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10 jaar geschiedenis
• Voorstudie (literatuur, bezoek aan Zweden)
• Eerste serie behandelgroepen: 1998 – 2002 

(promotieonderzoek) 
• Het behandelprotocol
• Tweede serie 

behandelgroepen: 2002-2004
• Overdracht naar revalidatie-

centra



Prognose CTE-klachten hangt af
van..

Individuele factoren: 

Psychosociale factorenSociaal-maatschappelijke factoren

Ørbæk, 1995



Groepsbehandeling in twee delen
• Deel 1: Psychosociale behandeling

gericht op accepteren van en omgaan 
met CTE

• Deel 2: Cognitieve strategietraining
Aanleren van strategieën om 
geheugenproblemen te compenseren

• Kernmethode: uitdagen disfunctionele 
gedachten



Voorbeelden van disfunctionele  
gedachten

• Zichzelf hoge eisen stellen: als ik niet alles kan 
wat ik vroeger kon, faal ik totaal

• Mensen begrijpen toch niet wat je hebt, dus ik 
leg het maar niet uit 

• Bij vermoeidheid: elke inspanning is teveel, ik 
moet zo weinig  mogelijk doen

• Bij geheugenproblemen: ik moet zoveel mogelijk 
uit het hoofd doen



1: Accepteren en verwerken
Herkennen

Erkennen

Verkennen

Werken aan de hand 
van een eigen 
“kerndoel”



2: Cognitieve strategietraining

• 1: Informatie over het geheugen

• 2: Hulpmiddelen

• 3: Geheugenregels



Geheugenregels

Aandacht Als

Tijd Theo

Herhalen Hoest

Knopen Kraakt

Ordenen Onze

Vooruit / terugkijken Vloer



Opzet van een bijeenkomst

• Overzicht / aantekeningen op flip-over 
• Bespreking kerndoel (aanpassingen)
• Bespreking huiswerkopdrachten
• Thema van de dag
• Oefeningen in de groep of individueel
• Huiswerk voorbespreking
• Samenvatting, thema volgende week 



Videofragment: bespreking 
kerndoel / huiswerk



Resultaten Evaluatiestudie 
(1998-2002)

• 95 mensen zijn begonnen met de 
behandeling

• 84 hebben de behandeling afgerond

• Uitvallers: 7 ziek of gezinsproblemen, 3 
geen zin meer, 1 vond werk



Tevredenheid met behandeling

• Patiënten
– Tevreden? 8.5
– Bruikbaar in dagelijks leven? 7.2
– Gesteund door groep /

therapeuten? 8.6
• Partners 

– tevreden? 7.5
– Bruikbaar? 6.5



Effect van behandeling na 
afronden hele behandeling 

• Behandelgroep in vergelijking met 
controlegroep beter op geheugentaken

• Geen duidelijk effect op psychologische 
en sociale vragenlijsten die naar een 
toestand vragen

• Tussen de 40 en 60% van de 
behandelde groep geeft verbetering aan 
in relatie partner / kinderen / hobby's



Knelpunten

• Effect zwakt na enkele maanden af
• Geen bijeenkomsten voor de partners
• Reisduur
• Afkeuringprocedures



Conclusie

• Behandeling heeft positief effect
• Behandeling voorziet in behoefte
• Vooral cognitieve strategietraining effectief
• Effect niet blijvend: herhaling en oefening 

nodig
• Partners moeten betrokken worden



10 jaar behandeling

Wie er meewerkten:

Ingrid Baveld-Vogt, Ina Berg, Kim Beukenhorst, 
Joke Bruins,  Betto Deelman, Paul Emmelkamp, 
Rhody Haalboom, Hanneke Kessels, Joyce Kip, 
Ieke Visser, Ieteke de Vries, Ellie Wekking, 
Yvette Willemse


	Psychologische behandeling bij chronische toxische encefalopathie 
	10 jaar geschiedenis
	Prognose CTE-klachten hangt af van..
	Groepsbehandeling in twee delen
	Voorbeelden van disfunctionele  gedachten
	1: Accepteren en verwerken
	2: Cognitieve strategietraining
	Geheugenregels
	Opzet van een bijeenkomst
	Videofragment: bespreking kerndoel / huiswerk
	Resultaten Evaluatiestudie �(1998-2002)
	Tevredenheid met behandeling
	Effect van behandeling na afronden hele behandeling 
	Knelpunten
	Conclusie
	                     10 jaar behandeling�

