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1. Bij de meeste patiënten die worden behandeld met ECT, is de elektrische dosering therapeutisch
als bij rechts unilateraal toegediende ECT de “vaste hoge dosis methode” en bij bilaterale
behandeling de “halve leeftijdsmethode” wordt gebruikt. (dit proefschrift)
2. De elektrische dosis zou verhoogd moeten worden indien bilateraal behandelde patiënten
tijdens de ECT kuur onvoldoende opknappen, al dan niet na het opnieuw vaststellen van de
waarschijnlijk gestegen prikkeldrempel. (dit proefschrift)
3. Bij patiënten met een hogere prikkeldrempel kan er op een MRI scan van de hersenen
sprake zijn van meer cerebrale atrofie en meer hersenvocht dan bij patiënten met een lagere
prikkeldrempel. (dit proefschrift)
4. Bij patiënten met een psychotische depressie en bij patiënten die eerder succesvol met ECT
werden behandeld, heeft het de voorkeur om de behandeling direct met ECT te starten, omdat
verwacht kan worden dat ECT effectief zal zijn. (dit proefschrift)
5. Het is belangrijk om patiënten met een maligne vorm van katatonie (bijvoorbeeld een maligne
neuroleptica syndroom) zo snel mogelijk te behandelen met dagelijkse ECT, totdat de autonome
ontregeling onder controle is. (dit proefschrift)
6. De ziekenhuispsychiatrie heeft als belangrijke meerwaarde voor patiënten met acute
psychiatrische problemen dat alle diagnostische en therapeutische mogelijkheden
(24 uur per dag en 7 dagen per week) beschikbaar zijn.
7. Integrale gezondheidszorg betekent dat ieder groot regionaal ziekenhuis een klinische
voorziening heeft waar (oudere) patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en somatische
comorbiditeit kunnen worden behandeld, waaronder met ECT.
8. Psychiatrische consultatie bij patiënten opgenomen in het algemene ziekenhuis is meestal
niet eenmalig en vereist continuïteit. Daarom kan een arts in opleiding tot psychiater alleen
maximaal van de verplichte stage consultatieve psychiatrie profiteren als deze meerdere dagen
per week gedurende minimaal een half jaar wordt gevolgd, inclusief het verrichten van
diensten buiten kantooruren.
9. De hedendaagse psychiatrie wordt nog steeds gehinderd door stigmatisering (het stigma op
ECT is daar een extreem voorbeeld van), waarvan vooral patiënten en hun naasten de dupe zijn.
10. De inspanningen van het “zelf wetenschappelijk onderzoek doen” in een perifeer algemeen
ziekenhuis zijn leerzaam, inspirerend, bevorderend voor de onderlinge samenwerking, en
destigmatiserend voor de patiënt.
11. “Men vergeldt een leraar slecht als men altijd enkel de leerling blijft.” (Friedrich Nietzsche,
1882-1885. Uit: Aldus sprak Zarathoestra, Uitgeverij Boom; 2008)

