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Definitie:

‘online’ houden van relevante informatie en 
deze informatie manipuleren

Werkgeheugen

• Dagelijkse activiteiten: 

een gesprek voeren, telefoonnummer repeteren



Definitie:

Verwerken, opslaan en terughalen van verbale 
informatie voor meer dan enkele minuten

Verbaal geheugen

•Dagelijkse activiteiten: 
Informatie uit een gesprek onthouden

15-woordenleertaak
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-Verdeelde
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Definitie:

vermogen om te reageren op targets, en niet op 
nontargets, gedurende langere tijd

• Dagelijkse activiteiten: selecteren van relevante 

Volgehouden aandacht

• Dagelijkse activiteiten: selecteren van relevante 
informatie uit een gesprek, lange autorit



Definitie:

Richten op relevante informatie en negeren van 
irrelevante informatie 

• Dagelijkse activiteiten: 

Selectieve aandacht

• Dagelijkse activiteiten: 

een gesprek volgen terwijl de radio aan staat

Stroop Color-Word Test



Planning

Initiatief nemen

Wat is cognitief functioneren?
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Definitie:

Organiseren en controleren van gedrag,

regels toepassen

• Dagelijkse activiteiten: 

Executief functioneren

• Dagelijkse activiteiten: 

een diner klaarmaken; 

reizen met openbaar vervoer;

een route plannen
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In onderzoek, stoornissen gevonden in:

•Geheugen 

Cognitief functioneren tijdens depressie

•Geheugen 

•Aandacht

•Executieve functies

•Stemmingscongruente bias / verhoogde gevoeligheid voor 
negatieve feedback

•Woordvlotheid (fluency)

•Balans snelheid/nauwkeurigheid



In onderzoek stoornissen gevonden in:

•Volgehouden aandacht 

•Geheugen (herkenning)

Cognitief functioneren tijdens manie

•Geheugen (herkenning)

•Kansbeoordeling/ ontremming / impulsiviteit

•Stemmingscongruente bias

NB. 

Cognitieve stoornissen niet specifiek voor depressie danwel
manie!



Cognitief functioneren tijdens euthymie

?
Oa.

- (volgehouden) aandacht
- verminderde remming ?

Oa.

- geheugen
- woordvloeiendheid
- negatieve feedback



Cognitief functioneren bij stabiele bipolaire 
patienten

Arts, Jabben et al., Arts, Jabben et al., PsychologicalPsychological MedMed, 2008, 2008



Samengevat

Bipolaire patienten (28 studies) 

Verschillen in: werkgeheugen 
verbaal geheugen
mentale snelheid

executieve functies (fluency, concept shifting)

Arts et al., 2008

executieve functies (fluency, concept shifting)
volgehouden aandacht

Heterogeniteit tussen onderzochte studies!!
Verschil in ernst, symptomen, medicatie, 
gebruikte tests
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Oorzaken cognitieve stoornissen

We weten het niet precies.
Niet één oorzaak!!

-mogelijk onderdeel van de genetische kwetsbaarheid voor de ziekte

-invloed van subklinische stemmingssymptomen (beetje somber)

-kenmerken van de bipolaire stoornis (I versus II, aantal episoden)

-middelen misbruik (alcohol, drugs)

-medicatie



�Algemeen:

-Weinig goed onderzoek

-Probleem combinatie van medicijnen

Medicatie

-Probleem combinatie van medicijnen

-Cognitieve stoornissen óók bij medicatievrije BP patiënten

-Verwarring met effect ziekteduur, ernst etc.



�Stemming, ziektekenmerken en medicatie spelen een rol bij 
cognitieve stoornissen

�De rol van genen is nog onduidelijk

�Aspecifieke, (nog) onbekende factoren lijken van belang

Conclusie

�Aspecifieke, (nog) onbekende factoren lijken van belang
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Gevolgen cognitieve stoornissen

- problemen dagelijks functioneren: werk, sociaal

- therapie ontrouw
* vergeten in te nemen* vergeten in te nemen
* toeschrijven aan medicatie

Bespreek met je behandelaar!!



Tips ter vermindering cognitieve klachten

� Eén ding tegelijk

� Afwisseling maakt alert

� Herhaal belangrijke informatie

� Schrijf op of vat samen, dan onthoud je beter

� Gebruik ezelsbruggetjes

� Visualiseer

� Gebruik hulpmiddelen: agenda, lijstjes etc.

� Voorkom stress



Oefenen: train je hersenen!

� Een vreemde taal op TV

� Quizzen

� Braintraining (bijv. Nintendo DS)

� …



Dank voor uw aandacht!


