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Veel psychiatrische aandoeningen zoals depres-
sies keren frequent terug in de vorm van een
terugval of een recidief. Onderhoudstherapie
met medicatie wordt daarom vaak toegepast
(Devanand e.a. 1991). Hierbij wordt arbitrair
onderscheid gemaakt tussen voortgezette behan-
deling (om een terugval te voorkomen) en onder-
houdsbehandeling (om een recidief te voorko-
men). Farmacologische interventies blijken niet
altijd doeltreffend om een terugval of recidief te
voorkomen (Monroe 1991). Hoewel elektrocon-
vulsietherapie (ect) een van de meest effectieve
behandelvormen voor depressies is (Monroe
1991), verminderde door onder andere de komst
van de antidepressiva de belangstelling voor ect

(Scott e.a. 1991). Mogelijk kan onderhouds-ect

in een aantal gevallen uitkomst bieden.
In dit artikel wordt beschreven wat er

bekend is over de effectiviteit van onderhouds-
ect bij depressies, waarbij met onderhouds-

ect zowel voortgezette behandeling als onder-
houdsbehandeling met ect wordt bedoeld.
Vanuit de huidige kennis zal een poging worden
gedaan om aanbevelingen te formuleren.

de noodzaak van een

voortgezette behandeling 

na de acute fase

ect is geïndiceerd voor onder andere de
acute behandeling van ernstige depressies. In
vergelijking met antidepressiva is ect minstens
even effectief (Abrams 1988; Black e.a. 1987; Crowe
1984). Dit geldt voor niet-medicamenteus voor-
behandelde depressies, waarvan 80% herstelt met
ect. Bij medicatieresistente depressies is de kans
op herstel na ect 50% (Leentjes e.a. 1996).

Wanneer medicatieresistente depressieve
patiënten na een succesvolle ect vervolgens
geen onderhoudstherapie kregen, bedroeg het
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houds-ect bij met name medicatieresistente depressies. De in de literatuur gevonden studies, die
overigens allemaal methodologische tekortkomingen hebben, worden besproken. Hoewel er geen
definitieve conclusie betreffende de effectiviteit van onderhouds-ect mogelijk is, zijn de gevonden
resultaten bemoedigend. Er is behoefte aan methodologisch correct uitgevoerde studies, waarbij
onderhouds-ect wordt vergeleken met adequaat voortgezette medicamenteuze behandelingen.
Ook andere te onderzoeken aspecten worden geformuleerd. Ten slotte worden vanuit de huidige
kennis aanbevelingen voor de praktijk gedaan.   [tijdschrift voor psychiatrie 41 (1999) 3, 143-149]
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recidiefpercentage binnen één jaar ongeveer 50
(Verwey 1991). Met een adequate medicamenteu-
ze voortzetting van de behandeling kan de kans
op een recidief verlaagd worden van 50%-70% naar
20% (Decina e.a. 1987; Devanand e.a. 1991; Monroe
1991). In de studies naar de effectiviteit van ver-
volgbehandelingen na ect in de acute fase werd
ect echter veelal als behandeling van eerste
keuze toegepast. Het ging hier dus om een andere
populatie dan die waarvoor, zeker in Nederland,
ect tegenwoordig wordt geïndiceerd, namelijk
de medicatieresistente patiënten (Decina e.a.
1987; Leentjes e.a. 1996; Sackeim e.a. 1990).
Leentjes e.a. (1996) rapporteerden, in een over-
zicht van de literatuur betreffende medicamen-
teuze vervolgbehandeling na een succesvolle
ect, bij medicatieresistente depressie een terug-
valpercentage van ongeveer 50 binnen één jaar.
Sackeim e.a. (1990) onderzochten 58 medicatie-
resistente depressieve patiënten (37 unipolairen
en 21 bipolairen) die goed hadden gereageerd op
ect. Als vervolgbehandeling werden adequate
doses antidepressiva gegeven. Gedurende follow-
up van één jaar was het terugvalpercentage 50%,
waarvan 79% binnen 16 weken. Het bleek dat de
terugval tijdens de medicamenteuze vervolgbe-
handeling groter was bij de patiënten die vooraf-
gaande aan de ect medicatieresistent waren
gebleken, dan bij de patiënten die vóór ect

inadequaat met medicatie waren behandeld
(Sackeim 1994).

onderhouds-ect in de praktijk

ect wordt in onder andere de Angel-
saksische landen regelmatig toegepast als 
onderhoudsbehandeling. In een onderzoek
gedaan door Kramer (1987) bleek 59% van de
respondenten die acute ect toepasten, ook
onderhouds-ect toe te passen. Benbow (1991)
vroeg psychiaters die werkzaam waren in de
ouderenpsychiatrie, of zij gebruikmaakten van
onderhouds-ect. Van hen zei 21% gebruik te
maken van deze vorm van behandeling. Van de
Amerikaanse privé-klinieken die ect toepasten,

bleek 64% onderhouds-ect te gebruiken (Levy &
Albrecht 1985). Getallen voor de Nederlandse
praktijk zijn niet gepubliceerd.

De eerste studies over onderhouds-ect

verschenen begin jaren veertig (Monroe 1991).
Onderhouds-ect heeft men bij heterogene
patiëntenpopulaties toegepast met positieve
resultaten. Met de komst van alternatieve behan-
delmogelijkheden, zoals met name de anti-
depressiva, verdween echter de interesse voor
(onderhouds-)ect. Hernieuwde belangstelling
ontstond pas eind jaren tachtig, toen bleek dat
psychofarmaca terugvallen en recidieven niet
altijd konden voorkomen. Mogelijk zijn clinici
ook gestimuleerd door Fink (1987), die opriep tot
grotere aandacht voor deze behandelvorm.

Hieronder worden een aantal studies
betreffende onderhouds-ect besproken, die
gevonden zijn met een Medline-search. Er is
gezocht naar artikelen uit de periode januari 1987
tot december 1997 waarin de trefwoorden ‘con-
tinuation’ of  ‘maintenance’, ‘electroshock’ of
‘electroconvulsive’ en ‘depressive disorder’ of
‘affective disorder’ voorkwamen. 

Er zijn veertien publicaties gevonden 
(tabel 1). In alle studies werden positieve resulta-
ten gemeld. Deze dienen echter kritisch te wor-
den beschouwd, aangezien alle studies belangrij-
ke tekortkomingen vertonen. Er zijn slechts drie
studies waarin de patiënten prospectief zijn
gevolgd (Grunhaus e.a. 1990; Thienhaus e.a. 1990;
Vanelle e.a. 1994). De overige betreffen retrospec-
tief verzamelde informatie over enkele tot grote-
re aantallen casus. Controlegroepen ontbreken in
alle studies. Altijd betreft het patiënten die in de
acute fase met ect worden behandeld. Hierdoor
treedt een selectie op, gebaseerd op het type
patiënt dat wordt verwezen voor ect in de acute
fase. In alle studies zijn de patiëntenpopulaties
heterogeen wat betreft de diagnose (unipolaire
depressie, bipolaire depressie, schizoaffectieve
stoornis, met of zonder psychotische kenmer-
ken). Ook de behandelingen vóór ect verschil-
len (een antidepressivum, een antidepressivum
in combinatie met een stemmingsstabilisator of
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tabel 1 Overzicht betreffende de recente studies naar de effectiviteit van onderhouds-ect bij depressie

Studie Patiënten Follow-up Tevens o-ect* Uitkomst

(n) medicatie

Decina e.a.  3 1 jaar ja 6 tot 12 sessies; 1 x/10 dagen →1x/ 1 terugval (patiënt is niet therapietrouw)

(1987) maand; ged. 3 tot 6 maanden

Loo e.a. 4 > 8 maanden ja 1x/14 dagen →1x/maand, 3 patiënten behouden een normothymie;

(1988) ged. > 8 maanden 1 patiënt heeft een lichte stemmings-

daling waarvoor fluvoxamine naast de

behandeling met ect wordt gegeven

Matzen e.a. 8 10 weken ja 1x/week →1x/2 weken →1x/maand; 30 opnames i.v.m. depressie in de 2 jaar

(1988) tot 2 jaar ged. 6 weken tot  > 2 jaar voor het begin van de behandeling versus

10 opnames gedurende de 2 jaar na het 

begin van de behandeling met o-ect

Clarke e.a. 27 5 maanden nee 1x/week →1x/2 weken → 1x/ 8 patiënten moeten heropgenomen

(1989) maand ged.  > 4 maanden worden (30%): 1 van de 12 therapietrouwen

en 7 van de 15 drop-outs 

Grunhaus 10 max. 18 ja 1x/week →1x/2 weken; ged. 4- 6 van de 10 patiënten hebben een

e.a. (1990) maanden 12 weken of 1x/week →1x/2 weken uitstekende respons

→1x/4 weken; ged. 6 maanden

Kramer 4 8 maanden 1 pt.  zeker niet; 1x/week →1x/2 weken →1x/3 weken bij 3 patiënten goede resultaten;

(1990) tot 2,5 jaar onduidelijk →1x/4 weken →1x/5 weken →1x/ bij 1 therapie-ontrouwe patiënt

voor de anderen 6 weken; ged. 4 maanden tot 2,5 jaar een recidief waarvoor heropname

Loo e.a. 16 gem. 15 ja 1x/14 dagen tot 1x/6 weken; gem. 19,65 +- 13,3 weken opname in het jaar

(1990) maanden duur wordt niet vermeld vóór o-ect versus 6,46 +- 6,73 sedert de 

start van die behandeling

Thienhaus 6 6 maanden 3 ptn. intervallen van 4 tot 8 weken; 1 patiënt verslechtert; 5 patiënten 

e.a. (1990) tot 5 jaar ged. 6 maanden tot 5 jaar tonen een aanzienlijke verbetering

Thornton 10 18 maanden 9 ptn. intervallen van 2,5 tot 6 weken; in de 18 maanden vóór o-ect

e.a. (1990) gem. 21,8 sessies; ged. 4 tot gem. 3,1 opnames versus 0,3 in de

113 maanden 18 maanden na het begin van de o-ect

Loo e.a.  7 3 jaar blijft 1x/3-5 weken →1x/4-8 weken; 27,4 +- 43,0 weken in het ziekenhuis in de

(1991) onbesproken totaal gem. 25,8 +- 2,4 ect’s 36 maanden vóór o-ect versus 3,7 +- 1,1

Petrides 21 1 jaar 15 ptn. onder- gem. 7,0 +- 5,1 sessies; gem. interval 14 patiënten (66,6%) blijven in remissie

e.a. (1994) houdsfarmaco- 10,1 +- 3,8 dagen; gem. duur 62 +-
therapie na o-ect 43 dagen

Vanelle e.a. 22 gem. 18 21 ptn. 1x/week  →1x/2 weken →1x/maand; vóór o-ect 44 % van het jaar opgenomen

(1994) maanden totaal gem. 17,1 +- 8,7 ect’s versus 7 % na de start van o-ect

Schwarz 21 gem. 4,0 nee gem. 8 sessies, gegeven in vóór indexopname gem. 1,9 +- 5,4 opnames/

e.a. (1995) +/- 1,3 jaar 6 maanden jaar; na indexopname 0,6 +- 0,1/jaar

Stiebel 4 7 tot 20 1 pt. 1x/week  →1x/2 weken; ged. 7 tot bij alle patiënten een verbetering van 

(1995) maanden 20 maanden doelsymptomen

* o-ect = onderhouds-ect; de frequentie van de ect’s en de duur worden vermeld; gem. = gemiddeld; ged. = gedurende; 

pt. = patiënt
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een antipsychoticum, intolerantie voor antide-
pressiva of een stemmingsstabilisator, geen anti-
depressivum maar een goede reactie op ect

gedurende een eerdere depressieve episode). Van
de adequaatheid van de voorbehandeling met
een antidepressivum wordt slechts in enkele 
studies melding gemaakt (Matzen e.a. 1988;
Grunhaus e.a. 1990; Vanelle e.a. 1994; Stiebel 1995).
De dosis en plaats van de elektrische stimulus
worden vaak niet beschreven. De frequentie
waarin ect wordt toegediend, verschilt sterk. In
vier studies (Clarke e.a. 1989; Loo e.a. 1990; Vanelle
e.a. 1994; Stiebel 1995) wordt vermeld dat er extra
ect’s werden gegeven wanneer de symptomen
van de depressie terugkeerden. In slechts twee
studies (Clarke e.a. 1989; Schwarz e.a. 1995) was er
zeker geen medicijngebruik gedurende de
behandeling met onderhouds-ect. Er is dus
waarschijnlijk vaak sprake van een combinatie-
therapie van medicatie en onderhouds-ect. De
gelijktijdig gegeven medicatie werd gedurende
de behandeling met onderhouds-ect in een
aantal studies nog gewijzigd (Grunhaus e.a. 1990;
Thornton e.a. 1990; Vanelle e.a. 1994).  In drie stu-
dies  zijn meetinstrumenten gebruikt om de
ernst van de psychiatrische stoornis en het
beloop daarvan te objectiveren (Thienhaus e.a.
1990; Loo e.a. 1991; Vanelle e.a. 1994). In geen enke-
le studie is systematisch melding gemaakt van
bijwerkingen. 

vragen

In dit overzicht van de literatuur is nage-
gaan of er een antwoord kon worden gevonden
op de volgende vier vragen:

Is onderhouds-ect effectief? Op basis van de
gevonden studies mag, met name gezien de
beperkte kwaliteit van de studies, niet geconclu-
deerd worden dat onderhouds-ect werkzaam is.
Wel lijken de resultaten bemoedigend. Om
definitieve conclusies te kunnen trekken, zijn
goed opgezette prospectieve studies nodig, waar-
in de patiëntenpopulaties goed beschreven wor-

den en waarin onderhouds-ect wordt vergele-
ken met andere behandelingen.

Voor welke stoornissen is onderhouds-ect

geïndiceerd? Om deze vraag te kunnen beant-
woorden, is het noodzakelijk homogene patiën-
tenpopulaties te onderzoeken. Naast  de vervolg-
behandeling van unipolaire depressies zou
onderhouds-ect overigens wellicht ook een
plaats kunnen innemen in de vervolgbehande-
ling van bipolaire stoornissen, schizoaffectieve
stoornissen en schizofrenie (Derks e.a. 1992;
Kramer 1987; Stiebel 1995; Stor-Reuling & Nolen
1992).

Wat is de meest effectieve techniek bij 
onderhouds-ect?   Hierbij zijn een aantal aspec-
ten van de techniek te onderscheiden: de plaats
waar de stimulus wordt gegeven (uni- of bilate-
raal), de dosis (prikkelsterkte en duur van de prik-
kel), de frequentie van de ect’s en de duur van de
onderhoudsbehandeling. Onderhouds-ect

dient niet beschouwd te worden als een uniforme
behandeling. De meeste onderzoekers passen een
empirisch verkregen versie toe en benadrukken
het concept van titratie, dat wil zeggen dat ect

bij het eerste (mogelijke) symptoom van terugval
wordt toegediend.

Ook over de duur van onderhouds-ect

bestaat discussie. Sommige auteurs staan een
maximale duur van zes maanden voor, terwijl
andere deze termijn eerder een minimum vin-
den. 

De vraag of de combinatie van onderhouds-
ect en medicatie zinvol is, kan niet beantwoord
worden. 

Wat zijn de schadelijke effecten van onderhouds-
ect?   Hoewel onderhouds-ect een veilige
behandelingsmethode lijkt, zijn er mogelijke
risico’s als gevolg van herhaaldelijke blootstel-
ling aan algemene anesthesie, stress op het car-
diovasculaire systeem, elektrische stimulatie en
epileptische activiteit. Bij acute ect gaat het met
name om hartritmestoornissen, bloeddrukver-



onderhouds-elektroconvulsietherapie.  een literatuuronderzoek

tijdschrift voor psychiatrie 41 (1999)  3 147

hoging, verlengde epileptische activiteit, sponta-
ne epileptische activiteit, verwardheid, delier,
angst voor ect, en geheugenstoornissen. In het
algemeen zijn deze bijwerkingen goed te behan-
delen en/of van tijdelijke aard (Van Berkestijn e.a.
1983; Dubosky 1995). Er zijn ook geen aanwijzin-
gen dat acute ect, uitgevoerd onder de huidige
gecontroleerde omstandigheden, structurele
hersenbeschadiging veroorzaakt (Devanand e.a.
1994). Het is echter belangrijk om systematisch
onderzoek te doen naar de bijwerkingen van
onderhouds-ect.

aanbevelingen vanuit de huidige

kennis

Ondanks de beperkingen die de meeste
onderzoeken bij de behandeling van depressie
hebben, zijn de resultaten met onderhouds-ect

bemoedigend. Medicatieresistentie en intoleran-
tie voor medicatie, alsmede terugvallen en reci-
dieven zijn reële problemen. Deze zaken spelen
een belangrijke rol bij de indicatiestelling voor
ect en onderhouds-ect. Het Task Force Report
van de American Psychiatric Association (1990)
beveelt onderhouds-ect aan voor patiënten met
recidiverende depressies die in de acute fase een
goede respons op ect hadden, en bij wie een ver-
volgbehandeling met medicatie onvoldoende
effect heeft  op het voorkómen van een terugval
of bij wie medicatie niet kan worden gegeven in
verband met bijwerkingen. 

Ondanks gebrek aan goede prospectieve stu-
dies doen verschillende onderzoekers, onder wie
Duncan e.a. (1990) en Sackeim (1994), toch aanbe-
velingen voor toepassing. Zij staan een flexibele
benadering voor: de frequentie van de ect’s
wordt verminderd van bijvoorbeeld tweemaal
per week (acute fase) naar eenmaal per week, en
vervolgens naar eenmaal per twee weken, een-
maal per drie weken, en eenmaal per vier weken.
Het tijdsinterval tussen de sessies dient aange-
past te worden aan het opnieuw verschijnen van
symptomen. Ten slotte blijft het van belang om
de eventuele bijwerkingen van onderhouds-

ect, met name de effecten op de cognitieve func-
ties, nauwgezet te evalueren.

v De auteur dankt prof. dr. H. D’haenen, azvub te

Brussel, en W.W. van den Broek, Academisch ziekenhuis te

Rotterdam-Dijkzigt, voor hun waardevolle bijdragen.
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summary Continuation and maintenance electroconvulsive therapy – The results of 
continuation/maintenance psychopharmacotherapy after an acute course of ect, given for
treatment-refractory depressive disorders, seems to be unsatisfactory. This literature-search tries to
find what is known about the efficacy of continuation/maintenance-ect, especially for 
treatment-refractory depressive disorders. The studies found had many complicating 
methodological issues. Definite conclusions about the efficacy of this treatment modality are not
possible. The results are nevertheless encouraging.
What is needed is a series of well-designed prospective randomized clinical trials which will 
determine the efficacy of continuation/maintenance-ect. Comparison with rigorous treatment
with psychopharmacotherapy is necessary. Other issues that need to be answered are formulated.
Recommendations that follow from clinical experience are given. 
[tijdschrift voor psychiatrie 41 (1999) 3,  143-149]
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