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Lesies in het verbonden brein: een netwerk perspectief 

op hersentumoren en lokalisatiegebonden epilepsie

In hoofdstuk 1 worden klinische aspecten van gliomen besproken, een type primaire 

hersentumoren met een hoge mortaliteit. Patiënten met een glioom of een andere (niet-

neoplastische) focale laesie hebben symptomen die nog slecht worden begrepen, zoals 

epilepsie en cognitieve stoornissen. De toepassing van moderne netwerktheorie kan ons 

begrip van het functioneren van de hersenen vergroten en kan ons ook helpen te begrijpen 

wat er gebeurt bij patiënten met hersentumoren of met andere focale laesies. 

Het centrale thema van deze dissertatie is het bestuderen van de globale invloed van 

focale hersenlaesies (en van de neurochirurgische behandeling van deze laesies) op het 

functioneren van de hersenen. En hierbij wordt van moderne netwerktheorie gebruik gemaakt. 

In dit proefschrift worden daartoe bij patiënten met focale hersenlaesies neurofysiologische 

registraties geanalyseerd met behulp van netwerktheorie, om op die manier inzicht te 

krijgen in de pathosfysiologie van complexe symptomen, zoals cognitieve stoornissen en 

het optreden van epileptische aanvallen in deze patiënten. De volgende onderzoeksvragen 

worden behandeld:

 I) Hoe verstoren hersentumoren of andere, (niet-neoplastische) focale 

laesies    functionele hersennetwerken?

 II) Hoe is netwerktopologie gerelateerd aan epilepsie en aan cognitief   

  functioneren?

 III) Wat is het effect van neurochirurgische behandeling op functionele   

  netwerken, en wat is de uitwerking van een operatie op epilepsie en   

  cognitief  functioneren?

In hoofdstuk 2 wordt als inleiding van deze dissertatie een breed overzicht gegeven 

van netwerktheorie en de toepassingen van deze theorie in de neurowetenschappen 

hersenactiviteit te meten. Deze registraties kunnen vervolgens worden gebruikt om functionele 

connectiviteit te analyseren. Functionele connectiviteit beschrijft de samenhang tussen 

elementen in een systeem, bijvoorbeeld de samenhang van twee gelijktijdig opgenomen EEG 

signalen in verschillende hersengebieden: we spreken dan van synchronisatie De functionele 

hersennetwerken kunnen dan worden geanalyseerd met behulp van netwerktheorie. 

Voor alle netwerken en ook voor de hersenen geldt dat een optimale netwerktopologie 

twee eigenschappen combineert, namelijk specialisatie in lokaal sterk verbonden gebieden, 

en globale integratie van informatie: er is dan sprake van een ‘’small-world topologie”. De 

blijkt verlaagd te zijn bij patiënten met hersenlaesies, maar hierbij worden verschillende 
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Hz. In deze lagere frequentiebanden gaat de small-world topologie verloren bij patiënten 

met hersenlaesies, en de veranderingen in functionele connectiviteit blijken niet beperkt te 

blijven tot de gebieden waar de laesie is gelokaliseerd. Een belangrijke waarneming hierbij 

is dat deze veranderingen gerelateerd zijn aan cognitieve achteruitgang. Bovendien blijken 

de veranderingen te worden beïnvloed door neurochirurgische behandeling. Een andere 

waarneming is dat functionele connectiviteit toeneemt tijdens epileptische aanvallen, en dat 

interictale (dat wil zeggen in de periode tussen twee aanvallen) functionele connectiviteit 

mogelijk ook verstoord is bij patiënten met lokalisatiegebonden epilepsie. Dergelijke 

netwerkveranderingen lijken de hersenen dus kwetsbaar te maken voor het krijgen van 

epileptische aanvallen. 

In het tweede deel van deze dissertatie wordt een aantal studies naar functionele connectiviteit 

en functionele netwerken in patiënten met lokalisatiegebonden epilepsie besproken. 

Hoofdstuk 3 beschrijft onderzoek naar de correlatie tussen de duur van de epilepsie, gemeten 

als de tijd sinds de eerste epileptische aanval, enerzijds en locale functionele connectiviteit 

en netwerkeigenschappen in de regio van de laesie anderzijds. Met behulp van ECoG 

registraties werden in de temporaalkwab van patiënten met temporale epilepsie de volgende 

maten bestudeerd: (1) “gemiddelde functionele connectiviteit”, gemeten met de phase-lag 

index (PLI), (2) “locale clustering” (een maat voor lokale segregatie), en (3) “gemiddelde 

kortste padlengte” (een maat voor globale integratie). Een lagere PLI, een lagere clustering 

met een langere epilepsieduur. 

Deze studie toont aan dat temporale epilepsie samen gaat met veranderingen in zowel 

de hoeveelheid van informatie-uitwisseling als de functionele netwerkorganisatie in de 

aangedane temporaalkwab. 

In hoofdstuk 4 zijn globale functionele netwerken gereconstrueerd in preoperatieve MEG 

registraties van patiënten met lokalisatiegebonden epilepsie. Gemiddelde functionele 

connectiviteit en netwerktopologie zijn vergeleken tussen patiënten met histopathologisch 

verschillende focale hersenafwijkingen en gezonde controles. De correlaties van deze 

verschillende histologische subtypen met epileptische aanvalsfrequentie en met cognitief 

functioneren zijn berekend. Hierbij werd een aantal verschillen tussen patiënten en gezonde 

controles werd waargenomen in de theta band (4-8Hz). “Synchronizability”, een maat voor 

de stabiliteit van synchronisatie van activiteit in het hersennetwerk, was bij patiënten met een 

verminderde globale netwerkintegratie vergeleken met gezonde controles, wat wijst op een 

verminderde integratie van informatie in het netwerk. De netwerken van patiënten met een 

gezonde controles. Veranderde eigenschappen van het globale hersennetwerk correleerden 

met epileptische aanvalsfrequentie in LGG patiënten, en met cognitief functioneren in zowel 

LGG als HGG patiënten. Dit hoofdstuk laat zien dat de impact van focale hersenlaesies op 

functionele netwerken samenhangt met de histopathologie van die laesies. Dit is mogelijk het 

gevolg van verschillende groeipatronen. Interessant is daarbij dat de verminderde stabiliteit 

van de synchronisatie in de theta band bij LGG patiënten gepaard gaat met het vaker optreden 

van epileptische aanvallen, terwijl een verlies van globale integratie en verminderde stabiliteit 

van synchronisatie samen gaan met cognitieve stoornissen. 

In hoofdstuk 5 wordt de relatie tussen netwerktopologie en epileptische aanvalsfrequentie 

verder onderzocht in patiënten met een glioom die werden behandeld met het anti-epilepticum 
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levetiracetam. Direct na neurochirurgie (T1) en zes maanden later (T2) werden MEG 

registraties gemaakt. Een hogere functionele connectiviteit in de theta band was gecorreleerd 

met een hoger totaal aantal doorgemaakte epileptische aanvallen op zowel op tijdstip T1 als 

op tijdstip T2. Daarnaast was er een correlatie tussen een hoger aantal epileptische aanvallen 

en een minder optimale, (dat wil zeggen meer random georganiseerde) netwerktopologie. Er 

werden geen veranderingen gevonden in globale functionele connectiviteit of netwerktopologie 

tussen T1 en T2. Deze resultaten suggereren dat een pathologische toename van theta band 

connectiviteit een kenmerk is van tumorgerelateerde epilepsie.

In deel 3 van dit proefschrift worden de effecten van interventies op functionele connectiviteit 

en op netwerkorganisatie bestudeerd. In hoofdstuk 6 en 7 zijn MEG registraties geprojecteerd 

op de gestandaardiseerde AAL atlas door middel van beamforming, waardoor deze analyses 

konden plaatsvinden in een anatomisch kader. Beamforming is een techniek waarbij de 

activiteit die gemeten wordt in de MEG sensoren wordt geprojecteerd op de anatomische 

bronnen waar deze activiteit plaatsvindt.

In hoofdstuk 6 zijn veranderingen in functionele connectiviteit bestudeerd in de eerste zes 

maanden na neurochirurgie. Hiertoe werden de resting-state netwerken (RSN) van LGG 

patiënten geanalyseerd. Dit zijn subnetwerken die een bekende relatie hebben met cognitieve 

taken. Zo bleek dat de connectiviteit in de lage alfa band (8-10 Hz) in het default mode 

netwerk (DMN) was toegenomen na operatie, wat gepaard ging met een verbeterd verbaal 

geheugen. Een soortgelijke verandering werd waargenomen in het rechter frontoparietale 

netwerk (FPN), waar connectiviteit was toegenomen in de hoge alfa band (10-13 Hz), en 

wat gecorreleerd bleek te zijn aan een verbetering in aandacht, werkgeheugen en executief 

functioneren. Deze bevindingen tonen aan dat toegenomen alfaband RSN connectiviteit in 

MEG registraties gecorreleerd is met verbeterd postoperatief cognitief functioneren. 

Hoofdstuk 7 beschrijft veranderingen in functionele connectiviteit en netwerken die gerelateerd 

zijn aan epilepsie na operatie bij patiënten die tumorchirurgie of epilepsiechirurgie hebben 

ondergaan. Functionele netwerken werden gekarakteriseerd met behulp van een nieuwe 

methode gebaseerd op de zogenaamde “minimum spanning tree” (MST), die mogelijk de 

belangrijkste verbindingen in het netwerk bevat. De MST is het sterkst verbonden subnetwerk 

dat alle punten in het netwerk met elkaar verbindt zonder dat loops worden gevormd. Een 

voordeel van de MST boven andere maten voor netwerkanalyse is dat deze onafhankelijk is 

van de gemiddelde functionele connectiviteit in het netwerk. Functionele connectiviteit en MST 

netwerkmaten werden gerelateerd aan epileptische aanvalsfrequentie in een cross-sectionele 

analyse. Daarnaast werden PLI en MST veranderingen na operatie vergeleken tussen 

patiënten die postoperatief aanvalsvrij waren, en patiënten met postoperatieve aanvallen. 

op baseline, in het bijzonder in de hersengebieden waar de laesies zich bevonden. MST 

leaf fraction in de lage alfa band bleek bij aanvalsvrije patiënten ongeveer een jaar na 

operatie te zijn toegenomen ten opzichte van de preoperatieve meting, wat wijst op een 

meer geïntegreerde netwerkorganisatie van de MST, terwijl de leaf fraction in patiënten met 

postoperatieve aanvallen onveranderd bleef. Tot slot was de betweenness centrality, een 

verlaagd bij aanvalsvrije patiënten in gebieden rondom de resectieholte. Deze studie laat 

postoperatief niet aanvalsvrij zijn. De MST is mogelijk een bruikbare maat om veranderingen 

in de functionele hersennetwerken van deze patiënten te meten. 

In Hoofdstuk 8 wordt een studie beschreven waarin tijdelijke uitschakeling van een 
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hemisfeer door middel van intra-arteriëel toegediend amobarbital werd gebruikt om een 

omkeerbare hersenlaesie te simuleren. De intra-arteriële amobarbital procedure (IAP of 

Wada test) wordt gebruikt om de lateralisatie van taal en contralateraal geheugen te bepalen 

bij medicatieresistente temporale epilepsiepatiënten die kandidaat zijn voor resectie van de 

temporaalkwab. Tijdens de selectieve uitschakeling van een hemisfeer wordt het functioneren 

van de contralaterale hemisfeer gemeten met behulp van neuropsychologische tests. De 

locale clustering nam af in alle frequentiebanden, en de padlengte werd korter in de theta 

en lage alfa band, wat wijst op een verschuiving naar een meer random georganiseerde 

netwerktopologie. Netwerkeigenschappen na amobarbital injectie correleerden met 

geheugenscore: een hogere theta band small-world index en een toegenomen hoge alfa 

band padlengte gingen gepaard met betere geheugenscores. Het globale hersennetwerk bij 

deze kandidaten voor epilepsiechirurgie wordt na selectieve uitschakeling van een hemisfeer 

meer random en minder optimaal georganiseerd. Daarnaast was het functioneren van het 

geheugen na de injectie gerelateerd aan netwerktopologie, wat erop wijst dat cognitief 

functioneren gerelateerd is aan netwerkeigenschappen van de hersenen.

In deel 4 wordt een modelstudie beschreven die is verricht om de empirische bevindingen uit 

de eerdere delen van dit proefschrift te integreren en interpreteren. Hoofdstuk 9 heeft tot doel 

om te verklaren hoe focale laesies globale veranderingen in functionele hersennetwerken 

veroorzaken. De hypothese dat interacties tussen beschadigd hersenweefsel en resterende 

hersengebieden een globaal effect hebben op functionele connectiviteit wordt hier getest. 

van patiënten met cerebrale laesies, werd gemodelleerd en veranderingen in functionele 

connectiviteit werden bestudeerd in een anatomisch realistisch model van menselijke 

hersenactiviteit. Laesies werden gesimuleerd door 1) veranderingen van parameters van 

individuele neural masses om PDA te creëren (simulatie van acute focale hersenschade); 

2) deze PDA te combineren met verzwakking van structurele verbindingen (simulatie van 

hersentumoren), en 3) volledige verwijdering van structurele verbindingen (simulatie van een 

volledige neurochirurgische resectie). De effecten van deze laesies op functionele connectiviteit 

likelihood (SL). Niet alleen structurele ontkoppeling maar ook PDA (in de context van intacte 

structurele verbindingen) veroorzaakte op zichzelf een afname van functionele connectiviteit. 

Een interessante observatie hierbij was dat functionele connectiviteit ook afnam tussen buiten 

verschillend voor de 3 verschillende typen laesies die hierboven staan beschreven. Bovendien 

bleek dat PDA in regio’s met een centrale rol in het structurele netwerk meer impact had dan 

PDA in meer geïsoleerd gelegen regio’s. Deze resultaten tonen aan dat veranderde activiteit 

veranderingen in connectiviteit in de hersenen als geheel kan veroorzaken.

Concluderend worden in dit proefschrift functionele hersennetwerken beschreven 

van patiënten met een glioom en patiënten met lokalisatiegebonden epilepsie. Deze 

functionele hersennetwerken werden gereconstrueerd uit MEG, EEG en ECoG registraties. 

Netwerkverstoringen bij deze patiënten zijn gerelateerd aan complexe symptomen zoals 

epilepsie en cognitieve schade, en kunnen worden beïnvloed door neurochirurgische 

behandeling. Een computermodel, dat was gebaseerd op empirische bevindingen zoals die 

in deze dissertatie zijn beschreven, toont aan hoe focale verstoring van neurale activiteit 

kan leiden tot globale veranderingen in communicatie in de hersenen. De voortschrijdende 

verbetering van analysemethoden maakt het mogelijk om non-invasieve MEG registraties 
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te projecteren op anatomische bronnen en zodoende netwerken te reconstrueren. Deze 

netwerken kunnen vervolgens worden gebruikt om verschillende beeldvormende modaliteiten 

en verschillende patiënten onderling te vergelijken. Toekomstige studies moeten deze 

bevindingen verder vertalen naar diagnostische markers die kunnen worden ingezet om de 

uitkomst van operaties – gemeten aan epilepsie en cognitief functioneren – bij patiënten met 

hersentumoren en patiënten met lokalisatiegebonden epilepsie te verbeteren. 


