


 Obsessieve compulsieve stoornis (OCS) 

 Ethische overwegingen 

 Deep brain stimulation (DBS)  in OCS 
 









 





Basissymptomen 
 Dwanggedachten (beelden, impulsen) 

 Dwanghandelingen  

Vaak gepaard met 
 Vermijdingsgedrag 

 Angst 

 Depressie 

 



    Gedachten, beelden of impulsen 
Indringend, terugkerend en 

aanhoudend 

hinderlijk en onaangepast 

angst, ontreddering, onaangenaam 

meer dan overmatige ongerustheid 

poging tot negeren, onderdrukken of 
neutraliseren 

produkt van eigen geest 



  Gedrag / mentale handeling 
doel: ongemak voorkomen, stress 

verminderen, soms ? 

in antwoord op obsessie of volgens vast 
stramien (DSM IV) 

zinloos (niet effectief)/repetitief, 
overdreven 

als onaangenaam ervaren maar het MOET 
gebeuren  

poging tot verzet 
 



Passie 

Routine 

Ritueel 

Gewoonte 
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 Frequent: 2-3%  

 Aantal mannen = aantal vrouwen 

 Beginleeftijd 20-30 jr (soms vroeger!) 

 Zeer ernstige impact op levenskwaliteit 

 Behandelbaar! Medicatie of/en 
psychotherapie 

 7-10% reageert niet op behandeling 

 Selectie voor neurochirurgische ingreep 
loes.gabriels@uzleuven.be 
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3 standpunten 

 Kritiekloos instemmen en toejuichen 

 Categoriek verwerpen en verachten 

 Kritisch onderzoeken en afwegen, 
genuanceerde overdenken 



Therapie veronderstelt ziekte 

 Ontwikkeling ”middelen” tegen ziekte 
 Oorzaak wegnemen 

 Symptomen verbeteren 

 Minst schadelijkemeer invasief 

 Autonomie! 

 Medische evolutie & elektronica 
 Medicatie 

 Prothesen, evolutie tot brain-machine interface 

 Pace makers, pijnpomp, DBS… 

 

 



Human enhancement is het uitbreiden van ons 
lichaam met technologie, waardoor we meer uit onze 
zintuigen en meer uit ons lichaam/hersenen kunnen 
halen 

 Verbetering van bestaande “normale” functie 

 Streven naar verbetering zit ingebakken 

 Leren, voeding, make-up 

 Doping 

 Esthetische chirurgie om niet medische redenen 
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 3-4 X per jaar 

 Multidisciplinair 

 Multicentrisch 

 Werkt op basis van consensus 

 Adviserend op basis van dossier 
 





 

 

Figure 2.  The current density pattern surrounding the Model 3387IES electrodes stimulated 
with the extended bipolar configuration, 0-, 1-, 2-, 3+ (10 volts).  The cut plane (y = 0) reveals the 
high current density near the stimulated electrode edges.  Also note the different current 
density patterns in the white matter (electrodes 1, 2 and 3) and the gray matter (electrode 0). 

medtronic 
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R       L 

SPM rel. hypometabolism           +   VOIs 
              decrease  
     MD nucleus thalamus 

      L : p = 0.038 

      R : p = 0.048 
     caudate head L: p=0.06 

                           R: p=0.08 

 

 

Pregenual ACC, LOFC, BA9, ant insula, PCC 

Van Laere K, Nuttin B, Gabriels L, et al. Journal of Nuclear Medicine (2006); 47 ( 5); 740-747 



 Anesthetica (lokaal/algemeen): misselijkheid, 
braken , droge keel, pijnlijke keel, pijnlijke kaak, 
pijnlijke spieren , geheugenverlies of verwardheid, 
hart- of AHproblemen 

 Hersenbloedinggevolgen hiervan  
 Infectie 
 Convulsie 
 Allergische reactie op het geïmplanteerd materiaal, 
 tijdelijke of permanente neurologische 

complicaties 
 verwardheid of aandachtsstoornissen 
 overlijden 



 maag- of darmstoornissen  

 duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd  

 verstoord evenwicht) 

 zwakte of gedeeltelijke verlamming  

 spiersamentrekkingen of kramp  

 Verandering in slaappatroon, eetpatroon 

 rood worden in het gezicht 

 gevoel van scheuten of schokken 

 verdoofd gevoel (hypo-esthesie) 

 tintelend gevoel (paresthesie),  

 geuren of smaken 

 verhoogde hartslag 

 Versnelde ademhaling 
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 OCS: 68% responders 

 Neveneffecten, complicaties 

 verder multidisciplinair onderzoek en richtlijnen zijn 
essentieel! 

 

 

DBS is slechts 1 stap in herstelproces 


