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Psychofarmaca bij herstel van cognitieve functies na niet-aangeboren 
hersenletsel 1 
 
 
Wim J Riedel 
 
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over de vraag of er farmacologische behandelingen bestaan die 
leerprocessen beïnvloeden. Het gaat met name om leerprocessen die een rol 
kunnen spelen bij herstel van cognitieve functies na hersenletsel. In eerste instantie 
wordt gekeken naar positieve beïnvloeding: zijn er geneesmiddelen die leren en 
geheugen en daardoor mogelijk het herstel van cognitieve functies gunstig 
beïnvloeden? Er bestaan strikt genomen geen geneesmiddelen die geregistreerd zijn 
voor het bevorderen van leren en geheugen, al zijn er wel enkele die het verloop van 
de ziekte van Alzheimer enigszins vertragen. Wel is van meerdere stoffen een effect 
op leren en geheugen te verwachten en soms ook onderzocht.it hoofdstuk moet dan 
ook gezien worden als de beschouwing van een wetenschappelijke vraag en gaat 
vooral over nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar stoffen die specifiek gericht 
zijn, of gericht kunnen worden op het herstel van cognitieve functies na niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), verder te benoemen als traumatisch hersenletsel 
(Traumatic Brain Injury; TBI) of cerebrovasculair accident (CVA). Daarmee zijn ook 
het neuropsychologische domein en de therapeutische doelen afgebakend. In de 
tweede plaats zal in dit hoofdstuk kort belicht worden welke invloeden 
psychofarmaca zoals slaapmiddelen en antidepressiva hebben. Deze zijn weliswaar 
ontwikkeld voor andere indicaties maar worden om diverse redenen vaak 
voorgeschreven bij cognitieve stoornissen na NAH.  
 
NAH: TBI en CVA 
Verkeersongelukken, vallen, fysiek geweld en sport veroorzaken in de VS jaarlijks 
zo’n 1,5 à 2 miljoen gevallen van TBI. Mannen zijn tweemaal zo vaak slachtoffer; 
daarnaast zijn de leeftijdscategorieën 15-24 jaar en ouder dan 75 jaar 
oververtegenwoordigd. In de VS wordt het aantal sterfgevallen geschat op 52.000 
per jaar. De ernst van het hersenletsel bepaalt vooral de overlevingskansen, maar de 
kwaliteit van leven kan al ernstig aangetast zijn na een lichte hersenschudding. In de 
VS wordt het aantal TBI-patiënten met langdurig functieverlies geschat op 90.000 per 
jaar. De cijfers in Europa zijn in het algemeen vergelijkbaar. De cijfers geven aan dat 
de behoefte aan het vinden of ontwikkelen van behandelingen om kwaliteit van leven 
na TBI te verbeteren en herstel van functies te versnellen groot is. Tot nu toe is er 
echter geen enkele officieel geregistreerde behandeling die herstel na TBI significant 
verbetert (11). 
CVA is een gevolg van zuurstofgebrek in hersenzenuwcellen dat ontstaat door 
vermindering of onderbreking van de hersendoorbloeding. Het gevolg varieert van 
omkeerbare schade aan hersenzenuwcellen die tijdelijk niet functioneren, tot sterfte 
van grote groepen hersenzenuwcellen. In ca. 75% van de gevallen is er sprake van 
ischemie of zuurstofgebrek, veroorzaakt door trombose (een bloedvat wordt 
afgesloten door een bloedprop). De overige CVA’s zijn niet-ischemisch waarbij er 
sprake is van een vaatbreuk: een gebroken of gesprongen hersenbloedvat. CVA’s 
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veroorzaken ca. 10% van alle sterfgevallen in westerse landen, is de derde 
doodsoorzaak en de hoofdoorzaak van ‘disability’. Er zijn ongeveer 1,5 miljoen 
gevallen van CVA per jaar in de VS, Europa en Japan. Ongeveer 20% van de 
patiënten sterft binnen een maand na het CVA. Een jaar na het CVA bedraagt het 
sterftecijfer ca. 30%, en 25% van de patiënten is hulpbehoevend. Er is daarom een 
zeer grote behoefte aan behandelingen die deze cijfers, al zou het slechts in geringe 
mate zijn, terugdringen (2). De psychologische gevolgen van TBI en CVA kunnen 
worden samengevat als stoornissen van algemene cognitieve functies zoals visuele 
en ruimtelijke oriëntatie, waarneming, geheugen, aandacht, concentratie, en de 
voorbereiding en uitvoering van bewegingen. Ook taalstoornissen zoals receptieve 
afasie en expressieve afasie komen voor na TBI of CVA, met name bij focale letsels 
in de hersengebieden die het taalbegrip en het spreken reguleren. In het algemeen 
kan gesteld worden hoe ernstiger het letsel, des te ernstiger en langduriger zijn de 
cognitieve klachten en daarmee samenhangend de meetbare verslechteringen op 
cognitieve en/of psychomotorische prestatietests. Kernpunt voor het evalueren van 
effecten van farmacologische en andere behandelingen zoals cognitieve revalidatie 
na NAH, zijn de genoemde cognitieve en/of psychomotorische prestatietests die 
meetbare grootheden (uitkomstmaten) opleveren waarmee behandelingseffecten 
geëvalueerd kunnen worden. Van Zomeren & Deelman (27) beschreven bijvoorbeeld 
het verloop van visuele reactietijd na mild TBI en lieten zien dat het ongeveer 2 jaar 
duurt voordat de na het letsel vertraagde reactietijden weer normaal zijn. Bij een 
interventie zoals bijvoorbeeld de combinatie van cognitieve revalidatie en 
farmacologische behandeling kan met behulp van zo’n reactietijdtest de bijdrage van 
elk van de behandelingen afzonderlijk en van hun interactie op diverse momenten 
tussen letsel en volledig herstel getoetst worden.  
 
Biologische mechanismen van herstelprocessen na NAH 
Bij NAH is er sprake van een aantal biologische herstelmechanismen waarop nieuwe 
farmacologische behandelingen rechtstreeks zouden kunnen aangrijpen.. Bij zowel 
TBI als CVA zijn er gelijksoortige secundaire letsels, die optreden door reactieve 
processen na het primaire letsel en die op zichzelf tot symptomen van cognitieve 
uitval kunnen leiden. Reactieve processen zijn bijvoorbeeld celsterfte door 
zuurstofgebrek, zwelling- en ontstekingsreacties, calcium-vergiftiging en DNA-
beschadiging (door calcium-influx en glutamaat-geïnduceerde excitotoxiciteit), 
vorming van vrije radicalen en afgenomen groeifactoren.  
Deze secundaire processen kunnen zowel rechtsreeks als indirect invloed hebben op 
cognitieve functies en gedrag. Mogelijke nieuwe farmacologische behandelingen zijn 
er vooral op gericht om deze secundaire processen af te remmen en/of het herstel 
ervan te versnellen. Er worden bijvoorbeeld stoffen ontwikkeld die beschermende 
mechanismen (neuroprotectie, stimuleren van neurale groeifactoren) in gang zetten, 
om ischemie (zuurstoftekort) en celsterfte tegen te gaan. Anti-inflammatoire stoffen 
zijn erop gericht zwellings- en ontstekingsreacties in de hersenen tegen te gaan. Van 
deze behandelingsmogelijkheden kan behalve rechtstreeks mogelijk ook indirect een 
gunstige invloed op deze processen worden verondersteld. Tenslotte zijn er 
behandelingen die op de periode daarna - de leerprocessen tijdens de cognitieve 
revalidatie - zijn gericht. We zouden dit voor het gemak in dit hoofdstuk de tertiaire 
periode na NAH kunnen noemen. Dat is dan de periode waarin de meeste 
secundaire processen - zoals celsterfte, zwelling en ontsteking - voorbij zijn, met 
uitzondering misschien van het niet scherp gedefinieerde begrip plasticiteit. Op z’n 
vroegst begint die tertiaire periode 2 weken na NAH. De biologische processen in 
deze tertiaire periode bestaan voornamelijk uit het overnemen van uitgevallen 
functies door omliggende intacte hersengebieden en eventueel het herstel van de 
getroffen gebieden. Aangenomen wordt dat er sprake is van het ontstaan van nieuwe 
verbindingen en vertakkingen (sprouting). Sinds kort is bekend dat er ook tot op hoge 
leeftijd neurogenese - de vorming van nieuwe hersenzenuwcellen - kan plaatsvinden. 



Deze processen vinden waarschijnlijk vooral plaats onder invloed van stimulatie. Dat 
gebeurt vrijwel altijd en automatisch door zintuiglijke prikkeling en wordt 
waarschijnlijk versterkt door gerichte oefeningen. De vraag is nu of deze 
mechanismen farmacologisch beïnvloed kunnen worden. Alhoewel er op dit moment 
met name onderzoek gedaan wordt naar farmacologische behandelingen die gericht 
zijn op de primaire en secundaire fase, zou ook de zogenaamde tertiaire fase van 
belang kunnen zijn. Inderdaad zijn er op dit terrein enige onderzoeksresultaten 
voorhanden die verderop in dit hoofdstuk besproken worden. 
 
Farmacologische behandelingsstrategieën  
Voor recente overzichten van primaire en secundaire processen en de daaraan 
gekoppelde farmacologische behandelingsstrategieën wordt de lezer verwezen voor 
wat betreft CVA naar Beresford et al (2) en voor wat betreft TBI naar Hatton et al. 
(11). De meest veelbelovende farmacologische strategieën voor het ondersteunen 
van herstel van cognitieve functies tijdens de tertiaire periode na NAH worden 
hieronder beschreven. 
Achtereenvolgens worden nu een aantal categorieën stoffen besproken die in de 
literatuur worden aangetroffen als concrete kandidaat-behandeling bij NAH, of die 
worden voorgesteld als behandeling ter verbetering van cognitieve functies. Een 
voorbeeld van een bestaande behandeling is het gebruik van cholinesteraseremmers 
bij de ziekte van Alzheimer, die ook op cognitieve functies zijn gericht. Een voorbeeld 
van een nieuwe toepassing van een voor andere indicaties bestaande behandeling is 
die van serotonerge antidepressiva (SSRI’s) die zouden kunnen worden toegepast 
om, in plaats van stemmingsverbetering te bereiken, herstel van cognitieve functies 
na NAH te bespoedigen. De indeling van de categorieën van stoffen die hieronder 
besproken worden is gebaseerd op hun cellulair werkingsmechanisme. De volgorde 
waarin ze besproken worden is willekeurig. 
 
Cholinesteraseremmers zijn als geneesmiddel het eerst geregistreerd voor de 
behandeling van de ziekte van Alzheimer. Ze stimuleren de neurotransmissie van 
acetylcholine door remming van het enzym cholinesterase, dat normaal gesproken 
acetylcholine afbreekt. Er zijn aanwijzingen dat deze stoffen ook een rol kunnen 
spelen bij het herstel na TBI (3, 9). Gedacht wordt dat de secundaire processen na 
TBI gepaard gaan met verminderde cholinerge neurotransmissie. Morey et al. (16) 
beschrijven een onderzoek uitgevoerd met het wereldwijd (behalve in Nederland) 
geregistreerde geneesmiddel donepezil (Aricept®) dat twee keer een half jaar werd 
toegediend respectievelijk in doseringen van 10 mg en 5 mg per dag, aan 7 patiënten 
met geheugenfalen tenminste 1,5 jaar na hersentrauma. Het resultaat werd 
geëvalueerd met een testbatterij die bestond uit de Brief Visual Memory Test-
Revised (BVMT-R) de Hopkins Verbal Learning Test, en de WAIS subtests 
Cijferreeksen en Cijfers & Letters. Tijdens het gebruik van 10 mg donepezil per dag 
scoorden de patiënten significant beter op de onmiddellijke en uitgestelde 
herinneringsparameters van de BVMT-R.  
Er zijn daarnaast nog enkele andere onderzoeken in de literatuur die allemaal 
enigszins of gematigd positief zijn over het effect van cholinesteraseremmers bij TBI-
patiënten (14, 29). Er zijn echter geen goede grootschalige onderzoeken uitgevoerd. 
Met betrekking tot deze categorie middelen kan gezegd worden dat goed onderzoek 
nog ontbreekt. Het optimisme wordt danig afgezwakt als we kijken naar de magere 
effecten die gerapporteerd worden en de slechte controles die in de genoemde 
onderzoeken werden gehanteerd. Daar komt bij dat de gebruikte uitkomstmetingen 
(WAIS IQ-score) over het algemeen als ongevoelig voor dit type onderzoek kunnen 
worden afgedaan en de aantallen onderzochte patiënten 5 tot10 keer kleiner waren 
dan bij geneesmiddelonderzoek gebruikelijk is. 
 



Glutamaat is in de hersenen zowel een excitatoire neurotransmitter als een 
potentiële neurotoxische stof. Er zijn aanwijzingen dat overactiviteit van het 
glutamaterg systeem door middel van calciumvergiftiging bijdraagt aan 
zenuwceldood na hersentrauma. In proefdiermodellen van hersentrauma wordt 
neurale beschadiging gevolgd door gliosis (littekens door vergrote astrocyten, 
resulterend in plaques), een proces dat beschouwd kan worden als een indicator van 
de ernst van een hersentrauma (21). Glutamaat bindt aan een aantal receptoren, 
waarvan de NMDA- en AMPA-receptoren2 de bekendste zijn. Er zijn gevallen bekend 
van mensen waarbij na hersentrauma het extracellulaire niveau van glutamaat 10 tot 
50-voudig verhoogd was (11). Vandaar dat er al enige tijd gepoogd is NMDA-
antagonisten te ontwikkelen om dit tegen te gaan. Er is sprake van competitieve en 
niet-competitieve antagonisten van NMDA-receptoren die met name werden 
ontwikkeld voor de behandeling van TBI, CVA en epilepsie. Vanwege ernstige 
bijwerkingen is de ontwikkeling van competitieve NMDA-antagonisten minder 
succesvol verlopen. Er zijn echter een aantal non-competitieve NMDA-antagonisten 
die met name gericht zijn op ion-kanaal blokkering. De werking van deze stoffen is 
niveau-afhankelijk en daardoor minder geassocieerd met ernstige bijwerkingen (11, 
18). Bovendien zijn er in deze categorie stoffen die reeds jaren bestaan zoals 
Dextromethorfan® dat op de markt is als stroop en hoestdrank. Er zijn op dit moment 
echter nog geen onderzoeken bekend naar de werking hiervan bij TBI of CVA. 
Daarnaast zijn er non-competitieve NMDA-antagonisten zoals memantine, 
amantadine en remacemide, die geregistreerd zijn of in ontwikkeling zijn voor 
respectievelijk de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en epilepsie. Ook 
van deze stoffen zijn geen resultaten bekend voor wat betreft onderzoeken naar hun 
therapeutische werking bij TBI en CVA. De werking van memantine bij de ziekte van 
Alzheimer berust op het blokkeren van calcium-influx in zenuwcellen met een NMDA-
receptor. Dit zijn zenuwcellen die verspreid door de hersenen voorkomen maar in 
hoge mate in de hippocampus en temporale cortex. 
 
Monoaminerge stoffen zoals bromocriptine zijn genoemd als medicatie specifiek voor 
het verbeteren van prefrontale executieve functies.  
Powel et al. (20) beschrijven een onderzoek waarbij bromocriptine werd toegediend 
aan 11 patiënten met hersenletsel. De auteurs melden dat 8 van de 11 patiënten 
verbeterde motivationele en cognitieve functies lieten zien. Maar er was geen 
controleconditie of groep, dus zou het hier ook om natuurlijk herstel kunnen gaan.  
McDowell et al. (15) rapporteren een adequaat dubbelblind, placebogecontroleerd 
experiment in 24 patiënten met hersenletsel die een enkele dosis van 2,5 mg 
bromocriptine toegediend kregen. Zij lieten zien dat bromocriptine vooral een gunstig 
effect had op prefrontale executieve functies, gemeten met taken zoals een 
dubbeltaak, de Strooptest, de Trail Making Test, een fluency taak en de Wisconson 
Card Sorting Test, maar niet op een spatieel-werkgeheugentaak en de reactietijd. De 
voornaamste beperking van dit experiment is echter het feit dat het hier slechts een 
eenmalige dosering betrof. Het is niet duidelijk hoe het werkingsmechisme de 
hypothese zou kunnen ondersteunen. De gevonden verbeteringen zouden kunnen 
worden toegeschreven aan de eigenschap van bromocriptine als specifieke agonist 
van dopamine-2 (D2)-receptoren. Experimenteel humaan psychofarmacologisch 
werk heeft laten zien dat deze eigenschap gunstig is voor het spatieel-
werkgeheugen, maar niet zozeer voor andere vormen van leren zoals reversal 

                                                
2 De N-methyl-D-aspartate (NMDA)-receptor en de alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)- 
-receptor zijn receptoren voor de neurotransmitter glutamaat. Het NMDA-receptor complex is een ionotrope receptor met 
verschillende specifieke bindingsplekken die selectief geblokkeerd of gestimuleerd kunnen worden. Dit NMDA receptor 
complex is sterk betrokken bij synaptische plasticiteit en long-term-potentiation (LTP), het meest waarschijnlijke neuraal 
substraat van leren en geheugen. De AMPA-receptor is een transmembraan-receptor en is de meest voorkomende receptor in het 
centraal zenuwstelsel. 



learning. D2-receptoren worden voornamelijk gevonden in het striatum en niet zozeer 
in de frontale cortex (15). Het is dan ook niet waarschijnlijk dat een therapie als deze 
neurofarmacologisch tot een rechtstreekse stimulatie van prefrontale functies leidt. 
Het lijkt veel waarschijnlijker dat deze vorm van dopaminerge stimulatie leidt tot 
versneld herstel (neurogenese ofwel nieuwvorming en/of uitgroei) van dopaminerge 
en/of andere neuronen (19). De kanttekening daarbij is dan weer dat neurogenese 
niet op zo’n korte termijn effect kan hebben, maar dat de effecten toch toe te 
schrijven zijn aan subcorticale receptorstimulatie. Verder moet bij zogenaamde 
agonistische stoffen altijd de kanttekening geplaatst worden van selectiviteit, 
specificiteit en dosering. Het is maar de vraag of bromocriptine alleen aan D2-
receptoren bindt. Daarnaast is het de vraag of de binding wel het karakter heeft van 
een volledige agonist, dat wil zeggen een stof die de neurotransmitter dopamine 
nabootst. Kortom, er zijn op farmacologische gronden kanttekeningen te maken bij 
de vraag of er echt dopaminerge stimulatie plaatsvindt na toediening van 
bromocriptine. Verder bestaat de reeds genoemde mogelijkheid dat het 
werkingsmechanisme niet berust op het prikkelen van frontale projecties maar op de 
celmodulerende eigenschappen van dopamine die er bijvoorbeeld toe kunnen leiden 
dat dopaminerg geprikkelde neuronen gaan migreren om nieuwe verbindingen te 
vormen. Dat zou een voorbeeld zijn van plasticiteit. 
Over het gebruik van amfetamine en bromocriptine specifiek voor de behandeling 
van afasie na CVA zijn enkele onderzoeken gepubliceerd die negatief uitvallen voor 
bromocriptine (4, 10, 17, 26) maar positief voor amfetamine (1, 28). In een review 
volgens de Cochrane methode werd echter gekeken naar meerdere stoffen, 
waaronder ook amfetamine en bromocriptine, en hun invloed op de behandeling van 
afasie na CVA. Hier werd geconcludeerd dat deze niet tot nauwelijks werkzaam zijn 
(8). Toch verdient één onderzoek extra aandacht omdat het een van de weinige of 
misschien wel het enige is dat eigenlijk rechtstreeks de interactie tussen 
farmacologische behandeling en cognitieve revalidatie in het onderzoek heeft 
betrokken (28). Dit betrof een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek bij 21 
CVA-patiënten met afasie. De behandeling startte 16 tot 45 dagen na het infarct en 
duurde 5 weken. Gedurende deze periode waren er 10 sessies van een uur spraak- 
en taaloefeningen die steeds 30 minuten na inname van de medicatie (10 mg dextro-
amfetamine of een placebo) startten. Als uitkomstmaat van taalfunctie werd de Porch 
Index of Communicative Ability gebruikt voor de behandeling, 1 week na de 
behandeling en 6 maanden na de behandeling. Eén week na de behandeling werd 
een significant grotere vooruitgang geconstateerd in de amfetamine-groep. Voor 
baselineverschillen in ernst en leeftijd was gecorrigeerd. Zes maanden na de 
behandeling leek het verschil tussen de groepen groter geworden, maar het was niet 
meer significant. De inclusiecriteria van dit experiment leidden tot een zeer grote 
selectie. Dit lag voornamelijk aan het feit dat een belangrijk criterium was dat de 
patiënten slechts één CVA gehad mochten hebben. De uiteindelijke groepsgroottes 
zijn nogal klein, hetgeen jammer is want verder lijkt dit een goed onderzoek met 
interessante resultaten. De auteurs hechten, mijns inziens terecht, nogal aan het 
belang van de hypothese dat de werking van de noradrenerge farmacotherapie 
slechts tot haar recht komt als deze in combinatie met de spraak- en taaltherapie 
wordt gegeven, omdat plasticiteit alleen onder die condities gemaximaliseerd kan 
worden (28).  
Een vergelijkbare conclusie als over bromocriptine werd ook getrokken in een 
review over het gebruik van methylfenidaat (Ritalin®) bij herstel na TBI en 
CVA (7). De auteurs stellen dat er weliswaar klinische rapportages in de 
literatuur te vinden zijn, maar dat er op dit moment onvoldoende bewijs is dat 
methylfenidaat en amfetamines effect hebben bij het versnellen van het 
herstel na TBI en CVA. Dit is niet zozeer een ontkrachting van noradrenerge 
en dopaminerge hypothesen, maar is vooral te wijten aan het feit dat weinig 



tot geen onderzoek aan de standaardcriteria van evidence-based medicine 
voldoet. Dat betekent dat in de meeste gevallen een onvoldoende aantal 
patiënten werd bestudeerd, een controleconditie (placebo) ontbrak of geen 
dubbelblinde toediening werd gehanteerd. Ook is in enkele gevallen sprake 
van sterk geselecteerde steekproeven, waardoor de representativiteit een 
probleem wordt.  
 
 
Tabel 1 Overzicht van mogelijke cognitieverbeterende stoffen bij NAH 
 
Stoffengroep 
 

stoffen cellulair 
mechanisme 

hypothese  effect in 
doelpopulatie 

 
 
Cholinesteraseremm
ers 

donepezil, 
rivastigmine, 
galanthamine 

verhoging 
acetylcholine 

verbetering 
aandacht en 
geheugen  

niet 
systematisch 
onderzocht bij 
NAH 

NMDA-antagonisten memantine normalisering 
glutamaat-afgifte, 
bescherming 
tegen cellulaire 
degeneratie 

verbetering 
aandacht en 
geheugen  

nog niet 
onderzocht bij 
NAH 

Serotonerge stoffen fluoxetine, 
paroxetine, 
fluvoxamine, 
venlafaxine 
(SSRI’s), 
flesinoxan (5-
HT1A agonist) 

verhoging 
serotonine 

bevordering 
neurogenese, 
verbetering 
stemming en 
cognitie  

niet 
systematisch 
onderzocht bij 
NAH 

Monoaminerge 
stoffen 

bromocriptine, 
amfetamine, 
methylfenidaat 

verhoging 
dopamine en/of 
noradrenaline 

verbetering 
frontale 
executieve 
functies 

geen 
eenduidige 
bevestiging 
gevonden bij 
NAH 

Piracetam-analogen piracetam, 
aniracetam, 
oxiracetam, 
etc. 

verhoogde 
glucose-opname 
in hersenen, 
cognitieve 
capaciteitsverhogi
ng door 
verbetering 
evenwicht 

verbetering 
evenwicht bij 
ouderen, 
geen effect 
op cognitieve 
functies 

geen effect in 
niet-
gepubliceerde 
klinische trials 
bij TBI 
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Serotonerge stoffen beloven naast stemmingsverbetering volgens een relatief 
nieuwe hypothese dat stimulatie van serotonerg gemedieerde 
zenuwimpulsoverdracht kan leiden tot de vorming van nieuwe zenuwcellen 
(neurogenese). Dit geldt ongeacht leeftijd, maar zou met name plaatsvinden bij 
neuronale schade. Behandeling met antidepressiva zoals SSRI’s zou leiden tot 
neurogenese met name in de dentate gyrus in het hippocampale complex (5, 6). De 
toepassing van een behandeling met SSRI’s zou bij uitstek geschikt zijn voor NAH-



patiënten met laesies in die gebieden en de daarmee gepaard gaande 
geheugenstoornissen. Er is in de recente literatuur één onderzoek gerapporteerd bij 
5 patiënten met hersenletsel aan wie gedurende 8 maanden fluoxetine (Prozac® 20-
60 mg/dag) werd gegeven. Maten van stemming en cognitieve testprestaties werden 
vergeleken voor en na de behandeling. Fluoxetine verbeterde de stemming en de 
prestatie op de TrailMaking Test A en de subtest Cijfers & Letters van de WAIS-III 
die als een maat voor het werkgeheugen wordt opgevat. Voor de hierboven 
beschreven hypothese zou een 15-woordentaak met als uitkomstmaten onmiddellijke 
en uitgestelde herinnering en een gecomputeriseerde recognitie-versie die 
bovendien de reactietijd meet, veel beter geweest zijn. De waarde van het 
aangehaalde onderzoek is niet meer dan die van een haalbaarheidsstudie, wat op 
zich een nuttige oefening kan zijn. Door het ontbreken van een placebogroep en 
gerandomiseerde toewijzing deugt de methodologie van zo’n onderzoek niet. De 
geschiedenis heeft geleerd dat bij niet dubbelblinde toediening van twee te 
vergelijken condities, onbewuste beïnvloeding nooit uit te sluiten is (25). Daarnaast is 
het aantal patiënten in de verste verte niet toereikend. Dit is een statistisch 
‘power’probleem dat grotendeels afhangt van de verwachte effectgrootte. Daarmee 
wordt het verschil bedoeld tussen de verbetering van testscores in de actief 
behandelde groep en in de placebo behandelde groep. En de effectgrootte hangt 
weer af van de geschiktheid van de test om veranderingen te meten en van de 
eventuele effectiviteit van de behandeling. Tests zoals de WAIS zijn nooit ontworpen 
om veranderingen te meten en zijn daarvoor niet het meest geschikt. Daarnaast zou 
altijd naar automatisering van de scoring gestreefd moeten worden, alweer om 
variantie in de scoring te minimaliseren. Wanneer we bedenken dat er in 
gerandomiseerde klinische geneesmiddelenonderzoeken van SSRI’s bij depressie 
patiëntenaantallen van 50-100 per groep (!) worden gehanteerd, wordt wellicht 
duidelijk dat het hierboven aangehaalde onderzoek geen wetenschappelijke waarde 
heeft. Wederom moet worden opgemerkt dat er vooralsnog geen conclusies mogelijk 
zijn over deze hypothese en dus ook niet over toepassingen ervan in de praktijk. Dit 
komt simpelweg door het gebrek aan goed en gecontroleerd onderzoek. Tenslotte is 
het nog goed om te benadrukken dat dit allemaal zo belangrijk is omdat de 
hypothese van neurogenese door SSRI’s veelbelovend is en daardoor wel heel erg 
de moeite waard is om te onderzoeken. 
 
Piracetam en analogen (oxiracetam, aniracetam, etc.) zijn GABA-analoge stoffen die 
ook wel noötropica worden genoemd. Van deze stoffen zijn enkele 
werkingsmechanismen geclaimd zoals verhoogde glucoseopname in de hersenen, 
verbetering van acetylcholine- en glutamaat-neurotransmissie en compensatie van 
de door verstoorde visuele informatieverwerking verminderde werking van de 
evenwichtszin. Als stoffen langs ‘centrale weg’ het evenwicht verbeteren, is het 
mogelijk dat daardoor meer capaciteit voor cognitieve informatieverwerking vrijkomt. 
In Nederland is piracetam geregistreerd met als indicatie ‘centrale duizeligheid’ (23). 
Er zijn enkele gecontroleerde klinische geneesmiddelonderzoeken gedaan naar de 
invloed van piracetam op herstel van cognitieve functies na hersenletsel, maar van 
piracetam werd geen enkel effect (positief noch negatief) op cognitieve functies 
waargenomen. Deze groep stoffen is echter als middel tegen duizeligheid wel een 
redelijk alternatief voor anticholinerge en/of antihistaminerge middelen tegen 
duizeligheid die juist vermindering van cognitieve prestaties als bijwerking hebben 
(22). 
 
Vasopressine. DG-AVP (Desglycinamide-(Arg(8))-vasopressin), ofwel vasopressine 
is een neuropeptide waarnaar uitgebreid fundamenteel onderzoek is gedaan in de 
jaren ’70 als mogelijke ‘leerpil’. In een vergelijkend onderzoek werd DGAVP gegeven 
aan 64 patiënten, waaronder ook een aantal met TBI, met klachten over geheugen 
en andere cognitieve functies. Uiteindelijk bleek deze stof alleen als ze werd 



toegediend als ‘inhaler’ enig therapeutisch effect te hebben bij herstel van cognitieve 
functies, met name geheugen, gemeten met een woordenlijst leertaak zoals de 15-
woordentest, bij patiënten met mild TBI (12). 
 
Medicatie die het herstel kan bemoeilijken 
Vaak wordt er medicatie tegen duizeligheid voorgeschreven die een anticholinerge 
werking heeft. Dit is een mechanisme dat tegenovergesteld is aan die van de eerder 
beschreven cholinesteraseremmers. Anticholinerge stoffen veroorzaken juist 
geheugen- en andere cognitieve stoornissen die weliswaar het ergst zijn tijdens de 
eerste vier dagen van gebruik en daarna verminderen, maar zolang het gebruik 
voortduurt kan sprake zijn van blijvende cognitieve stoornissen (24). Scopolamine is 
het meest beruchte middel wat dit betreft en het gebruik hiervan kan dus meestal 
beter vermeden worden. Dat geldt ook voor tricyclische antidepressiva en 
antipsychotica met deze werking. Wat betreft middelen tegen duizeligheid zijn in dit 
geval de piracetam-achtige stoffen te prefereren boven anticholinerge middelen. 
Wanneer antidepressiva geïndiceerd zijn kan men beter SSRI’s gebruiken dan 
antidepressiva met een anticholinerge en/of antihistaminerge werking. Bovendien 
worden middelen met een sterk anti-dopaminerge werking, vaak het belangrijkste 
effect van neuroleptica/antipsychotica, ook afgeraden (13). 
Een andere categorie veroorzakers van cognitieve stoornissen gedurende het 
gebruik en wellicht ook na langdurig gebruik zijn benzodiazepines, slaap- en 
kalmeringsmiddelen. Dit is onder normale omstandigheden het geval en mogelijk in 
sterkere mate bij herstel na TBI en CVA (13). Een belangrijke reden om deze 
middelen voor te schrijven is echter het bevorderen van rust en het tegengaan van 
angst, nervositeit en spanning (stress). De mogelijke biologische gevolgen van stress 
(oxidatieve processen die zenuwcellen kunnen beschadigen) zijn waarschijnlijk even 
ernstig als die van wellicht kortdurend gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. 
Daarom zal gebruik van deze middelen met zorg moeten worden afgewogen. 
 
Uitkomstmaten 
Voorbeelden van simpele, meetbare en gevalideerde uitkomstmaten zijn 
leerprestaties zoals gemeten met de 15-woordentest (of meer in het algemeen taken 
waarbij lijsten met woorden of figuren geleerd moeten worden) en het 
reactievermogen zoals gemeten met simpele en keuzereactietijd-taken. Over het 
algemeen is aan te bevelen om gebruik te maken van geautomatiseerde tests of van 
taken die cognitieve functies meten die veel gebruikt worden in de evaluatie van 
geneesmiddeleffecten en deze te combineren met functionele uitkomstmaten. 
Voorbeelden van functionele uitkomstmaten zijn het tijdstip van terugkeer naar huis 
of werk en het totale bedrag van verzekeringsconsumptie. Natuurlijk zal bij 
onderzoek ook de aard van de patiëntengroep van invloed zijn op de keuze van de 
uitkomstmaten. Als bijvoorbeeld logopedie deel uitmaakt van de cognitieve 
revalidatie, ligt het voor de hand om taken zoals de Baddeley Logical Reasoning test 
of een semantische incongruentie taak in het onderzoek te betrekken. Tenslotte is 
nog op te merken dat er in de literatuur nauwelijks verslag van gecontroleerde 
gerandomiseerde onderzoeken is gedaan. Deels zal dit te wijten zijn aan 
onderrapportage van klinische geneesmiddelenonderzoeken. Maar in het algemeen 
kan gesteld worden dat er nauwelijks gerandomiseerde klinische 
geneesmiddelenonderzoeken op dit gebied gedaan zijn, met name niet tijdens de 
fase na NAH waarin de cognitieve functies gerevalideerd worden. Ondanks het feit 
dat een NAH-patiëntenpopulatie per definitie heterogeen is, is het een populatie die 
veel groter is dan andere groepen patiënten met een aandoening van het centraal 
zenuwstelsel zoals schizofrenie, depressie of dementie.  
 



Besluit  
Na review van de literatuur kan gesteld worden dat er farmacologische 
behandelingen bestaan die het herstel na TBI en CVA zouden kunnen bevorderen, 
maar dat hun positief effect op herstel nog bewezen zal moeten worden. Herstel 
moet hier in algemene zin worden opgevat want er zijn nauwelijks onderzoeken 
bekend waarin nadrukkelijk de farmacologische behandeling in combinatie met 
cognitieve revalidatie is onderzocht. Een uitzondering vormen enkele onderzoeken 
naar de invloed van middelen zoals amfetamine en bromocriptine in combinatie met 
logopedie op het beloop van afasie na CVA. Van deze en ook van de overige 
onderzoeken kan gezegd worden dat er in het algemeen methodologisch nogal wat 
aan te verbeteren valt. Belangrijke tekortkomingen zijn bijvoorbeeld het ontbreken 
van controlegroepen en veel te kleine aantallen patiënten. Daardoor hebben de 
onderzoeken die in de literatuur gerapporteerd zijn over farmacologische 
behandelingen bij NAH vooral het karakter van haalbaarheidsstudies en kan aan de 
resultaten ervan niet veel waarde gehecht worden. Mogelijk is onderzoek naar het 
effect van farmaca in combinatie met de behandeling van specifieke cognitieve 
functies worden nuttiger, aangezien hier de invloed van de farmacotherapie op het 
herstelproces in de vorm van cognitief leren meer gericht kan worden geëvalueerd.  
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