebied van taal, gedrag en cognitie
(Ballaban-Gil and Tuchman 2000).
QEEG-profielen bij autisme laten ook veranderingen zien. Eén van de meest
recent onderzochte en tevens meest significante veranderingen vormt de
verminderde suppressie van mu-golven tijdens het observeren van
bewegingen (Bernier, Dawson et al. 2007). Het voorkomen van mu-golven
op centrale elektrodelocaties duidt op een rusttoestand van de
sensomotorische cortex. Zodra de motorische cortex informatie verwerkt,
zoals bij het uitvoeren of observeren van motoriek, desynchroniseren de
neurale netwerken van de motorische cortex waardoor het aandeel van mugolven in het QEEG afneemt. Deze reductie van mu-golven wordt gezien als
een indicator voor het recruteren van zogenaamde spiegelneuronen,
neuronen die vuren bij zowel het uitvoeren als het observeren van een
motorische actie (Cheng, Lee et al. 2008). Activatie van deze neuronen
vormt waarschijnlijk ook de basis voor herkenning van emoties bij anderen
en hangt dus samen met sociale interacties. Een belangrijk QEEG-kenmerk
van autisten is de verminderde respons van de mu-golven bij het observeren
van bewegingen (Bernier, Dawson et al. 2007). Ook de mu-suppressie vlak
voor het uitvoeren van de observatietaak (ERD) blijft bij kinderen met
autisme uit (Martineau, Schmitz et al. 2004). Bij volwassenen is het muritme gedefinieerd als frequentie tussen 8 en 13 Hz, maar bij kinderen kan
de mu-band bestaan uit lagere frequenties tussen 6 en 8 Hz (Martineau,
Schmitz et al. 2004). Daarom kan het voorkomen dat de mu-suppressie
tijdens of vlak voor een observatietaak zichtbaar is in de thetaband. Het
uitblijven van mu-suppressie blijkt vooral bij autisten voor te komen indien
ze bewegingen van een vreemde persoon zien. Bij het observeren van
bewegingen van hun eigen hand of van de hand van een bekende blijken de
mu-golven wel geïnhibeerd te kunnen worden (Oberman, Ramachandran et
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al. 2008). Het uitvoeren van motorische taken blijkt bij autisten wel samen
te gaan met mu-suppressie (Oberman, Hubbard et al. 2005).

Verminderde mu-daling bij observatie van motoriek is de
belangrijkste QEEG-marker van autisme.

De waarde van mu-suppressie bij observatie als marker voor autisme blijkt
ook uit data van de Brainmarker database. In onderstaand figuur is te zien
op welke manier jongeren met autisme (34 personen) verschillen van
leeftijdsgerelateerde controlepersonen. Om mu-suppressie te berekenen
zijn voor iedere proefpersoon de magnitudes van mu-golven tijdens de
taken afgetrokken van de magnitudes van de mu-golven tijdens de
rustconditie met de ogen open. De resultaten hiervan zijn weergegeven
voor de locaties C3 en C4 voor een observatietaak (kijken naar een persoon
op DVD die de hand open en dicht maakt) en een motorische taak (zelf de
hand open en dicht maken). Op de eerste plaats valt op dat de musuppressie van de normgroep in alle condities hoger was. Verder valt op dat
de jongeren met autisme bij de observationele taak vrijwel geen verlaging
en zelfs verhoging van mu-golven laten zien. Tijdens de bewegingsuitvoering
is mu-suppressie wel aanwezig, maar minder dan bij de controlegroep.

Figuur: Verschillen in mu-suppressie tussen autisten en gezonde controlepersonen. In de figuur
zijn de condities weergegeven op de horizontale as, en de mate van activatie (∆µ) op de
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verticale as. Een hogere waarde representeert een hogere mu-suppressie en dus hogere
activatie. De getoonde waardes zijn groepsgemiddelden van jongeren met autisme (blauwe lijn)
en leeftijdsgerelateerde controlepersonen (rode lijn).

Algemene theta-suppressie kan bij autisten bij het observeren van
bewegingen ook uitblijven op frontale, temporale en pariëtale locaties,
terwijl thetagolven bij gezonde kinderen (5-7 jaar) op deze locaties wel
afnemen. Diverse studies hebben ook andere QEEG-veranderingen
beschreven bij autisten. Autistische kinderen hebben hogere absolute
magnitudes in alle frequentiebanden vergeleken met gezonde
controlepersonen (Chan and Leung 2006). Ook is de variabiliteit van al deze
banden, zowel absoluut als relatief, hoger bij autisten. Bovendien hebben ze
hogere relatieve SMR-waardes en een hogere theta/beta-ratio. Gemeten
over 3 maanden blijven al deze waardes vrij constant. Bij volwassen autisten
zijn de absolute delta- en thetawaardes het hoogst op de Fp1-locatie
(Harrison, Demaree et al. 1998; Daoust, Limoges et al. 2004). In andere
studies blijken alleen deltagolven verhoogd te zijn op de prefrontale locaties
(Stroganova, Nygren et al. 2007). Uit de studie van Chan et al (2006) blijkt
dat op basis van de absolute SMR- en betawaardes autisten kunnen worden
onderscheiden van controlekinderen met een sensitiviteit van 77,8% en een
specificiteit van 98,1% (Chan and Leung 2006). De sensitiviteit en
specificiteit van de variabiliteit van absolute alfawaardes als marker voor
autisme zijn 94,2% en 62,5% respectievelijk. Andere studies beschrijven
verminderde delta-, theta- en alfagolven bij autisme op diverse locaties,
waardoor de bijdrage van deze golven bij het QEEG-profiel van autisme niet
eenduidig is (Dawson, Klinger et al. 1995; Courchesne and Pierce 2005;
Coben, Clarke et al. 2008).
Ook gammagolven zijn bij autisten afwijkend. In rust zijn gammagolven (24,4
– 44 Hz) bij autisten verhoogd aanwezig op frontale, centrale en pariëtale
locaties (Fz, Cz,Pz, C3, C4, P3, P4, P7, P8) (Orekhova, Stroganova et al. 2007),
wat mogelijk samenhangt met slechtere verwerking van sensorische prikkels
(Orekhova, Stroganova et al. 2008). Bovendien blijken gammagolven bij
kinderen met autisme minder synchroon voor te komen, wat duidt op
verminderde onderlinge connectiviteit van hersengebieden (Belmonte, Allen
et al. 2004).
De veranderingen in frequentiebanden bij autisme kunnen ook beschreven
worden als links-rechts asymmetrieën, zoals bij depressie. Stroganova et al
(2007) hebben diverse voor autisme specifieke asymmetrieën beschreven:
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delta-verhogingen van de linker cortex ten opzichte van de rechter op F, T
en P, thetaverhogingen van de linker cortex op F, T, C, P en O en
alfaverhogingen op T en P (Stroganova, Nygren et al. 2007). Alfaasymmetrieën op C3 en C4 werden niet bij autisten geobserveerd, terwijl
deze wel bij controlekinderen aanwezig waren. Uit de database van
Brainmarker blijkt eveneens dat links-rechts verschillen als onderscheidende
uitkomstmaat gebruikt kunnen worden. In de tabel op de volgende pagina
zijn de links-rechts verschillen statistisch getoetst bij zowel jongeren met
autisme (34 personen) als bij een leeftijds gerelateerde controlegroep voor
F3/F4, C3/C4, T3/T4 en P3/P4. Opvallend is dat op vrijwel alle locaties de
waardes van de linker hemisfeer significant kleiner zijn dan de waardes van
de rechter hemisfeer bij autisten. Deze uitkomsten laten het omgekeerde
patroon zien van de eerder genoemde publicatie van Stroganova. Alhoewel
beide studies natuurlijk zijn uitgevoerd met verschillende soorten
apparatuur, software en instellingen, en met behulp van verschillende
inclusiecriteria, is nog geen afdoende verklaring voor deze verschillen
bekend.
Een andere observatie bij kinderen met autisme vormt een veranderde
connectiviteit tussen corticale gebieden. Met behulp van QEEG kan de mate
van koppeling van frequentiebanden tussen corticale gebieden worden
berekend (ook wel coherence genoemd, zie paragraaf 3.5.4). Bij autisme
blijkt de koppeling tussen sommige gebieden veel hoger en tussen andere
veel lager dan normaal te zijn (Coben, Clarke et al. 2008). In frontale
gebieden blijkt verhoogde connectiviteit te bestaan binnen de alfaband, in
frontale, temporale en posteriore gebieden een verminderde connectiviteit
tussen delta-, theta- en alfabanden. Ondanks het feit dat coherence als
maat geen marker is voor autisme en niet wordt berekend bij de
voormeting, is deze observatie wel van belang in het kader van het instellen
van neurofeedbackparameters voor het behandelen van autisten.
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Tabel: Een overzicht van de significante verschillen op vier elektrodelocaties. Alleen de golven
waarvan de waardes op groepsniveau significant verschillen tussen de linker en rechter
hemisfeer zijn opgenomen.

Autisme

Norm

F

Delta sig (.043)

Re < Li

-

C

Delta sig (.000)

Re > Li

Delta sig (.000)

Re > Li

Theta sig (.001)

Re > Li

Theta sig (.001)

Re > Li

Alpha sig (.000)

Re > Li

Alpha trend (.079)

Re > Li

SMR sig (.000)

Re > Li

SMR sig (.002)

Re > Li

Beta 1 sig (.001)

Re > Li

Beta 1 sig (.021)

Re > Li

Beta 2 sig (.006)

Re > Li

Beta 2 sig (.001)

Re > Li

Delta sig (.001)

Re > Li

Delta sig (.006)

Re > Li

Theta sig (.030)

Re > Li

-

Alpha sig (.045)

Re > Li

-

SMR sig (.002)

Re > Li

-

Beta 1 sig (.010)

Re > Li

-

Beta 2 sig (.001)

Re > Li

-

Delta sig (.001)

Re > Li

-

Theta sig (.030)

Re > Li

-

T

P

Alpha sig (.045)

Re > Li

Alpha sig (.032)

SMR sig (.002)

Re > Li

-

Beta 1 sig (.010)

Re > Li

-

Beta 2 sig (.001)

Re > Li

-

Re > Li

Dyslexie
Het meest opvallende QEEG-profiel in kinderen met dyslexie is verhoogde
delta- en thetagolven in de frontale en rechts-temporale cortex in rust
(Arns, Peters et al. 2007). Links frontaal (F7) kunnen beta1-golven verhoogd
aanwezig zijn in rust, wat mogelijk duidt op een compensatiemechanisme
van kinderen met dyslexie. Delta- en theta-toenames zijn ook beschreven
tijdens leestaken bij gezonde jong-volwassenen op centrale en temporale
locaties, waarbij de exacte locatie afhankelijk is van het soort leestaak
(visueel, fonetisch en semantisch) (Angelakis, Lubar et al. 2001).
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Leerstoornissen
Leerstoornissen komen vaak voor bij andere pathologieën waardoor QEEGprofielen bij kinderen met leerstoornissen zonder andere klachten niet veel
zijn onderzocht. Toch is bekend dat leerstoornissen gepaard gaan met
verhoogde absolute en relatieve thetagolven op diverse locaties (Fernandez,
Herrera et al. 2003). Vooral een abnormale theta/alfa-ratio is een belangrijk
kenmerk van kinderen met leerstoornissen (Fernandez, Herrera et al. 2003).
QEEG-profielen kunnen onderscheid maken tussen kinderen met
leerstoornissen en ADHD (Chabot, Merkin et al. 1996).

Stotteren
Stotteren wordt geassocieerd met veranderde informatieverwerking tussen
de linker en rechter hemisfeer en veranderde spraakcontrole in de
supplementary motor area (SMA) (Ozge, Toros et al. 2004). Er is ook vaker
verband gelegd tussen epileptiforme activiteit en stotteren. QEEG-profielen
bij kinderen die stotteren laten vooral verhoogde deltagolven zien op
frontale en pariëtale gebieden in de rechter hemisfeer die gepaard gaan met
verlaagde alfagolven op frontale locaties (links en rechts) (Ozge, Toros et al.
2004). Stotteren gaat ook gepaard met verhoogde thetagolven op alle
frontale locaties in rust en tijdens aandachts- en cognitieve taken,
gekoppeld aan verlaagde alfagolven op deze locaties (Ratcliff-Baird 2001) Bij
volwassenen blijken personen die stotteren verhoogde betagolven (13,5 –
25,5 Hz) te hebben, vooral op temporale en pariëtale locaties van de rechter
hemisfeer (Rastatter, Stuart et al. 1998).

Mentale retardatie
Mentale retardatie gaat meestal gepaard met verhoogde langzame golven
op diverse locaties van het hoofd. Het EEG heeft bij deze kinderen vaak een
profiel dat past bij een jongere leeftijd, met verminderde beta1-golven en
vertraagde alfagolven. De transitie van rust naar taken gaat ook niet
gepaard met de gebruikelijke theta-vermindering en beta1-verhoging.

Hechtingsstoornissen
Voor kinderen is het veel moeilijker om arousaltoestanden te reguleren dan
voor volwassenen. Daarom is het belangrijk dat kinderen opgevoed worden
door ouders die deze toestanden van buitenaf kunnen reguleren. In enkele
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studies is gebleken dat kinderen met hechtingsstoornissen verhoogde deltaen thetagolven op centrale en frontale locaties hebben (Huang-Storms,
Bodenhamer et al. 2007).

5.2.2 Stemmingsstoornissen

Depressie
Een groeiend aantal studies laat QEEG-veranderingen bij depressie zien. De
in deze paragraaf genoemde resultaten uit onderzoeken hebben betrekking
op unipolaire depressie. Bij bipolaire depressie zijn zowel het gedrag als de
bijbehorende QEEG-profielen zeer variabel, waardoor het definiëren van
specifieke profielen veel moeilijker is. Zoals de theta/beta-ratio de marker
voor ADHD is, zo is de alfa-ratio tussen de linker en rechter frontale cortex
de marker voor depressie en depressieve klachten (Minnix, Kline et al. 2004;
Hammond 2005; De Raedt, Franck et al. 2008; Kline and Allen 2008; Putnam
and McSweeney 2008). Personen met depressie blijken meer alfagolven
links frontaal (F3, F7) dan rechts frontaal (F4, F8) te hebben, wat betekent
dat de rechter frontale cortex in rust hoger geactiveerd is dan de linker.
Deze zogenaamde alfa-asymmetrie is een maat die bij personen met
depressie stabiel is over een periode van meerdere maanden tot meerdere
jaren (Allen, Urry et al. 2004; Vuga, Fox et al. 2006) en heeft een positieve
correlatie met uitkomsten van diverse vragenlijsten zoals de BDI en MMPI.
Bij personen met chronische depressie die reeds in de kinderleeftijd begon,
blijkt de alfa-asymmetrie niet samen te hangen met veranderingen in
symptomen maar blijft deze maat stabiel bij vooral mannen. Gezonde
controlepersonen hebben een lagere stabiliteit voor de alfa-asymmetrie,
waardoor deze maat ook over langere perioden een goede indicator door
depressie is (Vuga, Fox et al. 2006).

Alfa-asymmetrie op frontale locaties (alfa F3 > alfa F4) is de
belangrijkste QEEG-marker van depressie.
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Figuur: EEG-signalen met bijbehorende QEEG-profielen van een persoon met unipolaire
depressie. De meting is uitgevoerd bij een vrouw van middelbare leeftijd met een score van 46
op de BDI. In het figuur zijn de signalen van de linker frontale cortex (F3, bovenste signaal) en
rechter frontale cortex (F4, onderste signaal) weergegeven, gemeten tijdens een rustconditie
met de ogen gesloten. De horizontale schaal is 20 seconden, de verticale schaalindeling +/- 60
µV. De alfagolven gemeten boven F3 hebben een magnitude van 16,5 µV, terwijl de alfagolven
boven F4 een waarde hebben van 13,7 µV. Deze meting duidt hierdoor op een onderactivatie
van de linker frontale cortex.

De asymmetrie is niet verschillend tussen een eerste depressie en een
remissie. De asymmetrie blijkt wel voorspellend te zijn voor het optreden
van angststoornissen een jaar later (Blackhart, Minnix et al. 2006).
Bovendien hangt de asymmetrie samen met gevoel van eigenwaarde: indien
alfa rechts-frontaal lager is dan links-frontaal gaat dit gepaard met negatieve
gevoelens van eigenwaarde en depressieve klachten, terwijl de omgekeerde
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asymmetrie samengaat met een positieve benadering (De Raedt, Franck et
al. 2008). In het algemeen geldt dat de asymmetrie waarbij alfagolven
rechts-frontaal hoger zijn dan links-frontaal voorkomt bij personen zonder
depressieve klachten (Debener, Beauducel et al. 2000). Belangrijk zijn
recente observaties waaruit blijkt dat verminderde activatie links frontaal
vooral gekoppeld is aan vermijdend gedrag (behavioral inhibition system,
BIS), terwijl verhoogde activatie links (verminderde activatie rechts)
gekoppeld kan worden aan pro-actief gedrag dat naar buiten toe gericht is
(behavioral activation system, BAS) (McFarland, Shankman et al. 2006). Deze
twee vormen van gedrag kunnen echter niet zomaar aan emoties gekoppeld
worden. Zowel een vriendelijk gelukkig persoon als een persoon die zeer
kwaad is kan naar buiten gericht gedrag vertonen en dus een verhoogde
activatie van de linker frontale cortex hebben (Harmon-Jones 2003).
Frontale asymmetrie bij kinderen is een voorspeller voor het voorkomen van
depressie bij moeders die zelf als kind een depressie hebben gehad (Forbes,
Shaw et al. 2008). Bij kinderen met verhoogde alfagolven links frontaal
hebben deze moeders een verhoogde kans op depressieve klachten, bij
kinderen met verhoogde alfagolven rechts een verlaagde kans.
Niet alleen frontaal, maar ook pariëtaal zijn asymmetrieën waarneembaar
bij depressie. Hogere scores op vragenlijsten voor depressie, zoals de BDI,
gaan samen met meer relatieve alfagolven rechts patiëtaal dan links
(Blackhart, Minnix et al. 2006). Aan de achterzijde van het hoofd is de
asymmetrie dus omgekeerd vergeleken met de voorzijde. Bij kinderen met
(groot)ouders die depressie hebben hangt het risico voor het ontwikkelen
van een depressie samen met verhoogde alfagolven rechts pariëtaal
vergeleken met links (Bruder, Tenke et al. 2007).
Behalve de frontale alfa-asymmetrie komen ook andere afwijkende QEEGprofielen voor bij personen met depressie. Zo zijn alfagolven bij personen
met depressie ook vaak verhoogd op andere locaties (Bell, Schwartz et al.
1998; Debener, Beauducel et al. 2000). Deltagolven kunnen globaal op alle
locaties verhoogd zijn, en deze verhoging wordt duidelijker met het
vorderen van de leeftijd. Ook zijn verhoogde absolute en relatieve
betagolven (12-20Hz) gerapporteerd (Morgan, Witte et al. 2005; Price
2008). Bij depressie kan met name rechts frontaal verhoogde beta2activiteit worden gemeten, terwijl deze activiteit op locaties achter op het
hoofd verlaagd is (Pizzagalli, Nitschke et al. 2002). Bij vrouwen met
depressie is bovendien de power van delta-, theta-, en betagolven op
frontale locatie hoger dan bij mannen. Een recente observatie is de
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verhoging van gammagolven bij depressie (Strelets, Garakh Zh et al. 2007).
Zowel in rust als tijdens cognitieve taken zoals de serial sevens zijn
gammagolven (30-40 Hz) bij personen met depressie verhoogd aanwezig op
(pre)frontale, centrale en temporale locaties. Het verschil met gezonde
controlepersonen wordt kleiner indien de gezonde personen gestresst zijn.
Bij personen waarbij depressie later in het leven optreedt (na het vijftigste
levensjaar) kan het QEEG ook vasculaire componenten herkennen. Het
voorkomen van deltagolven op temporale locaties aan de linker zijde kan
samenhangen met milde cerebrovasculaire dysfunctie bij personen met
depressie (Motomura, Inui et al. 2002). Deze deltagolven hebben dan een
frequentie van 2-2,5 Hz (Motomura, Inui et al. 2003). Ouderen met
depressie laten vaak niet meer de typische frontale alfa-asymmetrie zien,
waardoor deze marker met voorzichtigheid dient te worden
geïnterpreteerd. Bij personen ouder dan 60 jaar onderschat de asymmetrie
de mate van depressieve klachten daarom vaak (Deslandes, de Moraes et al.
2008). Bij ouderen is het vooral belangrijk om depressie te onderscheiden
van dementiële beelden, waarbij QEEG kan ondersteunen. QEEG-profielen
bij ouderen met depressie zijn op een aantal onderdelen verschillend van de
profielen bij dementie: bij depressie zijn relatieve thetawaardes centraal
lager, relatieve alfagolven zijn hoger op P3 en de totale power is lager op T3F7-locaties (Deslandes, Veiga et al. 2004).
Bij sommige personen gaan episodes van depressie samen met andere
psychiatrische beelden die snel kunnen veranderen en dus niet stabiel over
de tijd zijn. In het QEEG-profiel gaan deze beelden samen met verhoogde
deltagolven op temporale locaties (rechts meer dan links) (Bjork, Sand et al.
2008).
Uit een studie uit 1988 blijkt dat de alfa-asymmetrie, betagolven en
verhoogde langzame golven samen personen met depressie kunnen
onderscheiden van gezonde controlepersonen met een nauwkeurigheid van
77%, terwijl uni- en bipolaire depressie met een nauwkeurigheid van 88%
van elkaar kunnen worden onderscheiden (Lieber and Prichep 1988).
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Fysiologische onderbouwing
De alfa-asymmetrie is gekoppeld aan een onderactivatie van de linker
frontale cortex (Debener, Beauducel et al. 2000) en dus een relatieve
overactivatie van de rechter frontale cortex (Pizzagalli, Nitschke et al. 2002).
Eén van de factoren die hiermee samenhangt is een bepaalde stof die
neurale functie reguleert bij leerprocessen en geheugenopslag (brain
derived neurotrophic factor). De aanmaak van deze stof is genetisch
bepaald en dit genetisch profiel blijkt samen te hangen met alfa-, delta- en
thetagolven in rust (Gatt, Kuan et al. 2008). Het QEEG-profiel kan dan ook
beschouwd worden als de uitkomst van neurale activiteit die tussen de
genetische aanmaak van dit soort stoffen en het uiteindelijk gedrag inzit.
De veranderingen in alfagolven die typisch zijn voor depressie zijn ook in
experimentele studies aangetoond. Indien proefpersonen cortisol krijgen
toegediend waardoor een stressrespons ontstaat, verandert de
hersenactiviteit op dezelfde manier als bij depressie. De alfagolven dalen in
de rechter frontale cortex, met een minimum op F8 (Tops, Wijers et al.
2005). Deze veranderingen duiden op een samenhang tussen langdurige
stress en een daarop volgende depressie.

Invloed van interventies op het QEEG-profiel bij depressie
Personen met depressie kunnen verschillende soorten medicatie krijgen.
Een belangrijke groep medicamenten vormen de SSRI’s (Selective
Serotonine Reuptake Inhibitor) die de heropname van de neurotransmitter
serotonine blokkeren waardoor deze langer in de synaps aanwezig is. Op
basis van het QEEG-profiel kan de werking van SSRI’s vooraf worden bepaald
(Bruder, Sedoruk et al. 2008). Personen die goed reageren op SSRI’s
(responders) hebben hogere alfagolven op locaties achter op het hoofd
(vooral occipitaal). Responders vertonen ook alfa-asymmetrie op occipitale
locaties, waarbij alfagolven rechts hoger zijn dan links. Non-responders
hebben een omgekeerde asymmetrie terwijl gezonde controlepersonen
meestal geen asymmetrie laten zien. Responders vertonen ook verhoogde
thetagolven op occipitale locaties. Paroxetine is een specifiek geneesmiddel
dat tot de SSRI-groep behoort. Behandeling met Paroxetine resulteert in
verlaagde alfagolven op vrijwel alle locaties, verhoging van betagolven op
frontale locaties, verhoogde relatieve deltagolven op Fpz, Fp2, T6, Pz, P4,
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Oz, O2, en verhoogde relatieve thetagolven op vrijwel alle locaties (Knott,
Mahoney et al. 2002).
Een behandeling die kan worden aangeboden bij patiënten die niet reageren
op medicatie is transcraniale magnetische stimulatie (TMS). Via deze
methode worden neuronen in de cortex geactiveerd waardoor symptomen
kunnen afnemen. TMS blijkt het QEEG-profiel te veranderen in de vorm van
verlaging van alfagolven en een reductie van alfa-asymmetrie (Price 2008).

QEEG-profielen bij stemmingsstoornissen anders dan depressie
De alfa-asymmetrie blijkt nauw samen te hangen met stemmingsstoornissen, ook als deze niet als depressie worden betiteld. In vrouwen met
premenstruele dysfore stoornis verandert de alfa-asymmetrie gedurende de
luteale fase wat gepaard gaat met stemmingsstoornissen (Baehr, Rosenfeld
et al. 2004). Een omgekeerde alfa-asymmetrie die overeenkomt met
verhoogde activatie van de linker frontale cortex blijkt ook nadelig te
kunnen zijn. Overactivatie van de linker frontale cortex, vastgesteld door
middel van verlaagde alfa links frontaal ten opzichte van rechts, komt vaker
voor bij personen met impulsieve agressie en bijbehorende
stemmingsstoornissen (Rybak, Crayton et al. 2006).

5.2.3 Angststoornissen
In de paragraaf over QEEG-profielen bij depressie zijn reeds de twee
systemen, BAS (behavioral activation system) en BIS (behavioral inhibition
system) besproken en hun relatie met naar buiten gericht en naar binnen
gericht gedrag respectievelijk (McFarland, Shankman et al. 2006).
Gegeneraliseerde angststoornissen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan een
overactivatie van BIS waardoor de arousal verhoogd wordt en reactiviteit op
prikkels uit de omgeving verhoogt. In het QEEG is dit fenomeen bij
volwassenen te zien als een overactieve rechts-frontale cortex wat
samenhangt met negatieve affectie en motivatie, en een overactieve rechtspariëtale cortex wat gekoppeld is aan arousal door angst (Aftanas and
Pavlov 2005; Rabe, Beauducel et al. 2006). Personen met angsten vertonen
in rust verhoogde theta- en beta1-waardes op pariëtale en temporale
locaties van de rechter hemisfeer, terwijl bij een taak alleen de beta1-golven
verhoogd zijn op deze locaties. Bij het observeren van stressvolle beelden
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blijkt deze theta-activiteit verder toe te nemen (Aftanas, Pavlov et al. 2003).
Angst en angststoornissen gaan vaak gepaard met piekergedrag. Piekeren
resulteert in verhoogde thetagolven tussen 6 en 8 Hz en verhoogde beta1en beta2-golven op alle locaties (Andersen, Moore et al. 2009). Verhoogde
gammagolven op locaties achter op het hoofd komen ook voor bij piekeren
(Oathes, Ray et al. 2008). Deze gammaverhoging achter op het hoofd wordt
geassocieerd met negatieve emoties. Succesvolle psychotherapie resulteert
in een verlaging van deze gammagolven (Oathes, Ray et al. 2008). Ook
verlegenheid hangt samen met een actievere frontale cortex aan de rechter
kant vergeleken met de linker (Beaton, Schmidt et al. 2008). Bij personen
met angststoornissen kunnen ook alfagolven versneld zijn boven de centrale
cortex (Davidson, Marshall et al. 2000). Alfa-suppressie bij
angstgerelateerde taken (ERD) is bij personen met angststoornissen groter
dan bij controlepersonen. Deze alfa-daling gaat bij taken gepaard met
verhoging van delta- en thetagolven (Knyazev, Levin et al. 2008). In
rustmetingen blijkt het samengaan van verhoogde alfagolven met verlaagde
deltagolven een goede indicator te zijn voor angststoornissen. Ook een
verhoogde koppeling tussen delta- en beta1/2-banden op centrale locaties
is typisch voor verhoogde arousal die voorkomt bij angststoornissen (van
Peer, Roelofs et al. 2008). Een algemene verhoging van het spectrum komt
bij personen met angststoornissen voor bij onzekere situaties, waarbij deltaen gammagolven gekoppeld voorkomen en een verhoogde corticale arousal
weerspiegelen (Knyazev, Savostyanov et al. 2005).
De asymmetrie van QEEG-profielen van de frontale cortex hangt dus bij
zowel depressie als angststoornissen samen met ervaren klachten. Bij
angststoornissen blijkt een verhoogde activatie rechts-frontaal vergeleken
met links-frontaal bovendien ook angstklachten een jaar later te voorspellen
(Blackhart, Minnix et al. 2006). Dit betekent dat personen met hogere
activatie rechts-frontaal een verhoogde kans hebben om een jaar later
angstklachten te ontwikkelen.
Ook bij kinderen hangen angststoornissen samen met veranderde QEEGprofielen. Vooral meisjes met angst laten verhoogde activatie van de rechter
frontale cortex zien vergeleken met de linker, terwijl gezonde meisjes
verhoogde activatie van de linker frontale cortex hebben (Baving, Laucht et
al. 2002). Bij jongens is dit patroon omgekeerd. Bij pubers met
angststoornissen blijkt het QEEG-profiel ’s ochtends vroeg te verschillen van
controlepersonen in de vorm van verhoogde waardes van zowel langzame
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als snelle golven op centrale locaties en verhoogde waardes van langzame
golven op occipitale locaties (Gauthier, Chevrette et al. 2009).

Stress
Stress is een moeilijk te definiëren begrip. Het is geen ziektebeeld zoals
ADHD dat op basis van bepaalde criteria kan worden vastgesteld. In plaats
daarvan wordt de mate van ervaren stress gekwantificeerd met
vragenlijsten zoals de Perceived Stress Scale (PSS). Een algemene observatie
bij personen met verhoogde stress vormt verhoogde activiteit
(hyperarousal) op diverse locaties die gekenmerkt wordt door een verhoogd
aandeel van snelle golven in het betabereik.
Stress kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld tijdens veeleisende taken. Moeilijke
taken gaan gepaard met verlaagde alfagolven in pariëtale gebieden (Holm,
Lukander et al. 2009). Er is ook een positief verband tussen de totale QEEGpower en de moeilijkheid van de taak (Murata 2005). De ratio theta Fz/alfa
Pz blijkt te verhogen als de taak moeilijker wordt. De verhoging blijkt zo
sensitief dat deze gebruikt kan worden om de zwaarte van een cognitieve
taak te kwantificeren. Verhoging van theta komt ook voor bij personen met
acute stress disorder (ASD) (Jokic-Begic and Begic 2003). Bij zowel gezonde
controlepersonen als mensen met stress blijken stressvolle beelden of films
alfagolven op diverse locaties te verminderen (Aftanas and Pavlov 2005).
Een specifieke subgroep vormen personen met early life stress (ELS).
Personen met ELS hebben veranderingen in het QEEG-profiel in de vorm van
verminderde power van alle frequentiebanden vergeleken met gezonde
proefpersonen (McFarlane, Clark et al. 2005). Bovendien is de
piekfrequentie binnen de alfaband verhoogd.

Invloed van interventies op het QEEG-profiel bij stress
Personen met verhoogde stress kunnen diverse vormen van medicatie
voorgeschreven krijgen die invloed hebben op QEEG-profielen. Ook
supplementen kunnen een positief effect op hersenactiviteit bij stress
hebben. Phosphatidylserine bijvoorbeeld reduceert verhoogde beta1-golven
rechts frontaal (F4, F8) voor en na stressvolle events, wat gepaard gaat met
verlaagde stressperceptie (Baumeister, Barthel et al. 2008). Alprazolam en
fluoxetine, twee medicamenten die gebruikt worden voor de behandelingen
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van post-traumatische stress (post traumatic stress disorder, PTSD),
verlagen beta-activiteit (Jokic-Begic and Begic 2003).
Ook niet-medicamenteuze behandelingen blijken invloed te hebben op
QEEG-profielen. Zo kan massage resulteren in verlaagde stressperceptie die
gepaard gaat met verlaagde deltagolven frontaal tijdens een lichte massage
(Diego, Field et al. 2004). Diepe massage resulteert in verhoogde
deltagolven frontaal, die na de massage weer terugkeren naar het oude
niveau. Zowel alfa- als betagolven verminderen tijdens lichte en diepe
massages, maar na de massage zijn deze veranderingen niet meer zichtbaar.

Fysiologische onderbouwing
Stress gaat gepaard met verhoogde activatie van de rechter frontale cortex
en hogere cortisolniveaus in het bloed (Tops, Wijers et al. 2005; Lewis,
Weekes et al. 2007). Tijdens periodes van verminderde stress wordt de
linker frontale cortex meer geactiveerd. Deze frontale asymmetrie wordt
ook bij personen met depressie gezien, waarbij de linker frontale cortex
minder geactiveerd is dan de rechter. Een verhoogde activatie van de linker
frontale cortex daarentegen hangt samen met een verminderde
immuunrespons op stressors en dus een verminderd adaptief vermogen van
de gestresste personen voor de omgang met stressvolle gebeurtenissen
(Liang, Jemerin et al. 1997).
Stress zorgt in de hersenen voor verstoring van de consolidatie van
geheugen in de hippocampus en prefrontale cortex (Bob, Kukleta et al.
2006). Met nieuwe QEEG-analysetechnieken zoals de Lyapunov exponent is
aangetoond dat hersenactiviteit chaotischer wordt indien het geheugen
wordt aangesproken tijdens een stressvolle periode (Bob, Kukleta et al.
2006).

PTSD
Een groeiende groep mensen wordt gediagnosticeerd met post traumatic
stress disorder, afgekort PTSD. Net als bij stress blijkt PTSD gepaard te gaan
met hyperarousal. Dit is in het QEEG te zien als verhogingen in gamma- en
betagolven op frontale en centrale locaties (Begic, Hotujac et al. 2001;
Ehlers, Hurst et al. 2006; Veltmeyer, McFarlane et al. 2006) en verlagingen
van alfa1-golven op frontale, centrale en occipitale locaties (Jokic-Begic and
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Begic 2003; Chae, Jeong et al. 2004; McFarlane, Clark et al. 2005; Veltmeyer,
McFarlane et al. 2006). Beta2-activiteit is ook bij PTSD verhoogd op frontale
locaties (Begic, Hotujac et al. 2001; Chae, Jeong et al. 2004; McFarlane, Clark
et al. 2005). Ondanks de hyperarousal kan PTSD gepaard gaan met
verhoogde thetagolven op centrale locaties in combinatie met de verhoogde
betagolven (Begic, Hotujac et al. 2001; Chae, Jeong et al. 2004). De meeste
studies beschrijven verhoogde theta én betagolven als de markers voor
PTSD.

Verhoogde thetagolven (C) in combinatie met verhoogde beta1golven (C,F) en beta2-golven (F) zijn de markers voor PTSD.

Bij PTSD hangen de symptomen van verhoogde arousal vooral samen met
verhoogde activatie van de rechter pariëtale cortex (McFarlane, Clark et al.
2005; Shankman, Silverstein et al. 2008), wat bij vrouwen voorspellend is
voor symptomen van verhoogde arousal en depressie (Veltmeyer,
McFarlane et al. 2006). Dit is in het QEEG-profiel te zien als een theta/betaratio die rechts-frontaal lager is dan links-frontaal (Shankman, Silverstein et
al. 2008). De veranderde profielen hangen mogelijk samen met een
verhoogd gehalte aan noradrenaline en hiermee samenhangende
verhoogde arousal in de hersenen (Veltmeyer, McFarlane et al. 2006).

Paniekstoornis
Bij paniekstoornissen worden ook afwijkende QEEG-patronen
waargenomen. Betagolven zijn vaak verhoogd op meerdere locaties
(Locatelli, Bellodi et al. 1993; Kaplan, Greenblatt et al. 2000) en deze
verhogingen hangen ook samen met de ervaren angsten (Knott, Bakish et al.
1996). Bij personen met depersonalisatie komen verhoogde delta- en
thetagolven voor (Knott, Bakish et al. 1996). Net als bij depressie vertonen
personen met paniekstoornis een asymmetrie in de vorm van verhoogde
alfagolven links-frontaal (Wiedemann, Pauli et al. 1999). Paniekstoornissen
komen vaak in combinatie met pleinvrees voor (agorafobie). Personen die
tot deze groep behoren hebben verlaagde alfa-amplitudes in de rechter
hemisfeer, verhoogde beta1-golven in de rechter hemisfeer en verhoogde
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thetagolven in frontale en temporale locaties van de rechter hemisfeer
(Gordeev 2008).

Sociale fobie
Personen met een sociale fobie laten net als personen met gegeneraliseerde
angststoornis een verhoogde activatie zien van de cortex, met name in de
frontale en temporale cortex van de rechter hemisfeer (Davidson, Marshall
et al. 2000). In het QEEG is dit zichtbaar als verhoogde betagolven en
verlaagde delta- en thetagolven (Sachs, Anderer et al. 2004).

Obsessief compulsieve stoornis (OCD)
OCD gaat gepaard met een verscheidenheid aan QEEG-veranderingen die
samenhangen met dysfunctie van de frontale en temporale cortex van
vooral de linker hemisfeer (Tot, Ozge et al. 2002). Op de eerste plaats zijn
thetagolven verhoogd op frontale en occipitale locaties (McCarthy, Ray et al.
1995; Tot, Ozge et al. 2002; Desarkar, Sinha et al. 2007). Deze verhoogde
thetagolven gaan vaak gepaard met verhoogde deltagolven op frontale
locaties en verlaagde frontotemporale beta- en alfagolven (Locatelli, Bellodi
et al. 1996; Tot, Ozge et al. 2002; Karadag, Oguzhanoglu et al. 2003). Ook
beta2-golven zijn verlaagd op frontale locaties en andere locaties van de
rechter hemisfeer (Kuskowski, Malone et al. 1993). De beta1/beta2-ratio
blijkt echter te verschillen tussen personen met OCD. Dit heeft te maken
met het feit dat verhoogde beta1-golven samenhang vertonen met
obsessieve klachten, en verhoogde beta2-golven met compulsieve klachten
(Pogarell, Juckel et al. 2006). Compulsieve klachten gaan in algemene zin
gepaard met meer overactivatie dan obsessieve klachten, wat in het QEEG
te zien is als een verlaagd aandeel van delta- , theta- en alfa2-golven en een
verhoogd aandeel van beta2-golven (Pogarell, Juckel et al. 2006). Ook
verhoogde alfagolven zijn gerapporteerd bij personen met OCD (McCarthy,
Ray et al. 1995; Sherlin and Congedo 2005).
QEEG-profielen zijn bij OCD voorspellend voor de werking van medicatie.
Personen met OCD met verhoogde fronto-temporale thetagolven behoren
tot de groep van nonresponders, terwijl personen met verhoogde alfagolven
wel goede reageren op medicamenteuze interventies (Prichep, Mas et al.
1993). Het toedienen van SSRI’s resulteert in verplaatsing van alfagolven van
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frontale regio’s naar regio’s achter op het hoofd (Simpson, Tenke et al.
2000).

5.2.4 Slaapstoornissen
Van oudsher wordt slaapproblematiek gemeten met EEG’s tijdens de nacht.
Het blijkt echter dat personen met slaapproblemen ook overdag
veranderingen in QEEG-profielen laten zien. Om de koppeling tussen
slaapproblemen en QEEG-profielen te kunnen leggen, dienen de resultaten
van de rustmetingen met ogen gesloten, ogen geopend en taken met elkaar
te worden vergeleken. Personen met slaapproblemen laten veelal een
verhoging van thetagolven boven centrale locaties zien bij een
aandachtstaak vergeleken met een rustconditie met ogen geopend, terwijl
bij personen zonder slaapproblemen thetagolven op deze locatie dalen bij
aandachtstaken (Buckelew, DeGood et al. 2009). Stress die gekoppeld is aan
slaapstoornissen blijkt ook samen te gaan met verhoogde hersenactiviteit.
Hierbij is ten tijde van het slapen gaan het aandeel betagolven verhoogd
terwijl delta- en alfagolven verlaagd zijn, waardoor de hersenactivatie hoger
dan normaal is (Basta, Chrousos et al. 2007). Normaliter zal hersenactiviteit
voor het slapen gaan langzaam vertragen als teken dat slaap gewenst is.
Zodra de slaap begint, verdwijnen alfagolven en stijgt het aandeel theta- en
deltagolven tijdens diepere slaapfases. Personen met slapeloosheid laten
echter verhoogde betagolven en verlaagde delta- en thetagolven zien vlak
voor het inslapen en tijdens de NREM-fase (Cortoos, Verstraeten et al.
2006). Ook de REM-fase vertoont bij deze personen verhoogde beta- en
alfagolven. Slapeloosheid kan bij personen met stress dan ook gezien
worden als een hyperarousal die 24 uur per dag duurt, waardoor het
slaapritme eveneens gestoord is (Cortoos, Verstraeten et al. 2006). Door de
verhoogde activatie van de hersenen in de diverse slaapfasen zullen
personen met stress ook vaker wakker worden tijdens de nacht.
Slaapproblemen leiden uiteindelijk ook tot moeheid overdag die te zien is
als verhoogde delta- en vooral thetagolven in frontale gebieden (Holm,
Lukander et al. 2009).
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5.2.5 Schizofrenie
Schizofrenie is een ziektebeeld dat gepaard gaat met veranderde activatie in
diverse corticale gebieden en verminderde coördinatie tussen corticale
gebieden. Normaliter is samenwerking tussen gebieden in het EEG te zien in
de vorm van gammagolven die gelijktijdig in diverse gebieden optreden. Bij
schizofrenie blijkt deze gamma-activiteit verlaagd te zijn (Bucci, Mucci et al.
2007; Akbarian 2008; Basar-Eroglu, Schmiedt-Fehr et al. 2009) en blijken
gammagolven ook minder koppeling te hebben tussen gebieden (BasarEroglu, Schmiedt-Fehr et al. 2009). Alfagolven zijn bij schizofreniepatiënten
verhoogd op locaties achter op het hoofd (P en O) (Bachman, Kim et al.
2008). Vooral tussen taken verhogen de alfagolven bij patiënten met
schizofrenie meer dan bij controlepersonen (verhoogde event related
synchronization) wat indicatief is voor verhoogde globale inhibitie van de
cortex. QEEG-veranderingen in de frontale cortex (verhoogde deltagolven)
hangen samen met metabole veranderingen die zichtbaar zijn met behulp
van PET-scans. Recente studies beschrijven bij patiënten waarbij net de
diagnose is gesteld verlagingen van deltagolven op frontale locaties, van
thetagolven op frontale, temporale, pariëtale en occipitale locaties, van
alfa2-golven op pariëtale en occipitale locaties en van beta1-golven op
frontale, pariëtale en occipitale locaties (Pflueger, Gschwandtner et al.
2009).
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Figuur: EEG-signalen met bijbehorend all-bins spectrum gemeten bij een persoon met
schizofrenie. De meting is uitgevoerd bij een man van middelbare leeftijd tijdens rust met ogen
gesloten. De patiënt heeft antipsychotische medicatie. Bij deze persoon kwamen gedurende de
meting vooral alfagolven met hoge amplitudes voor op prefrontale locaties. Het bovenste
signaal is afkomstig van Fp1. De alfagolven op deze locatie zijn vertraagd, wat te zien is in allbins als een alfapiek van 7,5 Hz. Posterior waren vrijwel geen alfagolven zichtbaar, wat te zien is
in het onderste signaal dat afkomstig is van P3. De verticale asindeling is +/- 60 µV.

Schizofrenie gaat vaak gepaard met aandachtsproblemen. Na het uitvoeren
van aandachtstaken blijken delta-, theta- en alfagolven verlaagd te zijn op Fz
en Cz en blijkt gamma-activiteit tijdens de taak verlaagd te zijn (BasarEroglu, Schmiedt-Fehr et al. 2009).
Schizofrenie wordt onderverdeeld in diverse subcategorieën. Eén indeling is
gebaseerd op positieve symptomen zoals halluciaties, desillusies en bizar
gedrag, en negatieve symptomen zoals anhedonia en verminderde affectie.
QEEG-profielen verschillen bij personen uit deze groepen (Begic, Hotujac et
al. 2000). Personen met positieve symptomen hebben vergeleken met
gezonde controlepersonen verlaagde alfagolven in alle regio’s, verlaagde
deltagolven op frontale locaties, verhoogde deltagolven op C4, T3 en T4, en
verhoogde beta2-golven op frontale, centrale en temporale locaties.
Schizofreniepatiënten met negatieve symptomen vertonen eveneens
verlaagde alfagolven over het hele hoofd, maar hebben ook verhoogde
deltagolven en beta2-golven op frontale, centrale en temporale locaties en
verhoogde thetagolven op frontale locaties. Het verschil in QEEG-profielen
tussen personen met positieve en negatieve symptomen is dus
kwantificeerbaar op basis van verhoogde delta- en thetagolven op frontale
locaties (F3 en F4) (Begic, Hotujac et al. 2000).

Effect van medicatie op QEEG-profielen bij schizofrenie
Diverse studies hebben de effecten van medicatie op QEEG-profielen van
schizofrenie-patiënten onderzocht (Begic, Hotujac et al. 2000). Flufenazine
verlaagt deltagolven op centrale, temporale en occipitale locaties, en
verlaagt beta2-golven op F3, T3 en T4. Haloperidol verlaagt eveneens beta2golven op alle frontale en temporale locaties, maar verhoogt deltagolven op
frontale, centrale, temporale en occipitale locaties. Sulpiride verlaagt
deltagolven op centrale, temporale en occipitale locaties en verlaagt
eveneens beta2-golven op T4. 30% van de patiënten blijkt niet of niet goed
te reageren op antipsychotica. Bij deze groep blijkt Olanzapine wel effectief
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te kunnen zijn en te resulteren in een verhoging van theta- en alfagolven en
verlaging van beta2-golven (Cerdan, Guevara et al. 2005). Beta1-golven zijn
bij responders hoger dan bij nonresponders boven de temporale, pariëtale
en occipitale cortex. De beta2-golven zijn bij responders vooral verlaagd
boven temporale, pariëtale en occipitale gebieden.

Psychoses
Psychoses gaan vaak gepaard met overactivatie van de rechter hemisfeer,
onafhankelijk van andere pathologieën die vaak samengaan met psychoses,
zoals depressie en schizofrenie. Een ander veel geobserveerd fenomeen is
verhoging van theta- en alfa1-golven (John, Prichep et al. 1994). Een recente
studie beschrijft echter verlaagde posteriore alfagolven bij personen die een
eerste psychotische episode hebben en verhoogd risico hebben op
schizofrenie(Pflueger, Gschwandtner et al. 2009).

5.2.6 Hoofdpijnen
Er bestaan verschillende vormen van hoofdpijn. Vooral van migraine is
bekend dat QEEG-profielen afwijkend kunnen zijn. Migraine gaat gepaard
met pariëtale alfa-asymmetrieën en een verhoogd aandeel van langzame
golven in combinatie met verhoging van snelle golven (Genco, de Tommaso
et al. 1994; De Carlo, Cavaliere et al. 1999; Bjork and Sand 2008), waarbij
chronische migraine vooral wordt gekenmerkt door verlaagde deltagolven
(Hammond 2006). Ook fluctueert het signaal meer rondom de 0-lijn, wat
wordt aangeduid met slow cortical potentials (SCP) of contigent negative
variation (CNV) (Siniatchkin, Kirsch et al. 2000). Deze veranderingen
impliceren dat de informatieverwerking voor, tijdens en na migraineaanvallen pathologisch is. Vooral de observatie van negatieve SCP’s vlak
voor een migraine-aanval duiden op een corticale hypersensitiviteit en
hyperactiviteit (Kropp, Siniatchkin et al. 2002). Patiënten blijken ook een
lagere drempel te hebben voor het ervaren van lichamelijke stress, wat
zichtbaar is als een sterke reductie van alfagolven en dus verhoogde
excitatie op alle locaties tijdens lichamelijke stress (Rainero, Amanzio et al.
2001). Bij sommige personen kan een migraine-aanval gepaard gaan met
epileptische insulten en hieraan gerelateerde verhoogde langzame golven
(Merlino, Valente et al. 2007).
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36 uur voor een migraine-aanval verhogen delta-, theta- en alfagolven op
frontocentrale locaties. Betagolven verhogen op temporale locaties, en van
occipitale en pariëtale alfa- en thetagolven en temporale alfagolven neemt
de asymmetrie tussen linker en rechter hemisfeer toe (Bjork and Sand
2008). Tijdens de aanval stijgen alfagolven op de achterzijde van het hoofd
en de betagolven frontaal en centraal. Betagolven kunnen tijdens een
aanval continu voorkomen (De Carlo, Cavaliere et al. 1999). De asymmetrie
van betagolven links-rechts verhoogt op temporale locaties. Na een aanval
normaliseert het QEEG-profiel weer naar rustniveaus.
De piekfrequentie van alfa blijkt een belangrijke parameter te zijn bij het in
kaart brengen van QEEG-profielen van migraine. Hoe langer een persoon
last heeft van migraine, hoe lager de piekfrequentie van alfagolven. De duur
van een migraine-aanval hangt ook samen met de magnitude van de
piekfrequentie van de alfaband, waarbij de magnitude van de
piekfrequentie verhoogt tijdens een aanval (Bjork, Stovner et al. 2009). De
variabiliteit van de alfaband neemt ook toe voor en tijdens een aanval.
Personen met migraine met aura hebben een veel hogere symmetrie tussen
de alfa-piekfrequenties dan personen zonder aura.
Bij personen met migraine kan het EEG-signaal en QEEG-profiel ook
afwijkend zijn in periodes tussen aanvallen (Bramanti, Grugno et al. 2005).
Typisch voor deze periodes is een verhoogd aandeel van snelle golven en
verminderde amplitude van het totale EEG. Bij enkele patiënten kunnen
tussen aanvallen continu betagolven voorkomen (De Carlo, Cavaliere et al.
1999). Ook kan epileptiforme activiteit voorkomen die echter niet lijkt te
correleren met duur van de ziekte en duur, intensiteit en frequentie van de
aanvallen.
Bij kinderen met migraine met aura komen vooral verhoogde thetagolven
voor in temporale en occipitale regio’s (Hammond 2006). In aanvalvrije
periodes zijn thetagolven verhoogd en bestaat ook een alfa-asymmetrie
(Genco, de Tommaso et al. 1994). Ook bij volwassenen met migraine met
aura verhoogt de theta/alfa-ratio in deze gebieden. Kinderen laten, net als
volwassenen, ook tijdens hoofdpijnvrije periodes verhogingen in
thetagolven en een alfa-asymmetrie zien. Verhoogde delta- en thetagolven
op posteriore locaties komen vooral voor bij kinderen met basilaire arteriële
migraine, wat mogelijk samenhangt met ischaemie in cerebrale arteriën aan
de achterzijde van het hoofd (Hammond 2006).
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Een aparte subcategorie vormen patiënten met idiopathic stabbing
headache. Zij ervaren korte episodes van stekende pijn in het aangezicht. Bij
deze patiënten kunnen meer langzame golven voorkomen in hoofdpijnvrije
periodes (Fusco, Pisani et al. 2003).
Het QEEG-profiel in rust is voorspellend voor het reageren op medicatie
(cyclandelaat). Patiënten met verhoogde theta- of alfa1-golven reageren
beter (84,6 %) op medicamenteuze interventies dan patiënten met
verhoogde alfa2-golven en/of beta1-golven (54,5 %) (Vonderheid-Guth,
Todorova et al. 2000).

5.2.7 Centraal neurologische aandoeningen

Epilepsie
Epilepsie wordt gediagnosticeerd op basis van veranderingen in het EEGsignaal zelf. Aangezien vooral QEEG-profielen van belang zijn voor de
instellingen van neurofeedback en het QEEG niet wordt gebruikt voor de
diagnostiek van epilepsie, zullen hier alleen afwijkende QEEG-profielen
worden besproken. Bij epilepsie zijn ook in het QEEG veranderingen te zien.
Voor een insult kan het signaal zelf zich verplaatsen onder de 0-lijn in de
vorm van een slow cortical potential (SCP) boven de motorische cortex, wat
in het QEEG-profiel te zien is als een verhoging van 0 Hz. Een negatieve SCP
op een centrale locatie is indicatief voor een verhoogde excitatie van de
motorische cortex en dus een vroeg teken van een komend insult
(Kotchoubey, Strehl et al. 1999).
Een ander fenomeen dat pas recent is onderzocht is een verhoogde
koppeling van corticale gebieden, met name zichtbaar in temporale
gebieden links en rechts. Het volgend figuur laat twee synchroon gemeten
signalen zien bij een patiënt gediagnosticeerd met epilepsie. De meting is
uitgevoerd in rust met de ogen gesloten. Behalve de EEG-signalen van T7 en
T8 is ook de mate van koppeling tussen beide signalen zichtbaar. Uit
onderzoek blijkt dat tijdens periodes van verhoogde koppeling de kans op
een insult verhoogd is. In deze meting zijn de twee momenten van
verhoogde koppeling vanaf seconde 44 zichtbaar. Er is hier dus sprake van
afwijkende periodes.
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Figuur: De koppeling tussen twee EEG-signalen van de linker en rechter temporale cortex. De
horizontale schaal representeert de tijd in seconden, de verticale schaal het voltage in de
onderste twee signalen (+/- 50 µV) en het percentage koppeling in het bovenste signaal (0-80
%). Het middelste EEG-signaal is afkomstig van de linker temporale cortex (T7), het onderste
gele EEG-signaal van de rechter temporale cortex (T8). Het bovenste signaal visualiseert de
koppeling tussen beide signalen. Deze koppeling is berekend met behulp van de
synchronization likelihood, die berekent in welke mate de toestanden van twee signalen
overeenkomen. In seconde 44 neemt de koppeling tussen T7 en T8 plotseling twee keer toe.
Deze verhoogde koppeling is niet direct zichtbaar in de afzonderlijke signalen.

Mild Cognitive Impairment & Dementie
Veroudering van de hersenen gaat gepaard met typische QEEGveranderingen zoals vertraging van alfagolven en verhoging van langzame
golven in rustsituaties. Uit studies blijkt dat niet-leeftijds gerelateerde
veroudering afwijkingen laten zien in het QEEG, die gebruikt kunnen worden
als biomarker voor bijvoorbeeld Mild Cognitive Impairment (MCI) en
Alzheimer Disease (AD). De mate van cognitieve achteruitgang correleert in
hoge mate met verhoogde thetagolven (Prichep, John et al. 1994; Prichep,
John et al. 2006) en vertraagde alfagolven (verhoging van alfa1 ten opzichte
van alfa2) (Prichep, John et al. 2006). Deltagolven verhogen in verder
gevorderde stadia van achteruitgang, zoals bij dementie. Deze delta- en
thetaverhogingen komen voor over de gehele schedel. Bij de ziekte van
Alzheimer vertraagt eerst de piekfrequentie van de alfaband, waarna deze
helemaal verdwijnt en hiervoor verhoogde theta- en deltagolven in de
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plaats komen (Pucci, Cacchio et al. 1998). De thetaverhoging en alfapiekverlaging zijn zeer betrouwbare indicatoren met een nauwkeurigheid van
90% voor achteruitgang van cognitieve functies (Prichep, John et al. 2006).
De alfaverlaging hangt samen met genetische afwijkingen bij patiënten met
AD (Ponomareva, Korovaitseva et al. 2008).

Cerebro Vasculair Accident (CVA) en Traumatic Brain Injury (TBI)
Een beroerte kan ontstaan door een bloeding of infarct van arteriën die een
tijdelijke verlaging of stop van de doorbloeding in corticale gebieden tot
gevolg hebben. Na de beroerte komen boven en in de omgeving van de
laesie veel delta- en thetagolven voor. Bovendien zijn de alfagolven vaak
vertraagd boven de aangedane hemisfeer (Giaquinto, Cobianchi et al. 1994).
Ook de niet-aangedane hemisfeer laat na een beroerte vaak veranderingen
zien, meestal in de vorm van verhoogde variabiliteit van diverse golven.
BMC heeft tijdens twee studies de activiteit van de hersenen bj CVApatiënten onderzocht met QEEG en vergeleken met gezonde
controlepersonen in dezelfde leeftijdscategorie. In deze studies bleek dat
tijdens het uitvoeren van taken de niet-aangedane hemisfeer verhoogde
activitatie laat zien in de vorm van beta2-golven, wat meestal wordt gezien
als compensatiemechanisme voor de verminderde informatieverwerkende
capaciteit van de aangedane hemisfeer. Bovendien komt het voor dat het
uitvoeren of voorstellen van bewegingen (indien uitvoeren vanwege
spasmen niet mogelijk is) resulteert in verhoogde in plaats van verlaagde
mu-golven in de aangedane hemisfeer. De motorische cortex wordt bij deze
personen extra geïnhibeerd (event-related synchronization) in plaats van
gestimuleerd (event-related desynchronization).
Zowel bij CVA als bij Traumatic Brain Injury (TBI) hangt het QEEG-profiel
samen met de mate van verbetering tijdens revalidatietrajecten. De
gemiddelde delta/alfa-ratio van alle locaties heeft een positief verband met
de mate van verbetering tijdens de revalidatie, wat betekent dat betere
uitkomsten van het revalidatietraject gepaard gaan met verlaagde
delta/alfa-ratio’s (Leon-Carrion, Martin-Rodriguez et al. 2009). Specifiek bij
CVA-patiënten met afasie zijn verhoogde delta- en thetagolven op alle
locaties van de aangedane hemisfeer indicatoren voor een slechte prognose
voor wat betreft de afasie (Szelies, Mielke et al. 2002). Indicatoren voor
goede prognose van afasie zijn verhoogde alfagolven op frontale en
temporale gebieden in de rechter hemisfeer. Verlaagde occipitale alfagolven
komen daarentegen vooral voor bij patiënten met slechte prognose.
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Figuur: STFT-plot van een patiënt met een CVA in de rechter hemisfeer. Op de verticale as staan
de frequenties (Hz), op de horizontale as de tijd (seconden). De plots zijn afkomstig van de
motorische gebieden (links: C3, rechts, C4) gemeten in rust met de ogen gesloten. De rechte lijn
door beide plots representeert de gemiddelde alfafrequentie. In de rechter plot is deze lijn
verlaagd, wat betekent dat de gemiddelde alfafrequentie in rust in de aangedane hemisfeer
lager is dan in de niet-aangedane hemisfeer.

Figuur: STFT-plots van een patiënt met een CVA tijdens rust en tijdens het voorstellen van een
beweging met de rechter arm met de ogen gesloten. Op de verticale as staan de frequenties
(Hz), op de horizontale as de tijd (seconden). De patiënt heeft een CVA in de linker hemisfeer
gehad. Beide STFT-plots zijn afkomstig van signalen van de linker motorische cortex (C3). In
tegenstelling tot gezonde controlepersonen verhogen de mu-golven tijdens het voorstellen van
bewegingen. Dit is in de rechter plot te zien als een verhoogd aandeel van rode vlekken in het
gebied rondom 10 Hz.

Ziekte van Parkinson
Bij de meeste patiënten met de ziekte van Parkinson worden QEEGprofielen gemeten met verhoogde delta- en thetagolven en verlaagde alfaen betagolven op alle locaties (Serizawa, Kamei et al. 2008). Deze vertraging
van het EEG kan worden uitgedrukt in een spectrale ratio in de vorm van
alfa+beta/delta+theta. Deze ratio blijkt hoger op alle locaties (gemeten in
rusttoestand met ogen gesloten) naarmate de ernst van ziekte toeneemt
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(Morita, Kamei et al. 2009). De toegenomen vertraging van het QEEG gaat
bij de ziekte van Parkinson gepaard met slechtere scores op de Mini Mental
State Examination (MMSE). Toch komen bij patiënten met de ziekte van
Parkinson ook verhoogde betagolven golven boven de motorische schors
(C3, C4). Deze verhoging hangt samen met verminderde bewuste controle
van bewegingen en vertraagd bewegen. Moazami-Goudarzi et al (2008)
rapporteren beide eerder genoemde resultaten: verhoogde waardes van
alle frequenties op alle locaties, waarbij er wel een verschuiving naar lagere
frequenties zichtbaar is (Moazami-Goudarzi, Sarnthein et al. 2008).

Figuur: QEEG-profiel van een patiënt met de ziekte van Parkinson. Het boxplot is afkomstig van
een rustmeting met de ogen gesloten gemeten op C3. Het plot laat duidelijk een verhoogd
aandeel van beta1-golven zien.

5.2.8 Chronische moeheid

Bij patiënten met chronische moeheid blijken behalve verhoogde
psychologische belasting ook fysiologische en anatomische veranderingen
(gemeten met SPECT en MRI) in de cortex samen te hangen met de
vermoeidheid (Lange, DeLuca et al. 1999). Chronische moeheid gaat vaak
gepaard met verhoogde delta- en thetagolven en verlaagde beta1-golven
(James and Folen 1996; Hammond 2001). Vooral verhoogde thetagolven op
frontale locaties hangen samen met de vermoeidheidsklachten (Billiot,
Budzynski et al. 1997). Bij fibromyalgie, een ziektebeeld dat nauw verwant is
aan chronische moeheid, zijn theta- en alfagolven in rust verhoogd op
centrale en frontale locaties (Donaldson, Sella et al. 1998). Binnen de groep
fibromyalgiepatiënten verschillen deze profielen echter: patiënten met de
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meeste klachten vertonen verhoogde thetagolven en verlaagde alfagolven,
terwijl de groep met de minste klachten verhoogde alfagolven en minder
thetagolven heeft (Donaldson, Donaldson et al. 2003). Dit betekent dat
toename van klachten en cognitief dysfunctioneren bij fibromyalgie gepaard
gaat met een vertraging van het EEG van alfagolven richting thetagolven. De
theta/alfa-ratio heeft waarschijnlijk meer te maken met de ervaren stress
door de pijn dan de pijnervaring zelf. Bij de meeste patiënten met
fibromyalgie zijn deltagolven verlaagd, wat mogelijk samenhangt met
slaapstoornissen die bij fibromyalgie veelvuldig voorkomen. Ook alfagolven
komen voor tijdens de slaap bij deze patiënten, waardoor de waakzaamheid
tijdens slaap verhoogd is en de patiënt sneller wakker wordt bij triggers
zoals omgevingsgeluiden.

5.2.9 Pijnstoornis
De perceptie van pijn hangt sterk samen met verhoogde activiteit van de
gehele cortex. In het QEEG wordt dit gemeten als een verlaagd aandeel van
langzame golven (delta-, theta- en alfagolven) en verhoogd aandeel van
snelle golven (betagolven) (Jensen, Hakimian et al. 2008). Deze verhoogde
activiteit wordt ook gezien in fMRI-studies die aantonen dat in rust meer
corticale gebieden actief zijn dan inactief bij patiënten met chronische pijn
(Baliki, Geha et al. 2008). Bij personen zonder pijn zijn gemiddeld genomen
evenveel gebieden actief als inactief en wisselt de activiteit van gebieden
constant.

5.2.10 Verslavingen
De meeste vormen van verslaving gaan gepaard met sterk afwijkende QEEGprofielen. Afwijkende QEEG-profielen hebben vaak betrekking op dysfunctie
van de (pre)frontale cortex die leidt tot verminderde inhibitie van het
zoeken naar en het tot zich nemen van verslavende middelen (Sokhadze,
Cannon et al. 2008). Het is niet altijd mogelijk om te bepalen of deze
veranderingen de oorzaak zijn van de verslaving of het gevolg van de
toxische effecten van de verslavende stoffen op de hersenen.
Cocaïnegebruik leidt tot verhoogde alfagolven gemeten in rust (Alper,
Chabot et al. 1990; Prichep, Alper et al. 1996). Deze alfaverhoging is ook
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beschreven bij depressie, wat mogelijk samenhangt met het veelvuldig
voorkomen van depressie bij deze groep patiënten. Toediening van cocaïne
leidt tot verhoogde delta-, theta-, alfa- en betagolven boven de prefrontale
cortex (Fp1 en Fp2) (Reid, Flammino et al. 2006). Deze verhogingen duren
tot 25 minuten na de toediening. Vooral de verhogingen van delta- en
thetagolven in de prefrontale cortex lijken samen te hangen met het
belonende gevoel dat gepaard gaat met de toediening van cocaïne. Ook na
het afkicken blijven deze veranderingen in het QEEG nog maandenlang
bestaan (Alper, Prichep et al. 1998). Andere auteurs rapporteren in rust
verhoogde alfagolven met verlaagde delta- en thetagolven (Noldy, Santos et
al. 1994; Alper 1999) en verhoogde beta2-golven op frontale locaties (Bauer
2001). De verlagingen van delta- en thetagolven zijn indicatief voor
dysfunctie van de gemeten gebieden (Sokhadze, Cannon et al. 2008).
Chronisch cocaïnegebruik lijkt dan ook te resulteren in blijvende
veranderingen van informatieverwerking in de hersenen. Het stoppen met
cocaïnegebruik gaat meestal gepaard met verhoogde beta2-golven (Noldy,
Santos et al. 1994).
Personen die metamfetaminen gebruiken, laten verhoogde delta- en
thetagolven zien in de frontale cortex, wat een teken is van vertraagde
informatieverwerking van allerlei gebieden waaronder motoriek (Newton,
Cook et al. 2003).
Verhoogde beta2-activiteit op frontale locaties is een goede voorspeller
voor terugval na een revalidatieprogramma (Bauer 2001). Personen met
verhoogde beta2-golven op frontale locaties hebben na een
revalidatietraject een grotere kans om weer te starten met de eerdere
verslaving (zowel alcohol als drugs) dan personen die deze verhoging niet
laten zien.

5.2.11 Overige medische condities
Een aantal ziektebeelden die niet primair te maken hebben met
psychopathologieën gaat gepaard met (vaak aspecifieke) QEEG-profielen.
Psychische klachten die samenhangen met deze profielen kunnen vaak met
neurofeedback worden behandeld.
Patiënten met de ziekte van Lyme vertonen sterk verhoogde delta- en
thetagolven boven corticale gebieden (Chabot and Sigal 1995). Ook
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patiënten met Systemische Lupus Erythematosus (SLE) hebben vaak
verhoogde thetagolven die gepaard kunnen gaan met dementiële beelden
(Ritchlin, Chabot et al. 1992). SLE-patiënten met een delirium vertonen
verhoogde delta- en thetagolven samen met verlaagde alfagolven en
verhoogde betagolven. Bij SLE-patiënten met psychiatrische beelden komt
een scala aan QEEG-veranderingen voor, waarbij de verhoogde thetagolven
wel steeds constant zijn. QEEG als meetinstrument is bij neuropsychiatrische
SLE sensitiever (87 %) en specifieker (75 %) dan andere meetmethoden zoals
MRI, CT en visueel EEG.
Prikkelbaar darmsyndroom (irritable bowel syndrome, IBS) gaat gepaard
met overactiviteit van de cortex, wat in het QEEG te zien is als verlaagde
alfagolven en verhoogde betagolven in rust (Nomura, Fukudo et al. 1999).
Deze verhoogde algemene activatie hangt waarschijnlijk samen met het feit
dat personen met IBS meer klachten ervaren in periodes met verhoogde
stress.
Patiënten die een bypass-operatie hebben ondergaan hebben meestal
verlaagde deltagolven, verhoogde thetagolven, verlaagde betagolven en een
significante vertraging van alfagolven voor de operatie (Gugino, Chabot et
al. 1997). Een week na de operatie zijn delta- en thetagolven beide
verhoogd in voornamelijk posteriore locaties en is de piekfrequentie binnen
de deltaband verhoogd. Deze veranderingen lijken sterk op veranderingen
die geobserveerd worden bij degeneratie van de cortex, zoals bij de ziekte
van Alzheimer. In de loop van de herstelfase verbeteren deze veranderingen
bij de meeste patiënten maar kunnen restverschijnselen overblijven. Het
vergelijken van QEEG-profielen voor en na de operatie is een sensitieve en
specifieke voorspeller voor neuropsychologische restverschijnselen na
operatieve ingrepen (gemiddeld 89,1 % voor beide waardes) (Chabot,
Gugino et al. 1997).
Personen die veelvuldig zijn blootgesteld aan toxische stoffen hebben vaak
veranderde hersenactiviteit en hieraan gerelateerde cognitieve problemen.
Bekende risicogroepen zijn lassers, die verhoogde delta- en thetagolven
hebben en verlaagde alfagolven (Hanninen, Matikainen et al. 1994), en
personen die blootgesteld worden aan oplosmiddelen zoals in verf en
daardoor verhogingen van alle frequenties in het QEEG vertonen (Orbaek,
Rosen et al. 1988). Personen die overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen
hebben veelal verhoogde alfagolven frontaal en pariëtaal (Bell, Schwartz et
al. 1998). Hetzelfde fenomeen is beschreven voor personen die zijn
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blootgesteld aan styreen, een soort benzeen (Matikainen, ForsmanGronholm et al. 1993).
Personen die lijden aan tinnitus nemen geluiden waar zonder dat er
geluidsprikkels zijn. Deze veranderde geluidsperceptie gaat gepaard met
veranderde activiteit in een netwerk van hersengebieden, wat te zien is als
verhoogde delta- en verlaagde alfagolven in temporale en frontale
gebieden(Dohrmann, Weisz et al. 2007). Deze veranderingen zijn het best
waarneembaar in rust in temporale gebieden, maar tijdens geluidsperceptie
in de rechts-temporale en links-frontale gebieden, gemeten met MEG
(Weisz, Dohrmann et al. 2007). De perceptie van de geluidsprikkel hangt
samen met de temporale gebieden, en de aandacht die hierop wordt gericht
en de emotionele respons met frontale gebieden.
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HOOFDSTUK 6. Neurofeedback
Alle voorgaande hoofdstukken vormen de grondslag voor het uitvoeren van
neurofeedbacktherapie. In dit hoofdstuk zal de geschiedenis van
neurofeedback kort worden beschreven, gevolgd door een definitie van
neurofeedback. De effectiviteit van neurofeedback wordt beschreven in
paragraaf 6.2. Aangezien de protocollen die gebruikt worden door BMC
gebaseerd zijn op deze literatuur, worden de gebruikte protocollen
beschreven in paragraaf 6.3, gevolgd door methoden voor het bepalen van
de effectiviteit en de praktische uitvoering van neurofeedback.

6.1 Geschiedenis van neurofeedback
Eind jaren 60 is ontdekt dat de hersenactiviteit van katten geconditioneerd
kan worden. In eerste instantie had deze uitkomst geen grote gevolgen,
totdat deze geconditioneerde katten aan een andere studie deelnamen. In
deze andere studie werd onderzoek gedaan naar epilepsie, en hiervoor
werden aanvallen via bepaalde methodieken uitgelokt bij katten. Een deel
van de onderzoekspopulatie bestond uit katten die reeds hadden
meegedaan aan de neurofeedbackstudie. Het bleek dat het uitlokken van
een insult bij deze geconditioneerde katten veel moeilijker was dan bij de
andere katten. Per toeval werd dus het effect van neurofeedback op
ontregelde hersenactiviteit ontdekt. De onderzoeker, Barry Sterman, heeft
deze neurofeedbacktechnieken vervolgens met succes toegepast op
personen met onbehandelbare epilepsie (Sterman and Friar 1972). De
onderzoekers gebruikten het conditioneren van het sensomotorisch ritme
(SMR) als neurofeedbackprotocol. Deze publicatie heeft geleid tot allerlei
onderzoeken die de effectiviteit van neurofeedback bij diverse
ziektebeelden hebben onderzocht. De eerste onderzoeken hadden vaak een
slechte of matige methodologische kwaliteit: controlegroepen ontbraken en
behandelprotocollen waren niet beschreven. Ook werden veel case studies
gepubliceerd waarin het effect van neurofeedback voor een enkele patiënt
werd beschreven. Integratie van neurofeedback in de gezondheidszorg vond
daarom maar langzaam plaats, aangezien de medische wereld de effecten
van interventies normaliter onderbouwt met rigoreuze studies in de vorm
van gerandomiseerde klinische trials (RCT’s, zie paragraaf 3.6.5). De laatste
jaren zijn er echter steeds meer studies uitgevoerd waarbij de effecten van
neurofeedback bij patiënten worden vergeleken met controlegroepen of
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placebobehandelingen. Hierdoor krijgt neurofeedback steeds meer de
status van erkende en onderbouwde behandeling voor diverse
ziektebeelden. Inhoudelijk is neurofeedback begonnen vanuit het
conditioneren van frequentiebanden, zoals theta, alfa en SMR. Nieuwe
behandelprotocollen waarbij bijvoorbeeld de koppeling tussen
hersengebieden wordt geconditioneerd worden echter steeds meer
beschreven en zullen in de toekomst ook getoetst worden met RCT’s. De
verwachting is dan ook dat nieuwe QEEG-analysetechnieken zoals
besproken in paragraaf 3.5 als grondslag voor neurofeedback zullen worden
gebruikt. Bij neurofeedbackbehandelingen worden meestal eerst afwijkende
QEEG-profielen beschreven bij bepaalde ziektebeelden, die vervolgens
kunnen worden ingezet als neurofeedbackvariabele. De effectiviteit hiervan
dient dan echter nog te worden onderzocht door effectstudies.
De term neurofeedback beschrijft het geven of krijgen van feedback van
neurale activiteit. Aangezien EEG de activiteit van grote groepen neuronen
beschrijft, wordt neurofeedback het meest gebruikt om feedback via EEGmetingen te beschrijven. Neurofeedback wordt daarom ook EEG
biofeedback genoemd. Maar ook andere vormen van feedback van signalen
uit de hersenen worden in onderzoeken beschreven als neurofeedback.
Feedback van fMRI, waarbij personen hun eigen doorbloeding observeren, is
sinds kort mogelijk en wordt nu in diverse studies ingezet als futuristische
behandeltechniek voor onder andere depressie (Yoo and Jolesz 2002;
Weiskopf, Scharnowski et al. 2004). Near-InfraRed Spectroscopy (NIRS)
waarbij de doorbloeding van de hersenen met behulp van laser wordt
gemeten, is ook beschreven als mogelijke feedbackmethodiek (Birbaumer,
Ramos Murguialday et al. 2009). Ondanks het feit dat bij zowel fMRI als NIRS
de activiteit van neuronen niet direct wordt gemeten, wordt bij deze
technieken toch gesproken van neurofeedback.
Een andere ontwikkeling die door neurofeedback is geïnitieerd is de braincomputer-interface (BCI). Vanaf het moment dat bekend werd dat
hersenactiviteit conditioneerbaar is, hebben diverse onderzoeksgroepen
geprobeerd om hersenactiviteit te koppelen aan computers of machines.
Eén van de gebruikte technieken vormt het conditioneren van mu-golven,
waarbij proefpersonen via visualisatie leren hun mu-golven bewust te
controleren. De amplitude van de mu-golven kan vervolgens dienen als
imput om bijvoorbeeld een cursor te bewegen op een beeldscherm. Ook het
sensomotorisch ritme en beta1-golven worden hiervoor gebruikt (Martinez,
Bakardjian et al. 2007). Er zijn diverse publicaties en zelfs complete
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leerboeken op dit gebied die beschrijven op welke manier deze BCI’s
ontwikkeld kunnen worden en wat de effecten zijn voor patiënten die via
geen andere weg meer kunnen communiceren met de buitenwereld (zoals
bij een zogenaamd “locked-in syndroom”) (Carabalona, Castiglioni et al.
2009; Tomioka and Muller 2010).

6.1.1 De basis van neurofeedback
Neurofeedback is het visualiseren van neurale activiteit gemeten met EEG.
In principe is het bekijken van een eigen EEG-signaal door een persoon al
neurofeedback, aangezien de persoon feedback krijgt van neurale activiteit.
Meestal wordt neurofeedback echter uitgevoerd in de vorm van het
visualiseren van kwantitatieve gegevens uit het EEG, zoals de amplitude van
frequentiebanden. Indien een patiënt wordt gemeten, wordt door middel
van een Fourier Transformatie de magnitude van diverse frequentiebanden
berekend. In de meeste gevallen wordt de magnitude niet direct
weergegeven, maar het verschil tussen de magnitude en een door de
therapeut ingestelde grenswaarde. Dit heeft te maken met de
conditionering die ten grondslag ligt aan neurofeedback: frequentiebanden
worden met behulp van neurofeedback gestimuleerd of geïnhibeerd
(onderdrukt). Indien een band wordt gestimuleerd, stelt de therapeut een
grenswaarde in die onder de gemiddelde waarde van die band ligt. Tijdens
de neurofeedbacksessie wordt vervolgens het verschil tussen de
grenswaarde en de daadwerkelijke waarde gevisualiseerd, waardoor de
patiënt meer positieve feedback krijgt als hij verder boven de grenswaarde
is, en meer negatieve feedback krijgt als hij verdere beneden de
grenswaarde is. Als een band wordt geïnhibeerd, wordt de grenswaarde
boven de gemiddelde waarde van de band ingesteld en heeft
neurofeedback dus het omgekeerde effect.

Bij neurofeedback wordt het verschil tussen de gemeten waarde van
een frequentieband en een ingestelde grenswaarde gevisualiseerd voor de
patiënt.
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Het feit dat bij neurofeedback door middel van positieve en negatieve
feedback hersenactiviteit wordt getraind, betekent dat het een vorm van
operante conditionering is (Vernon, Egner et al. 2003). De operante
conditionering gebeurt op basis van het bewust maken van het
eindresultaat (knowledge of result), de visualisatie van de frequentieband.
Deze knowledge of result is daarom belangrijker voor het succesvol
uitvoeren van neurofeedback dan de knowledge of performance, waarbij de
patiënt weet op welke manier hij het gewenste effect kan bewerkstellingen
(Siniatchkin, Kropp et al. 2000).

Neurofeedback is een vorm van operante conditionering waarbij de
patiënt via knowledge of result leert hersenactiviteit te beïnvloeden.

Het is belangrijk dat de visualisatie van banden (knowledge of result) zo snel
mogelijk gebeurt. Ongewenste fluctuaties in het EEG die slechts kortdurend
zijn maar die wel onderdrukt dienen te worden met neurofeedback moeten
vrijwel gelijktijdig worden gevisualiseerd. De frequentieanalyse kost
weliswaar tijd waardoor een real-time feedback technisch gezien niet
mogelijk is, maar de vertragingstijd is zo kort (enkele milliseconden) dat
neurofeedback bij benadering real-time feedback is. In de software
behorende bij de BIMEC wordt voor de neurofeedbacksessie eerst het EEG
kort gemeten om zeker te weten dat er geen artefacten in het signaal zijn.
Deze voormeting resulteert tevens in het versneld starten van valide
feedback zodra een meting wordt gestart (via de functie “record”)
aangezien de frequentie-analyse dan een vliegende start heeft en niet eerst
een bepaalde tijd dient te wachten op data die binnenkomen.
De basis voor neurofeedback vormt een afwijkend QEEG-profiel gekoppeld
aan de centrale hulpvraag van de patiënt (Hammond 2009). Op basis van
het QEEG-profiel wordt de keuze gemaakt voor behandellocatie (op welke
plaats op het hoofd wordt behandeld) en behandelparameters (welke
frequentiebanden worden behandeld, stimulatie of inhibitie, welke
grenswaarde). In principe wordt de behandellocatie bepaald door enerzijds
kennis op basis van publicaties en anderzijds vaststellen van de locatie met
de meest afwijkende activiteit. Hetzelfde geldt voor de keuze van de
frequentieband: eerst wordt bekeken wat bekend is in de literatuur voor de
klacht van de patiënt, en vervolgens wordt de meest afwijkende band
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geselecteerd als behandelparameter. De keuze voor stimulatie of inhibitie is
gebaseerd op fysiologische kennis, kennis van de literatuur en
geobserveerde waardes tijdens de QEEG-meting.

6.2 De effectiviteit van neurofeedback
Sinds begin jaren 70 zijn talloze onderzoeken uitgevoerd die de effectiviteit
en het nut van neurofeedback bij diverse klachten en ziektebeelden
beschrijven (Lubar 1998). De belangrijkste uitkomsten worden in deze
paragraaf beschreven aan de hand van pathologieën. Bovendien worden de
effecten bij gezonde proefpersonen beschreven.

6.2.1 Algemene effecten
Het effect van neurofeedback is niet alleen onderzocht bij mensen met
klachten of ziektebeelden, maar ook bij gezonde personen. Om kennis te
verwerven over de mechanismen achter neurofeedback is het noodzakelijk
om gezonde controlepersonen te meten. Ziektes gaan vaak gepaard met
afwijkende hersenactiviteit maar ook met afwijkende mechanismen van
aandacht en leerprocessen. Effecten van neurofeedback bij bijvoorbeeld
ADHD hoeven daarom nog geen uitsluitsel te geven over de algemene
werking van neurofeedback. Uitspraken over leerprocessen en
achtergronden van neurofeedback dienen altijd betrekking te hebben op de
onderzochte ziektebeelden.
Diverse onderzoekers hebben de effecten van verschillende
neurofeedbackprotocollen bij gezonde personen onderzocht. Verschillende
protocollen blijken verschillende effecten op QEEG-profielen en uitkomsten
van taken te hebben. Binnen de betaband blijken SMR-trainingen en beta1training verschillende effecten te bewerkstelligen (Egner, Zech et al. 2004).
SMR-training leidt tot verhoogde aandacht, terwijl beta1-training vooral
resulteert in verhoogde arousal bij gezonde proefpersonen vergeleken met
leeftijdsgerelateerde controlepersonen. Zelfs al na 8 trainingen resulteert
SMR-training in verhoogde SMR/theta- en SMR/beta-ratio’s en verbeterde
geheugenfunctie (Vernon, Egner et al. 2003). Beta1-stimulatie zorgt voor
snellere reactietijden bij visuele taken (Rasey, Lubar et al. 1996). Thetainhibitie leidt tot betere resultaten op cognitieve taken. Chirurgen die
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thetagolven hebben geïnhibeerd en SMR hebben gestimuleerd blijken hun
techniek te verbeteren en de tijd nodig om chirurgische taken te volbrengen
met gemiddeld 26 % te verminderen (Ros, Moseley et al. 2009).
Ook het alfa/theta-protocol is onderzocht bij gezonde controlepersonen.
Het stimuleren van alfagolven ten opzichte van thetagolven resulteert in
een verhoogde ratio vergeleken met een placebogroep (Egner, Strawson et
al. 2002). Dit betekent dat neurofeedback niet een puur algemeen effect
heeft, maar dat ook bij gezonde personen specieke trainingsprotocollen
specifieke veranderingen in het QEEG bewerkstelligen.
Training van de piekfrequentie van de alfaband bij ouderen resulteert in
verhoogde snelheid van informatieverwerking bij cognitieve taken
(Angelakis, Stathopoulou et al. 2007). De piekfrequentie van de alfaband ligt
bij gezonde volwassenen rond de 10 Hz en hangt samen met cognitieve
prestaties. De proefpersonen krijgen bij deze vorm van training, die ook wel
peak performance training wordt genoemd, negatieve feedback bij
verhoging van alfa1-golven en positieve feedback bij verhoging van alfa2golven. Het verhogen van alfa2-golven ten opzichte van thetagolven
verhoogt eveneens cognitieve prestaties bij volwassenen (Hanslmayr,
Sauseng et al. 2005).
Bij gezonde proefpersonen leidt training tot locatiespecieke effecten.
Trainingen op C3 en C4 resulteren bijvoorbeeld tot verschillende uitkomsten
op taaltaken bij kinderen, waarbij de resultaten ook nog eens verschillen
tussen jongens en meisjes (Barnea, Rassis et al. 2005). Alhoewel getrainde
frequentiebanden bij gezonde personen veranderen ten opzicht van niet
getrainde banden, blijven deze effecten niet persé beperkt tot de getrainde
locatie. Training op een bepaalde locatie kan veranderingen op andere
locaties tot gevolg hebben (Egner, Zech et al. 2004). Deze observatie is niet
verwonderlijk gezien de enorme interconnectiviteit van de hersenschors
enerzijds en de relatief lage spatiële resolutie van EEG-metingen anderzijds.
Neurofeedback verandert dus QEEG-profielen op macroniveau waardoor
globale activatieniveaus veranderen. Dit is ook gewenst gezien het feit dat
de meeste klachten zich op QEEG-niveau (en ook steeds meer op fMRIniveau) presenteren als veranderde globale activatiepatronen.
Gezonde personen kunnen slow cortical potentials (SCP’s) beïnvloeden via
neurofeedback. Het stimuleren van negatieve SCP’s, wat gepaard gaat met
verhoogde corticale excitatie, leidt tot verhoogde activatie in de prefrontale,
centrale en parietale cortex en de basale ganglia, gemeten met fMRI
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(Hinterberger, Veit et al. 2003). Training van positieve SCP’s en dus
verlaagde corticale excitatie resulteert in een combinatie van deactivatie en
activatie van diverse gebieden (frontale en pariëtale cortex). Gezonde
kinderen blijken in twee sessies hun SCP’s te kunnen beïnvloeden in een
bepaalde richting en kunnen deze SCP’s vervolgens ook weer terug in de
andere richting trainen (Siniatchkin, Hierundar et al. 2000). Boogschutters
kunnen door SCP-training op T7 beter presteren, maar SCP-training op T8
resulteert in slechtere prestaties (Landers, Petruzzello et al. 1991). Ook
professionele voetballers gebruiken neurofeedback om hun alertheid te
verhogen terwijl het stressniveau onder controle blijft (Wilson, Peper et al.
2006).
Gezonde personen die leren hun SCP’s te beïnvloeden blijken na een aantal
sessies de sterkte van SCP’s redelijk goed te kunnen inschatten, wat
betekent dat deze personen door neurofeedback een soort perceptie krijgen
van dit aspect van hersenactiviteit (Kotchoubey, Kubler et al. 2002).

6.2.2 Ontwikkelingsstoornissen

ADHD
Net zoals bij QEEG, zijn ook de meeste onderzoeken op het gebied van
neurofeedback uitgevoerd bij kinderen en volwassenen met ADHD.
Neurofeedback heeft bij personen met ADHD ten doel afwijkende
hersenactiviteit te reguleren via conditionering van deze afwijkende
activiteit. Zoals al beschreven in paragraaf 5.2.1 gaat ADHD-problematiek
vaak gepaard met een verhoogd aandeel van langzame golven en een
verlaagd aandeel van snelle golven. Vooral de theta/beta-ratio is een
betrouwbare marker voor ADHD en is hierdoor ook de basis voor
neurofeedback. Het doel van neurofeedback bij ADHD is daarom meestal
het inhiberen van thetagolven en stimuleren van SMR- of betagolven op
centrale en frontale locaties (Lubar, Swartwood et al. 1995). Deze
behandelvorm wordt theta/beta-protocol genoemd en is het meest
gebruikte protocol voor de behandeling van ADHD met neurofeedback.
Meestal worden de thetagolven en de beta1-golven apart gevisualiseerd,
maar het komt ook voor dat de ratio tussen theta en beta wordt gebruikt
voor feedback (Rossiter 2004). Uit diverse studies is gebleken dat
neurofeedback bij ADHD positieve effecten heeft op gedrag en cognitie en
vaak betere resultaten heeft dan medicamenteuze interventies (Rossiter
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2004; Butnik 2005; Fox, Tharp et al. 2005; Friel 2007). Dit komt overeen met
de observatie dat neurofeedback leidt tot QEEG-veranderingen die niet
altijd bij medicamenteuze interventies zichtbaar zijn (Holtmann, Stadler et
al. 2004). In de meeste studies hebben ADHD-ers behandelingen ondergaan
in instellingen zoals ziekenhuizen of praktijken, maar ook thuisbehandeling
is gerapporteerd en leidt tot dezelfde resultaten (Rossiter 2004).
Neurofeedback volgens het theta/beta-protocol kan bij ADHD resulteren in
een aantal veranderingen. Op de eerste plaats blijkt de aandacht en
concentratie te verbeteren, wat vaak wordt gemeten met de Test of
Variance of Attention (TOVA) (Carmody, Radvanski et al. 2001; Monastra,
Monastra et al. 2002; Fuchs, Birbaumer et al. 2003). Vooral inhibitie van
thetagolven resulteert in een betere score op de TOVA (Lubar, Swartwood
et al. 1995). Ook andere taken waar aandacht voor vereist is, worden beter
uitgevoerd na neurofeedbacktraining (Cho, Ku et al. 2002). Deze
verbeteringen zijn groter bij neurofeedback dan bij placebobehandelingen
of controlegroepen, waardoor de effecten zijn toe te schrijven aan
neurofeedback. Afwijkend gedrag dat typisch is voor ADHD verbetert ook
door neurofeedback wat gemeten kan worden met veranderingen op de
Conner’s Scale (Fuchs, Birbaumer et al. 2003). Veranderingen door
theta/betaen
theta/SMR-training
zijn
fysiologisch
meetbaar.
Neurofeedback blijkt bij ADHD-kinderen te leiden tot verhoogde activatie in
gebieden die betrokken zijn bij selectieve aandacht tijdens een taak
(counting stroop) (Levesque, Beauregard et al. 2006). Deze veranderingen
zijn gemeten met fMRI en waren alleen observeerbaar in de experimentele
groep en niet in de controlegroep. In deze studie werd neurofeedback
uitgevoerd op centrale locaties, maar leidde deze training tot selectieve
veranderingen in de anterior cingulate cortex, een gebied dat betrokken is
bij het reguleren van selectieve aandacht.
Ook het stimuleren van alleen SMR- of betagolven kan leiden tot
verbeteringen die vergelijkbaar zijn met de effecten van medicamenteuze
interventies met bijvoorbeeld methylfenidaat (Ritalin) (Kaiser and Othmer
2000; Fuchs, Birbaumer et al. 2003). De keuze tussen SMR- of betagolven als
neurofeedbackparameter vindt meestal plaats op basis van de belangrijkste
klacht. In het geval van impulsiviteit en hyperactiviteit wordt gekozen voor
SMR, terwijl beta1-golven meestal worden gestimuleerd bij ADHD-kinderen
en volwassenen waar aandachtsproblematiek centraal staat (Thompson and
Thompson 1998). Bij ADHD-ers met sterk verhoogde beta1-activiteit (vaak in
de vorm van betaspindles) worden protocollen toegepast waarbij de beta-

Neurofeedback | 182

activiteit wordt geinhibeerd in plaats van gestimuleerd (Thompson and
Thompson 2006). Betaspindles worden vooral geobserveerd boven centrale
locaties bij ADHD-ers met angststoornissen. De studie van Tinius (2000)
beschrijft richtlijnen die gebruikt kunnen worden als onderbouwing voor de
keuze van het trainen van thetagolven en/of SMR-golven (Tinius and Tinius
2000). Deze richtlijnen zijn echter kwalitatief van aard (als theta hoog dan
theta-inhibitie, als theta laag dan SMR stimulatie) en zijn alleen van
toepassing op centrale locaties. In recentere studies wordt gebruikt gemaakt
van QEEG-profielen tijdens de voormeting om de keuze van
elektrodelocalisatie en te trainen frequentiebanden te onderbouwen.
Naast het theta/beta-protocol worden nog andere protocollen gebruikt. Op
basis van de observatie dat slow cortical potentials (SCP’s) ontregeld kunnen
zijn bij ADHD wordt feedback van deze SCP’s ook toegepast voor ADHDbehandeling. Neurofeedback op basis van SCP’s leidt ook tot verbeteringen
bij ADHD-kinderen op het gebied van aandacht en cognitie (Strehl, Leins et
al. 2006; Drechsler, Straub et al. 2007). Deze verbeteringen zijn groter dan
andere therapieën zoals groepstherapie. Wel blijken de kinderen uit de
studie van Drechsler de verbeterde controle van SCP’s niet altijd in te
kunnen zetten bij andere taken. In een studie van Heinrich et al (2004)
hebben ADHD-kinderen 25 sessies neurofeedback ondergaan binnen drie
weken wat resulteerde in een reductie van 25% van ADHD-symptomen die
niet werd waargenomen in een ADHD-controlegroep (Heinrich, Gevensleben
et al. 2004). In deze studie bleek ook dat impulsiviteit afnam en
neurofysiologische parameters verbeterden, gemeten met event-related
potentials.
In een studie van Leins zijn de resultaten van SCP-protocollen en theta/betaprotocollen met elkaar vergeleken in een behandelverloop van 30 sessies
(Leins, Goth et al. 2007). Uit de studie blijkt dat ADHD-kinderen uit beide
groepen verbeteringen laten zien op het gebied van aandacht en IQ wat
gekoppeld is aan verbeterde controle van EEG-activiteit.
Neurofeedback kan met en zonder medicatie worden uitgevoerd. Indien
neurofeedback wordt uitgevoerd in combinatie met medicatie bij ADHD-ers,
blijkt het positieve effect van de combinatietherapie voort te duren als de
medicatie wordt afgebouwd of gestopt (Monastra, Monastra et al. 2002). Bij
ADHD-ers die alleen medicatie krijgen, zijn de positieve effecten verdwenen
zodra de medicatie wordt gestopt.
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Het effect van neurofeedback bij personen met aandachtsproblematiek
zonder ADHD is ook onderzocht. Aandacht blijkt reeds te verbeteren
(gemeten met een continuous performance task) na 8 sessies
neurofeedback (Cho, Kim et al. 2004).

Autisme
Neurofeedback kan op diverse manier bijdragen tot verbetering van
klachten bij autisme. Een eenvoudig maar effectief behandelprotocol blijkt
inhibitie van delta- en thetagolven te zijn (2-7 Hz) en stimulatie van beta1golven op frontale locaties (Jarusiewicz 2002). Neurofeedback die op deze
manier wordt uitgevoerd, leidt tot beter sociaal gedrag, betere
communicatieve vaardigheden en minder slaapstoornissen, gemeten met de
ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist). Algemene theta/betatraining, zoals beschreven bij ADHD, blijkt ook bij autisme te resulteren in
verbeteringen in cognitieve functies, sociaal gedrag en communicatieve
vaardigheden (Kouijzer, de Moor et al. 2009).
Aangezien het uitblijven van verlaging van mu-golven bij observatie van
bewegingen een marker is voor autisme (zie paragraaf 5.2.1), lijken de mugolven een ideale kandidaat voor neurofeedbacktraining. Recent onderzoek
heeft inderdaad uitgewezen dat inhibitie van mu-golven door
neurofeedback bij autisten leidt tot verhoogde aandacht en verbeterde
scores op de ATEC (Pineda 2008). De imitatie van gedrag blijkt echter niet te
verbeteren.
Behalve de standaard neurofeedbackprocedure waarbij frequentiebanden
worden geconditioneerd en de meting wordt uitgevoerd ten opzichte van
Cz, wordt bij autisme ook feedback uitgevoerd waarbij een meetlocatie ten
opzichte van een andere locatie wordt getraind. Voor deze configuratie
wordt gekozen indien er verhoogde of verlaagde koppeling van
frequentiebanden tussen gebieden is. Bij autisme correspondeert dit met
verhoogde of verlaagde connectiviteit tussen gebieden. Om dit te trainen
worden zowel de meetelektrode als de referentie-elektrode op twee
meetpunten geplaatst, bijvoorbeeld F3 en F4. De meting wordt dan
uitgevoerd als bipolaire meting tussen F3 en F4, waarbij Cz als
referentiepunt dan dus wegvalt. Door nu bijvoorbeeld golven te inhiberen
zal ieder moment dat golven links en rechts gelijktijdig voorkomen negatieve
feedback ontstaan, en vice versa. Indien de patiënt via neurofeedback op
deze wijze hyperconnectiviteit van betagolven traint, blijken aan autisme
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gerelateerde symptomen significant af te nemen (Coben, Clarke et al. 2008;
Coben and Myers 2010).

Dyslexie
Bij dyslexie worden meestal delta- en thetagolven geïnhibeerd op plaatsen
waar de amplitudes het meest verhoogd zijn en beta-golven gestimuleerd
waar deze verlaagd zijn (Walker and Norman 2006). Specifieke stimulatie
van 16-18 Hz op T7 lijkt goede effecten te hebben, waarbij 30 tot 35 sessies
nodig zijn om deze positieve effecten te verkrijgen (Walker and Norman
2006). Uit een recente gecontroleerde studie blijkt dat kinderen met
dyslexie goede vooruitgang kunnen boeken op het gebied van spelling (delta
en/of alfatraining) na 20 sessies neurofeedback (Breteler, Arns et al. 2010).
De verbeteringen zijn in deze studie waarschijnlijk het gevolg van
verbeterde aandacht. Neurofeedback leidde hier niet tot verbeteringen op
het gebied van lezen.

Leerstoornissen
Leerstoornissen kunnen effectief worden behandeld met neurofeedback. Bij
kinderen en jongeren met leerstoornissen worden de trainingsparameters
bepaald op basis van de QEEG-voormeting, aangezien er geen QEEG-marker
specifiek voor leerstoornissen bestaat. Neurofeedback leidt tot
verbeteringen in begrijpend lezen en IQ (verbaal en performaal) (Orlando
and Rivera 2004). 20 sessies van theta/alfa-training bij kinderen met
leerstoornissen leiden tot verbeteringen van cognitieve prestaties die
gepaard gaan met verlagingen van alle golven behalve beta2 (Fernandez,
Herrera et al. 2003). Deze effecten waren na twee jaar nog steeds aanwezig,
terwijl in de controlegroep van kinderen met leerstoornissen thetagolven
verder waren toegenomen (Becerra, Fernandez et al. 2006). Twee maanden
na theta/alfa-training kunnen ook veranderingen in QEEG-profielen in
specifieke gebieden worden geobserveerd (thetagolven links frontaal,
alfagolven rechtsfrontaal en rechts temporaal) die gepaard gaan met
veranderingen in gedrag en cognitie (Fernandez, Harmony et al. 2007).
Leerstoornissen bij personen met andere pathologieën zoals ADHD kunnen
succesvol worden behandeld met protocollen waarbij thetagolven worden
geïnhibeerd en SMR wordt gestimuleerd op centrale locaties (Jacobs 2005).
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Stotteren
Alhoewel er geen gecontroleerde studies zijn uitgevoerd bij kinderen en
volwassenen die stotteren, zijn er wel afwijkende QEEG-profielen
beschreven bij deze groepen. Op basis van QEEG-veranderingen bij
stotteren en case studies blijken theta- en beta2-inhibitie succesvol te zijn in
het reduceren van stotteren.

Mentale retardatie
Er zijn geen goede gecontroleerde effectstudies van neurofeedback
uitgevoerd bij personen met mentale retardatie. Het meest gerapporteerde
effect van neurofeedback is verbetering van IQ-scores, variërend van 4
punten tot ruim 20 punten (Lubar, Swartwood et al. 1995; Fuchs, Birbaumer
et al. 2003; Fleischman and Othmer 2005), waarbij kinderen met mentale
retardatie meer verbetering laten zien dan leeftijdsgenoten met normale
ontwikkeling. Meestal worden hierbij theta- en beta2-golven geïnhibeerd op
centrale locaties, terwijl SMR- en beta1-golven worden gestimuleerd
(Fleischman and Othmer 2005). Kinderen met het syndroom van Down
blijken ook goed te reageren op neurofeedback, waarbij de resultaten wel
pas na 40 sessies duidelijk worden (Surmeli and Ertem 2007). Inhibitie van
delta- en thetagolven en stimulatie van beta1-golven op voornamelijk
centrale en frontale locaties leidt tot verbeteringen in aandacht, spreken,
geheugen en leer- en gedragsproblemen en hiermee gepaard gaande
verbeteringen in schoolprestaties.

Hechtingsstoornissen
Bij kinderen met hechtingsstoornissen is een theta/beta-protocol net als bij
ADHD-kinderen zinvol (Huang-Storms, Bodenhamer et al. 2007). De
trainingen kunnen het best worden uitgevoerd op centrale locaties. Indien
beta2-golven verhoogd aanwezig zijn, worden deze als extra band
geïnhibeerd. Neurofeedback volgens deze protocollen leidt tot een reductie
van gedragsmatige problemen en verbeterde aandacht.
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6.2.3 Stemmingsstoornissen

Depressie
De belangrijkste QEEG-marker voor depressie, frontale alfa-asymmetrie, is
de basis voor neurofeedbacktraining. Neurofeedback bij depressie heeft als
doel om deze asymmetrie op te heffen door alfagolven boven de linker
hemisfeer te inhiberen ten opzichte van de rechter hemisfeer (Hammond
2005). De effecten van dit protocol blijken ook na langere tijd (1 tot 5 jaar)
nog zichtbaar te zijn (Baehr, Rosenfeld et al. 2001). Dit is een belangrijk
verschil met medicamenteuze interventies: na inname van medicatie blijkt
de alfa-asymmetrie wel te blijven bestaan, wat betekent dat de kans op
terugval groter is dan na een neurofeedback-behandeltraject (Hammond
2005). Hammond heeft succesvolle protocollen voor depressie beschreven
waarbij theta- en alfa1-golven op (pre)frontale locaties worden geïnhibeerd
en SMR- en beta1-golven worden gestimuleerd (Hammond 2000; Hammond
2005). Stimulatie van alleen betagolven boven de linker frontale cortex kan
ook resulteren in verbeteringen van symptomen van depressie (Hammond
2000).
Ook bij patiënten met stemmingsstoornissen die niet vallen onder de
categorie depressie kan neurofeedback zinvol zijn. De alfa-asymmetrie is
ook bij deze groep de centrale trainingsparameter. Vrouwen met
premenstruele dysfore stoornis blijken goed te reageren op neurofeedback
met deze protocollen (Baehr, Rosenfeld et al. 2004). Personen met
vermijdend gedrag laten al na 9 sessies alfa/theta-protocol verbeteringen
zien in stemming en hebben meer energie en zelfvertrouwen (Raymond,
Varney et al. 2005).
Positieve resultaten zijn ook beschreven voor alfa/theta-training in
personen met alcoholverslaving en depressie, maar aangezien hier geen
controlegroep is gemeten hebben deze resultaten geen grote bewijskracht
(Saxby and Peniston 1995).

6.2.4 Angststoornissen
Onderzoek heeft aangetoond dat neurofeedback effectief kan zijn als
behandelvorm bij angstklachten (Hammond 2005). Diverse protocollen zijn
beschreven voor de behandeling van angst. Eén van de protocollen is
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alfastimulatie die resulteert in verhoogde alfagolven bij gesloten ogen en
verminderde angstklachten (Passini, Watson et al. 1977). In meer recente
studies is het alfa/theta-protocol (alfa stimuleren ten opzichte van theta)
onderzocht bij musici, die na neurofeedbacksessies beter bleken te
presteren onder grote druk vergeleken met andere interventies (Egner and
Gruzelier 2003). Ook bij PTSD leidt het alfa/theta-protocol tot significante
verbeteringen in klachten en afname van medicatiegebruik vergeleken met
een controlegroep (Peniston and Kulkosky 1991; Peniston, Marrinan et al.
1993). De verbeteringen blijken ook na 2,5 jaar nog te bestaan.
Hammond (2003) beschrijft dat neurofeedback ook succesvol is bij OCD
(Hammond 2003). Bij een aantal patiënten wordt een beter resultaat
behaald dan met medicatie. Deze resultaten zijn niet behaald met standaard
protocollen, maar met protocollen die gebaseerd zijn op de QEEG-profielen
gemeten in de voormeting.

6.2.5 Slaapstoornissen
Alhoewel uit empirische data blijkt dat slaapstoornissen goed te trainen zijn
met neurofeedback, hebben slechts enkele wetenschappelijke studies dit
onderzocht. SMR-training blijkt succesvol te zijn bij personen met
slaapstoornissen zonder stress, terwijl theta-inhibitie zinvol is bij personen
met verhoogde spanning (Cortoos, Verstraeten et al. 2006). Bij personen
met verhoogde activatie in de conditie met ogen gesloten kan beta2inhibitie verbetering van het slaappatroon teweeg brengen door de afname
van arousal overdag en ’s nachts.

6.2.6 Schizofrenie
Er zijn nog niet veel studies uitgevoerd naar het effect van neurofeedback
bij patiënten met schizofrenie. Alhoewel schizofreniepatiënten vaak
problemen hebben met aandacht en motivatie, blijken ze in een paar
studies toch goed te reageren op neurofeedback (Gruzelier 2000).
Problemen met het reguleren van aandachtsprocessen lijkt wel te resulteren
in het minder kunnen reguleren van SCP’s door neurofeedback (Schneider,
Rockstroh et al. 1992). Het reguleren van verschillen in SCP’s tussen de
linker en rechter motorische cortex duurt daarom langer bij patiënten dan
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bij controlepersonen, maar is wel mogelijk (Gruzelier, Hardman et al. 1999).
Alhoewel schizofreniepatiënten dus wel hun hersenactiviteit kunnen
trainen, zijn de effecten hiervan op klachten en gedragsmatige kenmerken
van schizofrenie nog niet voldoende onderzocht.

6.2.7 Hoofdpijnen
Migraine-aanvallen gaan gepaard met afwijkende QEEG-profielen.
Neurofeedback dient bij migraine te zorgen voor een verminderde kans op
aanvallen door de aanval-specifieke profielen te inhiberen. Een belangrijke
parameter die succesvol aanvallen kan onderdrukken is de training van
SCP’s. Vooral de sterke negatieve SCP die wordt geobserveerd vlak voor een
migraine-aanval dient als parameter die via neurofeedback kan worden
geïnhibeerd (Kropp, Siniatchkin et al. 2002). Kinderen met migraine kunnen
in 10 sessies reeds een reductie van migraine-aanvallen krijgen door het
inhiberen van negatieve SCP’s en het daarmee reduceren van de corticale
exciteerbaarheid (Siniatchkin, Hierundar et al. 2000). Beta2-inhibitie zorgt
eveneens voor een verminderde arousal en kan daarmee ook zorgen voor
vermindering van de frequentie, duur en intensiteit van de hoofdpijn.

6.2.8 Centraal Neurologische Aandoeningen

Epilepsie
Epilepsie was het eerste ziektebeeld waarbij de positieve effecten van
neurofeedback zijn beschreven (Walker and Kozlowski 2005). Het standaard
protocol, SMR-stimulatie, leidt tot een verhoogde drempel van excitatie van
de motorische schors en daarmee tot een verminderde kans op epileptische
insulten (Egner and Sterman 2006). Stimulatie van SMR wordt meestal
uitgevoerd op de C3-locatie (referentie op Cz), eventueel in combinatie met
theta- en beta2-inhibitie (Monderer, Harrison et al. 2002). SMR-training
wordt gezien als het beste protocol voor training bij epilepsie (Sterman and
Egner 2006). Ook bij patiënten met insulten zonder epileptische activiteit
(pseudoseizure disorder) zijn theta/SMR -protocollen effectief (Swingle
1998).
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Regulatie van SCP’s is, net als bij ADHD, ook met succes toegepast bij
patiënten met epilepsie (Kotchoubey, Strehl et al. 2001). Vooral het
genereren van positieve SCP’s (verlaagde activatie van motorische cortex)
resulteert in een afname van insulten tot een periode van minimaal 6
maanden (Kotchoubey, Blankenhorn et al. 1997). Deze toename gaat
gepaard met een afname in doorbloeding, gemeten met fMRI (Strehl, Leins
et al. 2006). Ook bij een patiënt met mentale retardatie in combinatie met
epilepsie kan neurofeedback leiden tot een significante reductie van
insulten (Holzapfel, Strehl et al. 1998). Verhoogde controle van SCP’s leidt
niet tot veranderingen in andere frequentiebanden (Kotchoubey, Strehl et
al. 1999; Strehl, Kotchoubey et al. 2005). Vooral bij epilepsiepatiënten die
niet of niet goed reageren op medicatie is neurofeedback met SCPprotocollen een goed alternatief (Kotchoubey, Schneider et al. 1996).
Verhoging van negatieve SCP’s gaat niet gepaard met reductie van insulten
(Kotchoubey, Strehl et al. 1999), maar patiënten met hoge negatieve SCP’s
in rust hebben een lagere kans op effect door neurofeedback (Strehl,
Kotchoubey et al. 2005). Ook patiënten met een focus van epileptische
activiteit in de linker temporale cortex hebben verminderde kans op
therapie-effecten door neurofeedback. Daarentegen zijn epilepsie-patiënten
die laag scoren op vragenlijsten die betrekking hebben op kwaliteit van
leven en die snel gestresst zijn wel zeer geschikt voor neurofeedback.
Effecten van neurofeedback blijken niet persé op de trainingslocatie voor te
komen. Sterman & Lantz (2001) hebben verbeterde functies van de
contralaterale hemisfeer gerapporteerd bij patiënten met epilepsie
(Sterman and Lantz 2001).

CVA en Traumatic Brain Injury (TBI)
De effectiviteit van neurofeedback bij personen met centraal neurologische
aandoeningen is veel minder onderzocht dan bij andere aandoeningen. Een
van de oorzaken hiervan is waarschijnlijk de grote variatie in klachten,
QEEG-profielen en ziekteverloop waardoor het recruteren van coherente
onderzoeksgroepen moeilijk is. De effecten zijn dan ook vooral beschreven
in de vorm van case studies. Bearden et al (2003) beschrijven verbeteringen
bij een mannelijke CVA-patiënt van 52 jaar (Bearden, Cassisi et al. 2003). De
training bestond uit theta-inhibitie boven de aangedane hemisfeer en hij
onderging 42 neurofeedbacksessies. Een andere case study bij een
mannelijke CVA-patiënt met een laesie aan de linker hemisfeer beschrijft
verbeteringen in taal, het vinden van woorden, balans en coördinatie en
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aandacht (Rozelle and Budzynski 1995). Deze patiënt is behandeld met
theta-inhibitie en beta1-stimulatie boven de sensomotorische gebieden en
taalgebieden.
Toch blijken alfa-en thetatrainingen niet altijd te resulteren in verbeteringen
ten opzichte van een controlegroep (Doppelmayr, Isiosko et al. 2007).
Aangezien CVA geen specifiek QEEG-patroon laat zien, is de QEEGvoormeting doorslaggevend voor het bepalen van de trainingsparameters
en zullen standaard protocollen veel minder succesvol zijn dan bij andere
pathologieën.
Bij Traumatic Brain Injury (TBI) leidt neurofeedback tot een verbetering van
allerlei klachten (Schoenberger, Shif et al. 2001; Wing 2001; Duff 2004)
waarbij gemiddeld minimaal 70% van de klachten verbetert (Hoffman,
Stockdale et al. 1995). Neurofeedback blijkt bij TBI, net als bij diverse andere
pathologieën, in 80% van de personen te leiden tot verbeteringen (Hoffman,
Stockdale et al. 1995; Walker, Norman et al. 2002). Bij TBI is het meest
gebruikte en effectieve protocol theta-inhibitie op locaties waar thetagolven
het meest aanwezig zijn (Ayers 1999). Uit de studie van Ayers die is
uitgevoerd bij 250 patiënten met TBI blijkt dat theta-reductie leidt tot
verbeterde concentratie en geheugenfunctie, verminderde gevoeligheid
voor licht en geluid, en minder last van hoofdpijn en duizeligheid. Net als bij
andere pathologieën leidt theta-inhibitie en beta1-stimulatie op locaties
waar veranderde activiteit aanwezig is ook bij TBI tot verbetering van
klachten (Bounias, Laibow et al. 2001). Ook theta/SMR-protocollen leiden
tot significante veranderingen bij TBI-patiënten (Tinius and Tinius 2000).
Training van betagolven alleen resulteert ook in significante verbeteringen
van de aandachtspanne (Keller 2001). Gemiddeld hebben TBI-patiënten 19
sessies nodig om significante verbeteringen (>50%) te bewerkstelligen
(Walker, Norman et al. 2002).

Ziekte van Parkinson
Het effect van neurofeedback bij de ziekte van Parkinson is slechts
sporadisch beschreven. Het meest beschreven is stimulatie van SMR boven
de sensomotische cortex die kan leiden tot een afname van
ongecontroleerde bewegingen (Thompson and Thompson 2002). Aangezien
patiënten met de ziekte van Parkinson ook verhoogde betagolven kunnen
hebben boven centrale locaties, wat samenhangt met verminderde
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motorische controle en langzamer bewegen, is inhibitie van beta1- en/of
beta2-golven vaak geïndiceerd bij deze patiënten.
Veroudering, mild cognitive impairment & dementie
Veroudering gaat gepaard met QEEG-veranderingen en klachten die
mogelijk met neurofeedback kunnen worden verbeterd. De eerder
beschreven peak performance training wordt veel toegepast om aandachtsen geheugenproblemen via neurofeedback te verbeteren. Tijdens deze
training worden langzame alfagolven (alfa1) geïnhibeerd en snellere
alfagolven (alfa2) gestimuleerd op locaties waar deze het meest afwijkend
zijn. Maar ook pathologische veranderingen zoals Mild Cognitive
Impairment (MCI) en dementiële beelden zoals Alzheimer’s Disease (AD)
kunnen met neurofeedback worden behandeld. In het beginstadium van
beide ziektebeelden wordt peak performance toegepast, in gevorderde
stadia inhibitie van delta- en thetagolven in combinatie met stimulatie van
SMR of beta1-golven.

6.2.9 Chronische moeheid
Chronische moeheid kan worden behandeld met neurofeedback. Het
inhiberen van veel voorkomende verhoogde thetagolven resulteert in
verminderde moeheid (Hammond 2001). Ook protocollen waarbij
deltagolven worden geïnhibeerd en beta1-golven worden gestimuleerd
boven centrale gebieden resulteren in verminderde moeheid en verbeterde
aandacht (James and Folen 1996). Bij patiënten met fibromyalgie kan alfainhibitie resulteren in een afname van slaapproblematiek indien de patiënt
in rust verhoogde alfagolven vertoont (Hammond 2006). Positieve effecten
van 10 sessies theta-inhibitie in combinatie met SMR-stimulatie bij
fibromyalgiepatiënten zijn eveneens beschreven (Kayiran, Dursun et al.
2007). De factoren die het meest verbeteren door toedoen van
neurofeedback zijn musculoskeletaire pijn, slaapstoornissen, hoofdpijn en
moeheid. Ook scoren patiënten lager op vragenlijsten die betrekking
hebben op depressie en angststoornissen.
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6.2.10 Pijnstoornis
Chronische pijn die gepaard gaat met veranderingen in QEEG-profielen
kunnen succesvol met neurofeedback worden behandeld. Bij personen met
complex regionaal pijnsyndroom resulteert neurofeedback in een afname
van de pijn en de daarmee samenhangende symptomen (Jensen, Grierson
et al. 2007). Deze verandering is niet alleen zichtbaar tussen behandelingen,
maar ook na een behandeling van 30 minuten bij personen die reeds enkele
behandelingen hebben ondergaan. Vooral pijn die samengaat met
verhoogde corticale activatie (shift naar betafrequenties) kan door feedback
succesvol worden behandeld. Patiënten met chronische pijn die gepaard
gaat met verhoogde activatie blijken minder neurofeedbackbehandelingen
nodig te hebben dan andere patiëntgroepen, zoals depressie en ADHD.

6.2.11 Verslavingen
Bij diverse soorten verslavingen is gebleken dat neurofeedback tot
verbeteringen kan leiden (Trudeau 2005). Het is wel belangrijk om het
protocol aan te passen aan het soort verslaving. Bij alcoholisme is
alfa/theta-training het meest gebruikte protocol. Alfa/theta in combinatie
met beta1-stimulatie wordt ook met succes toegepast bij andere
verslavingen (Sokhadze, Cannon et al. 2008). Personen met metamfetamineverslaving kunnen worden getraind met SMR- en beta1-protocollen die ook
bij de behandeling van ADHD worden gebruikt waardoor de aandacht en
concentratie verbeteren. Indien personen met een verslaving ook andere
psychopathologieën hebben, worden verschillende protocollen na elkaar
gebruikt om de psychische componenten en de verslavingsdrang apart te
trainen. Neurofeedback wordt bij verslavingen vrijwel altijd aangeboden in
combinatie met andere behandelingen.

6.2.12 Overige medische condities

Tinnitus
Bij tinnitus leidt alfastimulatie en reductie van betagolven tot vermindering
van klachten vergeleken met een controlegroep (Gosepath, Nafe et al.
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2001). De keuze voor alfa- of betagolven hangt af van de resultaten van de
QEEG-voormeting (Schenk, Lamm et al. 2005). Aparte training van één van
de banden resulteert in verminderde sensatie bij tinnitus. Ook deltainhibitie frontaal (links) in combinatie met alfastimulatie boven temporale
gebieden (rechts) resulteert in een afname van geluidsperceptie door
tinnitus (Dohrmann, Elbert et al. 2007). De combinatie van delta-inhibitie en
alfa-stimulatie is succesvoller dan het trainen van één van beide parameters
afzonderlijk en kan leiden tot het volledige verdwijnen van de tinnitus.
Weiler et al (2002) rapporteren een afname van duizeligheid bij personen
met en zonder tinnitus die gepaard gaat met een afname van delta- en
thetagolven en een toename van alfagolven (Weiler, Brill et al. 2002).
Een aantal problemen, zoals balansproblemen, incontinentie en
slikproblemen, kan met neurofeedback worden behandeld. Alhoewel voor
deze klachten geen grote gecontroleerde studies zijn uitgevoerd, blijkt een
specifiek behandelprotocol zinvol te zijn voor een aantal patiënten met deze
klachten (Hammond 2005). Dit protocol bestaat uit het plaatsen van
elektrodes direct beneden O1 en O2, net boven het inion. De elektrodes
dienen bipolair te worden geschakeld, dus één elektrode fungeert als
meetkanaal en de andere als referentiekanaal. Het protocol bestaat uit
theta-inhibitie en beta1-stimulatie op deze locaties. De amplitudes van het
EEG zijn hier erg laag, waardoor de grenzen dienen te worden aangepast. Bij
een aantal patiënten blijken veranderingen al na enkele behandelingen
merkbaar te zijn. Case reports beschrijven het opheffen van incontinentie bij
een jongeman na 3 behandelingen. De hypothese bij deze vorm van
neurofeedback is dat de activiteit van het cerebellum wordt aangepast door
de training, en bij balansproblemen met name de koppeling tussen visuele
en cerebellaire informatie. Een hersenkern in het cerebellum (nucleus
dendatus) heeft verbindingen met de motorische cortex en kan dus
samenhangen met de controle van bewegingen, de blaas en slikken (Joseph
1996).
In patiënten met Diabetes Mellitus type 1 kan neurofeedback worden
ingezet om glucoseniveaus in het bloed en de kwaliteit van leven te
verbeteren (Monjezi and Lyle 2006). De gebruikte protocollen zijn thetainhibitie in combinatie met SMR- of beta1-stimulatie boven centrale
locaties. Patiënten geven na een neurofeedbacktraject een hogere kwaliteit
van leven aan. Bovendien hebben ze minder insuline nodig door verbeterde
glucusoniveaus in het bloed.

Neurofeedback | 194

Uit case studies blijkt dat neurofeedback een aantal symptomen van de
ziekte van Lyme kan reduceren. Net als bij een aantal andere ziektebeelden
leidt theta/beta1-training tot verbetering van cognitieve functies.
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6.3 Neurofeedback in de praktijk
De uitkomsten van wetenschappelijke studies naar QEEG en neurofeedback
vormen de basis voor het uitvoeren van neurofeedbackbehandelingen. Zoals
beschreven in paragraaf 4.7.1 wordt tijdens een intake bepaald of de
klachten van de patiënt een samenhang hebben met het gemeten QEEGprofiel. De keuze voor behandeling met neurofeedback en
behandelparameters is echter afhankelijk van nog meer zaken die in deze
paragraaf zullen worden besproken.

6.3.1 De behandelopstelling
Voordat een QEEG-meting of neurofeedbackbehandeling kan starten, dient
aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De patiënt zit in een
comfortabele stoel, waarbij de voeten recht onder de knieën zijn
gepositioneerd en de rugleuning licht naar achteren buigt. Het hoofd wordt
ondersteund door een hoofdsteun, zodat hoofdbewegingen tot een
minimum worden beperkt. De positionering van de patiënt dient zo te zijn
dat de therapeut zowel het gezicht als het feedbackscherm van de patiënt
kan observeren. Op deze manier kan de therapeut bijzonderheden die
opvallen tijdens de meting op het scherm van de meetlaptop of -PC
controleren aan de hand van observaties van de patiënt. Ook kan de
therapeut het effect van veranderingen van de feedbackgrens op het
feedbackscherm van de patiënt controleren.

6.3.2 Keuze van de meetcondities
Om neurofeedback te starten dient de centrale hulpvraag of klacht van de
patiënt overeen te komen met een specifiek afwijkend QEEG-profiel. Van de
meeste klachten is bekend welk QEEG-profiel hiermee samenhangt. Indien
een bepaalde klacht of pathologie van een patiënt niet herkenbaar is in het
QEEG, of het QEEG geen afwijkingen vertoont, is neurofeedback in principe
niet geïndiceerd. De in hoofdstuk 5 beschreven QEEG-profielen vormen
daarom de basis voor de behandelkeuze met neurofeedback. De meeste
ziektebeelden en klachten laten afwijkende QEEG-profielen zien bij
metingen in rust. Daarom worden tijdens de intake altijd rustmetingen
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uitgevoerd met de ogen open en de ogen gesloten. Minimale tijdsduur van
een rustmeting dient 1 minuut te zien, maar vaak levert een meting van 2
minuten meer informatie op en is het selecteren en analyseren van episodes
met afwijkende activiteit beter mogelijk. Na de rustmetingen wordt bekeken
hoe een QEEG-profiel verandert tijdens een taak. Voor volwassenen is dit
meestal de serial sevens, waarbij vanuit een begingetal (bijvoorbeeld 200)
telkens 7 wordt afgetrokken. Voor kinderen worden eenvoudigere
rekentaken gekozen of het lezen van een tekst. Doel van de taak is het
observeren van hersenactiviteit tijdens cognitieve taken, waarbij de score
van de taak minder belangrijk is.

6.3.3 Keuze van de behandellocatie
De elektrodelocatie wordt gekozen op basis van het QEEG-profiel uit de
voormeting. Voor veel klachten en ziektebeelden zijn de profielen uit de
meting in rust met ogen geopend of gesloten geschikt om deze parameter
te bepalen. Bij sommige klachten zullen de QEEG-profielen van rustcondities
en taken met elkaar vergeleken worden en zal hiermee de locatie worden
bepaald. In principe geldt dat de locatie waar de meest afwijkende
frequentiebanden zichtbaar zijn, de behandellocatie voor neurofeedback is.
Voor de belangrijkste ziektebeelden zal deze locatie overeenkomen met
gerapporteerde locaties in de literatuur. Voor ziektebeelden waarvoor geen
of meerdere trainingslocaties beschreven zijn, wordt de locatie met de
meest afwijkende activiteit gekozen.
De meest voorkomende trainingslocaties zijn de frontale en centrale cortex.
Diverse pathologieën, zoals autisme, ADHD en depressie, laten
veranderingen zien in deze gebieden. Indien uit de voormeting echter blijkt
dat een bepaalde klacht gepaard gaat met een afwijkend profiel op een
andere locatie, zoals bijvoorbeeld de pariëtale cortex, kan voor deze locatie
worden gekozen indien ook in de literatuur of bij BMC aanwijzigingen zijn
dat deze behandeling zinvol is.

6.3.4 Keuze van de frequentieband
De te behandelen frequentiebanden worden net als de locatie gekozen op
basis van het QEEG-profiel uit de voormeting. Ook hier zijn de rustmetingen
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vaak voldoende, maar kunnen vergelijkingen tussen QEEG-profielen van
rustmetingen en taken meer specifiek inzicht geven in de samenhang tussen
klachten en profielen. De keuze voor (een) frequentieband(en) en locatie
hangt natuurlijk nauw samen en kan niet los van elkaar worden gezien.
Behalve standaard frequentiebanden zoals beschreven in de volgende
paragraaf, kan de therapeut kiezen voor het aanmaken van een eigen
frequentieband, een zogenaamde custom band. In sommige gevallen kan dit
gewenst zijn om het leerproces efficiënter te laten verlopen. Wanneer
bijvoorbeeld bij een patiënt met verhoogde alfagolven tijdens een taak deze
alfagolven een specifieke piek hebben, kan een custom band worden
aangemaakt van het gebied rondom deze piek. De patiënt traint dan alleen
de afwijkende activiteit zonder feedback te krijgen van golven die niet direct
met de klachten te maken hebben. Het bepalen van het frequentiebereik
van een custom band kan alleen gebeuren op basis van inspectie van het allbins spectrum.

Figuur: Het selecteren van een custom band. Bovenstaand all-bins spectrum laat binnen het
alfabereik twee pieken zien. In dit geval kan worden gekozen om de langzame alfavariant te
inhiberen met behulp van een custom band van 7,5 – 9 Hz (bereik aangeduid met wit kader).

6.3.5 Keuze van het behandelprotocol
Nadat de te trainen frequentieband(en) en de locatie is gekozen, wordt een
behandelprotocol opgesteld. Op de eerste plaats wordt in het protocol
vermeld of de gekozen banden via neurofeedback gestimuleerd of
geïnhibeerd worden. BMC hanteert een aantal regels voor de keuze van
stimulatie of inhibitie:
∗

Delta- en thetagolven worden nooit gestimuleerd, maar altijd
geïnhibeerd.
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Deze regel is gebaseerd op de observatie dat talloze
psychopathologieën en neurologische ziektebeelden gepaard gaan met
verhoogde delta- en/of thetagolven in rust. Ook tijdens periodes van
algemene vermoeiheid en verminderde aandacht blijken deze golven in
verhoogde mate aanwezig te zijn. Aangezien via neurofeedback
hersengolven worden genormaliseerd, is het niet wenselijk om
langzame golven in een richting te trainen waarvan is aangetoond dat
deze niet bevorderlijk is voor de informatieverwerking. Thetagolven
hebben ook een duidelijke functie binnen de informatieverwerking in
de hersenen, maar de meerwaarde van het trainen van deze specifieke
functies via stimulatie van thetagolven is nog niet aangetoond. Wel is
stimulatie van thetagolven toegepast bij musici, waarbij bleek dat de
creativiteit toenam (Egner and Gruzelier 2003). De toename van
langzame golven zorgt weliswaar volgens de auteurs voor minder stress
tijdens optredens, maar zorgt tevens voor een verminderde arousal en
alertheid. Dit effect van thetastimulatie wordt ook gebruikt om
personen gevoeliger te maken voor hypnotherapie (Batty, Bonnington
et al. 2006). Gecombineerde stimulatie van theta- en alfagolven brengt
gezonde personen in een toestand waarbij eveneens de creativiteit
toeneemt maar de aandacht afneemt (Boynton 2001). Binnen BMC
wordt verhoogde stress aangepakt door de stress-specifieke activatie,
hoge beta2-waardes, te inhiberen en niet de langzame golven te
stimuleren. Training van deltagolven dient met uiterste voorzichtheid te
gebeuren, aangezien bewegingsartefacten de magnitude van
deltagolven kunnen beïnvloeden. Vooral oogknipperingen kunnen het
aandeel van deltagolven in de frontale cortex verhogen, waardoor de
feedback niet meer valide is.
∗

Alfagolven worden geïnhibeerd, en slechts in speciale gevallen
gestimuleerd.
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt stimulatie van alfagolven te
pas en te onpas toegepast. Dit trainingsprotocol is gebaseerd op de
observatie dat alfagolven verhoogd zijn bij mensen die in ontspannen
toestand verkeren en dat dus alfastimulatie via neurofeedback zorgt
voor een ontspannen toestand. Uit allerlei studies blijkt dat deze
redenering niet opgaat: personen met verhoogde stress worden niet
ontspannen door alfagolven te stimuleren, maar door snelle stressgerelateerde golven te inhiberen. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 5
ontstaan alfagolven zodra een hersengebied minder of geen input
ontvangt van sensoriek of andere gebieden binnen de hersenen. Zodra

Neurofeedback | 199

informatie wordt verwerkt, daalt het aandeel van alfagolven (eventrelated desynchronization, ERD). Stimuleren van alfagolven leidt tot
verhoogde alfawaardes in rust en tijdens taken waardoor de activatie
van de cortex tijdens taken minder goed verloopt. Verhoging van
alfagolven is geobserveerd en als afwijkend betiteld bij diverse
ziektebeelden zoals depressie, ADHD en autisme. Slechts in enkele
gevallen zullen alfagolven worden gestimuleerd, zoals bij peak
performance training waarbij de ratio alfa2/alfa1 wordt gestimuleerd.
In deze gevallen hebben studies dan ook al aangetoond dat dit protocol
zinvol is.
∗

SMR- en beta1-golven worden gestimuleerd.
SMR-stimulatie was het eerste protocol dat succesvol bleek te zijn bij
het reduceren van epileptische insulten en verminderen van
impulsiviteit bij ADHD. Ook beta1-stimulatie resulteert in positieve
resultaten zoals verhoogde selectieve aandacht bij diverse
ziektebeelden. In veel gevallen worden daarom SMR- en beta1-golven
gestimuleerd, eventueel in combinatie met theta-inhibitie. Bij sommige
patiënten komen verhoogde, vaak regelmatige betagolven voor boven
de centrale cortex. Indien deze golven samenhangen met problematiek
van de patiënt, kan gekozen worden voor inhibitie van betagolven. Wel
dient het spectrum dan bekeken te worden in de all-bins modus, om te
bepalen wat het frequentiebereik van de regelmatige betagolven is.
Hiervoor wordt alleen het bereik geselecteerd waarin de betagolven
verhoogd aanwezig zijn en vervolgens in all-bins gekeken welk bereik
een verhoging laat zien. Vaak gaat regelmatige beta-activiteit gepaard
met een lage maar brede piek tussen 18 en 22 Hz. Indien dit het geval
is, kan gekozen worden voor inhibitie hiervan door de aanmaak van een
custom band in dit bereik. Inhiberen van beta1- en/of beta2-golven zal
veel langzamer leiden tot gewenst resultaat vergeleken met de
selectieve inhibitie van een custom band.

∗

Beta2-golven worden geïnhibeerd.
Veel stress- en angst-gerelateerde klachten gaan gepaard met
verhoogde beta2-golven. Op basis van de beschikbare studies wordt bij
BMC bij klachten die gepaard gaan met verhoogde activatie van de
cortex deze verhoging geïnhibeerd met neurofeedback. Aangezien er
geen aanwijzigingen zijn dat stimulatie van beta2-golven tot positieve
resultaten kan leiden, wordt dit protocol niet toegepast. Bij het trainen
van beta2-golven dient de therapeut altijd alert te zijn op het
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voorkomen van spieractiviteit. Vooral bij het inhiberen van beta2golven op frontale locaties kan het signaal bestaan uit spieractiviteit van
de musculus frontalis. Indien in het all-bins spectrum veel activiteit
boven 30 Hz te zien is, is het aannemelijk dat spieractiviteit aanwezig is
en dienen instructies voor wat betreft houding te worden gegeven om
deze activiteit te verminderen. Sterke reductie van beta2-golven binnen
een neurofeedbackbehandeling is meestal ook indicatief voor de
aanwezigheid van spieractiviteit, aangezien controle van spieractiviteit
veel sneller mogelijk is dan controle van hersenactiviteit.
∗

Training van gammagolven wordt nog niet toegepast.
Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 4 is nog niet veel informatie
beschikbaar over veranderingen in gammagolven bij pathologieën. Ook
het effect van feedback van gammagolven is onvoldoende beschreven
om dit protocol als standaard op te nemen. Indien verder onderzoek
uitwijst dat training van gammagolven positieve effecten blijkt te
hebben bij ziektebeelden, zoals bij autisme, zal het protocol hiervoor
worden aangepast.

∗

Neurofeedbacktraining start met één trainingsparameter.
Het is belangrijk om het leerproces door middel van neurofeedback zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarom wordt gestart met het
trainen van één hersengolf die het meest afwijkend is. Zodra deze
verbetert en deze verbetering stabiel is over enkele behandelingen, kan
gestart worden met het trainen van een tweede parameter. Als
bijvoorbeeld een ADHD-kind sterk verhoogde thetagolven in rust heeft
en verminderde beta1-activatie tijdens een rekentaak, kan gestart
worden met theta-inhibitie. Zodra thetagolven onder een bepaalde
waarde blijven, wordt gestart met beta1-stimulatie. De patiënt ziet
daarbij wel steeds de thetagolven, zodat de beta1-golven worden
gestimuleerd onder de voorwaarde dat thetagolven laag blijven.
Eventueel is het trainen van drie parameters mogelijk, maar in principe
wordt aanbevolen om een derde parameter apart te trainen zodra de
eerste twee geoptimaliseerd zijn. Veel gebruikte combinaties voor
training zijn t↓
he/tbaeta1↑, theta↓/SMR↑, alfa↓/beta1↑,
alfa↓/SMR↑ en theta↓/beta2↓.
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6.3.6 Keuze van de grenswaarde
Tijdens een neurofeedbacksessie ziet de patiënt de eigen hersenactiviteit
gevisualiseerd in een animatie. De visualisatie is het verschil tussen een door
de therapeut ingestelde grenswaarde en de daadwerkelijk gemeten waarde,
zodat de beloning door feedback groter is naarmate de echte waarde verder
verwijderd is van de grenswaarde. Op basis van de QEEG-voormeting wordt
gekozen voor een bepaalde frequentieband die getraind dient te worden.
De richtlijn is dat de grenswaarde 30% boven de gemeten waarde wordt
gekozen indien de frequentieband wordt geïnhibeerd, en 30% beneden de
gemeten waarde wordt gekozen indien de band wordt gestimuleerd. De
belangrijkste parameter voor het selecteren van de grenswaarde is echter
de visualisatie op het beeldscherm van de patiënt: fluctuaties van de
hersengolf die getraind worden dienen zo goed mogelijk in beeld te komen
voor de patiënt. Indien een lage beta1-golf wordt gestimuleerd en deze golf
slechts minimaal varieert, zal de grenswaarde zo laag mogelijk moeten staan
en de feedback op het beeldscherm van de patiënt moeten worden vergroot
om de fluctuaties zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen. Bij patiënten die
op bepaalde momenten plotseling extreem verhoogde golven hebben dient
de grenswaarde en mate van visualisatie op de feedbackmonitor zo te
worden in gesteld dat niet de kleine fluctuaties maar alleen de grote
verschillen goed in beeld komen, zodat het leerproces wordt
geoptimaliseerd.

De optimalisatie van de feedback op het beeldscherm van de patiënt
is een combinatie van selectie van de grenswaarde en selectie van de
sensitiviteit van de visualisatie op het feedbackscherm.

6.4 Bepalen van de effectiviteit van neurofeedback
Neurofeedback is één van de weinige behandelmethodes voor
psychopathologieën die door het kwantitatieve karakter uitstekend
toegerust is om behandeleffecten binnen en tussen behandelingen te
evalueren. Het centrale doel van iedere neurofeedbackinterventie is het
voldoen aan de centrale hulpvraag van de patiënt. Niet iedere patiënt komt
in aanmerking voor neurofeedback. Kennis van exclusiecriteria is
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noodzakelijk om geen onnodige behandelingen uit te voeren waarbij
resultaat uitblijft. Indien patiënten wel geschikt blijken te zijn voor
neurofeedbackbehandeling is het monitoren van QEEG-veranderingen
onontbeerlijk om de therapie efficiënt te laten verlopen.

6.4.1 Exclusiecriteria
Zoals al eerder besproken zal een behandeling alleen gestart worden indien
afwijkende QEEG-patronen gemeten in de voormeting samenhangen met
klachten of het ziektebeeld van een patiënt. Het kan voorkomen dat het
QEEG-profiel geen enkele aanleiding geeft tot behandeling, of dat het QEEGprofiel niet kan worden gekoppeld aan de ervaren klachten. In beide
gevallen is het van belang om, na overleg met de patiënt, af te zien van
behandeling aangezien er geen behandelbare componenten in het QEEG
aanwezig zijn.

Exclusiecriterium 1: De centrale klacht van de patiënt komt niet
overeen met het gemeten QEEG-profiel.
Tijdens de intake wordt echter niet alleen een voormeting uitgevoerd, maar
ondergaat de patiënt direct een aantal proefrondes met neurofeedback.
Deze proefrondes hebben als doel om te kijken of de patiënt geschikt is voor
neurofeedback. Er wordt op de eerste plaats bekeken of de opdrachten
goed worden begrepen, aangezien er een begrip moet zijn van de gewenste
resultaten van de feedbackanimaties (knowledge of result). Het kan
voorkomen dat een persoon niet begrijpt welke verandering in een animatie
gewenst is, waardoor er geen leerproces in de gewenste richting zal
ontstaan. Dit kan voorkomen bij jonge kinderen (< 5 jaar), personen met
mentale retardatie en personen met gevorderde degeneratieve beelden van
de cortex zoals dementie. Tijdens de anamnese kan het voorkomen dat de
patiënt het cognitief niveau weet te verbloemen, waardoor gevalideerde
metingen zoals de Mini Mental State Examination belangrijk zijn om af te
nemen in het geval van twijfel.
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Exclusiecriterium 2: De patiënt begrijpt niet wat de bedoeling is van
de feedbackanimatie.
De oefenrondes tijdens de intake geven ook een goed beeld van de patiënt
tijdens een neurofeedbacksessie. Het is van groot belang dat de patiënt stil
kan zitten gedurende minimaal een minuut en dat hij zich kan concentreren
op het feedbackbeeldscherm. Indien de patiënt niet in staat is om stil te
blijven zitten of steeds wegkijkt van het beeldscherm, is behandeling zonder
ondersteuning van andere interventies niet zinvol vanwege te veel
bewegingsartefacten en te weinig aandacht en motivatie om de therapie te
laten slagen. Bij sommige ADHD-ers is het bijvoorbeeld noodzakelijk om de
eerste neurofeedbacksessie uit te voeren terwijl de patiënt medicatie heeft,
zodat de aandacht en het leereffect geoptimaliseerd worden.

Exclusiecriterium 3: De patiënt kan niet stilzitten.

Exclusiecriterium 4: De patiënt kan niet de aandacht voldoende lang
vasthouden.
Direct na traumatische events zoals een CVA of contusio cerebri zijn de
hersenen totaal ontregeld. Dit wordt weerspiegeld in het EEG waarin vaak
epileptiforme activiteit voorkomt en allerlei veranderingen in QEEGprofielen zichtbaar zijn. Neurofeedback wordt daarom niet aanbevolen
direct na een CVA of ander traumatisch event, aangezien de hersenactiviteit
te variabel is om behandelparameters goed in te stellen.

Exclusiecriterium 5: De patiënt heeft minder dan 6 weken geleden
een neurologisch trauma gehad.
Indien een patiënt niet voldoet aan één van bovenstaande criteria, kan
gestart worden met neurofeedback. Er zijn patiënten waarin in de loop van
het behandeltraject blijkt dat de motivatie laag is. Indien de motivatie te
laag is, zal neurofeedback niet leiden tot verbeteringen van klachten
aangezien het leerproces hierdoor niet of nauwelijks gestalte krijgt. Idealiter
wordt de mate van motivatie reeds tijdens de intake in kaart gebracht, maar
in de praktijk blijkt dit moeilijk te zijn. Bovendien kan een patiënt met een
hoge motivatie aan het begin van het traject zijn motivatie verliezen om
diverse redenen. Het is daarom voor de behandelend therapeut van groot
belang om de motivatie zo hoog mogelijk te houden tijdens iedere
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behandeling om zo de effectiviteit van de behandeling te maximaliseren.
Natuurlijk dient de therapeut ook alles in het werk te stellen om de
motivatie voor begin van het behandeltraject te maximeren, maar dit is niet
altijd mogelijk.

Exclusiecriterium 6: De patiënt is niet gemotiveerd en niet te
motiveren om neurofeedback te ondergaan.

6.4.2 Bepalen van de effectiviteit
Indien de patiënt niet aan één van bovenstaande criteria voldoet, kan
gestart worden met de behandeling. Gedurende de behandeling wordt de
voortgang steeds bekeken. Om te bepalen of de behandeling effectief is en
verdere behandeling geïndiceerd is, kan gebruik worden gemaakt van een
aantal richtlijnen die gekoppeld zijn aan QEEG-profielen en klachten.
Aangezien neurofeedback een methode is waarbij frequentiebanden
conditioneerd worden via feedback, zal het effect eerst zichtbaar zijn op de
getrainde band. Al na enkele behandelingen zal de patiënt in staat zijn om
de te trainen frequentiebanden te veranderen in de gewenste richting
binnen een behandeling. De conditionering is gebaseerd op absolute
waardes van frequentiebanden waardoor deze verandering zichtbaar is als
een absolute daling (bij inhibitie) of absolute stijging (bij stimulatie) in µV
van de te trainen band. Verbeteringen van getrainde frequentiebanden
binnen een behandeling vormen een belangrijke parameter om te bekijken
of neurofeedback werkzaam is (Dempster and Vernon 2009).
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Figuur: Verandering van de magnitude van alfagolven tijdens een neurofeedbacksessie. De
curve is afkomstig van een patiënt die reeds enkele behandelingen neurofeedback heeft
ondergaan. Het trainingsprotocol, alfa-inhibitie, resulteert in een afname van de absolute
waarde van alfagolven van 20,8 µV in ronde 1 naar 10,0 µV in ronde 10 (blauwe curve). Deze
waardes zijn gemiddelde alfa-magnitudes van een 1 minuut durende neurofeedbackronde.
Samen met de absolute amplitude neemt ook de standaarddeviatie af (rode curve).

De mate van vooruitgang binnen een behandeling kan gekwantificeerd
worden door de waarde van de trainingsband van de eerste ronde te
vergelijken met de waarde van de trainingsband van de beste ronde van de
behandeling. Deze uitkomstmaat wordt binnen BMC behandelindex of BI
genoemd. De eerste ronde fungeert als uitgangspunt voor de behandeling,
de beste ronde is een indicator voor het maximale resultaat van de
behandeling. Bij inhibitie van een hersengolf wordt de eerste ronde gedeeld
door de beste ronde, bij stimulatie van een hersengolf wordt de beste ronde
gedeeld door de eerste ronde. Indien de eerste ronde tevens de beste ronde
is, heeft er geen verbetering plaatsgevonden tijdens de behandeling en is de
BI dus 1. Hoe meer verbetering plaatsvindt, hoe meer de beste ronde afwijkt
van de eerste ronde waarde de waarde steeds verder van 1 komt te liggen.

Voorbeelden van BI
Voorbeeld 1: Een patiënt krijgt neurofeedback in de vorm van thetainhibitie. Tijdens één van de eerste behandelingen is de waarde van
thetagolven in de eerste ronde 15,0 µV. De zesde ronde is de beste ronde en
resulteert in een thetawaarde van 9,0 µV. De BI is 15,0/9,0 = 1,7.
Voorbeeld 2: Een patiënt krijgt neurofeedback in de vorm van
bètastimulatie. Tijdens de vijfde behandeling is de waarde van de
betagolven tijdens de eerste ronde 5,6 µV. De beste ronde in deze
behandeling resulteert in betagolven van 6,0 µV. De BI voor deze
behandeling is 6,0/5,6 = 1,1.
Voorbeeld 3: Een patiënt heeft 10 behandelingen neurofeedback in de vorm
van theta-inhibitie ondergaan. Voor iedere behandeling is de BI berekend en
weergegeven in onderstaande grafiek. In deze grafiek zijn duidelijk de lage
BI-waardes te zien tijdens behandelingen 7 t/m 9. Tijdens deze periode is
deze patiënt ziek geworden en heeft een korte ziekenhuisopname gehad. De
andere uitkomstmaten (gemiddelde absolute/relatieve thetawaardes per
behandeling) lieten geen opvallende zaken zien tijdens deze periode.
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Figuur: overzicht van de BI gedurende 10 behandelingen. De horizontale as heeft de
behandelingen weer, de verticale as de waarde van BI.

Richtlijn 1: Na drie behandelingen verbetert de absolute waarde van
de getrainde frequentieband binnen een behandeling.
Indien na enkele behandelingen een frequentieband verandert binnen een
behandeling dan betekent dit dat conditionering gestart is. Uiteindelijk moet
dit ook resulteren in een blijvende verandering van de getrainde band.
Aangezien het totale QEEG-profiel variabel is tussen dagen (door allerlei
factoren zoals tijdstip van de dag, verschillen in alertheid,
gezondheidstoestand, bioritmieken etc.) zal de absolute waarde van de
getrainde band van nature al variëren tussen behandelingen. Daarom is het
relatieve aandeel van de golf in het hele QEEG een validere uitkomstmaat
om de veranderingen tussen behandelingen te kwantificeren en te
visualiseren.

Richtlijn 2: Tussen behandelingen verbetert het relatieve aandeel van
de getrainde frequentieband.
Indien na een tiental behandelingen nog geen verbetering van het relatieve
aandeel van de getrainde frequentieband zichtbaar is, wordt verdere
behandeling onder dezelfde condities niet geadviseerd. In plaats daarvan
dient wederom een QEEG-meting te worden uitgevoerd op de locaties van
de voormeting om mogelijke verbeteringen aan te brengen in
trainingslocatie en trainingsparameters. Indien deze QEEG-meting geen
uitsluitsel hierover geeft, wordt geen verdere behandeling uitgevoerd.

Relatieve aandeel Theta
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Sequence
Figuur: Verandering van relatieve thetagolven in een neurofeedbacktraject van 10 sessies. Deze
data zijn afkomstig van een pilot-studie naar de effecten van neurofeedback bij ADHD-kinderen
die door BMC en de Arbeitskreis Überaktives Kind (AÜK) in Duitsland is uitgevoerd. Op de
horizontale schaal staan de behandelingen, op de vertikale schaal het relatieve aandeel van
thetagolven., uitgedrukt in percentages. Gedurende het behandeltraject was bij dit kind een
afname van thetagolven te zien, wat wordt weergegeven door de dalende rechte lijn die de
puntenwolk het beste beschrijft.

Richtlijn 3: Na 10 behandelingen is een relatieve verbetering van de
getrainde frequentieband zichtbaar.
Veranderingen van getrainde banden representeren veranderingen door
conditionering. Natuurlijk is dit alleen niet voldoende maar dient de patiënt
ook veranderingen van klachten te merken. Zowel uit onderzoeken als uit
data van BMC blijkt dat gemiddeld vanaf 10 behandelingen veranderingen
merkbaar zijn. Sommige patiënten kunnen ook al eerder veranderingen
aangeven. Indien na 10 behandelingen echter nog geen veranderingen in
klachten merkbaar zijn, is verdere behandeling niet zinvol als het QEEGprofiel niet is veranderd. Indien de getrainde frequentiebanden echter
zorgen voor een significante verandering in het QEEG kan in overleg met de
patiënt worden gekozen om nog enkele (3-5) behandelingen uit te voeren
en vervolgens met vragenlijsten en QEEG de effecten te evalueren.

Richtlijn 4: Vanaf 10 behandelingen is een verbetering van klachten
merkbaar.
Voor het bepalen van de effectiviteit van neurofeedback kunnen meerdere
uitkomstmaten worden gebruikt. De meest voor de hand liggende maat is
de gemiddelde waarde van de getrainde band. Hiervoor worden de
uitkomsten van alle rondes bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal
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rondes. Op deze manier ontstaat een gemiddelde waarde van de getrainde
golven voor iedere behandeling. Dit gemiddelde kan voor zowel absolute als
relatieve waardes worden berekend. Waardes van een frequentieband
worden beter naarmate de behandeling vordert, maar worden slechter op
het eind van de behandeling door onder andere moeheid en
concentratieproblemen. Daarom kan ook gekozen worden om de relatieve
waarde van de beste ronde te nemen als uitgangspunt om behandelingen
met elkaar te vergelijken. Bij een succesvol behandeltraject zal de beste
ronde steeds beter worden naarmate het behandeltraject vordert.
Bovenstaande veranderingen op QEEG-niveau gedurende het
behandeltraject dienen kwantitatief en visueel te worden gepresenteerd in
een verslag van de nameting. Tijdens de nameting worden in een
uitgebreide QEEG-meting profielen op dezelfde locaties als tijdens de
voormeting met elkaar vergeleken. Veranderingen hierin worden vergeleken
met veranderingen in uitkomsten van gevalideerde vragenlijsten die ook
tijdens de nameting weer worden afnomen. Op deze manier worden de
QEEG-veranderingen kwalitatief gekoppeld aan de ervaringen van de patiënt
en kwantitatief aan veranderingen in vragenlijsten. Iedere patiënt vormt een
soort mini-onderzoek voor de therapeut, waarbij met de hulp van een
single-case design de veranderingen op klachtenniveau (mind state) kunnen
worden gekoppeld aan veranderingen op hersenniveau (brain state) (zie
paragraaf 4.7.1). In het algemeen kan met behulp van dit design worden
gesteld dat wanneer de mate van verandering in klachten overeenkomt met
veranderingen in de getrainde frequentieband ten opzichte van andere
variabelen (zoals andere frequentiebanden), het effect toe te schrijven is
aan neurofeedbackbehandeling. Indien klachten zijn verbeterd zonder dat
de getrainde frequentieband is veranderd, is het zeer onwaarschijnlijk dat
de conditionering via neurofeedback verantwoordelijk voor het effect is.
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Figuur: Veranderingen na een neurofeedback-behandeltraject. Tijdens de voormeting (1) en
nameting (2) zijn de relatieve alfagolven op F3 gemeten (% Alfa F3) en de score op de Beck
Depression Index (BDI). Indien de patiënt geen andere interventies heeft gehad tijdens het
behandeltraject, mag er vanuit worden gegaan dat de vooruitgang zichtbaar op de BDI
samenhangt met de vermindering van alfagolven op F3.
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HOOFDSTUK 7. Casuïstieken
De kennis van de vorige hoofdstukken wordt in dit laatste hoofdstuk
praktisch toegepast in de vorm van casuïstieken. De casuïstieken bestaan uit
beschrijvingen van patiënten van het Biometrisch Centrum die toestemming
hebben gegeven om hun gegevens en data geanonimiseerd hiervoor te
gebruiken. Het centrale doel van dit hoofdstuk is het toelichten van de
theorie van QEEG en neurofeedback aan de hand van patiëntvoorbeelden.
Er is gekozen voor een vast format, waarbij de casus eerst wordt beschreven
gevolgd door QEEG- en neurofeedbackdata. De beschrijvingen zijn bewust
kort gehouden om de discussies rondom de inhoud open te houden. De
casus bestaat uit een vast aantal onderdelen, te weten anamnese en
uitkomsten van vragenlijsten, QEEG-profiel, neurofeedbackprotocol,
behandelverloop en behandeleffecten. Een aantal casuïstieken wordt
afgesloten met tips, waarbij opvallende zaken extra worden besproken. Niet
alle patiënten zijn behandeld met neurofeedback, zodat ook QEEGcasuïstieken worden beschreven zonder behandelverloop en -effecten. Van
een aantal patiënten zijn het behandelverloop en de behandelefffecten wel
opgenomen zonder dat het hele behandeltraject al is afgesloten.
In de visualisatie van de EEG-signalen van de casuïstieken zijn alle signalen
afkomstig van locaties boven de linker hemisfeer wit gekleurd, en alle
signalen van de rechter hemisfeer geel gekleurd. Indien niet anders
vermeld, is de verticale schaalindeling +/- 50 µV.
Het doel van de casuïstieken is het bediscussiëren van de resultaten tijdens
de scholing van BMC. Dit betekent dat niet altijd alle informatie is
opgenomen in de casus, maar dat de cursist zelf dient na te denken over de
volledigheid van de gegevens en de consequentie van de (ontbrekende)
gegevens voor de interpretatie van de casus.
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7.1 Overgangsklachten
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Mevrouw, 56 jaar oud, heeft last van opvliegers sinds 10 jaar. De opvliegers
komen gemiddeld 20 tot 25 keer per dag voor met een maximum van 40
keer. De frequentie van de opvliegers neemt toe bij toenemende stress. Het
klachtenpatroon behorende bij haar overgangsklachten is: hartkloppingen,
stemmingswisselingen, hoofdpijn, vermoeidheid en inslaapproblemen. Haar
hulpvraag was de vermindering van de overgangsklachten.

QEEG-profiel
Bij mevrouw was generieke overactivatie in rust zichtbaar in de vorm van
verhoogde beta1- en beta2-amplitudes en SCP’s.

Neurofeedbackprotocol
Custom beta-inhibitie (18-32 Hz) en SCP-training op Fz met referentie op Pz.

Behandelverloop
Mevrouw is 7 keer behandeld. De waarde van de customband is afgenomen
van 11,5 µV in de eerste behandeling naar 6,7 µV in de laatste behandeling
(waarde van de beste ronde). Opvliegers tijdens sessies resulteren in deltaen theta-inhibitie en betaverhoging (18-32 Hz). Ontspanningsoefeningen
van de schouders waren tijdens opvliegers noodzakelijk om de tonus van
schouderspieren te verlagen. Mevrouw blijft in behandeling totdat er geen
verbeteringen meer zichtbaar zijn.

Behandeleffecten
De frequentie van de opvliegers is afgenomen naar gemiddeld 3 per dag.
Mevrouw kan weer voor het eerst in 10 jaar doorslapen. De hoofdpijn is
verminderd maar nog niet weg.
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Tips
Aangezien bij mevrouw verhoogde activiteit zichtbaar was op alle locaties
en veranderingen hiervan meestal plaatsvonden op alle locaties gelijktijdig,
is gekozen voor Fz en Pz als meet- en referentie-elektrode.

Figuur: EEG-signalen van de voormeting met ogen gesloten. Tijdens de gehele voormeting
waren snelle golven (beta1 en beta2) aanwezig in het signaal, die in bepaalde episodes met
sterk verhoogde amplitudes voorkwamen. Op enkele locaties waren tevens negatieve SCP’s
zichtbaar, zoals tussen seconde 16 en 17 op de P4-locatie in bovenstaand signaal.

Figuur: Het STFT-plot van de voormeting met de ogen gesloten op de C3-locatie. De verhoogde
beta-activiteit is zichtbaar als een lichtgroene band in het bereik boven de 15 Hz.
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Figuur: Het STFT-plot van een neurofeedbackronde in de zevende behandeling. Mevrouw heeft
minder beta-golven in het EEG, wat in het STFT-plot zichtbaar is als een afname van de lichte
plekken in het frequentiebereik boven de 15 Hz.

7.2 Traumatic Brain Injury
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Mevrouw, 22 jaar, heeft 14 maanden geleden een ongeluk gehad waarbij
een 10 kg zware lamp op het hoofd is gevallen. De lamp raakte het hoofd
rechts-centraal. Mevrouw is vervolgens enkele seconden buiten bewustzijn
geweest. Hierna was ze wel bij bewustzijn, maar reageerde niet op vragen
en was gedesoriënteerd in plaats en tijd wat nog een paar uur heeft
geduurd. Mevrouw is een nacht in het ziekenhuis gebleven ter observatie.
MRI-scan was niet afwijkend. Op dit moment heeft mevrouw vooral last van
vermoeidheid, concentratieproblemen, problemen met het kortetermijngeheugen, visusproblematiek (moeite met focus, vermoeidheid in ogen) en
tintelingen in de linker hand. De tintelingen zijn langzaam overgegaan in een
doof gevoel boven op de hand. Mevrouw heeft meerdere dagen per week
stekende hoofdpijn die centraal-frontaal gelokaliseerd is en vooral
getriggerd wordt door inspanning. Mevrouw slaapt heel goed; ze kan altijd
slapen en wordt pas wakker als ze gewekt wordt. Ze heeft het gevoel dat
haar energie is afgenomen. Voorheen was ze een bezige bij, het is nu
moeilijk om de teruggang te accepteren.

QEEG-profiel
Bij mevrouw waren duidelijke episodes van onderactivatie op alle kanalen
aanwezig tijdens de meting met ogen geopend. De grootste amplitudes
waren zichtbaar op T7 en in mindere mate T8. Het signaal op C4 was
duidelijk kleiner in amplitude dan de andere signalen. In het STFT-plot was
opvallende regelmatige activiteit zichtbaar met een frequentie van 1,5 Hz op
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T7. Alfagolven op temporale locaties waren vertraagd aanwezig met een
frequentie van 8-9 Hz. Long-range temporal correlations waren niet
significant aanwezig op T7, wel op T8.

Figuur: STFT-plot van T7 van de meting tijdens ogen geopend. Let op de regelmatige 1,5 en 2,5
Hz activiteit. De long-range temporal correlations van het bereik 7-12 Hz waren voor deze
locatie niet significant aanwezig.

Figuur: STFT-plot van T8 tijdens de meting met ogen geopend.

Figuur: Twee episodes van ruim 2 seconden met globale veranderingen in EEG-activiteit
gemeten op F3, F4, C3, C4, T7, T8, P3, P4 (zichtbaar van boven naar beneden). In het linker
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figuur is de globale verandering zichtbaar voor seconde 22,5. In de rechter figuur worden
regelmatige golven plotseling afgewisseld door snelle golven na seconde 41,5.

7.3 Angst- en paniekstoornis
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Jongeman, 23 jaar oud, heeft last van chronische stress en is al sinds zijn
jeugdtijd nerveus. Vader heeft dezelfde symptomen. De klachten zijn
verergerd op de middelbare school en bestaan vooral uit vermoeidheid,
doorslaapproblemen en (faal)angst. Hij heeft ook lichte paniekaanvallen en
vertoont sterk controlerend gedrag (zonder rituelen). Wel maakt hij tijdens
stress gestandaardiseerde hoofdbewegingen. Hij heeft ten tijde van de
intake geen medicatie gehad, wel heeft hij naderhand na een paniekaanval
kortdurend sederende medicatie gekregen. Hij raakt steeds meer geïsoleerd
door angsten die ontstaan zodra hij zich verder weg van zijn woonplaats
bevindt.

QEEG-profiel
In het EEG-signaal waren vooral verhoogde amplitudes van betagolven
zichtbaar (18-30 Hz) op C4 met episodes van regelmatige betagolven. Verder
viel op alle locaties de verhoogde delta- en theta-activiteit op.

Neurofeedbackprotocol
∗ Inhibitie van beta1- en beta2-golven op C4-locatie.
∗ Inhibitie van delta- en thetagolven op C4

Behandelverloop
De patiënt heeft 15 behandelingen ondergaan. De waardes van de
verhoogde betagolven namen snel af in de loop van de eerste
behandelingen. Tijdens de behandelingen viel vooral het verhoogde aandeel
van deltagolven op, waardoor na 3 behandelingen al is gekozen voor deltainhibitie als primaire parameter en beta-inhibitie als secundaire parameter.
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Behandeleffecten
De patiënt merkte vanaf 5 behandelingen dat er momenten ontstonden van
ontspanning. Hij sliep beter door na 7 behandelingen. Neurofeedback is
afgebroken vanwege nieuw psychologisch onderzoek op verdenking van
autistische spectrum stoornis. De testen wezen echter een sociale
angststoornis uit.

Tips
Deze casus laat zien dat een sterk afwijkend profiel tijdens de voormeting
kan veranderen tijdens het behandeltraject. Het is daarom belangrijk om
steeds alle golven in de analyse van behandelresultaten mee te nemen om
zonodig de behandelparameters bij te stellen.

Figuur: EEG-signaal van de meting met ogen geopend op de C4-locatie. Let op de regelmatige
betagolven rondom seconde 25. Het frequentiebereik van de verhoogde betagolven ligt tussen
de 18 en 30 Hz.

Figuur: STFT-plot van de C4-locatie gemeten met de ogen geopend. Op de tijdstippen 25s, 34s
en 50s zijn duidelijk episodes van verhoogde activiteit zichtbaar. Let ook op het uitblijven van
alfagolven tijdens de episodes, wat in het plot zichtbaar is als donkerblauwe vlekken in het 10
Hz gebied.
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Figuur: Een typisch EEG-signaal op de C4-locatie van een neurofeedbacksessie van de vijfde
behandeling. Alhoewel wel nog betagolven zichtbaar zijn in het signaal, vallen nu vooral de
langzame golven op.

7.4 Depressie of angststoornis?
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Mevrouw, 57 jaar oud, is sinds haar twintigste levensjaar bekend met
depressieve klachten. Ze is neerslachtig, heeft angstgevoelens, is passief van
aard, is vaak moe en heeft weinig zin om dingen te ondernemen. Mevrouw
beschrijft dat het voelt alsof iemand in haar lichaam zit en zij hier geen
controle over heeft. Klachten intensiveren in het najaar. Mevrouw neemt
sinds 4 jaar 10 mg/dag Citalopram (SSRI). Mevrouw wil door neurofeedback
onafhankelijk worden van de medicatie.

QEEG-profiel
Tijdens de meting met ogen geopend waren op de F4-locatie verhoogde
beta1- en beta2-golven zichtbaar. Beta1- en beta2-magnitudes waren 4,0 en
5,8 µV respectievelijk op de F3-locatie en 5,9 en 10,0 µV op de F4-locatie. Er
was geen sprake van spieractiviteit op één van de locaties. Tijdens de
meting met de ogen gesloten daalde de beta2-magnitude op F4 sterk.
Verder viel tijdens de meting met de ogen gesloten op dat op een aantal
momenten SCP’s zichtbaar zijn op de rechts-hemisferische locaties (F4, C4,
P4). Er was geen significante alfa-asymmetrie zichtbaar tussen F3 en F4.

Tips
De medicatie (SSRI) beïnvloedt het EEG-signaal waardoor de koppeling van
het QEEG-profiel aan de klachten niet meer direct kan worden gelegd. Het
valt op dat het QEEG-profiel een verhoogde activatie van de rechter
hemisfeer laat zien op vooral de rechts-frontale locatie. Fysiologisch gezien
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is de verhoogde activiteit gekoppeld aan de angstklachten van mevrouw nu
de belangrijkste behandelparameter.

Figuur: Boxplot op de F3-locatie (bovenste plot) en F4-locatie (onderste plot) van de rustmeting
met ogen geopend. Let op de verhoogde beta1- en beta2-waardes op F4.
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Figuur: Eén van de momenten waarop een SCP zichtbaar was op locaties van de rechter
hemisfeer. De SCP is zichtbaar als een tijdelijke daling van het totale EEG-signaal onder de 0-lijn.

7.5 Ticstoornis I
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Mevrouw, 25 jaar, heeft sinds 18 jaar last van tics in de vorm van schok- en
hikbewegingen van het middenrif. De tics komen iedere paar seconden
voor. Tijdens de slaap komen geen tics voor. De tics gaan gepaard met
geluiden. Klachten zijn langzaam begonnen zonder duidelijke oorzaak. Bij
stress nemen klachten toe. Mevrouw heeft ademhalingsoefeningen en
ontspanningsoefeningen gehad, echter zonder blijvend resultaat.

QEEG-profiel
De voormeting liet periodiek verhoogde beta2-golven zien en deltagolven
vlak voor de hik.

Neurofeedbackprotocol
Delta- en beta2-inhibitie op Fz met referentie op Cz, afgewisseld met deltaen theta-inhibitie.
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Behandelverloop
De gemiddelde magnitude van de deltagolven per behandeling is
afgenomen van ruim 12 µV naar 8 µV. Thetagolven zijn afgenomen van bijna
9 µV tot ruim 6 µV. Beta2-magnitudes zijn verminderd van 5 µV naar ruim 3
µV. Uit de relatieve waardes blijkt dat de getrainde parameters veranderd
zijn ten opzichte van de niet-getrainde parameters. Alfagolven blijven
bijvoorbeeld op dezelfde waarde gedurende de behandelingen.

Behandeleffecten
Na 15 behandelingen is mevrouw rustiger geworden en de tics gaan niet
meer gepaard met geluid. Zowel de intensiteit als de frequentie van de tics
zijn afgenomen. Tijdens de behandeling gaat delta-inhibitie gepaard met
uitblijven van de tics, met een maximum van vier minuten.

Tips
Bij patiënten met ticstoornis kunnen afwijkende EEG-patronen optreden
door de plotselinge bewegingen die sterk lijken op afwijkende EEG-activiteit.
Hou de patiënt daarom tijdens de meting en feedbackbehandeling altijd in
de gaten, zodat afwijkingen in het EEG-signaal kunnen worden gekoppeld
aan tics.

Figuur: EEG-signaal met bewegingsartefacten, gemeten op de Fz-locatie. De periodieke tics
resulteren bij deze patiënt in uitschieters in het EEG. Deze zijn aan het begin en aan het eind
van bovenstaand signaal zichtbaar als laag-frequente golven.

Figuur: EEG-signaal tijdens een neurofeedbackbehandeling, gemeten op de Fz-locatie. De
meeste tics worden voorafgegaan door deltagolven. In bovenstaande episode begint de tic na
seconde 47,5. Een seconde vooraf beginnen deltagolven al te verhogen.
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Figuur: Het behandelverloop van de relatieve en absolute deltawaardes. De geobserveerde
afname van de intensiteit en frequentie van de tics gaat gepaard met een afname van
deltagolven. Wanneer deltagolven het grootste aandeel hebben in het EEG, zal een afname van
absolute deltagolven meestal gepaard gaan met een afname van relatieve deltagolven.

Casuïstiek| 222

7.6 Geheugenstoornis bij veroudering
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Meneer, 76 jaar oud, heeft als hoofdklacht vergeetachtigheid. Hij heeft
vooral een verminderd korte-termijngeheugen. Hij is tijdens de voormeting
niet gedesoriënteerd in plaats en tijd. Score op CFQ is 46 (percentage 15%,
kwetsbaar geheugen). ’s Nachts weet meneer soms het toilet niet meer te
vinden. Sinds 2008 is meneer vaker vooral ’s avonds delirant. Tijdens de
neurofeedbacksessie lijkt meneer niet altijd de informatie van de therapeut
te begrijpen. Gedurende het behandeltraject (tussen behandeling 7 en 8)
heeft meneer in het ziekenhuis gelegen wegens vage klachten (onwel
geworden, geen oorzaak gevonden).

QEEG-profiel
In de voormeting was verhoogde theta-activiteit zichtbaar op alle locaties
tijdens de ogen open conditie. Er was geen alfa-activiteit zichtbaar tijdens de
meting met de ogen gesloten.

Neurofeedbackprotocol
Op basis van de voormeting is gekozen voor theta-inhibitie op Fz met
referentie op Pz om zodoende algemeen verhoogde thetagolven te
inhiberen.

Behandelverloop
Tijdens behandeling 7 t/m 9 had meneer lichamelijke klachten die leidden
tot een korte ziekenhuisopname. Hij wilde wel tussendoor behandeld
worden.

Behandeleffecten
Meneer heeft na 10 behandelingen nog geen verbeteringen in zijn
geheugenproblematiek. In overleg met zijn dochter wordt de behandeling
na 10 sessies gestopt. Meneer gaat nu verder met geriatrisch onderzoek.
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Figuur: Een overzicht van EEG-signalen van enkele elektrodelocaties (F3, F4, C3, C4, T7, T8, P3,
P4) tijdens de meting met de ogen gesloten. Gedurende de gehele periode zijn thetagolven
zichtbaar op alle locaties.
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Figuur: Overzicht van de waardes van de behandelindex (BI) gedurende 10 behandelingen. De
verhouding tussen de thetawaarde van de eerste ronde gedeeld door de thetawaarde van de
beste ronde (verticale as), uitgezet voor 10 behandelingen (horizontale as). Aangezien de
effectiviteit van de conditionering van thetagolven door neurofeedback zichtbaar dient te zijn
als een daling van thetawaardes binnen een behandeling,is voor de berekening van de
behandelresultaten gekozen om de beginwaarde van thetagolven in de eerste ronde te delen
door de waarde van thetagolven tijdens de beste ronde. Een hoger getal duidt op een sterkere
afname van thetagolven tijdens de behandeling, omdat de beste ronde dan veel beter is dan de
beginronde. Door gebruik te maken van deze techniek wordt meteen duidelijk dat er geen
behandeleffect was tijdens behandeling 7 t/m 9. Dit was tevens de periode waarin meneer
onwel is geworden en een ziekenhuisopname heeft gehad.

Casuïstiek| 224

7.7 PDD-NOS
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Jongeman, 17 jaar oud, is gediagnosticeerd met PDD-NOS. Hij is chaotisch,
impulsief en kan moeilijk plannen. Hij ziet zaken erg zwart-wit en kan
daardoor enorm boos worden. Hij heeft aandacht- en
concentratieproblemen en is gediagnosticeerd met dyslexie (voornamelijk
spellingsproblemen). Verbaal heeft hij moeite met het formuleren met
woorden. Dit laatste is tevens zijn hulpvraag: hij wil woorden en zinnen
duidelijker kunnen formuleren.

QEEG-profiel
Het meest opvallende gegeven uit de voormeting was vertraagde alfaactiviteit van de linker en rechter frontale cortex (F3 en F4) tijdens de
meting met ogen gesloten. Tevens waren thetagolven zichtbaar boven deze
locaties. Bij de meting met ogen geopend waren vooral regelmatige
thetagolven zichtbaar.

Neurofeedbackprotocol
Op basis van de data uit de voormeting is gekozen voor theta-inhibitie op F3
(referentie Fz).De alfagolven hadden een frequentie van 6 Hz en waren
daarom in het QEEG terug te zien als een verhoogde thetaband. Er is
daarom gekozen voor theta-inhibitie aangezien de alfagolven ook binnen dit
bereik vallen.

Behandelverloop
Tijdens de behandelreeks is de jongeman vier keer achter elkaar direct na
het werk gekomen, na een fietstocht van een uur. Tijdens deze
behandelingen was de theta-activiteit hoger dan tijdens de andere
behandelingen. Toen de behandelingen daarna weer ’s ochtends
plaatsvonden daalde de theta-activiteit wederom. Sinds de eerste
behandeling zijn de thetagolven na 10 behandelingen bijna 30% gedaald.
Vanaf behandeling 10 wordt nu getraind op F3 en T7 om nog specifieker de
hulpvraag te beantwoorden.
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Behandeleffecten
Na 10 behandelingen heeft de jongeman nog geen verbeteringen gemerkt.
Gezien de verbeteringen in het QEEG en het feit dat hij tussendoor ook met
stage is begonnen is gekozen om de behandeling voort te zetten.

Tips
Bij jonge kinderen kunnen regelmatige langzame golven die binnen het
thetabereik vallen voorkomen. Deze golven kunnen langzame alfagolven zijn
die tijdens het rijpingsproces versnellen en dienen dus ook als zodanig te
worden geïnterpreteerd. Wanneer regelmatige langzame activiteit nog op
latere leeftijd voorkomt, wordt dit meestal als afwijkend gekenmerkt
(bijvoorbeeld als ontwikkelingsachterstand).

Figuur: Regelmatige activiteit gemeten tijdens de voormeting met ogen gesloten op de F3locatie. In het bovenste plot is het EEG-signaal te zien, in het onderste STFT-plot zijn de
frequentieveranderingen van dezelfde periode zichtbaar. De regelmatige golven, zichtbaar in
het EEG, hebben een lage frequentie van rond de 6 Hz, wat te zien is als een groene band in het
witte kader in het STFT-plot.
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Figuur: Het verloop van de relatieve en absolute thetagolven gedurende 10 behandelingen
neurofeedback. Het aandeel thetagolven is licht afgenomen terwijl de absolute theta-activiteit
is toegenomen. Voor het bepalen van de effectiviteit van neurofeedback tussen behandelingen
dient vooral naar het aandeel van de getrainde golf gekeken te worden (relatieve waardes).

7.8 Gedragsproblematiek
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Jongen, 7 jaar, heeft diverse gedragsproblemen waardoor het functioneren
op school in gevaar komt. Hij heeft agressieve buien, heeft tics, kan moeilijk
sociale contacten leggen en is snel van streek. Een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg heeft als mogelijke diagnoses ADHD, ODD en autisme
gesteld.

Context
De voornaamste reden voor neurofeedbackbehandeling is de problematiek
op school. Indien het gedrag niet verbetert, zal hij van school moeten. De
ouders willen liever niet met medicatie beginnen.

QEEG-profiel
De meting liet op frontale en centrale locaties veel regelmatige langzame
EEG-activiteit zien, veelal met een frequentie van 4 Hz. Deze vertraagde
activiteit was tijdens alle condities zichtbaar.
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Neurofeedbackprotocol
Het neurofeedbackprotocol bestond uit inhibitie van een custom band van
3,5 – 6 Hz op de Fz-locatie (referentie op Cz).

Behandelverloop
Binnen de behandelingen is verbetering zichtbaar van de getrainde band,
tussen behandelingen is niet altijd verbetering zichtbaar. Dit heeft onder
andere te maken met bewegingsartefacten die de uitkomsten van
behandelingen kunnen beïnvloeden.

Behandeleffecten
Vanaf 8 behandelingen begon positieve feedback vanuit school te komen.
Hij was rustiger en kon zich beter aanpassen in de groep. Hij hoeft niet meer
van school.

Tips
Bij deze patiënt is het belangrijk om ook als therapeut te stimuleren indien
de behandeling goed verloopt. Puur neurofeedback alleen is onvoldoende
om de motivatie hoog te houden.

Figuur: Boxplot van een rekentaak tijdens de voormeting gemeten op F3. De verhoogde beta2golven zijn voor een deel toe te schrijven aan spieractiviteit.
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Figuur: Een deel van het EEG-signaal en bijbehorend all-bins spectrum gemeten tijdens de
voormeting met ogen gesloten op de F3-locatie. De regelmatige golven die zichtbaar zijn in het
signaal hebben een piek in het spectrum tot gevolg. Op basis van deze piek is gekozen voor de
training van een custom band.

Figuur: STFT-plot van de voormeting met ogen gesloten op de F3-locatie. Deze plot laat de
specifieke lage frequenties zien als een lichtblauwe band beneden de 5 Hz. Het all-bins
spectrum (boven) is het gemiddelde spectrum binnen het kader in het STFT-plot.

7.9 Ticstoornis II
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Jongen van 12 jaar oud heeft plotseling tics ontwikkeld in de vorm van
oogknipperingen, trekken met de lippen, keelhoestje en schokken met het
hoofd. De tics hangen mogelijk samen met het overlijden van een familielid.
Hij kan zich moeilijk concentreren en heeft soms doorslaapproblemen.
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QEEG-profiel
De patiënt liet een verhoogd aandeel zien van delta-, theta- en alfagolven op
alle locaties. Op frontale locaties was deze vertraging van het EEG het
duidelijkst zichtbaar maar werd hier vertekend door de motorische tics.

Neurofeedbackprotocol
Gezien het hoge aandeel van delta-, theta- en alfagolven is gekozen voor
inhibitie van al deze golven op de Fz-locatie (referentie Cz). Gezien de hoge
magnitudes van alfa- en thetagolven zijn deze als eerste parameters
gekozen, gevolgd door delta-inhibitie vanaf behandeling 8. Na 10
behandelingen is F4 als behandellocatie gekozen naar aanleiding van een
tussenmeting waar meer onderactivatie op F4 dan op F3 te zien was.

Behandeleffecten
Vanaf 5 behandelingen nam de intensiteit en frequentie van de
oogknipperingen en mondbewegingen af. Bovendien kon hij steeds beter
een gehele neurofeedbackronde stilzitten. Na een vakantie van 3 weken was
het beeld weer iets verslechterd. Bovendien leiden stress-situaties nog
steeds tot een lichte toename van de tics. De patiënt blijft in behandeling
zolang als de QEEG-waardes en de tics verbeteren. Behandeling op F4 leidde
tot verdere afname van de tics, met name een afname van het kuchje.

Tips
Vaak kan een tussenmeting na ongeveer 10 behandelingen de
neurofeedbackbehandeling verder specificeren. Als bijvoorbeeld bij een
algehele onderactivatie van de frontale cortex eerst wordt gekozen voor de
Fz-locatie, kan naderhand blijken dat niet overal op de frontale locaties de
verbetering even groot is en verdere training op F3 of F4 zinvoller is.
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Figuur: Een overzicht van de EEG-signalen van de locaties F3, F4, C3, C4, T7, T8, P3 en P4. Voor
de interpretatie van het signaal is het belangrijk om de artefacten die door tics zijn ontstaan te
herkennen tijdens de meting, zoals het artefact op T8 tussen seconde 0,5 en 1. De verticale
asindeling bij bovenstaande signalen is +/- 80 µV.
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Figuur: Het verloop van de absolute waarde van thetagolven gedurende 10 behandelingen. De
blauwe lijn representeert de daadwerkelijke waardes, de zwarte lijn is de rechte lijn die de
verandering van de blauwe lijn het beste lineair weergeeft. Inhibitie van een bepaalde golf, in
dit geval thetagolven, zou dus moeten resulteren in een dalende rechte lijn. In eerste instantie
dienen de relatieve waardes te dalen, na verloop van tijd zullen ook de absolute waardes dalen.
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7.10 Migraine
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Mevrouw, 45 jaar oud, heeft sinds 15 jaar migraine-aanvallen. De aanvallen
ontstaan voor of tijdens de menstruatie, soms ook tijdens de ovulatie. De
intensiteit is verschillend, vaak gaan aanvallen gepaard met misselijkheid en
overgeven. Mevrouw is dan ook overgevoelig voor licht en geluid. De
aanvallen duren gemiddeld 2 tot 3 dagen. Inname van ibuprofen vermindert
de pijn, maar de hoofdpijn blijft aanwezig. De pijn is meestal gelokaliseerd
boven het rechter oog, de laatste tijd heeft mevrouw ook een trekkend
gevoel bovenop de schedel. Mevrouw gebruikt verder geen andere
medicatie en heeft geen andere klachten.

QEEG-profiel
Het meest opvallend was een verhoogd aandeel van beta2-golven
(betaspindles) op de F3-locatie en de aanwezigheid van SCP’s op meerdere
locatie. Mevrouw is meerdere malen gemeten, waaruit bleek dat de SCP’s
positief zijn vlak voor de menstruatie en negatief tijdens de migraine-aanval.

Neurofeedbackprotocol
Het behandelprotocol bestond uit het inhiberen van SCP’s en beta2-golven
op F3.

Behandelverloop
Binnen een behandeling is een sterke reductie van SCP’s en beta2-activiteit
te zien. Het effect tussen behandelingen is moeilijk kwantificeerbaar door
de sterke periodieke veranderingen in het QEEG-beeld vanwege de
menstruele cyclus.

Behandeleffecten
Na 6 sessies neurofeedback had mevrouw wel nog hoofdpijn maar met
lagere intensiteit waardoor medicatie niet meer noodzakelijk was. Na 9
sessies had mevrouw geen migraine meer tijdens de menstruatie. Het
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overslaan van een behandeling resulteerde in de terugkeer van hoofdpijn.
Na 16 sessies gaf mevrouw aan dat ze al meer dan een maand geen
hoofdpijn meer had gehad.

Tips
Bij verbeteringen van klachten dient niet direct de behandelfrequentie te
worden verminderd aangezien dit kan resulteren in een terugkeer van
klachten. Houd daarom vooral rekening met stabilisatie van QEEGveranderingen bij de keuze voor het verminderen van de
behandelfrequentie in plaats van gedragsmatige veranderingen.

Figuur: Het EEG-signaal op de F3-locatie tijdens de meting met ogen gesloten. De meting is
uitgevoerd terwijl de migraine-aanval ontstond. Het signaal bevat veel beta2-activiteit en is
gedurende de gehele meting onder de 0-lijn gelegen (SCP). De verticale asindeling is +/- 30 µV.

Figuur: Het allbins-spectrum van bovenstaand EEG-signaal. Het spectrum is berekend over de
gehele voormeting van één minuut. De SCP is duidelijk aanwezig in de vorm van een verhoogde
bin op 0 Hz.
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Figuur: EEG-signalen van het begin en eind van de vijfde behandeling. Het bovenste signaal is
afkomstig van de eerste ronde neurofeedback, het onderste signaal van de laatste ronde. De
inhibitie van SCP’s resulteert duidelijk in een reductie en zelfs vrijwel ontbreken van SCP’s
gedurende de volledige laatste neurofeedbackronde. De verticale asindeling van beide signalen
is +/- 30 µV.

Figuur: EEG-signalen van het begin en eind van behandeling 20. Aan het begin van deze
behandeling had mevrouw hoge betagolven (18-22 Hz) en een duidelijke positieve SCP. In de
laatste ronde was de SCP nauwelijks meer aanwezig en was de regelmatige beta-activiteit sterk
afgenomen. De beta2-golven daalden van 9,9 µV in de eerste ronde naar 4,4 µV in de laatste
ronde. De asindeling is voor beide signalen +/- 30 µV.

7.11 Whiplash
Anamnese & uitkomsten vragenlijsten
Mevrouw, 69 jaar oud, heeft 9 maanden geleden een val van de trap
gemaakt en daarbij haar hoofd gestoten. Volgens de fysiotherapeut en
behandelend arts is er sprake van een whiplash. Ze heeft nu
concentratieproblemen en is erg vergeetachtig. Ze kan niet tegen veel
drukte (veel of hard geluid), waardoor ze sociaal zeer beperkt wordt. Ze
durft ook geen auto meer te rijden, waardoor ze vrijwel niet meer buiten de
deur komt. Ze heeft meerdere momenten per dag een rustperiode nodig
waarin ze gaat slapen. Bij periodes van verhoogde prikkels heeft ze ook last
van hoofdpijn. Mevrouw heeft medicatie voor pijn in de nek en de hoofdpijn
en voor aritmieën en hypertensie.

QEEG-profiel
Bij de meting met geopende ogen viel hoge alfa-activiteit en beta2-activiteit
op. Bij geopende ogen namen SMR- en beta1-activiteit toe, terwijl tijdens de
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serial sevens delta- , theta- en alfagolven toenemen op voornamelijk
centrale locaties.

Neurofeedbackprotocol
Op C4 zijn theta- en alfagolven geïnhibeerd en in tweede instantie beta2golven.

Behandelverloop
Na 14 behandelingen waren alfa- en beta2-activiteit verlaagd,
thetaverlaging bleef echter uit. Een tussenmeting wees uit dat nu nog vooral
trage activiteit (delta- en thetagolven) verhoogd waren op frontale en
centrale locaties tijdens de serial sevens. Op F3 bleek nu de alfa-activiteit
hoger te zijn dan F4 (5,4 µV en 4,2 µV respectievelijk), wat gepaard ging met
een beta2-verhoging op dezelfde locatie. Mevrouw gaf ook aan zich op dit
moment somber te voelen. Mevrouw heeft toen 5 trainingen alfa-inhibitie
op F3 ondergaan, wat echter resulteerde in een toename van klachten. De
rest van de trainingen zijn vervolgens beta2- en theta- c.q. deltagolven
geïnhibeerd op de F3-locatie.

Behandeleffecten
Na 14 behandelingen merkte mevrouw dat ze sneller herstelde na drukke
episodes. De alfainhibitie op F3 had niet het gewenste effect. De
vervolgbehandelingen (11 in totaal) met beta2- en theta- c.q. deltainhibitie
hebben geresulteerd in verminderde rustperiodes gedurende de dag.
Mevrouw onderneemt veel meer en rijdt zelf weer auto. Ze bezoekt ook
weer evenementen waar veel drukte is, waarbij de gevoeligheid voor drukte
wel nog aanwezig is. Concentratie en geheugen zijn sterk verbeterd.
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Figuur: De behandelresultaten voor van de absolute veranderingen in beta2- en deltagolven.
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