De behandeling

hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of lichte

De anesthesioloog brengt u onder narcose

verwardheid ervaren. Deze klachten gaan

en geeft u medicijnen om de spieren te

vanzelf over. Indien nodig krijgt u vooraf

verslappen. Vervolgens wekt de psychiater

een pijnstiller of naderhand iets tegen

door middel van een kort elektrisch

misselijkheid of verwardheid.

stroomstootje een epileptische aanval op
via de elektrodes op uw hoofd. Dit duurt

Geheugenklachten

gemiddeld 20 tot 60 seconden. Omdat uw

Sommige patiënten hebben na de

spieren verslapt zijn, is deze aanval maar

behandeling tijdelijk last van het geheugen.

zeer beperkt merkbaar aan het lichaam.

Vooral gebeurtenissen uit de periode
rond de ECT-behandelingen worden vaak

Na de behandeling

slecht onthouden. Als de ECT is afgerond

Na ongeveer tien minuten is de

verdwijnen de inprentingsstoornissen

spierverslapping uitgewerkt. U komt

(problemen om nieuwe informatie te

langzaam weer bij uit de narcose en wordt

onthouden) meestal binnen enkele dagen

op de verkoever bewaakt. Zodra u goed

tot weken. Soms duurt het langer. Er kunnen

wakker bent wordt het infuus verwijderd

soms ook gaten in het autobiografisch

en gaat u terug naar de afdeling. Op de

geheugen ontstaan; dit betekent dat

afdeling wordt nogmaals u bloeddruk en

sommige feitjes of gebeurtenissen van

temperatuur gemeten. U krijgt een ontbijtje

langer geleden uit het geheugen gewist

aangeboden.

kunnen zijn. Hier staat tegenover dat
we veel vaker zien dat het denken en

Mogelijke bijwerkingen

onthouden juist duidelijk verbetert door het

Uit onderzoek is gebleken dat ECT een

opknappen van de depressie.

Elektroconvulsietherapie
Informatie voor patiënten

uiterst veilige behandeling is. Geen enkele
behandeling onder narcose is echter vrij

Toestemming

van risico’s. Zo bestaat er een zeer gering

De behandeling wordt pas uitgevoerd

risico op een allergische reactie op de

als u daar zelf toestemming voor hebt

narcosemiddelen, hoge bloeddruk of

gegeven door het toestemmingsformulier

hartritmeproblemen. Deze risico’s wegen in

te ondertekenen. U kunt uw toestemming

de meeste gevallen echter niet op tegen de

altijd weer intrekken. Alleen in zeer ernstige

gevolgen van het onbehandeld laten van de

en levensbedreigende situaties wordt

depressie.

ECT (binnen daarvoor geldende wettelijke

In het algemeen wordt ECT goed

kaders) soms zonder toestemming van de

verdragen. U kunt na een behandeling enige

betrokken patiënt toegepast.
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