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Dit proefschrift behandelt een aantal onderwerpen met betrekking tot de diagnostiek en de 

psychologische behandeling van Chronische Toxische Encephalopathie (CTE), een syndroom van 

cognitieve en neurasthene klachten dat wordt toegeschreven aan langdurige blootstelling aan 

organische oplosmiddelen. Blootstelling aan oplosmiddelen wordt geassocieerd met problemen 

in de aandacht, het geheugen, de executieve functies en visueel-ruimtelijke vaardigheden, en 

met vermoeidheid, affectlabiliteit en stoornissen in de impulscontrole. Ondanks het feit dat er 

in de laatste decennia internationale criteria zijn gekomen t.a.v. de diagnostische classificatie 

van CTE, en dat aanbevelingen zijn gedaan voor neuropsychologische “kern-batterijen”, is de 

vraag of de langdurige blootstelling aan lage doses neurotoxische stoffen schadelijke effecten 

heeft nog steeds controversieel. 

Slechts een klein gedeelte van de mensen die werkzaam zijn met oplosmiddelen krijgt ook 

klachten. In de klinische praktijk is het moeilijk om te bepalen of de cognitieve en emotionele 

klachten van een patiënt het gevolg zijn van blootstelling aan oplosmiddelen. Meestal is het 

neurologisch of neurofysiologisch onderzoek niet afwijkend. De diagnose CTE is een diagnose 

per exclusionem, gebaseerd op consensus in een multidisciplinair team. Neuropsychologisch 

onderzoek is daarbij van essentiële betekenis, maar de differentiaaldiagnostiek van CTE is vaak 

lastig. Veel patiënten zijn bovendien verwikkeld in procedures in het kader van een arbeidson-

geschiktheidsbeoordeling of een aansprakelijkheidsstelling van hun bedrijf. Het aggraveren van 

cognitieve problemen (onderpresteren) bij neuropsychologisch onderzoek zou daarom in deze 

patiëntengroep een probleem van betekenis kunnen zijn.

Dit proefschrift is verdeeld in drie secties. Na een algemene introductie in de gedragsaspecten 

van de neurotoxicologie (hoofdstuk 2), is de tweede sectie (hoofdstuk 3 – 5) gewijd aan de 

diagnostiek van CTE, en de derde sectie (hoofdstuk 6 en 7) heeft betrekking op de psychologische 

behandeling van patiënten met de diagnose CTE. In de discussie tenslotte worden de belangrijkste 

bevindingen en de implicaties van de studies meer in het algemeen besproken.

In hoofdstuk 2 worden de neuropsychologische gevolgen van (beroepsmatige) blootstelling 

aan oplosmiddelen beschreven in relatie tot diagnostiek en behandeling. Aan de orde komen 

organische oplosmiddelen, pesticiden, zware metalen, en alcohol.

De eerste empirische studie in dit proefschrift (hoofdstuk 3) is gericht op de prevalentie van 
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onderpresteren in een Nederlandse patiëntengroep verwezen met mogelijke CTE. Als er sprake 

is van onderpresteren kunnen de resultaten van andere neuropsychologische tests niet meer 

betrouwbaar worden geïnterpreteerd, en daarom moet onderpresteren worden uitgesloten als 

mogelijke verklaring voor slechte testprestaties. Deze studie had betrekking op 184 mensen 

die werden onderzocht in verband met eventuele CTE. Alle patiënten waren door huisartsen, 

bedrijfsartsen of Arbo-diensten verwezen naar één van de twee locaties van het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten in de jaren 1998 tot 2000. Complete gegevens waren beschikbaar 

voor 145 personen. Al deze personen deden mee aan een multidisciplinair onderzoek, inclusief 

een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek. In dit onderzoek waren twee tests opgenomen 

die specifiek gericht zijn op het achterhalen van onderpresteren (effort tests), de Amsterdam 

Short Memory Test (ASTM; Schmand et al., 1999), en de Test of Memory Malingering (TOMM; 

Tombaugh, 1996). Kenmerkend voor deze tests is dat ze heel moeilijke geheugentaken lijken, 

maar in feite zeer goed uitgevoerd kunnen worden zelfs door mensen met hersenletsel. Berekend 

werd het percentage van de onderzoeksgroep met lage scores op de TOMM en de ASTM, waarbij 

de cut-off score werd gebaseerd op een specificiteit van 99%.

Slechts 54% van de patiënten bleek zich voldoende in te zetten op beide “efforttaken”. 

Negentien procent had lage scores op beide tests, en 45 procent had lage scores op minimaal één 

van de tests. Wanneer de geadviseerde cut-off score voor de ASTM zou zijn gebruikt, zou maar 

liefst 75% van de patiënten als onderpresterend uit de bus zijn gekomen. De twee efforttests 

verschilden behoorlijk van elkaar wat betreft het percentage onderpresteerders, maar bleken wel 

hiërarchisch met elkaar samen te hangen: bijna alle patiënten met lage TOMM scores hadden 

ook lage scores op de ASTM, terwijl lage scores op de ASTM lang niet altijd samengingen met 

lage TOMM-scores. Dit wijst erop dat beide tests hetzelfde concept lijken te meten. 

Efforttaken zijn moeilijk te valideren. Er is geen gouden standaard voor onderpresteren en 

daarom kunnen we niet met zekerheid nagaan of iemand onderpresteert of niet. Wel kunnen 

we nagaan wat de “constructvaliditeit” van een effort test is, dat is de mate waarin een test meet 

wat hij pretendeert te meten. Constructvaliditeit kan worden aangetoond wanneer de prestatie 

op een test correleert met die op een andere test die dezelfde meetpretentie heeft, wanneer de 

testprestatie correleert met externe aanwijzingen voor het construct en juist niet correleert met 

variabelen die niet samenhangen met het construct.

In hoofdstuk 4 wordt een onderzoek naar de constructvaliditeit van acht efforttaken 

beschreven: twee specifieke tests (ASTM en TOMM), en zes aanwijzingen vanuit neuropsycho-

logische tests  (VLGT, Warrington Recognition Memory Test for Faces (RMT), de Trail Making 
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Test (TMT) en de cijferreeksen-verschilscore). De studie is gebaseerd op 424 Nederlandse 

patiënten met een eventuele CTE. Onderzocht werd of de maten met elkaar gecorreleerd waren, 

of ze gecorreleerd waren met externe aanwijzingen voor het construct (zoals het verwikkeld 

zijn in een juridische of uitkeringsprocedure), en of ze niet gecorreleerd waren met variabelen 

die ook geen verband zouden moeten houden met het construct (zoals duur en ernst van de 

blootstelling). 

Bij een dergelijk onderzoek naar relaties tussen een aantal aanwijzingen voor 

onderpresteren is het niet verstandig om een conventionele correlatieprocedure te gebruiken. 

Een lage correlatiecoëfficiënt zou evengoed een verschil in de frequentieverdeling van deze 

nonparametrische variabelen kunnen reflecteren, als een minder dan optimale correlatie. Om 

dit probleem te omzeilen werd  een Mokken-analyse toegepast, een statistische techniek die 

is ontwikkeld binnen de moderne item-respons theorie en die wordt gebruikt om mogelijke 

hiërarchische structuren te analyseren in een verzameling items die beogen hetzelfde construct 

te meten. 

Uit de Mokken-analyse bleek dat, met uitzondering van de cijferreeksen-verschilscore, de  

diverse aanwijzingen de verwachte intercorrelaties  vertoonden; zij  konden worden beschouwd 

als voldoende schaalbaar en betrouwbaar (schaal-H = .38, Rho. = 71). Wanneer de analyse beperkt 

werd tot die drie maten met de hoogste item-H (de ASTM, de TOMM en de RMT correleerden het 

hoogst met de totale schaal), nam de schaal-H toe tot .57 met een rho =.70.

De aanwijzingen vertoonden een  duidelijke  hiërarchie: bijna alle patiënten met lage scores 

op de RMT hadden ook lage TOMM en ASTM scores, en alle patiënten met lage TOMM scores 

hadden ook lage ASTM scores. Lage ASTM scores gingen echter lang niet altijd samen met lage 

scores op de TOMM en de RMT. De ASTM bleek dus de meest sensitieve test om zelfs gering 

onderpresteren op te sporen, terwijl een zeer lage score op de RMT bijna nooit voorkomt maar 

zeer indicatief is voor onderpresteren.

De ASTM, de TOMM en de RMT waren ook alledrie significant gecorreleerd met  het in 

procedure zijn of niet, wat beschouwd kan worden als ondersteuning van de constructvaliditeit 

van deze maten. Ernst en duur van de blootstelling zouden juist niet gecorreleerd moeten zijn 

met de indices. Blootstellingsduur bleek alleen significant gecorreleerd te zijn met Trails A en 

B, de beide indices die de laagste correlatie vertoonden met de totale schaal. Blootstellingsernst 

correleerden significant met vier van de zeven indices: de TOMM, de VLGT-indices en de RMT, 

maar niet met de ASTM.

De implicatie van deze studie voor de klinische praktijk is dat de ASTM gebruikt kan worden 

om onderpresteren uit te sluiten: als de scores op de ASTM normaal zijn, kan onderpresteren 
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worden uitgesloten als verklaring voor zwakke prestaties op andere neuropsychologische tests. 

Als de score op de ASTM zwak is, is het verstandig andere methoden te gebruiken, zoals de 

TOMM en de RMT, teneinde een meer overtuigend beeld te krijgen. 

In hoofdstuk 5 werden de psychologische symptomen en het neuropsychologisch profiel 

onderzocht van een grote groep van 504 patiënten met eventuele CTE, waarbij alternatieve 

verklaringen voor hun klachten werden uitgesloten, inclusief onderpresteren. Bovendien werd 

het verband onderzocht tussen enerzijds blootstellingsparameters en anderzijds psychologische 

symptomen en neuropsychologische afwijkingen. Onderpresteren werd geoperationaliseerd door 

de totaalscore op de drie indices die in de vorige studie de best schaalbare en meest betrouwbare 

indicatie bleken van onderpresteren: de ASTM, de TOMM en de RMT. De patiënten werden 

geëxcludeerd als zij op één of meer van deze tests een score behaalden onder de cut-off score 

zoals aanbevolen in de handleiding, of (in het geval van de RMT) in een eerdere validatiestudie 

naar onderpresteren. Op deze manier werd een groep van 115 patiënten verkregen  bij wie er geen 

enkele twijfel was aan de inzet. Om het grote aantal variabelen en het daarmee verband houdende 

aantal statistische vergelijkingen te verminderen werden de neuropsychologische testscores 

gecombineerd tot gestandaardiseerde somscores, één somscore voor elk neuropsychologisch 

domein. De domeinscores van de onderzoeksgroep werden vergeleken met de scores van een 

op leeftijd, sekse en opleidingsniveau gematchte controlegroep van mensen werkzaam in een 

vergelijkbaar beroep (de bouw), waarin geen sprake is van blootstelling aan oplosmiddelen. 

Psychologische klachten werden geïnventariseerd middels de SCL-90. De patiëntengroep 

bleek significant meer klachten te hebben op alle schalen van de SCL-90 en presteerde 

significant slechter dan de controlegroep op taken die betrekking hadden op de snelheid 

van informatieverwerking en geheugen en leren. Wanneer gekeken werd naar individuele 

prestaties bleek een klein percentage van de patiënten echt afwijkende scores (<5 percentiel) 

te hebben op cognitieve snelheid (11%) en geheugen (9%). Specifieke aspecten van de aandacht, 

taalvaardigheden en constructieve functies waren ongestoord. Er was een significante correlatie 

tussen blootstellingsernst en visueel motorische snelheid. 

Op de SCL-90 had 46% van de patiëntengroep abnormale scores op de somscore 

“psychoneuroticisme”, 65% rapporteerde klachten op het gebied van insufficiëntie van denken 

en handelen, 57% wat betreft somatisatie of somatische klachten, 41% op hostiliteit en 38% op  

depressie. Blootstellingsduur en –ernst waren significante voorspellers van insufficiëntie in 

denken en handelen. Blootstellingsduur was een significante voorspeller van fobische angst, 

depressie, sensitiviteit en slaapproblemen. 
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Kort samengevat toont deze studie een consistent beeld van subtiele psychologische en 

cognitieve problemen bij patiënten verdacht van CTE, als alternatieve verklaringen voor de 

klachten zorgvuldig worden uitgesloten. 

Het derde gedeelte van dit proefschrift was geheel gewijd aan de psychologische behandeling 

van patiënten met gediagnosticeerde CTE. 

Het doel van het in hoofdstuk 6 gepresenteerde literatuuroverzicht was om evidence-

based aanbevelingen te doen voor de (neuro)psychologische behandeling van CTE-patiënten. 

Helaas bleken er slechts zeer weinig, allemaal ongecontroleerde, evaluatiestudies te bestaan 

van psychologische behandeling bij CTE. Daarom werd de literatuurstudie uitgebreid naar 

evaluatiestudies van syndromen met een vergelijkbaar symptoomcluster van gerapporteerde 

geheugenproblemen, aandachtsproblemen, vermoeidheid en affectieve symptomen: het chronisch 

vermoeidheidssyndroom en het whiplash syndroom. De databases Pubmed en PsychLit werden 

systematisch onderzocht, evenals de literatuurreferenties van de aldus geselecteerde artikelen. 

De artikelen werden geclassificeerd op basis van hun onderzoeksdesign en “level of evidence”. 

Aldus werden zeven studies die betrekking hadden op de behandeling van CVS geclassificeerd als 

gerandomiseerd gecontroleerde studies met de sterkste bewijsvoering. Vijf studies evalueerden 

cognitieve gedragstherapie (CBT), één evalueerde een kortdurend instructief programma gebaseerd 

op cognitief gedragtherapeutische technieken, en één studie betrof een groepstherapie. Vier van de 

zes CBT studies concludeerden dat CBT effectiever was dan respectievelijk standaard medische zorg, 

steungroepen en ontspanningstraining.De CBT in deze studies was vooral gericht op het uitdagen 

van disfunctionele cognities over de heilzaamheid van rust en op het langzaam opbouwen van 

(lichamelijke) activiteit. Er was enig bewijs dat het veranderen van inadequate pijn-coping kon 

resulteren in cognitieve verbetering. Twee ongecontroleerde studies betreffende CTE evalueerden 

cognitieve strategietraining maar gaven inconsistente resultaten. 

De conclusie van dit review is dat een combinatie van technieken uit de cognitieve 

gedragtherapie en cognitieve strategietraining effectief zou kunnen zijn voor patiënten met 

CTE. Het veranderen van inadequaat vermoeidheids- en pijngedrag zou tevens de geheugen-  en 

concentratieproblemen kunnen verminderen, en cognitieve strategietraining zou zich direct 

kunnen richten op compensatie van cognitieve problemen die verband houden met CTE.

Gebaseerd op de resultaten van deze literatuurstudie werd een behandeling opgezet voor CTE 

patiënten die wordt geëvalueerd in hoofdstuk 7. De behandeling bestond uit 16 sessies, verdeeld 

in 8 sessies psychosociale therapie (PST), gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische tech-
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nieken, gericht op het veranderen van inadequate coping, en 8 sessies cognitieve strategietrain-

ing (CST) gericht op het aanleren van cognitieve strategieën om geheugen en aandachtsproblemen 

te compenseren. Het onderzoeksdesign was een gerandomiseerd gecontroleerd cross-over design 

met follow-up, waarin de volgorde van de therapieën afwisselde (per groep), en de totale effecten 

van de twee interventies werden vergeleken met de resultaten van een wachtlijstcontrolegroep. 

Uitkomstmaten waren zowel psychosociale als cognitieve variabelen. Ook de tevredenheid met 

de behandeling werd onderzocht. Om het grote aantal uitkomstvariabelen en zodoende het 

aantal benodigde statistische tests te beperken, en de betrouwbaarheid te vergroten, werden de 

scores gestandaardiseerd en gecombineerd in een aantal somscores.

Vier onderzoeksvragen werden geformuleerd:

1. Is de behandeling effectief? Is aan het einde van de behandeling, en bij de follow-up, de   

 behandelde groep meer vooruitgegaan op de uitkomstvariabelen dan de controlegroep?

2. Welke individuele factoren dragen bij aan het succes of het mislukken van de therapie?

3. Welke therapie, PST of CST, is meer effectief (conditie-effect)? Heeft de volgorde waarin de  

 behandelingen worden aangeboden invloed op het resultaat?

4. Hoeveel deelnemers vertonen verbetering op een criterium voor klinisch relevante   

 verandering?

Vijfennegentig patiënten werden uitgenodigd en accepteerden de behandeling. Er waren 

complete gegevens voor 84 patiënten.

Om de eerste onderzoeksvraag (is de behandeling effectief?) te kunnen beantwoorden, werd 

de behandelde groep als geheel vergeleken met de controlegroep. Globale schattingen van het 

behandelingseffect op de diverse uitkomstmaten werden verkregen door lineaire regressie- analyse 

met groepstoewijzing (behandeling versus controle) en baseline- waarden van de onafhankelijke 

variabelen als onafhankelijke variabelen. Na de behandeling bleek dat de behandelde groep in 

vergelijking met de controles vooruit was gegaan op de geheugentaken, en ook op een lijst met 

specifiek aan CTE gerelateerde klachten, maar meer problemen aangaf op de Sickness Impact 

Profile (SIP). Bij follow-up waren de verschillen niet langer significant. De behandelde patiënten 

en hun partners waren erg tevreden met de behandeling en een behoorlijk percentage patiënten en 

partners rapporteerden vooruitgang in psychosociaal en cognitief functioneren.

Om de tweede onderzoeksvraag (welke factoren dragen bij aan succes?) te beantwoorden werden 

de variabelen die a-priori als belangrijke confounders werden beschouwd (nl. onderpresteren 

en in-procedure-zijn) toegevoegd aan het lineaire regressiemodel. Mensen die in een procedure 

verwikkeld waren, bleken slechtere scores te hebben op vragenlijsten die betrekking hadden op 

acceptatieproblemen, voor CTE specifieke klachten, en op de SIP. Onderpresteerders bleken na 
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afloop van de behandeling minder te zijn verbeterd op de geheugenmaten. Binnen de behandelde 

groep waren de tevredenheid met de behandeling en de beoordeling van cognitieve vooruitgang 

lager voor de groep onderpresteerders.

Om de derde onderzoeksvraag (welke behandeling, PST of CST, is het meest effectief?) 

te beantwoorden, werden de verschillen tussen groep A (PST) en groep B (CST) geanalyseerd 

na het eerste gedeelte van de behandeling. Dit gebeurde door middel van multipele lineaire 

regressieanalyse met de uitkomstscores na het eerste gedeelte van de behandeling als continue 

uitkomstparameters, en baseline scores, behandel- versus controleconditie, onderpresteren en 

procedurele status als voorspellers. Om eventuele volgorde-effecten te onderzoeken werden 

dezelfde analyses uitgevoerd met de scores na de gehele behandeling en bij follow-up als 

uitkomstparameters. Na het eerste gedeelte van de behandeling rapporteerde de CST- groep 

een subjectieve verbetering in cognitief functioneren, vergeleken met de PST groep, en de CST 

groep presteerde ook objectief beter op de geheugentests. De PST groep was meer tevreden met 

de behandeling, maar rapporteerde ook meer somatische klachten. Er waren geen duidelijke 

volgorde effecten.

Om de vierde onderzoeksvraag (hoeveel individuen gaan vooruit?) te beantwoorden, werd 

het percentage individuen met een relevante verbetering in geheugenfunctioneren bepaald 

op basis van de “reliable change index”. Hierbij werd uitgegaan van de groep patiënten die 

zich bij het onderzoek goed inzetten, omdat onderpresteren de resultaten onbetrouwbaar 

maakt. Dertien (d.w.z. 32%) van de behandelde patiënten gingen vooruit, tegenover géén van 

de behandelde patiënten die onderpresteerden (n=16). Voor de controles waren deze cijfers 

respectievelijk 3 (13%) en 0. 

Tenslotte was hoofdstuk 8, de General Discussion, gericht op de meest centrale thema’s 

van dit proefschrift: het concept onderpresteren, de definiëring en diagnostiek van CTE, en de 

behandelmogelijkheden voor patiënten met de diagnose CTE.

Om kort te gaan kunnen we concluderen dat onderpresteren een vaak voorkomend verschijn-

sel is bij patiënten die worden aangemeld met een mogelijke CTE, hetgeen het neuropsychologisch 

onderzoek, en daardoor de diagnostiek van CTE, behoorlijk kan belemmeren. Een belangrijke 

implicatie van deze bevindingen is dat de ze voorgaand onderzoek naar neuropsychologische 

afwijkingen bij CTE kunnen ondermijnen, voor zover daar onderpresteren niet is meegenomen 

als factor van betekenis. In de klinische praktijk is het belangrijk dat specifieke tests naar 

onderpresteren worden opgenomen in internationale diagnostische richtlijnen voor CTE.

Als onderpresteren uitgesloten wordt als verklaring voor slechte testprestaties, blijkt dat 
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patiënten verdacht van CTE problemen hebben in de informatieverwerkingssnelheid en het 

geheugen en leren. Omdat de criteria om onderpresteren uit te sluiten zeer streng waren en de 

patiëntengroep bestond uit personen verdacht van, maar nog niet gediagnosticeerd met CTE, 

zou het kunnen dat de neuropsychologische problemen ten gevolge van CTE zelfs onderschat 

zijn.

De psychologische behandeling die in dit proefschrift is onderzocht kan nuttig zijn 

voor patiënten met CTE, met name de cognitieve strategietraining. De effectiviteit zou 

mogelijk kunnen worden verbeterd door de behandeling te verlengen, of door regelmatig 

“terugkombijeenkomsten” te organiseren waarin de deelnemers hun aangeleerde strategieën 

kunnen opfrissen en oefenen. “Effort” was een belangrijke voorspeller van het behandelresultaat.  

Mensen die onderpresteerden waren minder tevreden met de behandeling en profiteerden 

minder van de behandeling. Ondanks onze verwachtingen was de psychosociale behandeling, 

die zich richt op ineffectieve copingstijlen, niet succesvol voor deze groep.






