
Elektroconvulsie therapie
Een behandeling 
bij ernstige 
psychiatrische 
aandoeningen

Informatie voor patiënten

Elektroconvulsie therapie



Uw arts heeft met u de mogelijkheid 
van elektroconvulsie therapie (ECT) 
besproken. Ook hebt u uitleg gekregen 
over de therapie. Deze brochure geeft 
u aanvullende informatie over ECT-
behandeling bij GGZ inGeest.

Ik had natuurlijk liever geen behandeling 

nodig gehad, maar ik ben blij dat de ECT mij 

heeft kunnen helpen.
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Wat is ECT?
ECT passen we toe bij mensen met specifieke psychiatrische 
aandoeningen. Het gaat hierbij meestal om ernstige 
stemmingsstoornissen waarbij medicijnen weinig of geen effect hebben. 
Soms zijn er andere redenen om ECT te adviseren. Uiteraard wordt dit 
uitgebreid met u besproken. De behandeling duurt gemiddeld 6 weken. 
Meestal bent u gedurende die periode op een van onze afdelingen 
opgenomen. Een klein deel van de patiënten kan ook ECT vanuit de 
thuissituatie krijgen. Tijdens deze periode behandelen we u tweemaal 
per week. Bij ECT gaat u volledig onder narcose. Vervolgens wekken 
we met een kleine hoeveelheid stroom een epileptische aanval op. Dit 
noemen we een insult. Deze duurt maar enkele minuten. Kort daarna is 
de narcosemedicatie uitgewerkt en wordt u weer wakker.
Het effect van dit insult zorgt voor een vermindering van depressieve of 
psychotische klachten.

Vooronderzoek
Het is belangrijk om voor de start van de ECT uw lichamelijke gezondheid 
te onderzoeken. Dit vooronderzoek bestaat uit:
• een lichamelijk onderzoek;
• een bloedonderzoek;
• een ECG (hartfilmpje); 
• eventueel een foto van hart en longen of een scan van de hersenen. 

Na beoordeling door uw afdelingsarts beoordeelt ook de anesthesist uw 
gegevens en –indien nodig- ziet hij u nog voor de behandeling. 
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Eén dag van tevoren
Op de avond voor de behandeling neemt u samen met de verpleegkundige 
de voorbereidingen door. Het is voor de behandeling belangrijk dat u uw 
haren wast. We kunnen u hierbij eventueel helpen. Na 12 uur ’s avonds 
mag u niet meer eten, maar wel thee, water of limonade drinken. Tevens 
bespreekt de arts het medicatiebeleid met u.

De dag van de behandeling
Uw verpleegkundige voert eerst nog een aantal controles bij u uit, zoals 
bloeddruk en hartslag. Hij of zij brengt u vervolgens naar de ECT-afdeling. 
Daar wordt u voorbereid op de behandeling en maakt u kennis met het 
team dat de behandeling uitvoert. Dit team bestaat uit:
• een anesthesist en een anesthesieverpleegkundige van VUmc;
• een psychiater en een verpleegkundige van GGZ inGeest.

Houdt u rekening met het volgende:
• Draag comfortabele, ruimvallende kleding. 
• Ga voor de behandeling nog even naar het toilet. 
•  U mag minimaal 6 uur voor de behandeling niet meer eten en tevens 

geen niet heldere dranken drinken. Denk hierbij aan melk of koffie.
•  Tot twee uur voor de behandeling mag u thee, water of limonade 

drinken, daarna niet meer. Na de behandeling kunt u weer een maaltijd 
gebruiken.

•  Rookt u? Dan is het is belangrijk om minimaal twee uur van te voren 
niet meer te roken. 

•  U mag geen make-up, nagellak, gebitsprotheses, bril en contactlenzen 
en/of sieraden dragen. Deze kunt op uw kamer achterlaten. Er zijn 
hiervoor ook kluisjes op de ECT afdeling.
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Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
1  Voorafgaand aan de behandeling:

 •  krijgt u plakkers voor hartcontrole op de borst, een bloeddrukmeter om 
uw arm en een zuurstofmetertje aan een van uw vingers; 

 •  krijgt u een infuus in uw hand of arm voor de toediening van de 
narcose; 

 • krijgt u een band om uw onderbeen; 
 •  brengen we plakkers aan op uw hoofd om uw hersenactiviteit tijdens de 

behandeling te registeren (EEG); 
 •  brengen we elektroden op uw hoofd aan voor de feitelijke ECT-

behandeling.
2  De anesthesist geeft u via het infuus een kortdurend 

  slaapmiddel.
3  Zodra u onder narcose bent, krijgt u een spierverslappend medicijn 

toegediend. Zo is uw lichaam tijdens de behandeling ontspannen en 
merkt u zelf niets van de behandeling. 

4  De psychiater geeft u een aantal seconden een stroomstootje via de 
elektroden op uw hoofd. Dit veroorzaakt een epileptisch insult. Dit duurt 
ongeveer 1 à 2 minuten. 

5  Een paar minuten hierna wordt u weer wakker. Vervolgens wordt u 
naar de uitslaapkamer gebracht waar u enige tijd blijft. Uw hartslag en 
bloeddruk worden regelmatig gecontroleerd. 

6  Als u goed wakker bent en alle controles zijn goed, wordt u voorbereid om 
terug naar uw eigen kamer te gaan.

Terug op uw kamer
Een verpleegkundige brengt u terug naar uw kamer. Het is van belang om 
hier nog een uur in bed te blijven liggen om de toegediende medicijnen te 
laten uitwerken. De controles worden nogmaals gedaan. Als u voldoende 
uitgeslapen bent, krijg u een maaltijd. In de loop van de middag kunt u 
weer deelnemen aan het programma van de afdeling.
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1  Wat zijn de bijwerkingen van de ECT?
In het algemeen is ECT veiliger dan de reguliere medicatie. 
ECT kan echter enkele bijwerkingen hebben. De meest 
voorkomende zijn lichte hoofdpijn, misselijkheid, spierpijnen 
en tijdelijke verwardheid vlak na de behandeling. In de periode dat u 
behandeld wordt met ECT kunt u last krijgen van geheugenklachten. 
Deze klachten gaan over als de ECT behandeling is gestopt. 
Een klein deel van de patiënten ervaart langere tijd na het stoppen 
van de ECT geheugenklachten. Wat hierbij opvalt is dat onderzoek 
waarbij geheugenklachten voor en na ECT gemeten worden er 
geen verslechtering in het geheugen lijkt plaats te vinden, terwijl 
uit onderzoek waarbij aan patiënten gevraagd wordt hoe zij 
geheugenklachten na ECT ervaren een deel van deze patiënten aangeeft 
last te blijven houden van geheugenklachten. 

2  Is medicatieafbouw noodzakelijk?
Het kan belangrijk zijn om voor of tijdens de opname uw medicijngebruik 
af te bouwen. Dit omdat sommige medicijnen de behandeling moeilijker 
uitvoerbaar maken, met name slaap- en rustgevende medicatie. Uw 
behandelend arts kan u hierover meer informatie geven.

3  Alleen met uw toestemming
Wij vinden het belangrijk dat u het eens bent met uw behandeling. We 
beginnen een behandeling pas nadat u zelf hiervoor toestemming hebt 
gegeven. Bent u zelf te ziek om toestemming te geven, dan kunnen 
we met uw naasten overleggen. U hebt altijd de mogelijkheid om uw 
toestemming weer in te trekken.

4  Wat gebeurt er na een behandeling met ECT?
Na het afronden van de ECT-behandeling wordt een nabehandeling met 
medicatie aan u geadviseerd. Dit omdat de kans op terugkeer van uw 
klachten zeer groot is als er geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen. 
Het instellen op deze medicatie gebeurt ten dele tijdens de opname. Uw 
verdere behandeling wordt door uw ambulant psychiater georganiseerd.

5
 weetjes
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Mocht u in de toekomst toch weer klachten krijgen, dan is een 
nabehandeling met ECT gedurende een langere termijn en met een lagere 
frequentie, dus minder vaak, een mogelijkheid. Deze onderhoud-ECT 
wordt, mocht dit ter sprake komen, uitgebreid met u besproken.

5  Voorlichting
Tijdens uw verblijf op de opnameafdeling krijgt u voorlichting over de 
ECT. Er is ook een voorlichtingsfilm die u kunt bekijken. U vindt deze op 
www.ggzingeest.nl/elektroconvulsietherapie-ect

Contactgegevens
Voor vragen over de behandeling kunt u terecht bij uw behandelend arts, 
de ECT-verpleegkundige of een verpleegkundige van ouderenpsychiatrie.

Heeft u vragen, bel of mail gerust! We zijn telefonisch bereikbaar op 
werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur. U hoort van ons waar u terecht 
kunt als u buiten kantooruren hulp nodig heeft .

ECT, ouderenpsychiatrie
Amstelveenseweg 589
1080 JC Amsterdam
T (020) 3016 953 
E ECT@ggzingeest.nl
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Ieder mens is uniek. De aanpak naar herstel dus ook. Met die 
kennis biedt GGZ inGeest gespecialiseerde psychiatrische 
zorg. Aan jongeren, volwassenen en ouderen. Met oog voor 
hun persoonlijke situatie en naaste omgeving. Afgestemd op 
lichaam en geest en volgens de nieuwste inzichten.

GGZ inGeest, samen op eigen wijze

GGZ inGeest
Postbus 74077 
1070 BB Amsterdam
www.ggzingeest.nl
maart 2021
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