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Eeg als methode voor precisiepsychiatrie bij depressiebehandeling

psychiatrie van de toekomst

artikel

Waarom dit onderzoek?
Antidepressiva en repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rtms) zijn 
beide effectieve, non-invasieve en veilige behandelingen voor depressieve 
symptomen, maar onbekend is welke factoren bepalen of iemand beter op de 
ene dan de andere behandeling reageert.

Onderzoeksvraag
Kan een patroon in het rust-eeg (elektro-encefalogram gemeten in rust) voor-
spellen of een patiënt met een depressieve stoornis beter op sertraline dan op 
rtms reageert?

Hoe werd dit onderzocht?
In een placebogecontroleerde studie naar de effecten van sertraline op depres-
sie (n = 228) werd een rust-eeg gemaakt bij patiënten met een depressieve 
stoornis. Middels machine learning werd gezocht naar een eeg-maat voor respons 
op sertraline. Dit gevonden rust-eeg-patroon werd vervolgens gevalideerd in 
drie kleinere, onafhankelijke datasets die ook een rust-eeg bevatten en waarin 
men ook de respons op antidepressiva had onderzocht. Ten slotte werd het 
patroon ook onderzocht in de data van een trial naar de effecten van rtms op 
depressie.

Belangrijkste resultaten
Een patroon van alfasignalen op het rust-eeg bleek sterk gecorreleerd met res-
pons op sertraline (correlatiecoëfficiënt 0,60; p < 0,0001). Respons kon met het 
gevonden patroon ook in de drie onafhankelijke datasets worden voorspeld. 
Respons op rtms was negatief gecorreleerd met deze eeg-maat.

Hoe zal dit onderzoek ons vak veranderen?
Gestratificeerde psychiatrie houdt in dat afhankelijk van een bepaalde (bio-)
marker een patiënt de ene ofwel de andere behandeling wordt gegeven. Deze 
studie draagt bij aan het verder ontwikkelen van precisiepsychiatrie. Veel bio-
markers in de psychiatrie zijn beperkt specifiek en sensitief voor respons op 
een bepaalde behandeling. Dit onderzoek bewijst dat het blijven zoeken naar 
biomarkers – in dit geval rust-eeg – nuttig kan zijn voor het bepalen van de 
behandeling van voorkeur voor een bepaalde patiënt. Dergelijke onderzoeks-
methoden kunnen we in de toekomst ook op bijvoorbeeld psychotherapie vs. 
antidepressiva toepassen. Een rust-eeg is eenvoudig, patiëntvriendelijk en 
relatief goedkoop in minder dan 10 minuten uitvoerbaar, hetgeen implemen-
tatie op een polikliniek van een algemeen of academisch ziekenhuis vergemak-
kelijkt. Door zo rust-eeg toe te passen in de klinische praktijk kunnen we in de 
toekomst wellicht vóór aanvang een inschatting maken welke antidepressieve 
behandeling de voorkeur verdient.
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