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Cognitie: alles over de dagscreening – interview klinisch 
neuropsycholoog Sigfried Schouws – interview deelnemer 
BrainFit studie – berichten uit de wetenschap  

in deze 
editie: 

 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt weer een nieuwe editie van de kenniscyclus nieuwsbrief. Een nieuwsbrief in een tijd waarin we 
hoopten elkaar weer in het echt te kunnen ontmoeten in de vorm van een fysieke kenniscyclus bijeenkomst. 
We wilden een publieksdag organiseren in een grotere ruimte, zodat iedereen welkom zou zijn, maar 
helaas gaat dat niet gezien de huidige omstandigheden. 
 
Juist in deze tijd willen wij wel in contact blijven met u. Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte 
stellen van de laatste updates uit de wetenschap, en geven we u een kijkje in de keuken van onze 
polikliniek. Deze editie staat in het teken van cognitie. Het cognitief functioneren betreft de functies van 
onze hersenen die te maken hebben met het denkvermogen, zoals geheugen, aandacht, taal en 
waarneming. Een ontzettend breed en belangrijk begrip.  
 
Daarnaast willen we u online ontmoeten! Op dinsdag 12 januari 2021 hebben we een online kenniscyclus 
bijeenkomst gepland. Dit betekent dat we elkaar middels een videobelverbinding willen ontmoeten. Helaas 
zonder lekkere hapjes, maar wel een mooie manier om elkaar toch te ontmoeten. We zullen het hebben 
over cognitie: hoe flexibel zijn onze hersenen eigenlijk? En kunnen we onze hersenen ook trainen? 
Tenslotte, welke behandelingen worden er op onze polikliniek aangeboden aangaande het verbeteren van 
de cognitie? 
 
Namens alle medewerkers van de polikliniek willen we u het allerbeste wensen in deze moeilijke tijd. Weet 
dat we er voor u zijn. We zien er naar uit u (online) te mogen begroeten.  
 
Veel leesplezier! 
 

 

 

Redactie: Margot Wagenmakers, psycholoog 
en promovendus; Annemieke Dols, 

psychiater, Mardien Oudega, psychiater 

 

Uitnodiging online  
Kenniscyclus bijeenkomst 

DATUM: 12 januari 2021 
TIJD: 15-16 uur (online inloop v.a. 14 uur) 

KOSTEN: er zijn geen kosten aan verbonden 

Sprekers: Prof. dr. Erik Scherder, dr. 
Annemieke Dols en dr. Mardien Oudega 

AANMELDEN: stuur een mail naar 
kenniscyclus@ggzingeest.nl. Voor instructies, 

zie verderop in deze nieuwsbrief. 
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  een kijkje in de 
keuken van… 

De dagscreening, door Jeroen de Jong; specialist ouderengeneeskunde 

De geheugenpoli van GGZinGeest wordt ook wel ‘dagscreening’ genoemd en is een 
onderdeel van het brede aanbod van de polikliniek ouderen. In deze editie staan wij 
wat uitvoeriger stil bij wat deze (geheugen)dagscreening inhoudt en voor wie deze 
is bedoeld.  

Wat is uniek aan “onze” dagsCreening? 
Tegenwoordig bieden veel poliklinieken neurologie en geriatrie (ouderengeneeskunde) 
de mogelijkheid om het geheugen en andere cognitieve functies te onderzoeken, veelal 
op verzoek van een arts. Hoewel er wel accentverschillen kunnen zijn is het pakket aan 
onderzoeken op die geheugenpoli’s onderling vergelijkbaar. Een belangrijk onderdeel is 
het onderzoeken van de cognitieve functies, voorbeelden hiervan zijn de aandacht, het 
geheugen, de taal, het praktisch handelen en het plannen en organiseren. Allemaal 
belangrijke mentale functies die nodig zijn om informatie te verwerken. Er wordt naast 
zo’n cognitieve screening ook altijd uitgebreid aandacht besteed aan het lichamelijk 
functioneren en sociale aspecten.  
Het verschil van de dagscreening van GGZ inGeest met die de hierboven genoemde 
geheugenpoli’s is dat er behalve cognitieve klachten óók psychiatrische of 
psychologische problemen aanwezig dienen te zijn. De verwijzingen komen vaak van 
huisartsen maar ook eigen ggz-collega’s en andere specialisten buiten de ggz kunnen 
naar de dagscreening verwijzen. Omdat het onderzoek zich richt op cognitieve én 
psychiatrische/psychologische problemen wordt er geen leeftijdscriterium gehanteerd. 
Ook jongere mensen met een ernstige depressie of een andere psychiatrische stoornis 
kunnen immers cognitieve problemen ontwikkelen. De medewerkers van de 
dagscreening werken nauw samen met collega's van het Alzheimercentrum in 
Amsterdam en het Centrum voor ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA) van het 
UMC/VUmc. De dagscreening is aangesloten bij het Nederlands Geheugenpoli Netwerk 
(NGN), een platform voor professionals van meer dan 100 geheugenpoliklinieken met 
als doel een eenduidiger beleid wat betreft diagnostiek, behandeling en nazorg.  

Hoe ziet een dag bij de dagsCreening 
eruit? 
Het team behandelaars van de dagscreening bestaat uit een sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige (SPV), een klinisch neuropsycholoog, een specialist 
ouderengeneeskunde, een ouderenpsychiater en stagiaires (specialist 
ouderengeneeskunde in opleiding en neuropsychologen in opleiding). De vaste 
onderdelen van het onderzoeksprogramma zijn een uitgebreid neuropsychologisch 
onderzoek (+/-1.5 uur), een apart gesprek van de verpleegkundige met de 
mantelzorger (parallel aan het neuropsychologisch onderzoek) en een gesprek met 
een arts en tenslotte een lichamelijk onderzoek (+/-1 uur).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit testen waarin een aantal 
cognitieve functies (zie hierboven) wordt onderzocht en in maat en getal 
vastgelegd. In de beoordeling wordt rekening gehouden met opleiding en leeftijd. 
Ook mensen met een migratieachtergrond kunnen worden onderzocht, eventueel 
met een tolk en aangepaste testen. Het gesprek van de verpleegkundige met de 
mantelzorger is bedoeld om uitgebreid de klachten, het dagelijks functioneren de 
thuissituatie en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de patiënt in kaart 
te brengen. Ook in het gesprek met de arts komen deze onderwerpen uitgebreid 
aan de orde.  
 
In een gezamenlijk overleg met verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en 
artsen (multidisciplinair overleg: MDO) worden de bevindingen van het onderzoek 
besproken en conclusies getrokken. Ook een neuroloog van het 
Alzheimercentrum is bij dit overleg aanwezig. Soms is de diagnose (nog) niet 
goed te stellen en is vervolgonderzoek, bijvoorbeeld een MRI-scan van de 
hersenen, noodzakelijk.  

 
Wat gebeurt er na de dagsCreening?  
Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken en op geleide van de 
vraagstelling wordt aan de patiënt, zijn mantelzorger én de verwijzer een 
begeleidings- en behandelplan op maat gegeven. Een groot deel van de mensen 
die naar de dagscreening wordt verwezen wordt na de screening met adviezen 
terugverwezen naar de professionals in de eerste lijn (huisartsen, 
praktijkondersteuners, casemanagers dementie). Een aantal van de onderzochte 
mensen blijft bij de eigen ggz-behandelaar(s) en tenslotte wordt een bescheiden 
deel doorverwezen naar collega’s van een poli- of fact-team binnen GGZ 
inGeest.  

ConneCtie met WetensCHappelijk 
onderzoek 
Wanneer patiënten bij onze dagscreening komen, wordt hen gevraagd of ze 
toestemming geven om hun gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. 
The Amsterdam Ageing Cohort (ACC) is een studie met als doel om diagnostiek te 
verbeteren onder oudere patiënten en om meer inzicht te krijgen het proces van ouder 
worden bij patiënten met somatische en/of psychiatrische klachten. Samen met prof. 
Majon Muller van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling interne 
ouderengeneeskunde voeren we deze studie uit. Het specifieke doel van GGZ inGeest 
is om inzicht te krijgen in cognitieve stoornissen bij patiënten met neuro-psychiatrische 
stoornissen tijdens het verouderingsproces.  
 



 
 
 

 

online kennisCyClus 
bijeenkomst  
  

 

Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie over de 
functies van onze hersenen, en het belang van bewegen. Hoe zorgt u 
goed voor uw hersenen?  

 

 

Dr. Annemieke Dols, psychiater en senior onderzoeker over 
cognitieve klachten bij ouderen met stemmingsproblematiek.    

 

 

Dr. Mardien Oudega , psychiater en senior onderzoeker over 
verschillende behandelvormen voor het verbeteren van cognitieve 
klachten.  

 

QR-code naar onze kenniscyclus website (www.kenniscyclus.nl). 
Binnen de kenniscyclus leert iedereen van elkaar doordat 
bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, resultaten van 
toegepaste behandelingen en ervaringen uit de praktijk met elkaar 
gedeeld worden.  

 

 

bent u er ook bij?  
aanmelden kan via: 

kennisCyClus@ggzingeest.nl 

We zullen op dinsdag 12 januari 2021 tussen 
15:00 uur en 16:00 uur online bijeenkomen.  
Vanaf 14:00 uur is er al een (online) inloop. 

Tijdens de bijeenkomst heeft u uiteraard de 
gelegenheid om uw vragen te stellen.  

We kijken ernaar uit u online te ontmoeten! 



  instruCties  

online bijeenkomst 

Hieronder volgt een instructie voor de online kenniscyclus bijeenkomst. We zullen elkaar 
ontmoeten middels videobeelden met het programma Google Meet. Een beveiligd programma 
om te videobellen. Ieder vanaf zijn eigen laptop, computer, tablet of telefoon. We nodigen u van 
harte uit om iemand bij u thuis uit te nodigen om samen de bijeenkomst bij te wonen. U kunt 
bijvoorbeeld een vriend, uw kind of een ander familielid vragen om langs te komen. Eventueel 
kunnen zij u ook ondersteunen bij het opstarten van de bijeenkomst.  

We willen u vragen om zich vooraf aan te melden via: kenniscyclus@ggzingeest.nl, zo weten we 
ongeveer hoeveel mensen we kunnen verwachten.  

 

Op 12 januari 2021 zullen we vanaf 14:00 uur beschikbaar zijn om u te begeleiden bij het 
inloggen. U kunt dan een mail sturen naar kenniscyclus@ggzingeest.nl en uw 
naam/telefoonnummer achter laten. Ook kunt u ons bellen op: 06-38753039. Hieronder een 
stappenplan ter begeleiding:  

1. U gaat naar onze website: www.kenniscyclus.nl 
2. Hier gaat u naar het kopje agenda 
3. U klikt vervolgens op: Online kenniscyclus bijeenkomst – januari 2021 
4. Hierbij de rechtstreekste link: https://kenniscyclus.nl/online-kenniscyclus-bijeenkomst-

januari-2021/ 
5. Hier klikt u op: afspraak kenniscyclus bijeenkomst 
6. Op de website staan verdere instructies.  
7. Geniet!  
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sleCHte slaper?  
slaapmediCatie de boosdoener 

Door Tanja Su , GZ-psycholoog en onderzoeker 
& Mardien Oudega, psychiater en onderzoeker 

 

Wist u dat slapeloosheid een grote negatieve invloed kan hebben op uw cognitief functioneren en dat 
slaapmedicatie een boosdoener kan zijn van slecht slapen?  

Slapeloosheid: Moeilijk kunnen inslapen aan de begin van de avond, ’s nachts wakker worden en niet meer 
kunnen inslapen of heel vroeg wakker worden. Als slapeloosheid, maandenlang, vaker dan een paar nachten 
per week optreedt is het chronisch. Als je daarbij er overdag last van krijgt, dusdanig dat het je dagelijks 
functioneren belemmert, is er sprake van een slaapprobleem.  

Het kan frustrerend zijn, je kan er moedeloos of wanhopig door worden. Het is dan verleidelijk om slaapmedicatie 
te gebruiken. Door een slaappil te gebruiken hoop je op: lekker indommelen en ‘s ochtend uitgerust wakker te 
worden. Daarmee lijkt je probleem (even) opgelost. Het probleem is dat er vele negatieve kanten zijn aan het 
gebruik van slaapmedicatie.  

Bijvoorbeeld, hoe tegenstrijdig dit misschien ook klinkt, slaapmedicatie kan de slaap op negatieve wijze 
beïnvloeden. Net zoals wanneer je alcohol hebt gedronken, slaap je misschien wel op slaapmedicatie, maar 
rust je niet goed uit, omdat je minder diep slaapt. Ofwel, de kwaliteit van de slaap wordt slechter en dan kom  je 
weer terug bij het slaapprobleem. Daarbij lijken slaappillen onschuldig, maar kunnen ze verslavend zijn. Dat ze 
na twee weken niet meer werken, komt doordat er gewenning optreedt. Na twee weken slaap je weer net zo 
slecht als eerst, maar stoppen met de pillen zal het nog erger maken. Nu heb je niet alleen een slaapprobleem, 
maar ben je ook afhankelijk geworden van slaapmedicatie. De slaapkwaliteit (dus hoeveel diepe slaap) en de 
totale slaapduur (lang slapen) wordt in verband gebracht met een betere geheugenprestaties de volgende dag. 

Twee groepen slaapmedicatie worden veelvuldig voorgeschreven, namelijk benzodiazepine  (bijv. temazepam) 
en Z-medicatie (zopiclon), beiden kunnen de slaapkwaliteit negatief beïnvloeden. Zij zijn bedoeld voor 
kortdurend gebruik in het geval van nood. Chronisch gebruik van slaapmiddelen lossen het probleem van 
chronische slapeloosheid niet op. Chronische slapeloosheid is het beste te behandelen met cognitieve 
gedragstherapie, niet alleen is het effect van deze therapie op het verminderen het slaapprobleem groot, maar 
ook omdat het op de langere termijn effectiever is dan behandeling met slaapmiddelen. De behandeling van 
slapeloosheid is daarom ook vooral niet-medicamenteus. Ofwel samenvattend. Gebruik van slaapmedicatie is 
makkelijk, maar het effect is slechts van korte duur en het brengt risico's met zich mee en kan het 
geheugenfunctie negatief beïnvloeden. Cognitieve gedragstherapie kost meer moeite, maar heeft geen risico's 
en geeft een blijvend resultaat, en houd je zelf de regie. Daarbij zijn deskundigen van mening dat 
benzodiazepinen en Z-medicatie zeker bij ouderen gezien het toegenomen valgevaar alleen op harde indicatie 
(ernstige agitatie/onrust, ernstige slaapstoornissen, startperiode antidepressiva bij ernstige depressie, 
onbehandelbare angststoornissen) moeten worden verstrekt. Een buitenlandse richtlijn raadt aan 
benzodiazepinen volledig te mijden, omdat bij leeftijd boven 60 jaar de risico’s mogelijk niet opwegen tegen de 
voordelen. 

afbouW van slaapmediCatie  
omdat je anders met je slaapprobleem wilt omgaan 

• Bepaal het juiste moment (niet t.t.v. grote levensgebeurtenissen/stressvolle periode) 
• Doe het in overleg met voorschrijvende behandelaar 
• Breng het gebruik terug naar 1 slaapmiddel  
• Halveer de dosering elke 1 tot 2 weken tot de laagst werkende, stabiele dosering 
• Introduceer 1 medicatievrije dag per week, waar je niet van afwijkt 
• Gaandeweg meer medicatievrije dagen inlassen 
• Neem medicatie in op vaste dagen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

verstandig gebruik van slaapmediCatie  
          als het echt niet anders kan 

• Slaapmedicatie enkel in nood te gebruiken 
• Gebruik maximaal 2 tot 3 tabletten per week 
• Stop op tijd 
• Realiseer dat u ontzettend veel zelf kan doen om het slapen te verbeteren 
• Slaapmedicatie enkel in nood te gebruiken bij slapeloosheid 
• Gebruik benzodiazepinen in een zo laag mogelijke dosering. Hoge dosering van 30 mg per dag 

diazepam (of equivalent) kan schade toebrengen, en dient dus vermeden te worden. 
• Gebruik kortwerkende slaapmedicatie voor, zoals temazepam of zolpidem en doseer zo laag 

mogelijk: temazepam 10 tot 20 mg (bij ouderen 10 mg), zolpidem 10 mg (bij ouderen 5 mg). 
• Stop op tijd ofwel gebruik het zo kort mogelijk, maximaal 2 tot 4 weken (in startperiode van een 

antidepressivum maximaal 4 tot 6 weken)  
• Vraag om eenmalig voorschrift van maximaal 5-10 tabletten, en gebruik maximaal 2 tot 3 tabletten 

per week ofwel vermijd dagelijks gebruik 
• Maak een afspraak met je voorschrijvende behandelaar als je denkt een herhalingsrecept nodig te 

hebben 
• Gebruik alleen indien nodig of met onderbrekingen, bijvoorbeeld elke 3e nacht. 

 
WaarsCHuWing 

• Ben je begonnen met het gebruik van benzodiazepinen ten tijde van je ziekenhuisopname, 
attendeer je behandelaar hierop en vraag hoe je ervan afkomt.  

• Het is, vooral bij aanwezigheid van chronische ziekten, aan te raden benzodiazepinen hooguit af en 
toe te gebruiken, bestaand gebruik te minderen, en bij angst eventueel in overleg met uw 
behandelaar over te stappen op antidepressiva. Als benzodiazepinen worden voorgeschreven, kies 
dan voor middelen met een minimale leverbelasting (lorazepam, lormetazepam, oxazepam, 
temazepam) waardoor er minder kans is op stapeling van schadelijke resten en bijwerkingen. 

 

Wat je zelf kan doen om de kWaliteit van je naCHtrust te 
verbeteren op de lange termijn: 

• Houdt een vast slaapritme aan, ook in het weekend (m.n. vaste tijd van opstaan) 
• Doe geen dutjes overdag of vroeg op de avond 
• Gebruik ’s avonds laat geen producten met opwekkende stoffen (cafeïne, nicotine) 
• Beweeg en wees actief overdag en zorg voor voldoende blootstelling aan daglicht 
• Houdt rust ’s avonds en doe iets wat ontspant bijvoorbeeld lezen of muziek luisteren.  
• Beperk de tijd in bed tot maximaal 8 uren en gebruik het bed voor slapen 
• Blijf niet liggen woelen in bed als je niet meer kan slapen 

 
Herken jij het probleem van chronische slapeloosheid en wil jij niet meer afhankelijk zijn van je 
slaapmedicatie? Bespreek dit met je GGZ behandelaar en vraag of je in aanmerking komt voor cognitieve 
gedragstherapie voor chronische slapeloosheid? In verband met een lopend onderzoek (BLOK-studie) 
wordt deze behandeling momenteel aangeboden op locatie De Nieuwe Valerius van GGZ inGeest in 
Amsterdam. Je behandelaar kan overleggen met dr. Mardien Oudega, psychiater of dr. Tanja Su, GZ-
psycholoog. 

 

Bronnen 
Morin et al., 1999. Behavioral and pharmacological therapies for late-life insomnia:  
A randomized controlled trial. JAMA 
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Verbeek, I., & Van de Laar, M. (2015a). Behandeling van langdurige slapeloosheid. Protocollen voor de GGZ.  
Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/slapeloosheid 
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/bijwerkingen/zorg-rondom-bijwerkingen-door-
benzodiazepinen/vroege-onderkenning-en-preventie/bijwerkingen-algemeen 
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Wat vond u van de training? En zou u het 
aanraden aan anderen?  
Ik vond de studie erg prettig. Het werkte 
stimulerend en ik had weer een doel om 
actiever te zijn. Uiteraard waren sommige 
spelletjes wel minder leuk, maar dat hoort 
erbij. Ik zou anderen met soortgelijke 
klachten zeker stimuleren om ook mee te 
doen.  

 

 

 

 

 

 

 

Was u eigenlijk gewend om met een 
computer te werken? 
Nou eigenlijk niet heel erg. Maar zelfs dan 
spreekt het eigenlijk voor zich. Daardoor heb ik 
er veel van geleerd. Het is minder spannend 
dan ik van te voren dacht. Ook hiervoor geldt, 
stel je vragen aan de onderzoekers, zij zullen je 
helpen met de vragen die je hebt.  
 
Wat zou u ervan vinden als deze training in 
de toekomst onderdeel wordt van het 
behandelaanbod?  
Om het voor iedereen haalbaar te houden, is het 
belangrijk dat de deelnemers veel 
ondersteuning krijgen. Het is belangrijk om 
uitleg te krijgen over waarom het geschikt is, 
maar ook bij de uitvoering zelf. Het lijkt mij 
verder zeker wenselijk als het onderdeel wordt 
van het behandelaanbod.  
 
Ontzettend bedankt voor uw openheid en 
natuurlijk feedback!  

Voor meer informatie, zie www.kenniscyclus.nl 

Bent u 50 jaar of ouder, heeft u een bipolaire 
stoornis of een depressie en last van klachten 
van het geheugen, de aandacht en/of planning 
en heeft u interesse in deelname aan de BrainFit 
studie? U kunt zich aanmelden via uw 
behandelaar of een mail sturen naar: 
kenniscyclus@ggzingeest.nl 

 

Interview met Elly – deelnemer 
BrainFit studie door Margot 
Wagenmakers 
De BrainFit studie is een onderzoek waarbij 
onderzocht wordt of een online cognitieve 
training helpt bij klachten als 
vergeetachtigheid, moeite met het behouden 
van overzicht, of de concentratie. Klachten in 
het cognitief functioneren dus. Specifiek voor 
ouderen (50+) met een stemmingsstoornis 
(bipolair of depressie). Elly heeft recent de 
training afgerond en vertelt ons graag meer 
over haar deelname.  

_____________________________________ 

 

Hoe bent u erop gekomen om mee te doen 
aan de BrainFit studie.    
Mijn behandelaar stelde op een gegeven 
moment voor om mee te gaan doen aan de 
BrainFit studie, en dit klonk wel interessant. 
Vervolgens heb ik wat informatie 
meegekregen over de studie en ben ik in 
contact gekomen met de onderzoekers.   

Wat was voor de voornaamste reden om 
mee te gaan doen?  
Mijn voornaamste reden was om meer actief 
te worden. Ik had nog niet eerder meegedaan 
aan wetenschappelijk onderzoek voor zover ik 
mij kan herinneren. Mijn verwachten waren 
niet heel hoog, maar ik was wel erg benieuwd 
naar mijn resultaten.  

Kunt u in het kort iets vertellen hoe de 
studie in elkaar zat?  
De training begon eigenlijk via een videobel 
gesprek. Tijdens dit gesprek werden een 
aantal testen afgenomen. Vervolgens is de 
training uitgelegd. Mijn advies is eigenlijk, 
probeer het gewoon. De logica volgt verder 
vanzelf. Daarnaast is er tussendoor goed 
overleg of het allemaal goed gaat. De training 
duurt driemaal per week ongeveer 45 minuten. 
Soms iets langer als ik tussendoor even een 
glaasje water dronk. Het bestond uit het doen 
van spelletjes op de computer. Achteraf een 
evaluatie via videobellen. Over drie maanden 
heb ik weer een nameting. De hulp die je 
ontvangt tijdens en na de training is 
uitstekend. Je kan als deelnemer alles vragen 
wat je niet begrijpt.  

 

http://www.kenniscyclus.nl/
mailto:kenniscyclus@ggzingeest.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: GGZ Nieuws, promotieonderzoek dr. Nicole Korten, klinisch neuropsycholoog i.o. 

Gevoelens van stress en depressieve symptomen zijn 
gerelateerd aan een slechter geheugen, verminderde 
aandacht en tragere verwerking van informatie. Dit blijkt 
uit promotieonderzoek van Nicole Korten uit 2014. 
Weliswaar is het alweer even geleden dat dit onderzoek 
is gepubliceerd, maar dit maakt deze bevindingen niet 
minder belangrijk.  

In dit promotieonderzoek werd de vraag gesteld of stress 
een risicofactor is voor een slechter cognitief functioneren. 
Cognitief functioneren omvat hersenprocessen waarmee informatie kan worden 
opgenomen en verwerkt. Voorbeelden zijn geheugenprocessen, het verdelen van 
aandacht en de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt. Dit onderzoek is 
gedaan met behulp van gegevens van verschillende grote cohortstudies, waaronder 
de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), Nederlandse Studie naar Depressie 
en Angst (NESDA), en de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO). 

Uit het onderzoek bleek dat vooral de invloed van de psychologische stressreactie 
belangrijk is. De impact van negatieve gebeurtenissen, gevoelens van stress en 
depressieve symptomen hebben een negatieve invloed op het cognitief functioneren. 
Factoren die eraan bijdragen of gevoelens van stress het cognitief functioneren 
negatief beïnvloeden, zijn het gevoel geen controle te hebben over de situatie en 
piekeren. 

De uitkomsten van het onderzoek pleiten ervoor dat men bij problemen met het 
cognitief functioneren alert moet zijn op de aanwezigheid van stressvolle 
gebeurtenissen of gevoelens van stress. Wanneer mensen last hebben van 
stressgevoelens is het belangrijk om de aandacht bij psychologische interventies te 
richten op piekeren, depressieve gevoelens en het beter leren omgaan met stress. 

 

  

 

  

beriCHt uit de WetensCHap 

Stress van invloed op cognitief functioneren 

Dit onderzoek geeft een belangrijke 
boodschap voor de behandelaren op 
onze polikliniek. We zijn ons ervan 

bewust dat onze patiënten die kampen 
met gevoelens van stress en 

depressieve symptomen kwetsbaar zijn 
voor het ontwikkelen van cognitieve 

problemen, zoals een slechter 
geheugen, een verminderde aandacht 
en tragere verwerking van informatie. 

Bent u geïnteresseerd in 
het gehele 
promotieonderzoek, dan 
kunt u dit vinden op de 
VU-DARE research portal. 
Of een directe link via 
deze QR-code  



  

 

Je bent Klinisch Neuropsycholoog, wat 
betekent dat precies? En wat is jouw 

rol op onze polikliniek?  

Tsja, wat is dat? Als klinisch 
neuropsycholoog ben je specialist. Het is een 
vervolgopleiding bovenop de GZ-opleiding. Ik 
ben gespecialiseerd in het in kaart brengen 
van cognitieve klachten. Mijn rol op de 
polikliniek is met name gericht op diagnostiek 
van de cognitie. Echter ben ik eigenlijk bij de 
gehele instelling betrokken als het gaat om 
diagnostiek bij patiënten boven de 18 jaar, 
zolang er maar sprake is van cognitieve 
problemen. Ik ben dan ook al bijna 20 jaar 
werkzaam bij GGZ inGeest.  

Daarnaast doe ik bij de ouderen van onze 
polikliniek ook persoonlijkheidsonderzoek en 
diagnostiek bij het vermoeden van 
bijvoorbeeld ADHD of autisme. Ook ben ik 
betrokken bij neuropsychologische 
diagnostiek bij mensen die verwezen worden 
via de justitie. Daarnaast ben ik betrokken bij 
verschillende behandelingen, met name 
gericht op de cognitie. Zoals “BrainTrain”, 
“BrainFit, en “Niet rennen, maar plannen”.  

Dit betreft grofweg mijn klinische 
werkzaamheden, maar daarnaast ben ik ook 
betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en 
bij de opleiding van nieuwe klinisch 
neuropsychologen, GZ-psychologen en 
stagiaires klinische neuropsychologie. Wat 
betreft wetenschappelijk onderzoek ben ik 
geïnteresseerd in de cognitie van patiënten 
met een bipolaire stoornis, hetgeen aansluit 
bij mijn promotieonderzoek. Ook ben ik 
betrokken bij ECT onderzoek, onderzoek 
naar patiënten met frontaalbeelden, en 
patiënten die verwezen worden via de justitie.  

 
 

 

Interview met Sigfried Schouws 
Klinisch Neuropsycholoog en onderzoeker  

Een belangrijk onderdeel van de 
diagnostiek is een 
Neuropsychologisch onderzoek 
(NPO), wat is dat nou precies?  

Ja, hoe leg je dat goed uit? Het gaat om 
onderzoek waarbij je je hoofd moet 
gebruiken. Zoals aandacht, geheugen, 
taal en planning. Sommige ouderen 
hebben hier last van. Maar dit is voor mij 
nooit het uitgangspunt. Ik ga ervanuit dat 
deze functies goed gaan bij iemand. Het is 
niet per definitie zo dat je met het ouder 
worden hier last van krijgt. Daarom is het 
zo belangrijk om hiernaar onderzoek te 
doen als er klachten zijn. Dan is er ook 
meestal wel een reden voor te vinden. 
Zoals klachten in de stemming, 
lichamelijke problemen of een andere 
psychiatrische aandoening. Of een 
neurodegeneratieve aandoening als 
dementie.  
Een onderzoek bestaat uit het doen van 
testen, maar ook is het voeren van een 
uitgebreid gesprek een belangrijk 
onderdeel. Wat gaat goed, en wat gaat 
minder goed? Ook vragen we dit aan 
iemand die de patiënt erg goed kent. Om 
de uiteindelijke diagnose te bepalen 
werken we altijd samen in een 
multidisciplinair team (psychiater, 
neuroloog, specialist ouderen, SPV-er). 
Iedere donderdagmorgen tussen 9-10 uur 
hebben we in dit team overleg.  

 
 
 

Wanneer komen mensen bij jou terecht?  
Dat kan enorm verschillend zijn. Het is een aanvullend onderzoek, dus mensen komen niet standaard bij 
mij. Er moet een reden zijn, de patiënt ervaart zelf klachten, of diens omgeving valt dingen op. Ook kan 
het zijn dat de behandelaar iets ontdekt.  Die doet dan vaak screenend onderzoek, waarna naar mij kan 
worden verwezen.   

 
 



 

 

Je hebt onderzoek gedaan naar BrainTrain, een studie naar cognitieve 
klachten bij ouderen met een bipolaire stoornis. Kan je hier iets meer 
over vertellen?  
 
BrainTrain was een combinatie van cognitieve revalidatie en aan de andere kant 
bewegen. We weten dat veel psychiatrische patiënten (depressie, bipolaire, 
schizofrenie) last hebben van cognitieve problemen. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft ons laten zien dat actief blijven erg belangrijk is. Eigenlijk iedereen, maar zeker 
voor ouderen die over het algemeen minder gaan bewegen. De cognitieve training 
betrof strategietraining, waarbij patiënten leerden omgaan met hun cognitieve 
problemen. Het wandelen deden ze gedurende 12 weken, 2x/week in groepsvorm. 
Dit laatste was een belangrijk sociaal aspect.  
Wat bleek… Het is ontzettend moeilijk om genoeg patiënten te vinden die voldeden 
aan onze criteria. Patiënten bleken veel lichamelijke klachten te hebben, waardoor ze 
niet in staat waren een uur te wandelen. Degenen die meededen waren wel heel 
enthousiast. We hebben hiervan geleerd dat een persoonlijke benadering belangrijk 
is. Dus bijvoorbeeld bewegen vanuit huis. Het leuke is dat het wandelen heeft geleid 
tot een wandelgroep: Wandelen op Woensdag.  
 
 
Wat vindt je het leukste aan werken op de polikliniek? 
De combinatie van wetenschap en klinisch werk. En daarnaast natuurlijk de fijne 
sfeer met collega’s onderling en de leuke patiënten. Er is veel ruimte voor 
ontwikkelingen. Zo zijn we nu bezig met de BrainFit studie en de studie “Niet rennen, 
maar plannen”. Hierdoor ontwikkelen we een breed behandelaanbod, voorgekomen 
uit wetenschappelijk onderzoek.  
 
Wil je verder nog iets kwijt?  
Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat neuropsychologie steeds meer aandacht 
krijgt, onder andere te danken aan Erik Scherder. Iedereen raakt steeds meer verliefd 
op de hersenen. Maar als neuropsycholoog ben je toch vooral bezig met de functies 
van de hersenen, en niet met de hersenen zelf. Eigenlijk indirect dus. De boodschap 
van Erik Scherder om meer te bewegen is ontzettend belangrijk, maar ook geestelijk 
actief blijven is erg belangrijk.). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

bodine de Walle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle mensCHen Werden brüder 

 
Hoe is het nu? Houd je het vol? Gaat het wel? Heb je nog puf om naar buiten te gaan, je 
wandelgroep is toch gestopt? Je komt zeker niet meer aan contacten toe? Je cursus gaat 
natuurlijk ook niet door.Je zult het wel extra zwaar hebben.Kun je je hulpverlener nog life zien? 
Goed bedoelende maar suggestieve vragen voor een mens met een psychiatrische 
kwetsbaarheid en die mens heeft het zwaar. 

 
Hoe verhoudt hij of zij zich tot de mens zonder een psychiatrische aandoening: de Corona 
mens? 
De twee groepen lijken dichter naar elkaar toe gegroeid. Elk mens 
wordt getergd, angsten raken op de voorgrond, korte lontjes ontvlammen als je in de 
supermarket weer eens de pas wordt afgesneden. Je adem lijkt op te raken bij het praten met 
een kapje op de mond. De schichtigheid van de kwetsbare mens verspreidt zich nu over 
iedereen. Het op je hoede zijn voor Corona maakt defensief.  

 
De wereld lijkt een absurd schouwtoneel. Het beeld van de mondige mens met een mondkapje 
op in elkaar gedoken, gezeteld in een te volle tram met een grote boodschappentas dan maar 
op schoot gehesen.  
Weten we waar we heen gaan, weten we nog wat ons perspectief is? 
Gelukkig is er de thuiskomst waar je alle bescherming van je af laat vallen. 
Huizen worden holen. 
Zelfs een koning komt door zijn geplaagde geweten terug naar huis en naar zijn onderdanen 
om gelijk te zijn als hij gelijk kàn zijn. 
Alle menschen sind Brüder. 
 
Bodine de Walle, ervaringsdeskundige  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ggznieuws.nl   
 
1) beWeeg! 
Bewegen heeft een positief effect op uw 
stemming, creativiteit en motivatie, aldus 
hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. 
Kortom, stap op de fiets of maak een mooie 
wandeling.  

2. foCus op Wat Wel kan! 
Er zijn heel veel dingen die nu niet kunnen of 
mogen, maar daar heb je geen invloed op. 
Blijf er dus niet over malen of u verzetten. Er 
zijn veel dingen die nog wel kunnen, dus 
focus daar vooral op.  

3. bedenk dat ook deze periode 
eindig is 
Gelukkig is deze coronaperiode eindig. 
Wanneer is niet duidelijk, maar in de nabije 
toekomst komt er een moment dat er een 
vaccin of een medicijn verkrijgbaar is of het 
virus langzaam dooft.  

4. zoek alternatieven voor uW 
soCiale ContaCten 
Gedragswetenschapper Bob van Dam 
begrijpt dat mensen zich gaan irriteren aan 
de nieuwe beperkingen omdat de 
maatregelen indruisen tegen veel basale 
behoeftes die wij als mens hebben: 
autonomie, zekerheid, sociale 
verbondenheid. Alternatieven zouden 
kunnen zijn, wandelen op afstand met 
anderen, en natuurlijk bellen, appen of zelfs 
videobellen.  

5. kijk om naar anderen 
Tot slot, het is goed om in deze tijd extra 
naar anderen om te kijken. Stuur eens een 
kaartje naar iemand! 

 

tips om mentaal 
om kunnen te 

gaan met  
de Corona 

maatregelen 

 

goed slapen 
in Corona 

tijd 

Bron: nswo.nl (Nederlandse vereniging voor 
Slaap Waak Onderzoek) 
 
dit Wel doen: 
1. Houdt u aan een vast ritme: Een vaste 
dagindeling is belangrijk voor een goed dag- 
nachtritme.  
2. Blijf in beweging: Overdag minstens een half 
uur flink bewegen zorgt dat u ’s nachts beter 
slaapt.  
3. Zorg voor voldoende daglicht: Met name in 
de ochtend. Probeer elke dag een uur buiten te 
zijn, of ga desnoods bij het raam zitten.  
4. Blijf in contact: Kijk naar alternatieven, zoals 
(beeld)bellen. Het is belangrijk uw gevoelens te 
blijven delen.  
5. Creëer ideale slaapkamer: Donker, stil, 
tussen de 16 en 18 graden. Zorg dat u niet op 
een klok kunt kijken om frustratie te 
voorkomen.  

dit niet doen: 

1. Te inspannende activiteiten voor het slapen 
gaan: sporten, het nieuws volgen, op uw 
telefoon kijken, indringende gesprekken, heet 
douchen. Niet aan te raden de laatste 2 uur 
voor het slapen gaan.  
2. Alcohol en stimulerende middelen nemen. 
Het helpt misschien om in slaap te vallen, maar 
verstoort de rust later in de nacht.  
3. Met een rommelende maag naar bed gaan: 
Neem een lichte snack, maar geen zware of 
vette kost.  
4. Te lang slapen: meer tijd in bed kan leiden 
tot een onderbroken en lichte slaap.  
5. Slaapmiddelen nemen: zie hiervoor ook het 
uitgebreide stuk eerder in de nieuwsbrief.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien kunnen sommige lezers het zich nog herinneren, onze oproep in de 
kenniscyclus van 2018, die toen nog de bipolaire cyclus heette. We waren naarstig op 
zoek naar mensen met een bipolaire stoornis die zich door ons wilden laten interviewen 
en portretteren. En die mensen hebben we gevonden. We kregen reacties van mensen die 
open durfden te zijn over hun psychiatrische stoornis en psychische klachten. Deze foto’s 
en verhalen worden sindsdien geëxposeerd in de wachtruimte van de vierde etage op de 
Nieuwe Valerius.  

 

 

Dit was de aanloop om een boek te kunnen maken over hoe het is om te moeten leven met een 
bipolaire stoornis. Nu twee jaar later en na veel rondbellen, fondsen aanschrijven en gesprekken 
voeren gaat het boek er ook echt komen en daar zijn we super trots op. 

koorddansers  

pieken en ravijnen,  
leven met een bipolaire stoornis 
annemiek dols & moniek van dijk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar waar gaat het boekproject ook weer over? We praten u bij: 

In dit boek, op het snijvlak van kunst en psychiatrie, worden portretten geschetst van trotse 
mensen met een bipolaire stoornis. 

Vincent van Gogh, Kanye West, Joost Zwagerman. Door beroemde creatieve patiënten is 
bipolaire stoornis, manisch depressiviteit enerzijds een bekend fenomeen. Anderzijds is het een 
ziekte die heel eenzaam kan maken omdat er nog veel onbegrip en schaamte is.  

1-2% van de Nederlanders is manisch depressief. Oftewel: in iedere kennissenkring zit iemand 
met een bipolaire stoornis, alleen weet bijna niemand wie het is.  

Het is opvallend dat deze mensen met een bipolaire stoornis vaak krachtige personen zijn en 
toch het hebben van psychische klachten voor zich houden. Zo houdt het publiek het beeld van 
de “gevaarlijk of briljante gek”. Om dit stigma te verminderen willen wij een beeld schetsen van 
mensen met een bipolaire stoornis, dat recht doet aan de werkelijkheid. Zij zijn mensen die soms 
veel hebben meegemaakt en de veerkracht hebben gehad om weer verder te gaan. Met dit boek 
willen we het stigma verminderen. Een stigma (taboe) zorgt voor onnodige schaamte en deze 
schaamte maakt vaak eenzaam. Bovendien kan hulp eerder geboden worden als mensen open 
kunnen en zijn over hun klachten en problemen. Wij verwachten dat het boek in 2021 in de 
boekhandel zal liggen, ondertussen houden wij u op de hoogte.  

 

Het boek was niet mogelijk geweest zonder de uw bijdragen aan ons fonds “Kenniscyclus in de 
psychiatrie”. Donaties voor het fotoboekproject en onze andere projecten gericht op het beter 
begrijpen, beter behandelen en bespreken van psychische klachten zijn zeer welkom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de alzHeimer soCks zijn er Weer! 

De twee verschillende sokken symboliseren de verwarring waar mensen met 
Alzheimer of een andere vorm van dementie dagelijks mee te maken hebben. 

Door de sokken te dragen maak je Alzheimer bespreekbaar én steun je het 
goede doel. De sokken kosten 7,99 per paar en alle winst gaat naar 

Amsterdam UMC – Alzheimercentrum Amsterdam voor wetenschappelijk 
onderzoek.  

Vecht u ook mee? Koop dan nu Alzheimer Socks op www.alzheimersocks.nl of 
bij één van de partners: Jumbo Supermarkten, Picnic Technologies, Hoogvliet 

BV en C&A.  

Let’s fight Alzheimer together.  

 

 

Hoogleraar, neuroloog en directeur van het 
Alzheimercentrum prof. dr. Philip Scheltens is onlangs 
benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse 
Leeuw voor zijn jarenlange inzet als dé ambassadeur 
voor de ziekte van Alzheimer  

http://www.alzheimersocks.nl/


      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn ontzettend blij dat er steeds meer klinische studies zijn die ook mensen die 
ouder zijn dan 60 jaar includeren, gezien de vergrijzing is het namelijk zo dat 
ongeveer de helft van alle patiënten in de GGZ ouder zal zijn dan 60 jaar. Bepaald 
geen subgroep dus! Drs. Dewi Caton, neuropsycholoog bij het Brain Research Center 
vertelt graag meer over een nieuwe studie die zij in samenwerking met dr. Annemieke 
Dols zal gaan uitvoeren.  
 
Wie ben je en wat doe je precies?  
Ik ben Dewi Caton, neuropsycholoog bij het Brain Research Center 
(www.brainresearchcenter.nl). Dit is een onderzoekscentrum  
gespecialiseerd in klinisch onderzoek met nieuwe medicijnen tegen hersenziekten, 
waaronder depressie, maar ook alzheimer. Brain Research Center werkt nauw samen 
met het Amsterdam UMC, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en de Isala 
klinieken in Zwolle. Naast mijn werk als neuropsycholoog ben ik ook werkzaam als 
“clinical research coördinator” en daarmee het eerste aanspreekpunt voor de nieuwe 
studie.  
 
Wat houdt de nieuwe studie eigenlijk in?  
We starten binnenkort met een nieuw onderzoek naar een innovatief geneesmiddel in 
de vorm van een neusspray. Met deze studie onderzoeken we de werkzaamheid, 
veiligheid en verdraagbaarheid van het middel bij volwassen met een 
therapieresistente depressieve stoornis. Aan de studie kunnen deelnemers tussen 18 
en 75 jaar meedoen. 
 
Kijk je uit naar de nieuwe studie?  
Dewi is erg gemotiveerd om het onderzoek te starten en zegt: “Het is mooi om 
onderzoek te doen naar een mogelijke behandeling bij mensen die al veel 
behandelingen hebben gehad, maar weinig resultaat ervaren. Hopelijk kunnen wij een 
steentje bijdragen aan de zoektocht naar een goede behandeling. We hopen bij 
mensen, die al lange tijd kampen met depressie, enige verlichting te zien van de 
klachten. Dat zou fantastisch zijn! Daarnaast vind ik het, ook vanuit 
onderzoeksperspectief, heel interessant om de effecten van het nieuwe middel te 
mogen onderzoeken." 
  
Hoe kan ik me aanmelden voor deze studie?  
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan deze studie, geef dit dan aan bij uw 
behandelaar. Uw behandelaar kan controleren of u in aanmerking komt om mee te 
doen aan dit onderzoek en kan u doorverwijzen naar Brain Research Center. 
 
 
 
 
 

http://www.brainresearchcenter.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitie en soCiaal 
funCtioneren bij ouderen met 

een bipolaire stoornis 

“De kwaliteit van het sociale leven is belangrijker dan de 
kwantiteit van sociale contacten 

en activiteiten” 

 

beriCHt 
uit de 

WetensCHap 

orHan et al (2018) 

Ouderen met een bipolaire stoornis kunnen zowel last hebben van problemen op cognitief 
als sociaal gebied. Onderzoek bij deze ouderen (60+) wijst aan dat er een relatie bestaat 
tussen deze twee factoren. Dan gaat het vooral om de kwaliteit en niet zozeer de kwantiteit 
van het sociaal functioneren. Een belangrijke boodschap die is gevonden door onze eigen 
onderzoekers op de welbekende DOBi-studie.  

Bekend is dat patiënten met een bipolaire stoornis last hebben van cognitieve klachten zoals 
problemen in de aandacht, het executief functioneren en het geheugen. Daarnaast heeft eerder 
onderzoek uitgewezen dat in 30-60 % van de patiënten ook problemen bestaan in het sociaal 
functioneren. Melis Orhan en haar collega’s hebben onderzocht wat de relatie is tussen deze twee 
belangrijke problemen die zich voordoen.  

Hun bevindingen laten inderdaad zien dat er een relatie lijkt te bestaan tussen een verminderd 
sociaal functioneren en een verminderd cognitief functioneren. Sociaal functioneren is opgebouwd 
uit een aantal aspecten, bijvoorbeeld hoe het contact is met uw vrienden en uw familie. Hierbij is er 
vooral een relatie gevonden tussen de kwaliteit van het sociaal functioneren en cognitief 
functioneren. Dus niet zozeer de hoeveelheid vrienden die u heeft, maar meer hoe het contact met 
hen verloopt. De kwaliteit van het sociale functioneren kan het best beoordeeld worden in 
samenspraak met uw behandelaar. Kortom, het is erg belangrijk om ook de cognitie en uw sociaal 
functioneren bespreekbaar te maken met uw behandelaar.   

Momenteel wordt er door de onderzoekers van deze studie onderzoek gedaan naar COVID-19 en 
het psychisch welbevinden. Het doel van het project is om in kaart te brengen hoe COVID-19 
stemmingssympomen en gevoelens van eenzaamheid beïnvloedt in het bestaande cohort van 
ouderen met een bipolaire stoornis (n = 230; Dutch Older Bipolars; DOBi). Zie voor meer informatie 
de kenniscyclus website. 

 

Geschreven door Indiana Buenting, stagiaire klinische neuropsychologie.  
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Het 

zonnetje 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

De Stichting Hoffje Codde en van 
Beresteyn geeft financiële steun aan 
projecten die het welzijn van ouderen in 
Nederland bevorderen.  

Wij willen de stichting ontzettend bedanken 
dat wij een subsidie ontvingen voor het 
“dissemineren van kennis”. Met deze subsidie 
hebben wij ons als doel gesteld om kennis uit 
de wetenschap te verspreiden onder onze 
patiënten, maar ook aan onze collega’s die 
niet direct verbonden zijn aan 
wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de 
subsidie hebben we deze nieuwsbrief kunnen 
maken. Daarnaast kunnen we de geplande 
publieksdag nu in online format plaats laten 
vinden.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hersenkrakers 

 
Wat ziet u? een eend of 

een Haas? 

 
Hoeveel poten ziet u? 

  


