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33 it is well to keep •in mina that what we usually refer
to as "functions", are certain phenomena involving one or-
gan or a group of organs, certain selected phases of activity
in the organism. As such these "functions" represent man-
made conceptions. In actual life these diverse "functions"
are interrelated in various ways and scarcely ever take place
in isolation. Nature does not necessarily work in those terms
of function which we have set up as working tools in our
attemps to understand biological problems".

Brodal, p. 58

Vooropmerking

Hetgeen ik in deze inleiding ga zeggen berust voor een groot
deel op interpretatie van grote en kleinere feiten, een interpre-
tatie die nog nauwelijks is gecontroleerd. Men zou kunnen zeg-
gen het is meer fantasie dan werkelijkheid. Dat is ook zo. Er
zijn echter gedachtenspinsels, ideeën die een richting aangeven
welke juist blijkt te zijn. Ik zag niet dat de nu volgende deze
eigenschap in hoge mate bezitten, toch meen ik dat er iets
„in zit", en ik hoop dat dit overdraagbaar is.

Inleiding

In de electro-encephalographie houdt men zich bezig met het
registreren van de potentiaalschommelingen voorkomend op de
hoofdhuid. Deze zijn afkomstig van de elektrische aktiviteit van
de hersenen. Heel eenvoudig voorgesteld kan men zeggen, dat
een serie van, meestal, 8 galvanometers verbonden wordt met
onderscheiden plaatsen op het hoofd en dat de zo geziene poten-
tiaalschommelingen op papier worden uitgeschreven, doordat
de wijzers van de galvanometers schrijvend worden gemaakt,
waar papier met een bepaalde snelheid onderdoor wordt geleid.
Bij het beschouwen van het zo verkregen electro-encephalogram
kan men twee soorten verschijnselen onderscheiden: golfvormen
die alleen op bepaalde plaatsen optreden en golfvormen, resp. ver-
anderingen in de reeds aanwezige golven (bijv. hoger en lager
worden van de uitslag, resp. de frequentie), die meer gegene-
raliseerd optreden, althans links en rechts tegelijkertijd.
In het eerste geval — golfvormen die op een bepaalde plaats
optreden — denkt men te doen te hebben met een verschijnsel,
dat speciaal met de er onder gelegen structuren in verband staat,
zo gezegd lokaal van betekenis is; in het andere geval — de
meer gegeneraliseerd optredende verschijnselen — meent men dat
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het golfverschijnsel evenzo van de afgeleide plaats afkomstig is,
doch dat hetgeen dat maakt dat deze verschijnselen tegelijker-
tijd over een groot gebied optreden, aktiviteit verraadt van an-
dere structuren dan diegene die onder de afleidende electroden
zijn gelegen. Men denkt dan dikwijls aan structuren in de her-
senstam; als men de anatomie niet „aandurft" spreekt men over
„de regulatie"; dikwijls beschrijft men deze verschijnselen als
bilateraal synchroon.
Deze regulatie nu is van groot belang, er is nl. een „verband"
van dit soort electro-encaphlographische verschijnselen en het
bewustzijn. Zo kennen wij beelden die bij coma worden gevon-
den; beelden die bij verschillende fasen van de slaap voorkomen;
beelden die te correleren zijn met verschillende graden van
opmerkzaamheid enzovoort (figuur 9).
Het ligt dus voor de hand, dat waar het bewustzijn in de psychia-
trie zo'n grote rol speelt, de fijnere differentiatie in het spel
der regulatie, het spel der bilateraal synchrone veranderingen
in het electro-encephalogram, van belang kan zijn voor de
psychiatrie.

De regulatie „van buiten"

Gaarne wil ik dan beginnen met een onderzoek van Dement en
Kleitman (1957) over het dromen tijdens de slaap (o.a. beves-
tigd door Jouvet, Michel en Monnier 1960).
Deze onderzoekers veronderstelden dat de oogbewegingen die
men bij een slapend persoon kan waarnemen, samen zouden
kunnen hangen met het tegelijkertijd dromen. Om dit na te gaan
lieten zij proefpersonen slapen in het e.e.g.-laboratorium, terwijl
tegelijkertijd de oogbewegingen op het e.e.g.- toestel werden ge-
registreerd. Zij verkregen curves waaruit bleek dat de oog-
bewegingen in perioden optraden. Deze duurden gemiddeld 20
min. en ontstonden gemiddeld 4x per nacht. Ook wekten zij de
proefpersonen en vroegen hen of ze zich een droom wisten te
herinneren. Sommige keren konden ze dit wel, andere keren niet.
Uit het samenvoegen van deze gegevens bleek, dat de proef-
personen zich alleen dromen konden herinneren als ze gewekt
werden tijdens of vlak na een periode met oogbewegingen. Op
grond hiervan namen de onderzoekers aan a) dat deze oogbe-
wegingsperioden perioden waren tijdens welke de proefpersonen
droomden en b) dat meerdere malen per nacht werd gedroomd.
De volgende stap was het opschrijven van het electro-encepha-
logram en de oogbewegingen tijdens het slapen. Nu bleek dat
de groepen van oogbewegingen samenvielen met een soort e.e.g.
dat sterk leek op het e.e.g. in wakende toestand (soms alleen
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met wat langzamer a ). 1). Tussen deze perioden — waarin dus
werd gedroomd — zagen zij duidelijk slaap-e.e.g.'s zoals in ieder
laboratorium bekend.
Als nu na een droom, met een bijna-waak-e.e.g., een diep slaap-
e.e.g. volgde, en dat gebeurde vooral in het begin van de nacht,
dan kon de patiënt, bij wakker maken vanuit deze diepe slaap,
zich de droom niet meer herinneren. 2).

Wat we uit dit alles kunnen leren is het volgende: voor psychisch
beleven is nodig een organisatie niveau van het cerebrale func-
tioneren, waarmee een type e.e.g. correleert dat bijna overeen
komt met het type e.e.g. bij een organisatieniveau van het ce-
rebrale functioneren in waaktoestand. Het woord „niveau" wordt
hier gebruikt naar analogie van de graden van bewustzijn.
Samenvattend kan gezegd worden dat naar aanleiding van de
bilateraal synchrone verschijnselen op het electro-enphalogram,
of naar aanleiding van de toestand van de regulatie, organisa-
tie-niveaus van de psyche kunnen worden geschat die verder
gaan dan alleen maar de slaap en de waaktoestand.
Een volgend onderzoek dat ik u wil noemen is dat van Winkel
en mij. We vroegen ons af of het inslapen van sommige
patiënten tijdens het e.e.g.-onderzoek iets speciaals omtrent deze
patiënten te zeggen had. Om dit na te gaan hebben we — over
het verloop van een bepaald tijdvak — nagekeken alle e.e.g.'s
van patiënten die meerdere malen electro-encephalographisch wa-
ren onderzocht. Indien het inslapen iets toevalligs zou zijn, zou
de verdeling van dit fenomeen over het aantal e.e.g's een wille-
keurige zijn. Indien niet, dan zouden we moeten vinden dat

') Reeds in 1955 beschreven Ditman en Blinn e.e.g.'s tijdens bedwateren
(figuur 10). Zij vonden meestal een wat zij noemden waak-e.e.g. en dachten
dat de patiënten „physiologisch wakker" waren op dat moment, al was het
soms heel moeilijk de proefpersonen „echt" te wekken. Als dat gelukte zagen
zij overigens géén verschil in e.e.g. beeld. De opvatting dat de personen
wakker zijn tijdens een waak-e.e.g. berust, gezien het onderzoek van Dement
en Kleitraan, dus op een vergissing. Het gaat hier om een droom-e.e.g. In het
materiaal van Ditman en Blinn wordt dan ook in enkele gevallen een droom
aangegeven. Het moeilijk wakker maken tijdens een droom werd evenzo door
Dement beschreven.
De mening dat het bedwateren tijdens diepe slaap plaats vond is dus in
zoverre juist, dat de patiënt moeilijk is te wekken, het gebeurt echter waar-
schijnlijk tijdens bet dromen (N.B. het bedwateren na de zindelijkheidstrai-
ning!).
2) Merkwaardig is dus dat voor het onthouden na de duur van iets dat be-
leefd is een normaal of vrijwel normaal bewustzijn nodig is. Misschien is dit
ook een van de redenen dat de herinnering aan de commotio zelf is verdwe-
nen. Het neurophysiologisch proces nodig voor het onthouden strekt zich dus
over een langere tijd uit dan die nodig voor wat gemeenlijk inprenting wordt
genoemd.
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patiënten, die de eerste keer insliepen dat ook gedurende het
tweede onderzoek deden. Dit laatste was het geval en wel hoog
significant. Klinisch vonden we bij deze patiënten processen aan
de hersenbasis, doch ook enkele zéér klassieke psychiatrische
beelden die op wekamines gunstig reageerden (zie ook Soucachet,
en Roth).
We leerden hieruit, dat er patiënten zijn die een relatieve ont-
spannen toestand niet kunnen handhaven en we vermoedden dat
dit een stoornis is in het cerebrale functioneren, met name in
de regulatie. De patiënt vertoont de „stoornis" van de daling
van het bewustzijn (N.B. onder omstandigheden waarin de mees-
te patiënten dat niet vertonen) 3), de regulatie toont de tendens
tot daling van het „actieniveau". Deze tendens is dus een kli-
nisch kenmerk geworden.
Sinds deze studie zijn we begrijpelijkerwijze steeds meer op
actieniveaus gaan letten.
Daarbij zijn ons enkele eigenaardigheden opgevallen die nog
verder uitgewerkt moeten worden: er zijn patiënten van wie
het e.e.g. een laag actieniveau toont mét een tendens tot nog
lager actieniveau (slaapritme). Patiënten dus die vanuit een
„zeer ontspannen toestand" inslapen. Er zijn verder patiënten
van wie het e.e.g. een hoog actieniveau toont en waarbij ook
een tendens tot het optreden van slaapritmen voorkomt. Patiën-
ten dus die vanuit een „zeer gespannen toestand" in slaap val-
len. Onze indruk is dat eerstgenoemden vooral gevonden worden
bij de organisch gestoorden; de postcommotionele atrofie kan dit
beeld tonen. De laatstgenoemden vinden we veel onder de psy-
chisch gestoorden. Deze zijn het die om een of andere reden
psychisch zijn gespannen, dikwijls dwangmatige trekken vertonen
en, dat altijd gedaan hebbende, thans in behandeling komen om-
dat ze „afknappen". De klinische beelden van beide soorten
patiënten kunnen op elkaar lijken met als inhoud hoofdpijn, moe-
heid, kleverigheid, malaise, enz. De resultaten van de therapie
zijn merkwaardig. De eerste groep reageert slecht op tranquil-

3) De hier bedoelde omstandigheden worden o.i. het meest bepaald door het
blijven bestaan van het psychisch rapport tussen patiënt en onderzoeker, d.w.z.
in de praktijk door het in dezelfde ruimte aanwezig zijn van beide personen
en de benodigde toestellen. Hoe waardevol het provoceren voor inslapen ook
mag zijn ten aanzien van het duidelijker uitkomen van enkele vormen van
epilepsie, de schatting van lichte functiestoornissen van de hersenstam lijkt
mij in het algemeen veel waardevoller. Hier kan niet genoeg de nadruk op
worden gelegd — zeker voor het e.e.g.-onderzoek in de psychiatrie. Ik kan
dan ook volledig onderschrijven wat Jindrova et al. schrijven: „In rhe author's
opinion the apperance of infraclinical signs of sleep rythms has to be con-
sidered as one of the first symtoms of injury to the mesodiencephalic reticular
activating system". (Bij Daly en Yoss zitten de patiënten!)
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lizers, doch goed op coffeïne, wekamine en roborantia. De twee-
de groep reageert dikwijls goed op tanquillizers, doch soms ook
op wekamines (als de regulatie nog niet zo ernstig „deficiënt" is,
stel ik me voor).
Hieruit leerden we iets naders omtrent de aanpassingsstoornis die
het ziek zijn is: in beide groepen hebben we te doen met een
discrepantie tussen wat de psyche nodig heeft voor zijn aan-
passing — wat hij „vraagt van het substraat" — en wat het sub-
straat „geven kan". Echter in de eerste groep is vooral het sub-
straat deficiënt en vraagt de psyche geen extraordinaire dingen,
terwijl in de tweede groep de psyche steeds (te?) veel vraagt,
waarbij soms een eind komt aan de mogelijkheden van het
substraat aan deze vraag te voldoen.
Nog een vorm van regulatieve eigenaardigheid is de volgende:
er zijn e.e.g.'s die constant een laag actieniveau tonen: het a
is langzaam, over een nogal groot gebied uitgebreid, daarbij is
er een lichte tamelijk continue tendens tot een nóg iets lager
actie-niveau, „dus" tot doezelen, niet het forse inslapen zoals
dat soms wel haar paroxysmaal kan optreden. Wordt bij nor-
male mensen die zich in deze toestand bevinden geflitst, dan zijn
de verschijnselen op het e.e.g. meestal gering. Bij de patiënten
echter die ik bedoel en die in zo'n doezelige staat verkeren, zien
we dan een forse flitsreactie over een groot gebied van het
cerebrum (ik bedoel niet een wek- of schrikreactie) (figuur 1).
Men zou kunnen zeggen: „alleen gelaten" zakt het actieniveau
snel naar een iets te laag niveau, terwijl bij toediening van
lichtprikkels toch een te sterke prikkelbaarheid blijkt te bestaan.
Op grond van deze verschijnselen vroeg ik me af, of er bij
deze patiënten niet een soort hyperaesthetisch emotionele zwak-
tetoestand bestond, dat was soms zeer typisch het geval, ook
wel eens niet. Hoe het zij, het type e.e.g., of liever de regula-
tieve kenmerken van dit soort e.e.g.'s zijn duidelijk kenbaar.
Misschien zou men kunnen zeggen, naar aanleiding van het
e.e.g.-beeld, dat het bewustzijn maar een kleine speelruimte ter
beschikking heeft: zonder prikkels wordt het te laag, met prik-
kels zijn de reacties gauw te fel.
Tenslotte nog een vorm van regulatieve eigenaardigheid, waarbij
we op het e.e.g. een snel afwisselen zien van a en theta (soms als
a variant) in de achterste gebieden: enkele seconden a, dan en-
kele seconden theta (figuur 2). Gezien 't feit, dat acustische prik-
keling, op gedoseerde manier toegediend, het theta in a doet
overgaan, vermoed ik ook hier een of andere snelle wisseling
in „actieniveau" veroorzaakt door „iets" in de regulatie. Treedt
het bij kinderen op dan is er meestal een hyperaesthetisch
emotioneel syndroom aanwezig, zoals door Hart de Ruyter be-
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schreven. De betekenis bij volwassenen (in Friesland wordt het
veel gezien!) ontgaat me vooralsnog. Meestal is er een verhoog-
de gevoeligheid voor cardiazol, resp. megimide.
Tot zover de, voorzover ik vermoed, „nieuwe" paden die wij
trachten te gaan. Kort samengevat zouden we kunnen zeggen
dat het e.e.g. in zijn bilateraal synchrone veranderingen (figuur
3) ons iets doet vermoeden omtrent de toestand van het bewust-
zijn en dat hierdoor op sommige ziektebeelden uit de psychia-
trie enig nieuw licht valt.

De regulatie „van binnen"

Het lijkt me de moeite waard die geheimzinnige regulatie eens
nader te bekijken. Het woord regulaties is ingeburgerd omdat
men de op het e.e.g. voorkomende ritmen bilateraal synchroon
ziet veranderen, en dus door iets „gereguleerd" denkt. Men ver-
moedt dat dat „iets" nauwe betrekkingen onderhoudt met de
hersenstam en anderzijds weet men dat er een nauwe samen-
hang is tussen de bilateraal synchrone veranderingen en de be-
wustzijnstoestand.
De vraag is nu, kunnen we uit de ons bekende bewustzijns-
veranderingen, resp. -stoornissen, iets naders over de mogelijk-
heden en eigenaardigheden van die regulatie en die hersenstam-
functies te weten komen?
De bewustzijnsveranderingen en stoornissen waar ik nu op doel
zijn de slaap en de epileptische verschijnselen.
Beginnen we met de slaap.
De slaap is een uiterst complex verschijnsel, waarbij we psychische
en somatische veranderingen kunnen onderscheiden. (Daar het
in het kader van deze voordracht veel te ver zou gaan alle
veranderingen ook maar aan te geven, volsta ik met enkele
hoofdlijnen ter adstructie van het probleem). In het psychische
kunnen we constateren dat de gedachten meer in een los associa-
tief verband gaan optreden, dat er gedroomd kan worden, en
dat er toestanden zijn van belevingsloos zijn, althans voorzover
dit met onze middelen van introspectie en herinnering is na te
gaan. Tegelijkertijd zijn er somatische veranderingen: in de sen-
somotorische sfeer atonie en areflexie, het anders reageren op
prikkels uit de buitenwereld, terwijl in de vegetatieve sfeer een
bloeddrukdaling valt te constateren, de ademhaling langzamer
wordt, waarschijnlijk een sympathicotonie plaats maakt voor een
vagotonie. Al deze veranderingen (en natuurlijk nog duizend
meer) verlopen op de een of andere manier tegelijkertijd, zijn
op een of andere manier gekoppeld, worden op een of andere
manier gecoordineerd (figuur 4).
Uit allerlei proeven blijkt de hersenstam daar ten nauwste bij
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betrdkken (Bremer; Hess; Roger et al.; het symposion Brain
Mechanisms and Consciousness en vooral de kritiek van Brodal
op het z.g.n. ascending activating reticular system).
We spreken niet meer over een slaap of waakcentrum, toch zijn
er structuren in de hersenstam die op zijn minst genomen in
orde moeten zijn om dit complex gebeuren goed op elkaar af-
gestemd te doen verlopen. Zodra er „ter plaatse" een stoornis
optreedt is het mogelijk dat we dit complex zien dissociëren.
Dat gebeurt o.a. bij de narcolepsie.
De kataplectische aanval (figuur 5) bijvoorbeeld doet een déél
van de slaap of van het slaap-complexe-gebeuren zien: de atonie
en de areflexie, psychisch is de patiënt echter alert ( Jansen en
Behnsen). Ik stel me daarbij voor, dat er iets gebeurt met
de reticulospinale banen (zie bijv. Lindsley en vooral Hutten-
locher). Waarschijnlijk is de slaapparalyse bij het ontwaken
(bij gezonden) en ook na de narcoleptische aanval een soortge-
lijke stoornis: de motoriek „slaapt" nog, de persoon is verder

„wakker" (R. Hess; Roth; Daly en Yoss).
Een andere dissociatie (Brock en Wissel) is het slaapwandelen
(en het spreken in de slaap) ( figuur 6). De dromende mens
krijgt beschikking over de motoriek, deze is niet „afgekoppeld"
4). De psyche droomt, de motoriek is „wakker".

4) Dat „afkoppelen" is neurophysiologisch gesproken geen geheel duistere zaak
meer. Jouvet en Michel hebben slapende katten met diepte electroden onder-
zocht. Zij vonden in de „phase paradoxale" (droomfase, door hen zo genoemd,
omdat het daarbij optredende „waak"-e.e.g. gepaard gaat met een duidelijke
verhoging van de wekprikkeldrempel) dat de electrische activiteit in de for-
matio reticularis pontis verandert: er ontstaan regelmatig terugkerende spoe-
len van hoog gevolteerde 6-8 per sec. golven. Op grond hiervan veronder-
stellen zij een verandering in de activiteit van de nucleus reticularis pontis
caudalis. Zij vermoeden nu dat het gamma systeem via deze veranderde ac-
tiviteit geremd wordt, waardoor het tonusverlies. Zeer duidelijk is dat tonus-
verlies te zien bij katten, waarbij het mesencephalon is doorgesneden. Deze
tonen n.l. een hypertonie (ontherseningsstijfheid). Deze hypertonie verdwijnt
geheel tijdens de „phase paradoxale". Ook bij patiënten met mesencephale
letsels hebben zij dat nagegaan. Ook daarbij vonden zij perioden waarin de
hypertonie geheel verdween. Wij konden dat bevestigen (figuur 11). U ziet
daarop het electro-enccphalogram, de hartactie en het mylogram van een pa-
tiënte die na een trauma capitis drie maanden geleden niet meer is bijgeko-
men. Zij toont een ontherseningsstijfheid, had in het begin ontherseningskram-
pen. Het eerste gedeelte is een bladzijde uit de tijd v66r de „phase paradoxale"
het tweede gedeelte tijdens zo'n phase. Dan heerst er een andere hartactie, het
e.e.g. ziet er anders uit — ik weet dat nog niet te duiden — en er is een
totale verslapping van de musculatuur. Deze perioden duurden 20 minuten.
Door sondevoeding en uitzuigen werd de periode onderbroken, na afloop
van deze activiteiten ging de phase gewoon door. Het derde gedeelte is een
bladzijde uit de tijd na de „phase paradoxale", het oude patroon is weer terug.
Merkwaardig dat de neurophysiologische regeling van de droom te vinden
moet zijn op de overgang van mesencephalon en pons.
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Uit deze enkele voorbeelden lijkt mij duidelijk, dat de slaap
in delen uiteen kan vallen.
Deze disscociatie, die niet meer op elkaar afgesteld zijn van het
„lichamelijk" en „geestelijk" gebeuren, is nog niet zo moeilijk
te vatten. Minder eenvoudig wordt het, wanneer een uiteenval-
len van psychische funkties plaats vindt. Een ieder kent dit
wel uit eigen ervaring (zoals sommigen Uwer de slaapparalyse
zullen kennen). Ik doel op het gedesoriënteerd zijn bij het wak-
ker worden. Hoe dat proces precies gaat weet ik niet, doch de
volkomen heldere persoon weet niet, gedurende enige tijd, waar
hij is. Hetgeen hij de vorige avond omtrent zijn situatie heeft in-
geprent kan hij op dat moment niet reproduceren, daar beschikt
hij niet over. Misschien zou men, naar analogie met het voor-
gaande, kunnen zeggen, dat „stuk" slaapt nog (figuur 7).
Een soortgelijk gebeuren, alleen veel dramatischer en patholo-
gischer, is de slaaphallucinose (R. Hess; Jansen en Behnsen;
Brock en Wiesel). Dat is een zeer angstige toestand, optredend
bij lijders aan narcolepsie vóór het slapen gaan, en ook wel voor
de narcoleptische aanval (figuur 8). De patiënten zijn helder en
georiënteerd, doch menen van alles te zien, te horen en soms
lijfelijk te ondergaan. Ze gaan ook in op al deze hallucinatoire
belevenissen. Na afloop van dat gebeuren zijn ze niet zeker
dat het niet zo is geweest, dit in tegenstelling tot de nachtmer-
rie. Ze zeggen (net als bij het verbleken van een schizofrene
hallucinatie): „Het moet een droom zijn geweest" (zeer fraai bij
Brock en Wiesel). (Er zijn ook narcolepsieën die in schizophre-
nie uitmonden).
Een van aard wat andere stoornis der regulatie is de epi-
leptische (zie vooral Penfield en Jasper; bij Bash voorbeeld van
iemand die 1200 km. in schemertoestand heeft gereden). Uit de
veelheid van beelden wil ik één nader onder de loep nemen. Het
is de psychomotore aanval. Een treffend voorbeeld vond ik in de
literatuur. (Penfield 1952). Het gaat over een patiënte die „bij
bewustzijn" kwam, terwijl ze op een bijeenkomst een speech aan
het houden was. Ze maakte haar voordracht af, herinnerde zich
alleen nog dat ze op weg naar deze bijeenkomst „haar aura
had gehad". Tijdens het applaus vroeg ze zich af wat ze wel
had gezegd, gelukkig werd ze gecomplimenteerd met de voor-
dracht! We zien hier dat ze zich de aura nog kon herinneren —
prikkeling van de temporaal-kwab — dan begint het „automatisch"
handelen: ze was op weg naar de bijeenkomst, werd daar ver-
welkomd, hield haar lezing. En dat alles in een toestand die
wij „heel gewoon" schemertoestand noemen. Ook hier zien we
evenals daarnet, een gedeelte van de persoon normaal handelen,
er is echter iets met de mnestische funkties niet in orde. De
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gebeurtenissen gedurende de aanval worden ook niet in de be-
leefde levensgeschiedenis ingeregen. Ook hier dus een soort dis-
sociatie van de regulatie.
Dat het hier gaat om stoornissen in de regulatie is te zien uit
allerlei e.e.g.-beelden. Zeer fraai is dat geïllustreerd door Pen-
field en Jasper (o.a. hoofdstuk 8) bij de psychomotore aanval:
de aura, die nog in het beleven wordt ingebed, is een lokaal
temporaal epileptisch verschijnsel. Zodra echter de epilepsie zich
voortzet in de „hersenstam" te zien aan de verschijnselen op
het e.e.g. die bilateraal synchroon worden, ontstaat de schemer-
toestand.
Van uit anatomische richting is ook al een mogelijkheid aange-
geven waarom delen van de persoon zo intact kunnen blijven.
Droogleever Fortuyn veronderstelt nl. op grond van de anato-
mie, dat de gewilde motoriek voor de epileptische aandoening
gespaard kan blijven, terwijl deze pathologische acitiviteit voor-
al plaats kan vinden in die hersengedeelten die met de stem-
ming e.d. samenhangen.
Bespraken we in het eerste gedeelte het actieniveau als eigen-
schap van de regulatie en betrokken we dat op de helderheid
van het bewustzijn, thans hebben we andere mogelijkheden van
die regulatie bekeken, waarbij bleek dat dissociatie mogelijk was.
Op een of andere manier wordt dus de eenheid van de persoon
— van het „bewustzijn" — door de regulatie, zo men wil de

hersenstamfuncties, gewaarborgd (voor „plaatsbepaling" zie fi-
guur 9).
Het perspectief dat deze gedachte biedt is dat vele psychiatrische
dissociatietoestanden, waaronder schizofreenachtige syndromen,
wel eens gedeeltelijk of misschien geheel zouden kunnen berusten
op soortgelijke aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. 5).

5) Hier komen we in aanraking met de verhouding ziel-lichaam. Nu afgezien
van de vraag of het probleem met deze verhouding goed is gesteld zullen we
toch niet om enkele „waarheden" heen kunnen. Het grootste gevaar lijkt mij
de oplossing dat er een psycho-physisch parallellisme zou bestaan, deze laat
n.l. voor begrip van de relatie ziel-lichaam geen ruimte, terwijl de in hun
hart monistische denkers de bijdragen van de ander tot het wezen van een
ziekte naast zich neerleggen.
In andere woorden: voor de psychische monist ligt het begrip voor een schizo-
freen verschijnsel in het psychische. Hij zal de verschijnselen uit psychische
oorzaken trachten te verstaan. Al brengt de biochemicus nog zo veel correla-
ties naar voren, de doctrinairen onder de psychische monisten houden vol,
dat de oorzaak psychisch te vangen moet zijn. De biologische monist zal voor
al het „psychische" ziek zijn een biologische verklaring menen te kunnen
vinden. Als beiden wederzijdse sympathie hebben is het psychophysisch paral-
lellisme de uitkomst. Zij werken dan aan „aspecten-van-dezelfde-zaak". Het
komt mij echter voor, dat er wel degelijk psychisch ziek zijn is waarbij de
„oorzaak" in het biologische („substraat") ligt. Met die gedachte werken wij
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Thans enkele kanttekeningen die in dit kader thuis horen. Ook
maar enige uitwerking is onmogelijk.
Gezien het voorgaande zal aan momenten die de regulatie ver-
zwakken aandacht besteed moeten worden.
Dat vermoeidheid een rol speelt bij vele psychiatrische beelden
hoef ik niet nader toe te lichten. Bij de gespannen mensen die met
een te hoog actieniveau werken is vermoeidheid dikwijls de drup-
pel die de emmer doet overlopen (manager disease?).

Uit de literatuur is overgaan van narcolepsie in schizofrenie
bekend, al komt dat niet vaak voor (Hylkema; Brock en Wiesel;
Lehrman en Weiss). Endocrine veranderingen hebben dikwijls
een invloed op de hersenfuncties. Het optreden van de tem-
poraal epileptische verschijnselen voor de menses pleit daar
reeds voor. Nog veel merkwaardiger zijn de amentia's post par-
tum. Zeer dikwijls zien we tijdens deze ingrijpende endocriene
verandering slapeloosheid optreden even vóór het amentiele beeld.
Een gedeelte der amentia's gaat over in een schizofrene toestand,
of geneest met defect (Visscher).
Encephalitis is een aandoening die onder de ziekten die een
regulatiestoornis provoceren thuishoort, al is wat hieronder ver-
staan moet worden nog allerminst duidelijk.
Een heel ander (?) spel met de regulatie wordt gespeeld van-
uit het psychische.
Het is bekend dat kinderen van dwangmatige, bemoeizuchtige
ouders — wel genoemd de schizofrenogene ouders (Ehrenwald)
— homoerotische of paranoïde beelden gaan vertonen. Op een
of andere manier is het aan hun psychische „regulatie", hun „ik"
niet gelukt de tegenstrijdige belangen, bijv. de wensen van zich-
zelf en de eisen van de buitenwereld, te verenigen. Bij de para-
noïden ontstaat dan een splitsing in de persoonlijkheid, met pro-
jectie op de buitenwereld van een gedeelte. De achtervolger
(denk eens aan de slaaphallucinose van de narcolepsie!) of
de controle van buitenaf blijkt een derivaat van de dwang-
matige ouder te zijn. Hier vraag ik me af, zou iemand zo'n
splitsing in zijn persoon kunnen „aanbrengen", als daarvoor in
het substraat niet een mogelijkheid is? Ik kan overigens deze
vraag natuurlijk niet beantwoorden.

praktisch ook allemaal, denk bijv. aan de dementieën, de organische psychosen
(bij tumoren bijv.). Ook de denkrichting andersom: ziek worden van het
biologische onder invloed van het psychische, praktiseren wij dagelijks, denk
slechts aan de psychosomatische ziektebeelden. Het is een vorm van causa-
liteit die anders ligt dan de causaliteit „in" het psychische of biologische
aspect, doch niet een die niet zou bestaan, al is hij vooralsnog niet te „be-
grijpen".
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Uit het prachtige onderzoek van Herngreen is duidelijk gewor-
den, dat bijv. acuut verdringen met een epileptische ontlading op
het e.e.g. gepaard kan gaan. De regulatie gaat dus niet „ongehin-
derd" verder.
In dit kader hoort ook nog het vervolg van het droomonderzoek
van Dement en Kleitman. In een serie nachten werden proefper-
sonen zoveel mogelijk verhinderd te dromen, door hen steeds
te wekken wanneer een droom begon. Eén van deze personen
kon dit niet volhouden en onttrok zich aan de proef, anderen
konden zich niet meer concentreren overdag. Compensatoir
droomden ze meer gedurende een even lange tijd als de proef-
tijd met wekken duurde. Het even dikwijls wakker maken per
nacht als in de eerste serie, maar nu niet tijdens het dro-
men, doch tijdens de fasen ertussen, had op het beleven en
het gedrag overdag niet het minste effect. Er was ook geen
compensatoir dromen.
Hieruit blijkt dat onvoldoende dromen een dusdanige belasting
van de regulatie vormt, dat de persoon overdag onvoldoende
gereguleerd is. Gaat dit lang door, of is de mogelijkheid tot
droomarbeid bij bepaalde „neurosen" (eis van de psyche aan
de regulatie) relatief onvoldoende, dan stel ik mij voor, kan de
regulatie „blijvend" gestoord worden. 6).
Na de belastende factoren nog „iets" over de therapie.
Ik meen dat alle middelen die „in de psychiatrie" werkzaam
blijken te zijn, duidelijk „centraal", resp. op de regulatie wer-
ken. De cardiazol, de insuline, de electroshock , de slaapkuur.
Misschien dat in het licht van boven aangehaald onderzoek met
de droom, de slaapkuur die goed heeft gewerkt juist bij per-
sonen plaats vond die in het verleden tot relatief te weinig
droomarbeid in staat waren. (Misschien is bij dagdromers en
sommige verslaafden wel hetzelfde probleem aan de orde!).
Ook de diepe narcose om een eind te maken aan bepaalde vor-
men van schemeren kan hier genoemd worden.

') In dit verband nog een e.e.g. van een jongen met gedragsmoeilijkheden. Het
e.e.g. toonde gedeelten met een a ritme van 10 en gedeelten waarin een veel
lager frequent ritme de plaats hiervan innam (figuur 12). Vroeger zouden
we gezegd hebben, de jongen suft weg, heeft neiging tot een wat laag ac-
tieniveau, al was dit beeld dan niet het meest klassiek ervoor. In zo'n geval
adviseerden we dan om opwekkende middelen te doen gebruiken. Gedachtig
echter aan de mogelijkheid dat de jongen misschien dit soort actieniveau ge-
bruikte om te dagdromen, om in een andere wereld te zijn, vroegen we ons
af of het niet mogelijk was dat hij 's nachts zo angstig was dat hij onvol-
doende in staat was tot droomarbeid. Op grond hiervan adviseerden we
eventueel de slaap te reguleren, een tegengesteld advies dus. Helaas kan ik
niet berichten over succes. Het in twee werelden leven bleek echter geheel
juist. Ik geef dit voorbeeld om nog eens een adstructie te geven van het den-
ken naar aanleiding van een e.e.g.-beeld.

31



Tenslotte alle moderne middelen vanaf luminal tot de psycho-
pharmaca in engere zin. Ik kan u helaas niet vertellen hóe ze
centraal werken.

Slot

Nu zou ik moeten eindigen met: samenvattend kan gezegd wor-
den dat de electro-encephalografie een bepaald perspectief voor
de psychiatrie heeft geopend. Dat is me niet mogelijk. Het
perspectief dat echter wordt geboden is, dat er een denkwijze
is ontstaan — overigens nog lang geen gemeengoed, en nog erg
primitief — die een schakel kan zijn tussen neurophysiologische
gegevens en psychiatrische ziektebeelden en wel door middel
van het begrip regulatie, waarbij ik deze twee fenomenen wil
onderscheiden:

1. het actieniveau, en het verloop hiervan,
2. de dissociatie van de regulatie.

En ik meen, dat deze begrippen een stimulans vormen voor het
verder speuren naar de aetiologie van de psychiatrische ziekte-
beelden en zullen bijdragen tot een nader begrip van de ons
toevertrouwde zieken.
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Forse flitsreactie bij persoon met neiging tot verlaging van het actieniveau
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Bilateraal synchrone afwisseling van alpha en theta in de achterste gebieden.
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Actieniveau „stoornissen"
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Foute „coiirdinatie" bij kataplectische aanval resp. slaapparalyse
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Foute „co6rdinatie" bij slaaphallucinose
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Uit Ditman en Blinn, (The American Journal of Psychiatry
III (1955) 913-920; Sleeplevels in enuresis). Volgens mij
bedwateren tijdens de droom: het alpha ritme keert terug;
reactie in de p.g.r. lijn (psycho-galvanische reflex). De on-

derste lijn geeft het bedwateren weer.
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Patiente na trauma
drie maand bewuste-
loos met onthersenings-
stij fheid. Tijdens — ver-
moedelijk — „phase pa-
radoxale" verdwijnen
van dc onthersenings-
stijf heid, veranderen
van het EEG beeld en
de hartaktie, te zien op
het middelste gedeelte.
Het eerste en laatste ge-
deelte is uit de periode
voor en na deze „phase
paradoxale".
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Bij uiterlijk zelfde „toestand" (zie oogknippen) periode met gewoon alpha (2e deel)
en periode met veel langzamer ritme (1e deel)
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