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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Dementie en de ziekte van Alzheimer 

Dementie is een verzamelnaam voor ziektes die de hersenfuncties aantasten. De meest voorkomende 

vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Deze progressieve ziekte begint vaak met 

geheugenproblemen, waarna ook problemen met taal, oriëntatie of gedragsveranderingen optreden. 

Bij mensen met de ziekte van Alzheimer zijn ophopingen tussen de hersencellen zichtbaar van het 

eiwit amyloid-β, ofwel amyloid plaques. Deze amyloid plaques zijn soms al 20 jaar in de hersenen 

aanwezig voordat patiënten geheugenklachten krijgen. Volgens de heersende ‘amyloid-cascade 

theorie’ zijn deze amyloid plaques de vroegste veranderingen in de hersenen bij mensen met de 

ziekte van Alzheimer en zetten zij andere schadelijke processen in gang, zoals opstapelingen van een 

ander Alzheimer-eiwit, tau, waardoor uiteindelijk hersenweefsel afsterft en geheugenklachten 

optreden. De belangrijkste factoren die een risico vormen voor het krijgen van de ziekte van Alzheimer 

zijn veroudering en dragerschap van het gen allel Apolipoprotein E (APOE) ε4. De relatie van amyloid 

plaques met deze Alzheimer risicofactoren is nog onduidelijk. 

 

Biomarkers voor de ziekte van Alzheimer 

Tot voor kort konden amyloid plaques alleen na het overlijden onder de microscoop bekeken worden 

in hersenweefsel. Maar dankzij de ontwikkeling van een nieuw radioactief stofje (een tracer) en de 

beeldvormende techniek positron emissie tomografie (ofwel PET-scan) kunnen de amyloid plaques nu 

ook tijdens het leven zichtbaar worden gemaakt.  

Een andere, meer indirecte manier om de aanwezigheid van amyloid plaques te bepalen is met 

behulp van een lumbaalpunctie waarbij liquor (ofwel hersenvocht) wordt afgenomen. In liquor kan men 

naast de concentratie van amyloid ook de concentratie van het eiwit tau bepalen. In vergelijking met 

gezonde personen is de concentratie amyloid bij mensen met de ziekte van Alzheimer verlaagd en de 

concentratie tau verhoogd. Onderzoek naar de klinische relevantie en interpretatie van amyloid PET, 

alsmede de samenhang met bepaling van eiwitten in liquor, zijn noodzakelijk om de toegevoegde 

waarde te bepalen bij het stellen van een  juiste diagnose. 

 



Doel proefschrift 

Het doel van dit proefschrift richt zich op de implementatie van amyloid PET in de klinische praktijk. 

Hierbij hebben wij gekeken naar: 

1. de interpretatie van amyloid PET en amyloid in liquor; 

2. de toepasbaarheid van amyloid PET; 

3. de relatie van amyloid PET met Alzheimer-risicofactoren bij zowel Alzheimer patiënten als 

gezonde ouderen. 

 

Resultaten 

Het eerste deel van dit proefschrift geeft een algemene inleiding op de beeldvorming van de ziekte 

van Alzheimer en het ziektebeeld op moleculair niveau.  

In hoofdstuk 1.2 geven wij een overzicht van de huidige literatuur over PET tracers die ontwikkeld zijn 

om de Alzheimer eiwitten amyloid en tau te detecteren. Omdat amyloid plaques soms al jaren voordat 

de eerste klachten optreden waar te nemen zijn in de hersenen, heeft amyloid PET bij niet-demente 

patiënten een hoge voorspellende waarde voor het ontwikkelen van Alzheimer dementie. Echter zijn 

amyloid plaques soms ook aanwezig in andere vormen van dementie, zoals dementie met Lewy 

lichaampjes. Daarbij suggereren de eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek met tau PET 

tracers dat een opstapeling van tau-eiwit sterker samenhangt met het afsterven van hersenweefsel 

dan de aanwezigheid van amyloid plaques.  

 

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de relatie tussen amyloid PET en amyloid in liquor als 

biomarkers voor Alzheimer pathologie.  

In hoofdstuk 2.1 onderzochten wij de overeenstemming van amyloid PET en amyloid bepaling in 

liquor. Uit een steekproef in een gemengde geheugenkliniek bleek er sprake te zijn van een 

overeenstemming van 84%. Een verschil in interpretatie werd vaker gevonden bij patiënten met de 

ziekte van Alzheimer of met milde cognitieve klachten (MCI) die (rand)normale amyloid bepalingen in 

liquor lieten zien. De overeenstemming in interpretatie was hoger wanneer voor liquor een liberaler 

(hoger) amyloid referentiepunt werd gebruikt of een referentiepunt op basis van een combinatie van 

amyloid en tau.  

In hoofdstuk 2.2 hebben wij onderzoek gedaan naar referentiepunten voor Alzheimer pathologie in 

liquor die worden gebruikt voor de interpretatie van liquor als ‘normaal’ of ‘abnormaal’ (passend bij de 

ziekte van Alzheimer). In dit onderzoek zijn ‘nieuwe’ liquor referentiepunten berekend op basis van 

amyloid PET resultaten en vervolgens vergeleken met referentiepunten die momenteel gebruikt 

worden in de praktijk. De analyses werden uitgevoerd in een cohort van 433 patiënten uit 5 

verschillende Europese centra. Liquor referentiepunten gebaseerd op amyloid PET resultaten waren 

hoger en minder variabel tussen centra in vergelijking met de huidige referentiewaardes.  

 

In het derde deel van dit proefschrift onderzochten we de klinische toepassing van amyloid PET.  

In hoofdstuk 3.1 zochten we naar de beste analysemethode voor het visueel beoordelen van een 

amyloid PET scan als ‘normaal’ of ‘abnormaal’ (passend bij de ziekte van Alzheimer). Beoordelaars 

gaven meestal dezelfde beoordeling als zij keken naar amyloid PET scans geanalyseerd met de 

RPM2 methode, terwijl de overeenkomst in beoordeling lager was bij beoordeling van een scan 

uitgewerkt met andere (SUVr en SUV) methoden. Ook waren de minder ervaren beoordelaars het 

meest consequent in hun beoordeling van amyloid PET scans geanalyseerd met de RPM2 methode.  

In hoofdstuk 3.2 onderzochten we de toepassing van amyloid PET bij diagnostiek. Patiënten waarbij 

onduidelijkheid bleef bestaan over de diagnose na een standaard diagnostische dementie screening 

ondergingen een amyloid PET scan. In de meeste gevallen (87%) resulteerde een PET uitslag in een 

groter vertrouwen van de arts in de diagnose. Bij 19% van de patiënten leidde de PET uitslag tot een 

wijziging van de aanvankelijke diagnose. Daarnaast zorgde de PET uitslag bij 37% van de patiënten 

zelfs tot een verandering in het medisch beleid, zoals het starten van medicatie of aanvullend 

onderzoek.   

 



In het vierde deel van dit proefschrift onderzochten we de relatie van amyloid PET met Alzheimer-

riscofactoren bij Alzheimer patiënten en gezonde ouderen.  

In hoofdstuk 4.1 vergeleken we gezonde ouderen met en zonder amyloid plaques. Gezonde ouderen 

mét amyloid plaques bleken vaker belast met risicofactoren voor Alzheimer, zoals een oudere leeftijd 

en het dragen van het gen allel APOE ε4. Daarbij had deze groep mensen vaker ‘subjectieve’ 

geheugenklachten; het ervaren van (vaak subtiele) klachten van het geheugen die niet geobjectiveerd 

konden worden omdat formeel testonderzoek geen verminderde geheugenfuncties aantoonden. Deze 

subjectieve geheugenklachten voorspelden de aanwezigheid van amyloid plaques echter alleen bij 

dragers van het allel APOE ε4 en bij mensen die relatief jong waren.  

In hoofdstuk 4.2 onderzochten we de relatie tussen leeftijd en Alzheimer hersenschade, gemeten met 

twee soorten PET scans. Naast het aantonen van amyloid plaques met amyloid PET, kan de mate van 

suikergebruik van de hersenen worden gemeten met behulp van de tracer [
18

F]fluorodeoxyglucose 

([
18

F]FDG). Dit suikergebruik van de hersenen neemt af bij mensen met de ziekte van Alzheimer. De 

hoeveelheid amyloid plaques en de mate van suikergebruik in het totale brein blijkt niet te verschillen 

bij jonge en oude Alzheimerpatiënten. Toch werden in specifieke gebieden in de hersenen wel 

verschillen gevonden. Zo lieten jongere patiënten meer amyloid plaques en een lager suikergebruik 

zien in de pariëtale cortex. Daarbij was deze regionale toename van hersenafwijkingen gerelateerd 

aan een slechtere visueel-ruimtelijke werking. 

 

Conclusie  

Het onderzoek dat gedaan is in dit proefschrift toont aan dat de resultaten van een amyloid PET scan 

in hoge mate overeenkomen met amyloid bepalingen in liquor. Deze twee biomarkers zijn dus 

uitwisselbaar als diagnostische tests voor het aantonen van de aanwezigheid van amyloid plaques. 

Een onderzoek naar specifiek het gebruik van amyloid PET in het diagnostisch proces laat zien dat 

deze hersenscan artsen kan helpen om een beter onderscheid te maken tussen verschillende vormen 

van dementie. Hierdoor kan een nauwkeuriger diagnose worden gesteld en een passender medisch 

beleid worden gevoerd. Andere onderzoeken die beschreven zijn in dit proefschrift met betrekking tot 

gezonde ouderen en Alzheimerpatiënten laten zien dat Alzheimer risicofactoren, zoals veroudering, 

het dragen van het allel APOE ε4 en subjectieve geheugenklachten, samenhangen met de 

aanwezigheid en/of verdeling van amyloid plaques in de hersenen.  

Het visualiseren van amyloid plaques met behulp van amyloid PET biedt mogelijkheden voor zowel de 

patiënt van nu als de patiënt van de toekomst. Voor sommige patiënten kan een amyloid PET scan 

behulpzaam zijn bij het stellen van een nauwkeurige diagnose. Amyloid PET onderzoek bij gezonde 

ouderen laat zien dat amyloid plaques ook aanwezig zijn bij een deel van de mensen zonder 

hersenschade of geheugenverlies. Dit helpt ons verder om de vroegste veranderingen van de ziekte 

van Alzheimer beter te begrijpen. Recent gestarte anti-amyloid medicatie studies zullen uitwijzen of 

behandeling in dit vroegste stadium het Alzheimer ziekteproces kan wijzigen of stoppen, waardoor het 

afsterven van hersenweefsel en geheugenklachten kan worden voorkomen. 

 


