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Neuromeeting Beaune Jan. 2015 



Een jaarlijks (puur) neuro-

wetenschappelijk hoogtepunt 

• Cultureel 

• Amicaal 

• Oenologisch 

• Culinair 

 



Culinair ??? 

Currieworst met frieten ? 



Het verhaal achter de worst 

• 62 j dame. Op bezoek bij haar vriendin 

aan de Univ. 

• Bestelt s’middags “curryworst met friet” 

• Bizar ? Vreemd ?? 

• Ja, want al dertig jaar fanatiek vegetarier 

• Haar vriendin (psychiater) vindt haar wat 

verward en bradypsychisch en nodigt ze 

uit op haar neurolabo 



Diagnose ? 

• Hypoglycemie ? 

• Intoxicatie (anticholinergica) ? 

• Frust Cerebrovasculair accident ? 

• Beginnende dementie vb FTD ? 

• Electrolytenstoornis ? 

• Ketoacidose ? 

• ……… 



10 sec EEG 

Niet convulsieve 

status epilepticus 
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Een psychiatrische patiënte 
• Een jonge vrouw, 45 jaar is opgenomen wegens depressie. Haar 

ouders vertellen ons dat ze lerares wiskunde is en zich de laatste 
maanden soms wat vreemd gedraagt hoewel ze bleef les geven.  

• Een en ander wordt in verband gebracht met een recent 
afgesprongen verloving (na zes jaar)  

• Sindsdien is ze vaak afwezig, stil en teruggetrokken, soms verward 
(ethyl ?) en opvallend teruggetrokken. Ze eet nog amper. 

• In de kliniek spreekt de psycholoog van een fruste gemaskeerde 
catatonie (schizoaffectief), de verpleging van angst en depressie. 

• Ze reageert vaak bizar en afwezig maar schrikt gemakkelijk op bij 
geluid vb als de verpleging haar kamer betreedt. 

• Ze ontwikkelt complexe tics en gemanieerd gedrag met evenwel 
toenemend mutisme. Geen epilepsie. 
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Triphasic pseudoperiodic 

complexes 

Creutzfelt – Jacob (a human prion disease (BSE ?) 

I am a mean 

mad Cow 



Geschiedenis van het EEG 

 



1929, Hans Berger psychiater, 

vader van het EEG, schrijft in zijn 

dagboek….. 
“…may I succeed in developing a kind of mirror of brain 

function:  
the electroencephalograph.” 

Prof Dr Hans Berger Des Elektroenkephalogramm des Menschen 



1929 

2015 



We zijn veel verschuldigd aan 

Dr. Hans Berger, zoals hijzelf 

dat ook was voor zijn illustere 

voorgangers op wiens 

schouders hij kon leunen bij 

de ontwikkeling van zijn 

“Menschliches 

Electroenkephalogramm” 
Galvani 

Caton P. Beck Dubois 

Reymond 

Fleischl von 

Marxov 



Signal analysis 

Graph Theory 



“The EEG is a real time movie of  the 

preconscious and conscious processes of 

the human mind." 

Bob Thatcher 



The electroencephalogram represents a continuous curve, with continuous oscillations in 
which one can distinguish larger first order waves with an average duration of 90 
milliseconds and smaller second order waves of an average duration of 35 milliseconds  

We see in the electroencephalogram a  
concomitant phenomenon of the continuous  
nerve processes which take place in the brain, exactly as  
the electrocardiogram represents a concomitant phenomenon  
of the contractions of the individual segments of the heart. 

Hans Berger 



The electroencephalogram represents a continuous curve, with continuous oscillations in 
which one can distinguish larger first order waves with an average duration of 90 
milliseconds and smaller second order waves of an average duration of 35 milliseconds  

We see in the electroencephalogram a  
concomitant phenomenon of the continuous  
nerve processes which take place in the brain, exactly as  
the electrocardiogram represents a concomitant phenomenon  
of the contractions of the individual segments of the heart. 

Hans Berger 

From description  to explanation 



Geen sankt in eigen land… 

• 1934: Lord Adrian en Matthews repliceren de 

bevindingen van Dr. Hans Bergers (alfa rythme = 

Berger’s Rythme) 

 

• 1935: De eerste Noord Amerikaanse EEG-

publicatie door Dr. Herbert Jasper en Leonard 

Carmichael die eveneens  Berger’s “ hersengolven”  

kunnen optekenen op een eigen EEG- toestel nl 

een machine gemaakt door Howard Andrews, en 

electro ingenieur samen met Carmichael. 



Internationale erkenning was destijds 

kwestie van een   Happy New year 

 postkaartje 



Lift off 

W. Penfield & H. H. Jasper 

Erna & Frederick Gibbs 

William G. Lennox.  



Vooruitgang in neurowetenschap 

• Electrophysiologisch (1952 to Huxley & Hodgkin) 

• EEG was het symbool van deze periode 

• Het belang ervan is niet te onderschatten: 

“Hans Berger's invention of the 

electroencephalogram (EEG)  

is one of the most surprising, remarkable, and 

momentous developments 

 in the history of clinical neurology” 

 

David MILLET  

Department of Neurology, UCLA Medical Center, 

Los Angeles, California  



EEG evolving 

Einthoven 

Galvanometer 

Compact Solid State 

electronics 



EEG 

evolueert 

Single Channel Multi channel 

“Bulky” 
“Compact” 



Cognitieve Neurowetenschap 

vandaag 21 E 

Gazzaniga 

David Eagleman 

Eric Kandel 

Marco Catani Marsel Mesulam 

Ramachandran 



Mike Posner 

Cornelis Stam 

Roberto Pasquall Marqui 

Gyorgy Buzsaki 

Robert Thatcher 

Luiz Pessoa 





Kandel 

Kandel 

Gazzaniga 
Gazzaniga 

Gazzaniga 

Posner 

Eagleman 

Nunez 



Eagleman 

Gazzaniga 

Gazzaniga 

Gazzaniga 

Catani 



Gyorgy Buzsaki 



1970 2013 

Cognitieve Neuropsychiatrie 



Evolutie 

Figuur: In deze figuur is het aantal wetenschappelijke onderzoeken terug te 

vinden over de jaren heen naar neuromodulatie technieken zoals rTMS 

(links) en Neurofeedback (rechts). Deze technieken laten een sterke groei 

van het aantal onderzoeken zien, met name over de laatste jaren (data uit 

Scopus).  



Farmaindustrie haakt af ? 



Therapie van 1950 ( largactyl 

cloorpromazine) tot heden stagneert  

• Praten (psychotherapie): diverse 
therapeutische scholen en 
gedachtengoed (psychanalytisch versus 
gedragstherapeutisch) maar geen 
majeure doorbraken. Misschien meer de 
figuur van de therapeut(e) dan de 
therapieschool die het effect bepaalt ? 

 

• Pillen: bewezen maar beperkte 
effecten en veel 
neveneffecten(metabool 
syndroom…)  

 

Arts-patient relatie 



Tijd is rijp….. 

• Om al deze kennis van de neurocognitieve 
onderzoekslabo naar klinisch veld te 
brengen ten voordele van acute en 
chronische psychiatrische patienten, niet 
enkel op vlak van diagnose maar ook wat 
betreft therapie 

Duchene Bois de Boulogne 



Neuroplasticiteit 

EEG-network 

neurofeedback 

Training 

Neuromodulation 

Stimulatie 

Enhance or correct 

neuroplasticity 

Optimal 

Individual 

Therapy 



Great minds have brains to  
Dit is GEEN  

“Neurobiologie versus Psychotherapie”  

noch  

“Neuromodulatie vs Psychofarmacologie” 

 show  

maar een win-win verhaal waarin elke 
behandeling complementair verloopt in het 

kader van een blijvende zoektocht naar 
nieuwe, moderne en hopelijk  

 

betere behandelingsmodaliteiten ten 
voordele van de psychiatrische patient. 

Praten ? 

Pillen ? 





Before the era of medical imaging 

EEG was the only non traumatical way of 

opening a window on the brain in action. 



The big jump 

Analog 

EEG 

Digital 

qEEG 



AD conversion heeft de weg geopend naar 

multivariate digital signaal analyse (lineair 

en non lineair) van het EEG. 



Dit opent de weg naar 
• Spectraal analyse 

• (Fourier, wavelet,JTF)  

• Bron analyse (fi Loreta) 
met bron correllations en 
bron coherentie 

• Nieuwe tijdsdimensie 
parameters zoals phase 
shift and phase lock 
duurtijd. 

• Niet lineaire analyse 
(entropy, Information flow, 
graph theory en analyse 
van hersennetwerken. 



• De milliseconde tijd resolutie die het 
EEG in de onmiddellijke omgeving 
plaatst van de axonale en synaptische 
neurotransmissie en LFP opende niet 
alleen een venster op het brein maar 
vooral een “real time” venster.  

 



“The EEG is a real time movie of  the 

preconscious and conscious processes of 

the human mind." 

Bob Thatcher 
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CATON 

1875 University 

of Liverpool 
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First Picture of human  EEG  

Blood vessel 

Pravdisch-Neminsky EEG-trace 
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Dr. Hans Berger 

Jena University 

16/11/1924 

E.E.G 
...may I succeed and obtain my goal 

after more then 20 years work, the 

creation of a mirror of the brain.... 

 

The electroencefalogram 

Hans 

Berger 



Hans Berger: een Psychiater ! 
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E.E.G 
Electro- (electrical) 

Encefalo-(brain) 

Gram. (write down) 
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EEG: techniek 

• Passieve registratie op de 
schedeloppervlakte (scalp) van de 
electrische voltage verschillen in de 
hersenen.  

• Atraumatisch, goed getolereerd door 
patiënten en gemakkelijk te herhalen.   

• Functioneel onderzoek complementair aan 
andere imaging technieken zoals CT, MRI, 
PET-scan. 
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Data van  

Neuroanatomie 
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Data from 

Neuroanatomy 
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Data from 

Neuroanatomy 
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57 

Het EEG meet de electrische 

corticale synaptische veld 

activiteit (pyramidaal 

neuronen) 

• Een mini col neocortex (3 mm hoog/radius 
0.3 mm) bevat+/- 100 pyramidale cellen en  
+/- 1 millioen synapsen. 

• Een macro omvat1000 mini col (= 100.000 
Pyramidaal cellen) 

• We hebben de synchrone activiteit nodig 
van  600 macrocolommen om een meetbaar 
dipool te krijgen (6 cm2) 
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Synchronisatie 

• Zoals in een symphonisch orkest moeten de 

neuronen in fase werken (gesynchroniseerd) 

om een goede output te krijgen.  

• Amplitude of EEG= InF+√ NiF  

• InF: aantal neuronen in fase 

• NiF: aantal niet synchrone neuronen (uit fase). 
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Even rekenen 

• Een populatie van 10.000 neuronen. 

• 10% in fase (synchroon) 

• EEG: 1000 + SQRT 9000 = 1094 

•  Stel  10%  toename van synchronisatie 

• EEG: 2000+SQRT 8000: 2084 (+90%) 

• Een 10% toename van out-of-phase neuronen? 

• EEG 0000+SQRT 10000: 100 

• Het % van synchroon ontladende neuronen is 
de belangrijkste determinant van de EEG/ERP 
amplitude. 



Belang? 

• Bij (f)MRI meet men de metabole activiteit 

(BOLD-signaal) via de vascularisatie (over 

minuten) en die is dependent van het totaal 

aantal actieve neuronen. 

• EEG: vooral van het % synchrooon actieve 

neuronen.  

• Beide meten dus iets verschillend wat van 

belang kan zijn bij de interpretatie van 

gecombineerd fMRI/EEG onderzoek.  
60 
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Voor wie hierop dieper wil ingaan 

•  Paul Nunez 

(sec edition) 

• De “ bijbel” op vlak 

van Neuro-fysica 

van het EEG 
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All of 

biophysiology 

All of signal 

analysis 
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MEG enEEG meten ook niet 

hetzelfde  

• EEG synaptische electrische velden 

• MEG magnetische velden gegenereerd 

door axonale flow. 
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INTRACELLULAR: MILLIVOLT ORDER 
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INTRACORTICAL 



66 

SUBDURAL 
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ATTENUATIE ! 
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• In amplitude: factor 1000 -we hebben 

versterkers nodig (ampl) 

• In frequentie: hoge frequenties (cellulaire 

actie potentialen “spikes” ) verdwijnen en 

enkel de lage frequencies persisteren als  

EEG oscillaties: “low pass filter = high 

cut”. 

ATTENUATIE ! 
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Analog system 
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Brain oscillations 
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Spectrum van oscillaties 

Alfa 8-13 

Hz 

50-100 µV Occipital Rest 

Eyes 

closed 

Beta 20-30 5-20 µV Frontal Mental 

activity 

Theta 4-7 Hz 30-70 µV Temporal Young 

Delta 0-4 Hz 30-80 µV Diffuse Deep sleep 

Mu  9-10 

Hz 

30-60 µV Parietal Motor 

activity 
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Andere frequentieband distributies zijn mogelijk…. 



73 
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EEG registration 
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Electrical eye on the brain 
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While Medical Imaging has a fantastic 

spatial resolution  

EEG/ERP outperforms medical imaging in the time resolution 
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EEG Techniques 

Filter ! 
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10-20 System 
H. Jasper 

Montreal, 1950 
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Oneven index: Links 

Even Index: Rechts 

Fp: prefrontaal 

F: frontaal 

C: centraal 

P: parietaal 

T: temporaal 

O: occipitaal 
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Het 10-20 systeem begrijpen  

Sagittaal vlak 

• Men definieert drie vlakken: 

• Sagittaal: lijn Nasion-Inion 

met 3 punt markers: 

– Centraal punt (halfweg): Cz 

– 10% boven inition 

– 10% boven nasion 
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10-20  II: frontaal vlak 

• De frontale meridiaan 

– Van de linker tragus via 
Cz  tot de rechter tragus: 
(kraakbeen deel van het 
oor) 

– Op deze lijn twee 
markers: 

• 10% van de afstand boven 
de linker tragus. 

• 10 % van de afstand boven 
de rechter tragus 
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10-20 III: Horizontaal vlak 

• De horizontale 

meridiaan /lijn 

– Van supra nasion  

via de super 

tragus naar super 

inion 

– Langs beide 

zijden (rechts en 

links)  



10-20 

83 
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Registration 



85 

Techniek Aanbrengen van de electroden 

The EEG technieker is 

verantwoordelijk voor optimaal 

contact tussen huid en electrodes 

ten einde de weerstand zo laag 

mogelijk en stabiel te krijgen  

(Impedantie= weerstand tov 

wisselstroom ->  5-10K Ohm.  

Desquamatie van dode huidcellen 

en het aanbrengen van 

electrolytische gel is nodig voor 

een betere conductie en lagere 

impedantie 
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Een rubber helmpje 

(gefixeerd met velcrostraps 

onder de kin ) dient als een 

frame om de huidelectrodes 

te bevestigen (diverse 

systemen op de markt) 
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Variant Systems 

Rubber helmet 

Electrocap 
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De electrodes worden verbonden 

met de versterker 
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Hoeveel kanalen ? 

• Routine 19   

• Research en geavanceerde klinische testen: 64 -128 

• Toekomst:128-256 

• Maar: elk kanaal separate versterking (en AD conversie in 
digitale systemen) 

• Kost van de op-amp:  ~nr kanalen 

• Fixeren van 256 electroden op klassieke wijze is zwaar in tijd 
en werk. 

• Sommige electrocaps kunnen dit versnellen  (Geodesics, Inc). 

• “Droge” (gel vrije) electrodes zijn de toekomst 



Gel vrije systemen 

90 Wearable Sensors Inc (28,000$) 



Electrocap 
Geodesics 



92 
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EEG toebehoren 

Electrocaps and gel 

Electrodes 

(Ag/AgCl) 

Cable to ampli 
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Toebehoren 

• Electrode caps 

• Electroden (Ag/AgCl    Goud     Tin) 

• Gels et al 
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Most used caps 

• Easy Caps 

• Electro caps 

• Neuroscan Quick cap 

 

• Waveguard (ANT) 

• Hydrocel nets (EGI) 
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Easycap 

• http://www.easycap.de/easycap/index.htm 

 

Exists for 21, 36 en 78 Ch EEG 

http://www.easycap.de/easycap/index.htm
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Electro-cap 

http://www.electro-cap.com/ 
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Neuroscan Quick Cap 

proprietary 

http://www.neuroscan.com/landing.cfm 
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EGI: Hydrocel sensor nets 

http://www.egi.com/ 
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http://www.ant-neuro.com/ 
64, 128, 256 Ch 

Waveguard by ANT 

http://www.ant-neuro.com/content/images/waveguard_layout_256ch.png
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A simple and handy system 
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Extension for high density EEG 

• 20 20  (usefull is 17  X 17: 289 locations 

• Website Robert Oostenveld 

• Artikel Oostenveld 

http://oase.uci.kun.nl/~roberto/index.php/electrode/ 

5 % systeem 
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Extension of 10-20 system 

http://oase.uci.kun.nl/~roberto/index.php/electrode/ 

Bvb      het  5% system 
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Neurolabo: Flexiebel 

Rubber Combicaps systeem 

• Max (21 electrodes) 

• Non shielded 

• Zeer practisch (cf demo) 

• Adapteert gemakkelijk aan verschillende  

schedel“modellen” volumes en vormen 

• Snelle applicatiemethode is handig bij 

psychiatrische patienten (ontwikkeld door  Mr 

Rik Broothaers) 
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Welke types electroden ? 

• CAVE!!!! Niet alle electrodes zijn goed voor 

alle types onderzoekingen (vb ERP) 

• Voorkeur  Ag/AgCl electroden : altijd best! 

 

• Goud (chicke) en tin (goedkoop) : te mijden 

wegens drift en capaciteits effect. 



108 Silver and gold 

Ag/AgCl electrodes 
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Electrodes to headbox 

Headbox 
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Headbox naar de  versterker 

Oudere EEG machines 
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Controle knoppen per kanaal  
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Andere knoppen: meten van electrode impedanties. 
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Impedanties 
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Oudere multikanaals  EEG machines 

waren vrij indrukwekkend 
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Moderne  ampli’s zijn erg compact 

21 ch 

64 Ch 

128 ch (cascaded) 



Zeer compact en mobiel 
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Modern EEG labs 

Preparing sleep EEG 

F. Ferrerlaan 88a Gent (neurolab P.C dr guislain) 
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Welke 

electrode gel ? 

• Best deze met meest Cl  (meeste 

farbricanten hebben eigen type) 

• Wees patientvriendelijk en gebruik geen  “ 

betonniet”: … 
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Onze nieuwe EEG gel…. 
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Dirty hair ? 

Camel Hair 

Grease 
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Een “te” drastische oplossing…. 
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Degreasing gels (hydro) are available 

Advice to patients : wash hair. Do not use gels!! (Prepare a 

small patient  brochure) 
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Alvorens een opname te starten 

• Signaal “garbage” in = analyse garbage “out”. 

• Lage en stabiele impedanties zijn best (<5kOhm). 

• Lichte huid  abratie verwijdert de dode huidcellen 

en vergemakkelijk de  applicatieen adhesie van de  

of electrolyte gel. Cave infectie. 

• Meet steeds de impedantie alvorens een opname te 

starten  en eveneens tussendoor (electrodes 

kunnen  al eens loskomen).    
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Over kanalen, afleidingen en 

montages. 

• Een kanaal 

 

• Een afleiding 

 

 

• Een  montage 
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Twee kanalen 
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Een montage 
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Montages 

• Bipolair: van actieve electrode naar actieve 

electrode 

• Referentieel: from actieve electrode een een 

zogenaamde “””neutrale””” referentie 

electrode vb link A1-A2 

• Other: 

– Laplacian derivation 

– Averaged reference 
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Conventies 

Een positieve potentiaal is een neerwaartse 

deflexie op het scherm !!! 
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Input van een  differentieel 

versterker 

• Output = (30) – (+70):= - 40 dus naar boven  

(negatief) ook al zijn beide inputs positief) 

• TIP: als 2 is relatief meer positief is dan 

input 1 dan is de deflection naar BOVEN. 

2 

1 
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Conventie ampli  

Output= input 1 – input 2 

Input 1 

Input 2 

Als input 2 meer positief is dan input 1  

Dan UPWARD deflectie 

+ 
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Sequentieel van nasion naar inion 

2 > negatief  dan 1 

2 > pos dan1 

2 > pos dan 1 

2 is  EQ aan 1 
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Situatie B 

2 > neg dan 1 

2 EQ 1 

2 >pos 1 

2 (licht) >  1 
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Situatie C 

2 EQ 1 

2 > pos 1 

2 (licht) > pos 1 

2 EQ 1 
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Next situation 

2 > pos 1 

2 EQ 1 

2 EQ 1 

2 >neg 1 
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Referentiele  montage 

2 > pos 1 

2 >> pos 1 

2 > pos 1 

2 EQ  1 

Hier is input 1 altijd de zelfde : referentie electrode 
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Referentiale montage 

2 > pos 1 

2 >> pos 1 

2 > 1 

2 (slightly) > pos dan 1 
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Referentiele montage 

Contamination of reference 

2 > + then 1 

2 > + then 1 

2 > + then 1 

2 > + then 1 
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Referential 

2 more pos then 1 

2 more pos then  1 

2 more pos then  1 

2 EQ 1 
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(EKG artefact on the referential bimastoid: 

assymetrical contamination in all channels) 
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EEG registratie 
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“Klassiek” EEG 

Registratie op papier 
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Moderne EEG machine 

Papier registratie 

digital 

Transit van analoog naar 

digitaal 
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Modern EEG 

Stroboscoop 

“head”box 

Scherm 

Keyboard 

Muis(not alive) 
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Amplification  Technique 

1982: Prof. Dement 

1990 

2001 
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Interpretatie van de  tracé’s  
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Normal EEG 



148 

“Brainwaves” 

• Alfa: 

– 8-13 Hz  30-80 µV (rust activiteit : “eyes 
closed”) 

–  occipitaal gelocaliseerd 

– “Verdwijnt” (desynchronisatie)  bij openen vande 
ogen : “visuele halt reactie of Berger reactie”.  

– waxing en waining aspect 

– Geactiveerd door stroboscopische lichtstimulatie  
(licht flashes met stijgende frequentie) 
fotostroboscopische  alfa drive - volgreactie”.  

– Beta:  

– 14-30 Hz—5-20 µV 

– frontaal 
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Slower waves 

• Theta rythmes 

– 4-7 Hz 

– Temporaal (jonge mensen) 

– Pathologisch zo abundant of focal. 

• Delta rythmes 

– 0.5-3 Hz 

– Meestal pathologisch behoudens bij zeer 
jonge kinderen of in de diepere slaapstadia 
stage III-IV.  
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Normal EEG 
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EEG: kennis van artefacten 
• Technisch:  

– Power supply ruis(50 Hz) 

– Electrodeartefacten (slechte contacten- losse electrode) 

– Hoge impedanties of fluctuerende impedanties 

– Interferentie van andere electrische apparaten vb . Omgeving IZ, 
respirators, electrische matrassen, pacemakers, kine apparatuur, DBS, 
GSM;.….) 

• Biologisch: 

– Blink-artefacten: zeer belangrijk!!!! 

– Oog bewegingen, saccades  (corneo-retinal dipole) 

– Spierartefacten: hoog frequent  (occipitaal, temporaal,frontaal, occipitaal): 
kauwen, fronsen, tension inde nekmusculatuur 

– Transpiratie artefacten (bridges tussen electrodes) 

– ECG artefacten 

– Ballisto-pletysmografische artefacten  

– Ademhaling, bewegen,  
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EEG specialist 

• Een patroon herkenner! 

• Training door veel jaren ervaring in het herkennen 
vantypische patronen bij oa kinderen, slaap, coma… en het 
onderscheid kunnen maken tussen “echt= biologisch” en 
“artefact: technisch” 

• Mensen zijn goede patroonherkenners maar zijn slecht in 
het beoordelen van discrete frequentieverschillen .  

• Belangrijk: anesthesia, coma: de power in de trage 
frequenties bepaalt de evolutie.  
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Een neurologische visie op het  

EEG 
Triphasic 

complexes of 

Creutzfeld Jacob 

http://www.williams.edu/
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Blink artefacts 
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Visual halt reaction 

Eyes open 

Eyes closed 
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Epileptische aanval 
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Epileptische aanval met corticale 

registratie  
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Epileptische aanval? 
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Blinkartefacts ? 
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Spike wave epileptic complexes 
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Epileptic Discharges ? 
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Epilepsia ? 
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Electrode artefact 
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Frontale Blinkartefacts 
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Eyeblink artefacts ? 
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FIRDA in metabolic encefalopathy 
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Burst suppression coma ? 
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ILS: Intermittent light stimulation 
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Lateralisation: Pathology !!! 
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Power supply artefact 
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Pletysmo artefact 
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Plethysmo artefact ? 
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Spike wave complexes 
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Trifasic waves 

http://www.williams.edu/
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Rolandic Spikes 
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Clinico-pathological cases 

• A young man with criminal behaviour 
– Frontal delta waves on EEG: frontal meningeoma 

• “Hysterical” Arab lady (mutistic):  
– General slow waves : postpartum trombosis of cerebral 

sinus (sinus longitudinalis superior.) 

• “A man acting strangely”: 

–  Epileptic focus left temporal lobe: 
psychomotoric epilepsia malignant glioma. 

• Hysterical behaviour in 3 men:  
– TBC meningitis, carcinomateuse meningitis and a patient 

with encefalitis.  
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More ‘Iconography’ 

http://www.psychophysiology.blogspot.com/ 

http://www.amazon.com/gp/reader/0750674768/ref=sib_dp_pt/102-6109145-6744957
http://www.amazon.com/gp/reader/0444821481/ref=sib_dp_pt/102-6109145-6744957

