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Cognitie

• Cognitie is de mentale activiteiten die wij nodig hebben om te denken, leren, 
begrijpen, waarnemen, problemen oplossen en herinneren.

• Een cognitieve stoornis is een probleem op het gebied van deze mentale activiteit

• Moeite met werk, huishouden, hobby, relatie



Neuropsychologie

De neuropsychologie bestudeert hoe de werking van de hersenen 
en het menselijke gedrag met elkaar samenhangen.

De klinisch neuropsycholoog is een specialist op dit gebied, en kan 
de kennis toepassen voor diagnostiek en behandeling.



Cognitief functioneren

• Geheugen

• Planning/executieve functies

• Aandacht

• Taal

• Snelheid

• Sociale cognitie

• IQ



Neuropsychologisch onderzoek

Brengt het cognitief functioneren in kaart:
• Gesprek over de klachten
• Neuropsychologische tests
• Interpretatie
• Nagesprek

Belangrijkste uitkomsten:
• Sterkte/zwakte van het cognitief functioneren
• Begrijpen waarom er klachten ontstaan in het dagelijkse leven
• Advies 



Redenen voor een neuropsychologisch onderzoek bij 
bipolaire stoornissen

• Begrijpen waarom het functioneren in het dagelijks leven verminderd is.

• Passen de cognitieve problemen bij de bipolaire stoornis?

• Rekening houden in de psychologische behandeling (met verminderde 
opnamecapaciteit, minder plannings-vermogen en een lager denktempo.



• Voor het inzetten van een behandeling met psycho-educatie en advies 
gericht op verbetering van het functioneren in het dagelijkse leven. 

• Bij oudere patiënten met een bipolaire stoornis speelt de vraag of 
cognitieve klachten het begin kunnen zijn van een dementieel proces 
of meer passend zijn bij cognitieve beperkingen bij een bipolaire 
stoornis

Redenen voor een neuropsychologisch 
onderzoek bij bipolaire stoornissen



Cognitieve piramide



Bij bipolaire stoornissen



Verbaal geheugen

• Definitie:
• Verwerken, opslaan en terughalen van verbale 

informatie voor meer dan enkele minuten 

• Dagelijkse activiteiten:
• Informatie uit een gesprek onthouden 



Executieve functies (EF)

Definitie:
Organiseren en controleren van gedrag, regels toepassen 





Werkgeheugen (onderdeel EF)

• Definitie: ‘online’ houden van relevante informatie en deze
informatie manipuleren

• Dagelijkse activiteiten: een gesprek voeren, telefoonnummer, 
repeteren



Sociale cognitie

• Het geheel van denkprocessen, die ten grondslag liggen aan het verwerken 
van sociale en emotionele informatie

• Emotieherkenning en Theory of Mind



-  (volgehouden) aandacht 
- geheugen 
- verminderde inhibitie 
- planning 
- stemmingscongruente bias 

-  geheugen 
- aandacht 
- executieve functies 
- stemmingscongruente bias 
- woordvloeiendheid 

- negatieve feedback 

? 

Cogni&ef)func&oneren)bij)de)bipolaire)stoornis)Cognitief functioneren bij BD

Met dank aan dr. N. Jabben



Stemmingsstabiele fase 

• 40 - 60% cognitieve stoornissen in stemmingsstabiele fase
(Burdick et al., 2014; Martino et al., 2014; Cullen et al., 2016)

Risicofactoren: 

• Chroniciteit
• Ziekteduur
• Aantal doorgemaakte stemmingsepisoden
• Somatische comorbiditeit
• Psychose risico



Cognitieve beperkingen bij stemmingsstabiliteit

• Voornamelijk in (Bora et al. 2009):

• Aandacht en tempo

• Verbaal leren

• Executief functioneren (werkgeheugen, planning en overzicht)

• Ernst en aanwezigheid van cognitieve stoornissen wisselen sterk van 
persoon tot persoon!



Invloed psycho-sociaal functioneren

• 30-60% ervaart tussen de stemmingsepisodes problemen met het hervatten van sociale 
contacten en werk

• De aanwezigheid van cognitieve stoornissen blijkt hierbij een belangrijke voorspeller te 
zijn 

• Symptomatologie en cognitieve dysfunctie hebben directe invloed op  
(Martinez-Aran et al. 2007; Bowie et al. 2010; Burdick et al. 2010; Depp et al. 2012 ):

• Sociaal functioneren
• Beroepsmatig functioneren 
• Zelfstandig functioneren 

• Slechts 1/3 kan terugkeren op eerder beroepsmatig niveau!



Invloed van cognitie op dagelijks functioneren

• Gedrag en emotie

• Belemmeringen

• in het dagelijkse leven?

Ziekte

Werk

Eisen

Werk

Studie

Hobby

Gezin

Hersenfuncties
Cognitie

Uiting wisselt met 
omgevingsfactoren

Hersenen
Veranderingen



Wat zijn jullie ervaringen ?



Oorzaken cognitieve beperkingen

• Aangeboren- cognitieve kwetsbaarheid

• Invloeden (vooral) manische episodes- achteruitgang door 
stress en ontsteking op het brein

• Combinatie? Grotere kwetsbaarheidmeer manische 
episodes?

• Een kleinere groep gaat meer achteruit.



(Tohen et al., 2000)

Herstel na eerste opname manie



(Sole et al., 2017)

Neuroprogressie/stagering



Stagering in relatie tot  psycho-sociaal functioneren

(Grande et al., 2014)



(Leboyer et al., 2011)

“Can bipolar disorder be viewed 
as a multi-system inflammatory 
disease?”



Medicatie effecten-Lithium
• Geen effect op cognitie (Lopez-Jaramillo et al. 2010) 

• Kleine negatieve effecten (Wingo et al. 2009): 
• Verbaal geheugen 

• Snelheid van informatieverwerking 

Meer recent: 

• Beschermend effect, ‘neuroprotectief’ 
• Cognitieve functie behoud bij Lithium monotherapie (Sabatar, 2016):

• Bevordering BDNF belangrijk voor leren en overleving cellen bescherming 
hippocampus lange termijn gebruik (Simonetti et al., 2016)

hippocampus



Functionele remediatie

• Interventie bedoeld om het verschil tussen syndromale remissie en 
functionele remisse te verminderen.

• Gericht op verbetering van het psycho-sociaal functioneren.

• Niet gericht op stemmingsstoornis of het ‘trainen’ van cognitieve 
vaardigheden.

• Psycho-educatie over cognitieve problemen, oefeningen en 
strategieën om daarmee om te gaan. 

• Technieken uit de revalidatie.





Functionele remediatie

(Torrent et al., 2013)





(Bonnin et al., 2015)

Follow-up na 1 jaar







Functionele remediatie

• Inzicht en acceptatie 

• Externe- en interne hulpmiddelen voor het geheugen. Rol van 
aandacht, herhaling, het ordenen en opdelen

• Gebruik van hulpmiddelen als agenda’s en notitieblokjes

• Algemene planningsaanpak 

• Dag- en weekplanning 



FR programma 



Hoe werkt het geheugen?

ZINTUIGEN          WERKGEHEUGEN   LANGE TERMIJN GEHEUGEN

1. opnemen 2. Bewaren 



•Het geheugen kan niet getraind worden als een spier: herhaalde oefening 
helpen ons niet het geheugen te vergroten 

• Het doel van de sessies om beter leren omgaan met geheugenproblemen. Er 
worden cognitieve strategieën aangeleerd die je in staat stellen om problemen 
voor te zijn.



Interne strategieën
• Aandacht: Een ding tegelijk! Bepaal of je gestoord wilt worden! 
Kijk uit voor wegdwalen. 
• Tijd: neem genoeg tijd om de informatie door te nemen 
• Herhalen: herhaal de informatie 
• Knopen: Doet het je ergens aan denken? Kun je het daarmee 
vastknopen? 
• Ordenen: Informatie die bij elkaar horen. Boodschappen lijst in 
categorieen. 
• Vooruitkijken/Terugkijken: Alvast iets klaarleggen om het niet 
later te vergeten. Teruglopen in gedachten naar een bepaalde 
situatie. 



Externe hulpmiddelen

• Agenda
• Telefoon
• Kalender
• Post-its
• Dagboek
• Listjes



Oefening: onthouden van een gesprek



Algemene planningsaanpak (APA)

• Wat is het doel?

• Welke stappen zijn nodig?

• Wat heb ik daarvoor nodig?

• Wat is de tijdsduur?



Algemene planningsaanpak (APA)



Oefening: Planning feest

• Maak een planning voor een verjaardagsfeest



Traag tempo van informatieverwerking

• Klachten bij een traag tempo:

• Moeite met dingen af te krijgen

• Meer moeite met aandacht

• Moeite met informatie op te nemen

• Vermoeidheid





Goede planning verminderd tijdsdruk

• Plan je week in de agenda

• Wanneer ge je bepaalde klusjes doen?

• Hoe lang gaat dat duren?

• Verdeel het in kleine stappen

• Voorbereidingstijd

• Rusttijden



Wat zijn jullie ervaringen met tijdsdruk?

• Beschrijf een recente situatie waarin je tijdsdruk 
hebt ervaren

• Had je ook iets van tevoren kunnen voorbereiden?

• In kleinere stukjes verdelen?



Toekomstig onderzoek

‘A combined group and individual functional remediation 
blended care program for patients with unipolar recurrent 
depression or bipolar-I disorder; A pilot study’.

In samenwerking prof. dr. R. Kupka en dr. S. Schouws 
(GGZinGeest, Vu)



Take home message

• Tot 60% van de ptn met BD houden

cognitieve stoornissen in de stemmingsstabiele fase

• Cognitieve stoornissen voorspellen een slechter 

psycho-sociaal functioneren

• Cognitieve problemen kunnen leiden tot het minder goed aanslaan van een 
behandeling/psycho-educatie

• Cognitieve stoornissen horen bij de kwetsbaarheid/stress op het brein, en komt 
alleen in kleine mate door medicatie.

• Aanwijzingen voor medicatie als ‘neuroprotectief’ 

• Een cognitieve behandeling kan leiden tot een beter dagelijkse functioneren.


