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Functie meting van CNS  

 Invasief – vb electrocorticografie. 

 Niet invasief: 

 (f)MRI: Blood Oxygen Level Dependent MRI 

 Traag, hoge resolutie (100 000 voxels per brein…) 

 Zeer dure machine, zeer tijdrovend, soms beangstigend 

 Pet, Spect: 

 Traag, geen functioneel beeld 

 Digitaal EEG: 

 Snel (hoge tijdsresolutie) 

 Goedkoper, niet invasief, mobiel 

 Minder ruimtelijke resolutie 

 

 



Zwaktes ? 

 De methodieken zijn zeer gesofistikeerd 

 Zeer nauwkeurig 

 Reproduceerbaar 

 Maar “mappen” niet naar de psychiatrische diagnostiek (eigenlijk: 

syndromatologie) 

 Identificatie van het probleem: de zwakte zit in de psychiatrische 

diagnostiek. 

 Antwoord ?: 

 Psychiatrische diagnostiek mappen naar functionele onderzoeken ? 



Quantitatief EEG 

 EEG is een continu signaal 

 Niet mathematisch analyseerbaar met huidige middelen 

 AD-conversie (vgl: MP3) als oplossing 

 Digitalisatie houdt in een “bemonstering” van het signaal 

 Monsters of metingen worden genomen met bepaald tijdsinterval, vb  

 Vb 256 metingen per seconden 

 En met een bepaalde resolutie 

 Vb. 12 bits  

 resolutie van 1 deel op 2^12 of 4096 

 =0.2 µV bij 1000 µV full scale 





Normaal fft beeld 





Hypernormaal eeg (bron: een collega…) 





Ruw EEG: 
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Twee seconden – één kanaal 

Dicontinu karakter wordt zichtbaar: interpolatie tussen 

meetpunten. 



Digitalisatie: een tiende seconde 

(zonder interpolatie – geïsoleerde meetpunten 



Voordelen van QEEG vs Papier 

 Opslaan en terugvinden is eenvoudiger 

 Transfer en uitwisselen van data  

 Montages kunnen aangepast na registratie 

 Filter settings kunnen aangepast na registratie 

 Analyse methodes zijn vrijwel onbegrensd 

 Papier is beperkt tot “eyeballing” 



Analyse van digitaal EEG 

Amplitude 

Frequentie 

Fase 

…In functie van de tijd 

…In functie van de ruimte 

 ...En combinatie hiervan 

 



Fase verschil: illustratie 



Analyse: Tijd en amplitude: ERP’s  

 Stimulus - Respons 

 Meetbare respons<<<achtergrond activiteit (“ruis”) 

 Averaging: 

 “punt per punt” optellen en delen door aantal trials 

 Tijd gerelateerde respons wordt bewaard 

 Niet gerelateerde respons wordt weggemiddeld 

 

 



Theoretische demonstratie 

Stimulus 



Overspoeld door ruis 

Signaal verdrinkt totaal in de ruis 



Honderd repetities: 



Duizend repetities 



Tienduizend repetities 



Praktische toepassingen: 

 Unimodaal stimulatie P300 

 Auditory 

 Visual 

 Multimodaal stimulatie P300 

 Gecombineerde auditieve/visuele 

 Mismatch negativity 

 Error related negativity 

 Loudness dependent auditory evoked potential 

 Motor readiness potential 

 Andere… 



Voorbeeld: DD schizo vs affectieve 

psychose MMN in state space 
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Frequentie analyse : Fourier Transformatie 



De Fourier transformatie 

 Fourier (naar Joseph Fourier 1768-1830) is de hoeksteen van alle 

andere analyses 

 Zonder Fourier geen beeldvorming, geen MRI, geen fMRI, geen 

signaal analyse, niks. 

“Elk discreet signaal in de tijd kan 

ondubbelzinnig worden geschreven als 

een samenstelling van oscillerende 

functies, en omgekeerd”. 

 Bepaald worden “grootte” van elke frequentie 

componte, en “fase”. 



Voorbeeld samenstellen signaal: 

drie sinusfuncties 



Som van de drie sinus functies: 



Frequentie curve van de (F)FT 



Fourier transformatie: 

eigenschappen 
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Implicaties: maximale resolutie en frequentie 



Resultaat FFT voor k=“1” 

Reëel deel 

Imaginair deel 

Imginair deel 



Harmonische voor k=3 



Basis feiten over (F)FT 

 De “grondtoon” heeft een frequentie van 1/lengte van 

het tijdssegment (zonder de 0de – de gemiddelde). 

 Segment van 2 seconden: grondtoon van ½ Hz 

 De “resolutie” in frequentie gaat in incrementen van 

dezelfde waarde (1/2 Hz voor 2 sec sample lengte) 

 Consecutief: 1/T,2/T,3/T of, bij 2 sec: 0.5 Hz,1 Hz, 1.5 Hz… 

 De maximale meetbare frequentie is ½ van de 

bemonsteringsfrequentie. 

 Vb/ 256 metingen per seconden, maximaal meetbare oscillatie 

is 128 Hz (“k” gaat verder tot 255,maar de frequentie neemt 

weer af). 



Voordelen van Fourier 

transformatie 

 Perfect kwantificeerbare frequentie componenten 

 Benaderbaar met kwantitatieve (statistische) technieken 

 Bepaling van faseinhoud (!) 

 Bepaling van fase koppeling tussen verschillende zones 

(elektroden) 

 Bepaling van frequentie correlatie tussen verschillende 

gebieden 

 



Concreet voorbeeld: AD 

Normaal Alzheimer 



Toepassingen gecombineerde 

analyses 

 Tijd-frequentie analyse 

 Spectraal Coherentie bepalingen in ruimte en tijd 

 Granger causaliteit 

 Fase (en afgeleiden) koppelingen in ruimte, tijd 

 Entropievormen en onderlinge informatie  

 Netwerk eigenschappen (“small world”) 

 Source analyse: Loreta, Dipole,  

 Independent component analysis… 

 AI analyses (neuronaal netwerken, beslissingsbomen, support vector 

machines…) 

 



Toepassingsgebieden 

 Differentiaal diagnose van 

 AD versus LBD versus MCI versus FTD 

 Pseudodementie vs Dementie 

 Parkinson dementie versus Lewy body 

 Bipolair versus schizofrenie 

 Predictie van behandelingsrespons: 

 Op ssri’s in depressie 

 Op AchI in AD  

 OP antipsychotica in schizofrenie 

 Identificatie van 

 Trait markers schizofrenie 



Praktijkvoorbeeld: “Automatiseren 

van Alzheimer Dementie diagnose” 

 EEG van AD patiënten wordt gedigitaliseerd 

 Via Fast Fourier transformatie 

 Extractie van frequentie spectra 

 Extractie van koppeling tussen verschillende gebieden via coherentie 

 Extractie van “piek” frequenties 

 Analyse via een support vector machine 

 Resulteert in een gemakkelijk te hanteren regel: EEG wordt 
ingevoerd, waarschijnlijkheid van AD wordt automatisch 

weergegeven. 

Trambaioli L R, Lorena A.C., et al “Improving Alzheimer’s disease diagnosis with Machine Learning Techniques”, 

Clinical EEG and Neurosciences, Vol 42;3 July 2011,160-165.   



Voorbeeld 2: predictie 

(non)respons behandeling 

 Toepassing van combinatie van 

 EEG 

 Fourier transformatie van het EEG 

 Analyse van de wederzijdse verbondenheid van electrode sites 

 Graph theoretisch model  

 Met als doel: 

 Kunnen de “connectiviteitseigenschappen van het CNS van de 

schizofrene patiënt iets leren over behandelbaarheid ?”. 

 Studiepopulatie: responders versus non responders op neuroleptica 

(excl. Clozapine) 



Graph theorie 



Voorbeeld van een graph met de 

verbindingen in theta band bij 

schizofrene patiënt 



Conclusies: 

 Bij logistisch regressie model: 

 Behandelings respons geregresseerd op cluster coefficient in delta 

en beta  en graph densiteit in theta geeft het beste model 

 Result: 

 Correcte voorstpelling in 93 procent van de gevallen 

 Positief predictieve waarde 90 %: indien boven cutoff in de regressie 

de waarschijnlijkheid van therapie resistentie is 90 procent 

 

 Negatieve predictieve waarde 70 %: indien onder de cutoff de 

waarschijnlijkheid van goede respons op behandeling is 0.7. 



Nog een overzicht van enkele 

successen in EEG functie analyse 






