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 | cognITIeve ProfIelen In de zIeKTe van alzheImer  
het herkennen vAn hAAr veLe gezIchten

In dit hoofdstuk worden de in dit proefschrift beschreven onderzoeken samengevat. Na 
de samenvatting van de beschreven studies volgen een bespreking van de implicaties en 
suggesties voor verder onderzoek.

Dit proefschrift gaat uit van de observatie dat niet alle Alzheimerpatiënten aan elkaar gelijk 
zijn. Veel patiënten met de ziekte van Alzheimer (ZvA) presenteren zich met het klassieke 
beeld van stoornissen in het geheugen. Er zijn echter ook patiënten waarbij stoornissen in 
bijvoorbeeld de taal of de uitvoerende functies meer op de voorgrond staan dan stoornissen 
in het geheugen. Er is niet veel bekend over de biologische factoren die aan het spectrum 
van cognitieve stoornissen binnen de ZvA ten grondslag liggen. Bovendien worden patiënten 
met een atypische presentatie van de ziekte vaak gedurende jaren verkeerd gediagnosticeerd 
voordat uiteindelijk de diagnose ZvA gesteld wordt. Een diepgaander begrip van de 
verschillende subtypes binnen de ZvA, hun pathologie en de factoren die ten grondslag 
liggen aan de differentiatie van fenotypen is dus van essentieel belang voor een bredere 
erkenning van de vele gezichten van de ZvA. Bovendien wordt er hard aan gewerkt om 
therapeutische interventies te ontwikkelen die de progressie van de ziekte vertragen of 
zelfs tot stilstand brengen. Het erkennen van subtypes van de ZvA zal waarschijnlijk een 
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en toewijzing van (toekomstige) behandelingen 
op maat.

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te verschaffen in cognitieve profielen en de 
snelheid van cognitieve achteruitgang binnen de ZvA en te onderzoeken welke factoren 
betrokken zijn bij de verschillende fenotypen. Het proefschrift richt zich op twee aspecten 
van klinische presentatie bij Alzheimerpatiënten: 
• Profielen van neuropsychologische stoornissen
• Snelheid van cognitieve achteruitgang
We onderzochten de mate waarin a) het APOE genotype, b) biomarkers in het hersenvocht 
and c) MRI bevindingen de verschillen in cognitieve profielen en snelheid van cognitieve 
achteruitgang tussen patiënten konden verklaren. Alle studies werden uitgevoerd met 
Alzheimerpatiënten (in tegenstelling tot vergelijkingen met andere patiëntgroepen of 
gezonde ouderen) om verschillende subgroepen binnen dezelfde ziekte te verkennen.

 | samenvaTTIng van de sTudIes

Profielen van neuropsychologische stoornissen 

Het APOE ε4 genotype verhoogt het risico op de ZvA en is in verband gebracht met de 
aanvang van de ziekte op jongere leeftijd.1-4 In hoofdstuk 2.1 onderzochten we of patronen 
van stoornissen in specifieke domeinen binnen de ZvA samen hingen met verschillen in 
APOE genotype en de leeftijd waarop de ziekte aanving (voor of na het 65e levensjaar). De 
cognitieve functies van 229 Alzheimerpatiënten werden onderzocht met behulp van een korte 
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neuropsychologische testbatterij. APOE ε4 gendragers hadden meer geheugenstoornissen 
dan niet-gendragers, terwijl niet-gendragers meer stoornissen in het benoemen, de 
mentale snelheid en de uitvoerende functies lieten zien. Sommige van deze verbanden 
werden gemodificeerd door de aanvangsleeftijd, alhoewel hiervoor geen hoofdeffect werd 
gevonden. Het APOE effect op geheugen was het meest uitgesproken in jonge homozygote 
gendragers. Oude patiënten presteerden beter op een benoemtaak naarmate ze meer APOE 
ε4 allelen hadden, terwijl jonge patiënten hierop slechter presteerden naarmate ze meer 
APOE ε4 allelen hadden. Concluderend lijkt het APOE genotype niet alleen het risico op het 
krijgen van de ziekte te beïnvloeden, maar ook het cognitieve fenotype wanneer patiënten 
eenmaal het dementiestadium hebben bereikt. 

In het hersenvocht (cerebrospinal fluid, CSF) kunnen eiwitten gemeten worden die de 
neuropathologie van de ZvA weerspiegelen. Bij Alzheimerpatiënten is het gehalte van 
het eiwit Aβ1-42 lager dan bij gezonde mensen en zijn de gehalten tau en p-tau hoger 
dan bij gezonde mensen. Hoofdstuk 2.2 onderzocht het verband tussen deze zogeheten 
biomarkers en cognitieve profielen binnen de ZvA. We includeerden 177 Alzheimerpatiënten 
die allen een kort neuropsychologisch testonderzoek hadden ondergaan. In het hersenvocht 
werden de concentraties Aβ1-42, tau en p-tau gemeten. De drie biomarkers werden gebruikt 
om met behulp van K-means cluster analyse een drietal clusters van patiënten te vormen. 
Cluster 1 bestond uit 88 patiënten met relatief hoge Aβ1-42 gehalten en lage tau en p-tau 
gehalten. Cluster 2 omhelsde 72 patiënten met relatief lage Aβ1-42 concentraties en hoge tau 
en p-tau concentraties. Cluster 3 bestond uit 17 patiënten met lage Aβ1-42 gehalten en zeer 
hoge tau en p-tau gehalten. Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, APOE genotype, ziekteduur, 
functionele beperking en ziekte-ernst verschilden niet tussen de verschillende clusters. 
Cluster 3, de groep met extreem hoge gehalten tau en p-tau, vertoonde een specifiek 
cognitief profiel met ernstigere stoornissen op het gebied van geheugen, mentale snelheid 
en uitvoerende functies dan bij de andere clusters. Dit effect kon niet verklaard worden door 
een verschil in ziekte-ernst. Patiënten met Aβ1-42, tau en p-tau concentraties die vrij dicht bij 
de normale waarden lagen (cluster 1) daarentegen, vertoonden minder beperkingen van 
benoem- en geheugencapaciteiten dan patiënten met extremere biomarkerconcentraties.

De MRI-scans van de hersenen van Alzheimerpatiënten vertonen meestal cerebrale 
atrofie; afsterving van hersencellen die vaak begint in de mediale temporaalkwab, zich 
uitbreidt naar de rest van de cortex en uiteindelijk resulteert in globale atrofie. Bovendien 
zijn wittestofafwijkingen (WSA), vermoedelijk veroorzaakt door aantasting van de kleine 
bloedvaten, vaker zichtbaar op de MRI-scans van Alzheimerpatiënten dan op die van 
gezonde ouderen. In hoofdstuk 2.3 onderzochten we de verbanden tussen globale 
atrofie en WSA enerzijds en neuropsychologisch functioneren anderzijds bij jonge en 
oude Alzheimerpatiënten. Uit onze geheugenpolikliniek werden 107 patiënten met de ZvA 
(21 jonge en 86 oude patiënten) geïncludeerd. Testen voor (werk)geheugen, taal, uitvoerende 
functies, mentale snelheid en aandacht waren afgenomen. Globale atrofie en globale en 
regionale WSA werden gemeten met behulp van MRI. Lineaire regressie analyses lieten zien 
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dat meer globale atrofie samenhing met ernstigere beperkingen van de globale cognitie, 
het werkgeheugen, de mentale snelheid en de uitvoerende functies. Interacties tussen 
globale atrofie en aanvangsleeftijd lieten zien dat deze verbanden vooral te zien waren bij 
jonge Alzheimerpatiënten. Hiermee contrasterend werd een verband tussen globale atrofie 
en geheugen gevonden dat specifiek van toepassing was op oude Alzheimerpatiënten. Er 
werden geen verbanden tussen globale WSA en cognitief functioneren gevonden, maar 
analyse van regionale WSA vertoonden een verband tussen temporale WSA en gestoord 
geheugen en tussen frontale WSA en mentale traagheid. We concludeerden dat corticale 
atrofie, een hoofdkenmerk van de ZvA, specifiek bij jonge Alzheimerpatiënten verbonden 
is aan diverse cognitieve functies. WSA hingen niet samen met de aanvangsleeftijd, wat 
impliceert dat als jonge Alzheimerpatiënten WSA hebben, dit eenzelfde effect op de cognitie 
heeft als bij oude Alzheimerpatiënten.

snelheid van cognitieve achteruitgang

De veronderstelling dat het APOE genotype betrokken is bij meer dan alleen het risico op 
de ZvA en de aanvangsleeftijd, werd bevestigd door de bevindingen die beschreven staan 
in hoofdstuk 3.1. In deze longitudinale studie vergeleken we de snelheid van cognitieve 
achteruitgang van jonge Alzheimerpatiënten met die van oude Alzheimerpatiënten en 
onderzochten we in hoeverre het APOE genotype hierop van invloed is. We includeerden 
99  Alzheimerpatiënten die de ziekte voor hun 65e levensjaar hadden gekregen en 
192 patiënten die de ziekte op latere leeftijd ontwikkelden. Als uitkomstmaat gebruikten 
we de Mini Mental State Examination (MMSE), een korte, globale test voor de ernst van 
de dementie. Alle patiënten hadden minstens 2 MMSE-scores (range 2-14), waarbij er 
minstens een jaar tussen het verkrijgen van de scores zat. We gebruikten linear mixed 
models om de snelheid van cognitieve achteruitgang afhankelijk van aanvangsleeftijd en 
APOE genotype te onderzoeken. Aanvangsleeftijd hing niet samen met de uitgangsmeting. 
Echter, met 2,4 punten achteruitgang per jaar, vertoonden jonge patiënten een snellere 
achteruitgang dan oude patiënten (1,7 punten/jaar). Na stratificatie op basis van APOE 
genotype, vertoonden jonge APOE ε4 niet-gendragers snellere cognitieve achteruitgang 
dan oude niet-gendragers (2,4 vs 1,3 punten/jaar). Er was geen verschil in de snelheid van 
cognitieve achteruitgang tussen jonge en oude APOE ε4 gendragers. We concludeerden 
dat jonge Alzheimerpatiënten sneller cognitief achteruit gingen dan patiënten met een late 
aanvangsleeftijd, wat suggereert dat de ZvA vaak een agressiever beloop heeft wanneer je 
hem op jongere leeftijd krijgt. Dit effect lijkt het sterkst bij jonge Alzheimerpatiënten die 
geen drager zijn van de genetische risicofactor APOE ε4.

In hoofdstuk 3.2 bestudeerden we het verband tussen CSF biomarkers en de snelheid van 
cognitieve achteruitgang in een longitudinale studie. We veronderstelden dat een hoge 
concentratie tau, vooral in combinatie met een lage concentratie p-tau, een marker is van 
snelle achteruitgang, aangezien dit geassocieerd is met snelle neuronale degeneratie. We 
includeerden 151 Alzheimerpatiënten, waarvan we bij de uitgangsmeting CSF hadden 
verzameld, uit onze geheugenpolikliniek. Alle patiënten hadden minstens 2 MMSE-scores, 
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waarbij er ten minste een jaar tussen de scores zat, en werden gemiddeld gedurende 
2 jaar gevolgd. We gebruikten linear mixed models om verbanden tussen CSF biomarkers 
en snelheid van cognitieve achteruitgang, zoals gemeten met de MMSE, te onderzoeken. 
Er werden geen verbanden gevonden tussen één van de CSF biomarkers en MMSE op 
de uitgangsmeting. CSF biomarkers voorspelden echter wel cognitieve achteruitgang 
over de tijd. Een lage waarde van de verhouding tussen p-tau en tau was de sterkste 
voorspeller, met een dosisafhankelijk effect (laagste vs hoogste kwintiel: 2,9 vs 1,3 punten/
jaar), wat aangeeft dat een combinatie van een hoge concentratie CSF tau zónder een 
proportioneel verhoogd p-tau samenhangt met een snellere cognitieve achteruitgang. 
Bovendien hingen laag Aβ1-42, hoog tau en een hoge tau/Aβ1-42-ratio ook samen met snelle 
cognitieve achteruitgang. 

In hoofdstuk 3.3 onderzochten we het verband tussen microbloedingen in de 
hersenen en de snelheid van cognitieve achteruitgang in de ZvA. We onderzochten 221 
Alzheimerpatiënten van onze geheugenpolikliniek met een MRI bij de uitgangsmeting en 
minstens 2 MMSE-scores, waarbij er ten minste een jaar tussen het verkrijgen van de scores 
zat. Patiënten werden gemiddeld 3 jaar gevolgd en hadden een mediaan van 4 MMSE 
scores. Er waren 39 patiënten met microbloedingen en 182 patiënten zonder. Linear mixed 
models lieten zien dat de hele groep patiënten gemiddeld 2 punten per jaar achteruitging 
op de MMSE. We vonden geen verband tussen de aanwezigheid van microbloedingen en 
de MMSE bij de uitgangsmeting of de verandering in MMSE over de tijd. Correcties voor 
atrofie, WSA, lacunes en vasculaire risicofactoren lieten eveneens geen effect zien, evenmin 
als stratificatie op basis van de lokalisatie van de microbloedingen, APOE ε4 genotype of 
aanvangsleeftijd. Het herhalen van de analyses met het aantal microbloedingen leverde 
vergelijkbare resultaten op. We concludeerden dat microbloedingen niet van invloed zijn op 
de snelheid van cognitieve achteruitgang in Alzheimerpatiënten. Het eerder gerapporteerde 
verhoogde risico op mortaliteit bij patiënten met microbloedingen lijkt niet te wijten aan een 
snellere achteruitgang, maar zou veroorzaakt kunnen worden door vasculaire incidenten, 
waaronder hersenbloedingen.

 | meThodologIsche overWegIngen

selectie van de onderzoekspopulatie 

Dit proefschrift benadert het bestuderen van cognitie in de ZvA op een unieke wijze. In 
plaats van het bestuderen van Alzheimerpatiënten in vergelijking met gezonde ouderen, 
hebben we het cognitieve spectrum binnen de ziekte zelf onderzocht. Op deze manier 
wordt recht gedaan aan de observatie dat niet alle Alzheimerpatiënten hetzelfde zijn, 
maar dat cognitieve, biologische en pathofysiologische factoren sterk verschillen tussen 
Alzheimerpatiënten. Het bestuderen van risicofactoren zoals aanvangsleeftijd en APOE ε4 
genotype in verhouding tot variabiliteit in klinische manifestaties in de ZvA - in tegenstelling 
tot het vergelijken van Alzheimerpatiënten met gezonde ouderen - heeft geleid tot een 
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grondiger begrip van de biologische factoren die aan deze fenotypische heterogeniteit ten 
grondslag liggen. 
Aangezien de diagnostiek van dementie op jonge leeftijd een speerpunt is van het VUmc 
Alzheimercentrum, is de groep Alzheimerpatiënten met een vroege aanvangsleeftijd 
oververtegenwoordigd in het cohort, wat een unieke kans biedt: jonge Alzheimerpatiënten 
lijden aan een meer pure vorm van de ziekte, wat hen tot een ideaal model maakt om de 
pathogenese van de ZvA te bestuderen. Bovendien is met name binnen de groep met jonge 
Alzheimerpatiënten heterogeniteit zichtbaar.

Er is een aantal factoren dat mogelijk geleid heeft tot een bias in de patiëntenselectie van onze 
studies. Met betrekking tot de onderzoeken naar neuropsychologische profielen in de ZvA, 
hebben we in twee studies (hoofdstukken 2.2 en 2.3) alleen gegevens gebruikt van patiënten 
waarvan de neuropsychologische data compleet waren. Aangezien patiënten die ernstigere 
cognitieve stoornissen hebben vaak niet in staat zijn om alle neuropsychologische tests te 
voltooien en daarom uitgesloten zijn van de studies, kan dit geleid hebben tot een vertekend 
beeld. We kunnen niet uitsluiten dat deze patiënten een ander cognitief profiel hebben dan 
patiënten die wel in staat waren om alle tests te maken, hoewel we daarvoor geen aanwijzingen 
hebben. Integendeel, naarmate patiënten ernstiger dement worden, raken meer cognitieve 
domeinen gestoord, wat het moeilijker maakt om cognitieve profielen te onderscheiden en zelfs 
om de verschillende typen dementie van elkaar te onderscheiden. Het lijkt daarom vooral een 
sterk punt dat we alleen gegevens van patiënten die mild dementerend waren hebben gebruikt. 

De studies naar de snelheid van cognitieve achteruitgang hebben mogelijk geleden onder 
survivor bias: patiënten met extreem snelle achteruitgang, ernstige beperkingen of korte 
overlevingsduur welke hen beletten om nog naar de geheugenpolikliniek te komen, 
hebben daardoor geen vervolgmeting gekregen en zijn dus niet in de studies opgenomen. 
Mogelijk heeft dit geresulteerd in een onderschatting van de snelheid van sommige of van 
alle gerapporteerde subgroepen. Dit is in het bijzonder relevant voor het onderzoek met 
betrekking tot microbloedingen, waarin we geen effect vonden op snelheid van cognitieve 
achteruitgang, terwijl eerdere cross-sectionele studies een verband tussen microbloedingen 
en cognitie5-9 en tussen microbloedingen en het risico op mortaliteit10;11 beschreven. Het 
moet echter opgemerkt worden dat er andere, cross-sectionele studies zijn die eveneens 
geen verband vonden tussen microbloedingen en cognitie.12-14 

neuropsychologisch onderzoek

De onderzoeken in hoofdstuk 2 zijn gebaseerd op een standaard testbatterij die een aantal 
cognitieve domeinen onderzoekt. Dit geeft meer gedetailleerde informatie dan enkel het 
gebruik van een cognitieve screeningstest zoals de MMSE of de CAMCOG. Aangezien deze 
batterij gebruikt wordt voor elke patiënt in onze geheugenpolikliniek, waren we in staat 
om specifieke cognitieve domeinen in grote patiëntgroepen te bestuderen, wat bijdraagt 
aan de betrouwbaarheid van de resultaten. 
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Aan de testbatterij ontbreekt een cognitieve test die speciaal ontwikkeld is om de praxis 
en de visuospatiële functies te onderzoeken. Het is moeilijk om een passende test voor 
deze functies te vinden en daarom wordt zo’n test in weinig studies gebruikt. Dit is echter 
juist relevant in het kader van de ZvA, aangezien deze domeinen vaak als één van de 
eersten worden aangetast in niet-amnestische Alzheimerpatiënten, terwijl ze vaak relatief 
lang gespaard blijven in typische, amnestische Alzheimerpatiënten. Het is daarom aan te 
raden om tests voor praxis en visuospatiële functies op te nemen in de testbatterij. In 
de laatste paar jaar zijn drie subtests van de Visual Object and Space Perception Battery 
(VOSP) toegevoegd aan de testbatterij om de visuospatiële functies te onderzoeken.15 In 
een recente studie heeft onze onderzoeksgroep aangetoond dat jonge Alzheimerpatiënten 
slechter presteerden op verschillende niet-geheugen domeinen, waaronder visuospatiële 
functies, dan oude Alzheimerpatiënten.16 Onlangs is ook Van Heugten’s apraxietest17 aan de 
testbatterij toegevoegd en data op het gebied van praxis worden nu in ons cohort verzameld.

Voor de onderzoeken in hoofdstuk 3 hebben we de MMSE gebruikt als maat voor cognitieve 
achteruitgang. Hoewel de MMSE slechts een korte cognitieve screeningstest is en een vrij 
grove maat vormt, is hij algemeen geaccepteerd en is het in onze ervaring een robuuste 
maat voor cognitieve achteruitgang.18 Een groot voordeel van de MMSE is dat hij makkelijk 
af te nemen is, wat ons in staat heeft gesteld om data te verzamelen van een groot aantal 
patiënten gedurende een lange periode, tot zelfs 17 meetpunten. Een nadeel van de MMSE 
is dat hij ons alleen in staat stelt om globale cognitieve achteruitgang te meten, terwijl het 
ook interessant zou zijn om de achteruitgang van verschillende cognitieve domeinen te 
onderzoeken. Sinds een aantal jaren krijgen onze patiënten herhaalde neuropsychologische 
onderzoeken over de tijd. Echter, naarmate dit zwaarder wordt voor de patiënten, wordt 
ook het risico op survivor bias verhoogd. De studies naar globale cognitieve achteruitgang 
zoals beschreven in dit proefschrift, in combinatie met de studies naar achteruitgang 
in specifieke cognitieve domeinen die momenteel uitgevoerd worden, zullen een meer 
compleet beeld geven van de mechanismen die ten grondslag liggen aan cognitieve 
achteruitgang in de ZvA.

Klinische implicaties

Onder het grote publiek, maar ook onder artsen die werken in de eerstelijn, bestaat nog 
steeds een stereotype beeld van hoe de ZvA eruit ziet. Het is het klassieke beeld van een 
ouder iemand met voornamelijk geheugenproblemen, die langzamerhand groter worden, 
gevolgd door de aftakeling van andere cognitieve functies waarna uiteindelijk de patiënt 
niet meer voor zichzelf kan zorgen, opgenomen wordt in een verpleeghuis en komt te 
overlijden. Dit proefschrift heeft aangetoond dat dit algemene idee moet worden bijgesteld. 
Veel Alzheimerpatiënten lijden aan stoornissen in andere cognitieve domeinen, zoals taal, 
mentale snelheid en/of uitvoerende functies, terwijl hun geheugen relatief gespaard is in 
de vroege stadia van de ziekte.
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Wij hebben genetische, MRI en pathofysiologische substraten aan cognitieve subtypes 
van de ZvA kunnen verbinden. Deze bevindingen kunnen belangrijke klinische implicaties 
hebben. In de laatste jaren is meer en meer inspanning geleverd om behandelingen voor 
de ZvA te ontwikkelen. De heterogene natuur van de ziekte suggereert dat het niet erg 
waarschijnlijk is dat alle Alzheimerpatiënten baat zullen hebben bij eenzelfde behandeling. 
Aangezien “gepersonaliseerde geneeskunde” een steeds grotere rol gaat spelen, lijkt het 
steeds belangrijker om betekenisvolle subtypes te kunnen identificeren, welke allen een 
verschillende benadering nodig zullen hebben. Onze resultaten suggereren dat variabiliteit 
in klinische manifestatie binnen de ZvA samenhangt met biologische substraten, welke 
mogelijk wijzen op verschillende banen waardoor de ziekte tot uiting komt. Het is denkbaar 
dat het combineren van cognitieve profielen en biologische markers behulpzaam kan zijn 
in de toewijzing-op-maat van toekomstige behandelingen.

Veel geneesmiddelentrials gebruiken cognitieve verandering als primaire uitkomstmaat 
wanneer ze de effectiviteit van het betreffende geneesmiddel onderzoeken. Dit proefschrift 
heeft aangetoond dat de aanvangsleeftijd, het APOE genotype en CSF biomarkers allen 
samenhangen met de snelheid van cognitieve achteruitgang in de ZvA. Het is daarom 
aan te raden om rekening te houden met deze factoren wanneer nieuwe interventies 
geëvalueerd worden. In contrast hiermee is bijvoorbeeld de interesse in de klinische 
consequenties van microbloedingen onlangs toegenomen sinds amyloid gerelateerde 
beeldvormingabnormaliteiten (ARIA), waaronder de afzetting van hemosiderine (ARIA-H), 
zijn opgetreden bij patiënten die deelnamen aan klinische trials met agentia gericht op het 
verminderen van de hoeveelheid amyloid-ß in Alzheimerpatiënten.19 In dit kader is onze 
vondst van een gebrek aan verband tussen microbloedingen (als uitingsvorm van ARIA-H) 
en de snelheid van cognitieve achteruitgang mogelijk van belang. Als de snelheid van 
cognitieve achteruitgang niet wordt beïnvloed door de aanwezigheid van of het aantal 
microbloedingen, is het waarschijnlijk niet nodig om patiënten met microbloedingen uit 
te sluiten van dergelijke trials. Het moet echter wel opgemerkt worden dat de prognose 
van ARIA-H wellicht verschilt van spontaan optredende microbloedingen. Het is daarom 
nodig om verder onderzoek te doen naar het risico op versnelde cognitieve achteruitgang 
in patiënten met ARIA-H.

richtingen voor toekomstig onderzoek

In de literatuur zijn verschillende pogingen gedaan om subtypes in verschillende modaliteiten 
(bijv. cognitie, MRI, CSF) te definiëren.20-25 In dit proefschrift hebben we patiënten ingedeeld 
op basis van biologische en pathofysiologische factoren en hebben we onderzocht of dit 
resulteerde in verschillende neuropsychologische profielen. De volgende stap is om de data 
van de andere kant te benaderen, door eerst vast te stellen in welke cognitieve clusters 
Alzheimerpatiënten ingedeeld kunnen worden. Het clusteren van cognitieve data zal dan 
moeten plaatsvinden op een op de data gebaseerde manier (‘data driven’), zonder a priori 
hypothesen over het aantal of de aard van de subpopulaties, en de resultaten zullen moeten 
worden gevalideerd in een andere steekproef om hun overdraagbaarheid te testen. Vervolgens 

125



5

zou in een meer holistische benadering gepoogd moeten worden om de gevonden subtypes 
te relateren aan een combinatie van biologische en pathofysiologische factoren zoals APOE 
genotype, CSF biomarkers, EEG afwijkingen, MRI maten en aanvangsleeftijd.
Bovendien zal er - naast het bestuderen van verbanden tussen cognitieve fenotypen en 
bekende biologische en pathofysiologische factoren - veel energie gestoken moeten worden 
in het vinden van nieuwe biomarkers in bloed, hersenvocht of andere lichaamssappen. 
We hebben biomarkers nodig die de voortgang van de ziekte (prognostische markers) 
en de respons op behandeling (theragnostische markers) kunnen voorspellen. Biologische 
factoren die betekenisvolle variatie vertonen binnen de ZvA zijn hier waarschijnlijke goede 
kandidaten voor. Het is bijvoorbeeld een algemeen geaccepteerd idee dat andere genetische 
factoren naast het APOE genotype de pathogenese van de sporadische vorm van de ZvA 
beïnvloeden. Tot op heden hebben genoomwijde associatiestudies zich met name gericht 
op het identificeren van factoren die betrekking hebben op de gevoeligheid voor de ziekte.26 
De volgende stap is om - in plaats van het vergelijken van het DNA van Alzheimerpatiënten 
met dat van controle proefpersonen - het DNA van verschillende cognitieve subtypen van 
de ZvA met elkaar te vergelijken in een poging om genetische factoren te identificeren die 
de uiting van de ziekte beïnvloeden. 

De lijn van de integratie van data over cognitieve subtypes met biologische, genetische en 
pathofysiologische factoren in een holistische benadering kan worden doorgetrokken naar 
de snelheid van cognitieve achteruitgang. In navolging op de studies uit dit proefschrift 
waarin gekeken is naar de relatie tussen individuele factoren zoals APOE genotype, CSF 
biomarkers en de aanvangsleeftijd, zou het interessant zijn om een algoritme te ontwikkelen 
dat gebaseerd is op deze en andere biologische, genetische en pathofysiologische factoren 
om zo de snelheid van cognitieve achteruitgang voor individuele Alzheimerpatiënten te 
kunnen voorspellen. Recentelijk zijn zogenaamde machine leeralgoritmen voorgesteld om 
verschillende Alzheimerkenmerken afkomstig uit beeldvormend en biomarkeronderzoek te 
integreren om zo onderscheid te kunnen maken tussen Mild Cognitive Impairment (MCI) 
en de ZvA en voor het voorspellen van de overgang van MCI naar de ZvA.27 Verschillende 
studies hebben diagnostische classificatie op basis van verschillende MRI-maten mogelijk 
gemaakt.28;29 Anderen hebben hierop voortgeborduurd door data van andere modaliteiten, 
zoals demografische variabelen als geslacht en leeftijd, maar ook APOE genotype, CSF 
biomarkers30 en PET-data,27;31;32 op te nemen. De volgende stap zou zijn om data uit 
verschillende modaliteiten te combineren om zo de snelheid van cognitieve achteruitgang te 
voorspellen als de patiënt zich eenmaal in het dementiestadium bevindt. Naast de evidente 
baten die het voor de patiënt en zijn/haar mantelzorgers oplevert wanneer we de snelheid 
van cognitieve achteruitgang kunnen voorspellen, zal dit ook vitale informatie opleveren 
voor het ontwerp, de powerberekening en de implementatie van toekomstige klinische trials. 
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