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Nederlandse samenvatting en conclusies



Schade aan de kleine hersenvaten op MRI-scans:

Klinische impact en onderliggende pathologie.

Schade aan kleine hersenvaten, ‘small vessel disease’.

Bij ouderen worden op MRI scans van de hersenen vaak leeftijds-gerelateerde veranderingen gezien, 

onder andere als gevolg van schade aan de kleine hersenvaten. Schade aan kleine hersenvaten wordt in 

het Engels “small vessel disease” genoemd, oftewel SVD. De belangrijkste uitingen van SVD zijn 

wittestofafwijkingen (WSA), lacunaire infarcten en microbloedingen. WSA worden gedefiniëerd op 

T2-gewogen MRI scans (o.a. FLAIR opnames) en worden onderverdeeld in periventriculaire en diepe 

subcorticale WSA. De ernst van subcorticale WSA worden over het algemeen aangegeven als 

punctiform (mild), beginnend confluerend (matig) en confluerend (ernstig).1 Lacunes zijn te zien als 

holtes in de witte stof of in de diepe grijze stof. Ze hebben dezelfde signaalintensiteit als liquor op alle 

MRI sequenties en vaak een hyperintense rand op T2-gewogen beelden.2,3 Microbloedingen, tenslotte,

zijn te zien als kleine, ronde, hypointense lesies op gradient-echo T2*-gewogen scans.4

SVD wordt niet alleen geassocieerd met een hogere leeftijd, maar ook met risicofactoren voor hart- en 

vaatziekten, zoals hypertensie, diabetes, beroerte en roken.5-7 In grote klinische studies is aangetoond 

dat SVD kan leiden tot cognitieve veranderingen, loopstoornissen, depressie en urine incontinentie.8-10

Per individu is het optreden van symptomen echter moeilijk te voorspellen: het is niet duidelijk 

waarom SVD in sommige personen leidt tot symptomen, terwijl andere personen asymptomatisch 

blijven.11-14 Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer komt SVD zelfs nog vaker voor dan bij de rest 

van de bevolking.15 De rol die SVD speelt bij het cognitief verval bij deze patiënten is echter nog 

onbekend.16-18 Aangezien SVD zeer vaak voorkomt en kan leiden tot invaliderende symptomen, die

potentieel behandelbaar of te voorkomen zijn, is het zeer belangrijk ons begrip van deze 

hersenveranderingen te vergroten. 

In dit proefschrift worden daarom manieren gezocht om de relatie tussen klinische uitingen en MRI-

uitingen van SVD te verbeteren. Het doel van dit onderzoek is het kunnen voorspellen van de 

klinische impact van SVD per individu. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het

proefschrift samengevat. 

Deel 1. Klinische impact van SVD in cross-sectionele MRI-studies. 

Aangezien veel klinische MRI-studies een cross-sectionele opzet hebben, hebben wij ook eerst 

geprobeerd de specificiteit van SVD te vergroten in cross-sectionele studies (hoofdstuk 2). We hebben 

hiervoor baseline data van de LADIS-studie gebruikt. De LADIS-studie is een samenwerkingsverband 

van elf Europese centra en heeft als doel de impact van WSA op het verlies van zelfredzaamheid bij



niet-demente ouderen te onderzoeken. Hiervoor zijn 639 proefpersonen jaarlijks gevolgd gedurende

een periode van drie jaar en kregen zij een MRI-scan op baseline en na drie jaar follow-up. 

In hoofdstuk 2.1 hebben we verschillende methoden om WSA te meten met elkaar vergeleken in 

relatie tot loop/balans- en cognitieve stoornissen. De geteste methoden zijn een eenvoudige visuele 

schaal (Fazekas’ schaal),1 een gedetailleerde visuele schaal (Scheltens’ schaal)19 en een volumetrische 

meting van WSA.20 De resultaten tonen aan dat de gevonden associaties tussen WSA en de klinische 

symptomen significant maar vergelijkbaar zijn tussen de verschillende meetmethoden. Zoals eerdere

studies reeds beschreven, zijn de gevonden correlatie slechts bescheiden.14,21 Hieruit blijkt dat 

eenvoudige en complexe meetmethoden voor WSA even ‘valide’ zijn, en dat de zwakke associaties 

tussen klinische symptomen en MRI uitingen van WSA dus niet verbeterd kunnen worden door het 

gebruik van meer exacte meetmethoden. 

In hoofdstuk 2.2 hebben we onderzocht of de locatie van lacunaire infarcten invloed heeft op het 

cognitief functioneren. Lacunes zijn geteld in de volgende 5 gebieden: lobaire witte stof, putamen/

globus pallidus, thalamus, capsula interna/externa, infratentorieel. We hebben algemene cognitieve 

maten en specifieke cognitieve domeinen onderzocht in relatie tot bovengenoemde gebieden. De 

resultaten van deze studie laten zien dat thalamus lacunes geassocieerd zijn met een lagere MMSE-

score en met slechtere motorische controle en executieve functies, onafhankelijk van de ernst van 

WSA. Lacunes in het putamen/ globus pallidus zijn geassocieerd met een slechter geheugen en een 

slechtere motorische controle. De locatie van lacunes blijkt dus een rol te spelen bij cognitieve 

functiestoornissen, onafhankelijk van de ernst van WSA.22,23

Uit deze cross-sectionele MRI studies kunnen we concluderen dat de impact van lacunes beter kan 

worden voorspeld als een aantal strategische locaties worden bepaald. Echter, meer gedetailleerde 

methoden om WSA te meten op T2-gewogen MRI scans leveren geen verbetering op van de 

associaties met klinische maten.

Deel 2: SVD in longitudinale studies.

Uit deel 1 van dit proefschrift blijkt dat de mogelijkheden om SVD te specificeren in cross-sectionele 

studies beperkt zijn, mede omdat deze studies geen informatie geven over beloop in de tijd en 

causaliteit. In hoofdstuk 3 hebben we daarom het natuurlijk beloop van SVD beschreven in een follow-

up periode van 3 jaar en de risicofactoren van SVD-progressie onderzocht. Hiervoor hebben we 

baseline en follow-up MRI data van de LADIS gebruikt. 

Eerst hebben we de meest geschikte methode bepaald om WSA progressie in de tijd te meten

(hoofdstuk 3.1). Hiervoor hebben vier ervaren onderzoekers verandering van WSA in de tijd gescored 



met behulp van drie conventionele visuele schalen1,19,24 en twee speciaal ontworpen visuele progressie 

schalen (Rotterdam progressie schaal25 en Schmidt progressie schaal26). De visuele schalen zijn

vergeleken met volumetrische metingen van WSA. De speciaal ontworpen progressie schalen, vooral 

de Rotterdam progressie schaal blijken sensitiever en betrouwbaarder te zijn om WSA progressie te 

meten dan de conventionele schalen. De Rotterdam progressie schaal correleert ook het beste met de 

verandering in WSA volume. 

In hoofdstuk 3.2 hebben we de Rotterdam progressie schaal gebruikt om de WSA progressie in de drie 

jaar follow-up van de LADIS-studie te evaluëren. Daarnaast zijn de nieuw ontstane lacunes geteld. We 

hebben het natuurlijke beloop, de regionale distributie en de risicofactoren voor progressie van SVD in 

de tijd beschreven. Het blijkt dat niet alleen WSA, maar ook het aantal lacunes toenemen in de tijd, 

met name in proefpersonen die reeds SVD hadden op baseline. Verder zijn een doorgemaakte

beroerte, diabetes en een hogere bloedglucosewaarde onafhankelijke risicofactoren van WSA 

progressie. Risicofactoren voor het ontstaan van nieuwe lacunes zijn het mannelijke geslacht, 

hypertensie, een doorgemaakte beroerte, een hogere systolische bloeddruk, een hogere body mass 

index en hogere HDL en triglyceride waarden. De gevonden vasculaire risicofactoren suggereren dat

arteriolosclerose en ischemie een rol spelen in de pathogenese van SVD. Daarnaast lijkt het erop dat 

progressie van WSA met name het gevolg is van toename van bestaande WSA. De regionale 

distributie van lacunes daarentegen, lijkt zich te verplaatsen in de tijd, wat leidt tot de hypothese dat 

lacunes in de basale kernen een andere pathogenese hebben dan lacunes in de subcorticale witte stof. 

In hoofdstuk 3.3  hebben we daarom de regionale verschillen in risicofactoren en de relatie met WSA

van nieuwe lacunes onderzocht om meer inzicht te verkrijgen in hun pathogenese. Voor elke nieuw 

ontstane lacune hebben we de volgende eigenschappen bepaald: 1) hersengebied; 2) het ontstaan 

binnen een gebied van WSA op baseline; 3) de grootte van omringende WSA en 4) het

risicofactorprofiel. De resultaten tonen aan dat nieuwe lacunes in de subcorticale witte stof vaker 

ontstaan in WSA die reeds aanwezig waren op baseline en dat deze veelal omringd worden door 

nieuwe en toegenomen WSA, vergeleken met nieuwe basale kernen en infratentoriële lacunes.

Risicofactoren voor nieuwe lacunes in de subcorticale witte stof zijn hypertensie en eerdere beroerte. 

Boezemfibrilleren is een voorspeller voor nieuwe basale kernen/ infratentoriele lacunes. Deze studie 

toont aan dat er verschillen zijn in risicofactorprofiel en in de relatie met WSA tussen subcorticale en 

basale kernen/ infratentoriele lacunes. We denken dat lacunes in de subcorticale witte stof zich 

langzaam ontwikkelen in reeds door hypoxie beschadigd weefsel (te zien als WSA). Door toenemende 

hypoxie/ischemie leidt dit uiteindelijk tot infarcering. Het ontstaan van basale kernen/ infratentoriële 

lacunes lijkt meer acuut door occlusie van een enkele arteriole. 



De longitudinale studies in hoofdstuk 3 tonen aan dat WSA en lacunes toenemen in de tijd, met name 

in patienten met SVD en vasculaire risicofactoren op baseline. Daarnaast kunnen we concluderen dat 

bij de pathogenese van SVD waarschijnlijk meerdere mechanismen zijn betrokken.

Deel 3: De onderliggende pathologie van SVD.

Uit het eerste deel van dit proefschrift blijkt dat de pogingen om SVD in cross-sectionele T2-gewogen 

MRI-studies te specificeren onvoldoende succesvol zijn. De longitudinale MRI-studies tonen aan dat 

vasculaire risicofactoren een rol spelen bij SVD progressie en dat er bij de pathogenese van SVD 

meerdere mechanismen een rol spelen.27,28 MRI blijft echter een indirecte afspiegeling van de 

daadwerkelijke onderliggende pathologie. Met conventionele T2-gewogen MRI is het niet mogelijk

om de verschillende typen en ernst van weefselveranderingen aan te tonen. Door het direct matchen 

van MRI bevindingen met pathologische kleuringen in de postmortem setting, kunnen de 

pathologische veranderingen van SVD op MRI wel aangetoond worden.29,30 Door correlaties tussen 

postmortem MRI en pathologische kleuringen worden de discrepanties tussen MRI en kliniek 

overbrugd. Postmortem MRI studies kunnen zo het begrip van MRI aspecten van SVD vergroten. 

Recente studies hebben ook getracht om de specificiteit van in vivo MRI scans te verbeteren met 

behulp van nieuwe kwantitatieve MRI technieken.31,32 Het pathologische substraat van kwantitatieve 

MRI parameters in SVD is echter nog onbekend. Wanneer bekend is welke pathologische 

veranderingen worden weergegeven door deze kwantitatieve MRI methoden, kunnen deze vertaald 

worden naar in vivo MRI scans. In dit proefschrift hebben we de pathologische correlaten van twee 

kwantitatieve MRI technieken onderzocht: diffusie tensor imaging (DTI) en T1-relaxatietijd metingen. 

DTI is een techniek, die de mate en de richting van diffusie van watermoleculen meet.33 In normale 

witte stof verloopt de diffusie van watermoleculen gemakkelijker met de vezelbanen mee, dan 

loodrecht op de vezelbanen; deze wordt anisotropie genoemd. T1-relaxatie tijd metingen geven 

waarschijnlijk pathologische processen weer, die invloed hebben op de hoeveelheid water in het 

hersenweefsel.

Eerst geven we in hoofdstuk 4.1 een samenvatting van eerdere publicaties, die postmortem MRI en 

pathologie direct aan elkaar hebben gecorreleerd. Deze studies beschrijven dat heterogeniteit bestaat in 

de onderliggende pathologie van WSA: 1) schade aan het vezelnetwerk, variërend van een iets losser 

netwerk tot ernstig myeline- en axonen verlies; 2) reacties van gliacellen, waaronder astrogliose, 

clasmatodendrose, verlies van oligodendrocyten en microglia activatie; en 3) microvasculaire 

veranderingen, zoals lipohyalinose, arteriosclerose, vaatwandlekkage en veneuze collagenose. De 

pathogenetische mechanismen, die worden beschreven, zijn ischemie/hypoxie, algehele hypoperfusie 

door autodysregulatie van de bloeddoorstroming, lekkage van de bloed-hersenbarriere en 

clasmatodendrose door opname van serum eiwitten, onstekingsreacties, degeneratie en congofiele 

amyloid angiopathie.34-36 Er is echter nog weinig bekend over de pathologische correlaten en 



pathogenese van lacunes en microbloedingen. Postmortem MRI studies kunnen nog veel bijdragen om 

de etiologie van deze uitingen van SVD te verhelderen. Naast deze MRI uitingen van SVD, worden 

ook corticale microinfarcten en weefselveranderingen in de normaal ogende witte stof beschreven, die 

‘onzichtbaar’ zijn op T2-gewogen MRI scans. Uit klinische-pathologische studies blijkt dat deze 

veranderingen ook een rol spelen bij het ontstaan van klinische symptomen bij SVD. De gevonden 

heterogeniteit in onderliggende weefselveranderingen is waarschijnlijk de verklaring voor de zwakke 

klinische-radiologische associaties bij SVD. 

In hoofdstuk 4.2 hebben we het onderliggende pathologische substraat van twee kwantitatieve MRI 

technieken (DTI en T1-relaxatietijd metingen) onderzocht. Daarnaast hebben we onderzocht of we met 

postmortem kwantitatieve MRI en pathologische kleuringen verschillen vinden tussen WSA van 

Alzheimer patiënten en van niet-demente controles. We hebben hiervoor gefixeerde hersenplakken 

van Alzheimer patiënten en niet-demente controles postmortem gescand. Daarna zijn pathologische 

kleuringen gedaan voor axonendichtheid, myelinedichtheid, astrogliose en microglia activatie. De 

resultaten tonen aan dat er pathologische verschillen zijn in WSA van Alzheimer patiënten en van niet-

demente ouderen, aangezien WSA in Alzheimer patiënten meer microglia activatie vertoont. Dit 

verschil wordt ook weergegeven door een hogere gemiddelde T1-relaxatietijd in WSA van Alzheimer 

patiënten. In tegenstelling tot conventionele T2-gewogen MRI, kan met kwantitatieve MRI de ernst 

van de betrokken pathologische veranderingen worden aangetoond: DTI (fractionele anisotropie) 

wordt bepaald door axonen verlies, terwijl de T1-relaxatietijd wordt bepaald door axonen/ myeline 

verlies en microglia activatie. Tot slot denken we dat het onderscheid tussen WSA en normaal ogende 

witte stof niet zinvol is, omdat er een pathologisch continuüm bestaat tussen normale en abnormale 

witte stof. 

We kunnen uit deze post-mortem MRI studies concluderen, dat de zwakke klinische-radiologische 

correlaties worden veroorzaakt door de onderliggende pathologie van SVD: deze is heterogeen van 

aard en varieert in ernst. Kwantitatieve MRI laten verschillen zien in WSA tussen Alzheimer patiënten 

en niet-demente ouderen en zijn specifiek voor onderliggende weefselveranderingen. Verder zijn er 

ook SVD uitingen die niet op T2-gewogen MRI scans gezien kunnen worden, maar wel klinische 

impact kunnen hebben. 

Conclusies

We kunnen het volgende concluderen uit de studies in dit proefschrift: 

1. De mate van WSA is geassocieerd met loop/balans- en cognitieve stoornissen. Omdat eenvoudige 

en complexere methoden van WSA metingen vergelijkbare correlaties opleveren met klinische 

maten, is een eenvoudige scoringsmethode afdoende voor de klinische praktijk.



2. De locatie van lacunes in de subcorticale grijze stof bepaalt mede het bestaan van cognitieve 

stoornissen, onafhankelijk van de ernst van WSA. Om de impact van lacunes op cognitieve 

dysfunctie te voorspellen, moet rekening gehouden worden met bepaalde strategische locaties. 

3. Ouderen met SVD en vasculaire risicofactoren op baseline lopen risico op progressie van WSA en 

lacunes in de tijd. 

4. Er bestaan verschillen in risicofactorprofiel en de relatie met WSA tussen lacunes in de 

subcorticale witte stof en lacunes in de basale kernen/ infratentoriele regio. Er zijn mogelijk 

meerdere mechanismen betrokken bij het ontstaan van lacunes. 

5. De onderliggende pathologie van SVD uitingen is heterogeen van aard en varieert in ernst. Naast 

MRI-‘zichtbare’ SVD uitingen, bestaan er ook pathologische veranderingen die ‘onzichtbaar’ zijn 

op conventionele T2-gewogen MRI. Heterogeniteit in onderliggende pathologie verklaart de 

zwakke klinische-radiologische associatie bij SVD.

6. Kwantitatieve MRI maakt onderscheid tussen WSA van demente en niet-demente ouderen en 

geeft de (ernst van) onderliggende pathologische veranderingen weer. Kwantitatieve MRI kan 

daarom worden gezien als ‘pathologie-specifieke’ methoden in vivo.  
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