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Chapter 6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen voor toekomstig 

onderzoek 

 

Frontotemporale dementie (FTD) is een neurodegeneratieve aandoening 

waarbij vooral de frontaal- en / of temporaalkwabben aangedaan zijn. 

Klinisch presenteert de aandoening zich met verschijnselen op het gebied 

van gedrag, persoonlijkheid en emotie. Cognitieve symptomen bestaan uit 

stoornissen in de uitvoerende functies en de taal en in mindere mate 

geheugenstoornissen. Het klinisch beeld wordt vaak niet herkend. De 

standaard diagnostiek heeft een relatief lage sensitiviteit voor FTD. In het 

eerste deel van dit proefschrift werd de klinische herkenning van FTD 

onderzocht. In het tweede deel werden nieuwe diagnostische tests 

onderzocht. 

 

In hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht van FTD gegeven sinds de 

eerste beschrijving door Arnold Pick in 1982. Frontotemporale lobaire 

degeneratie (FTLD) is een klinisch spectrum dat naast FTD de semantische 

dementie en de niet-vloeiende progressieve afasie omvat, die zich beide met 

taalstoornissen presenteren. De klinische syndromen van FTLD worden 

beschreven tegen de achtergrond van pathologische, epidemiologische en 

genetische bevindingen. De huidige diagnostische moeilijkheden worden 

geïllustreerd. 

 

Hoofdstuk 2.1 beschrijft een retrospectief statusonderzoek onder patiënten 

met de drie prototypische FTLD syndromen. De klachten waarmee de 

patiënten zich presenteerden op de geheugenpolikliniek waren het meest 

misleidend bij FTD, waarbij geen van de patiënten en minder dan 50% van 

hun partners gedragsverandering rapporteerden. Zowel de patiënten als hun 

partners meldden relatief vaak geheugenproblemen. Misinterpretatie van de 

eerste verschijnselen leidde tot vertraging van de diagnose in 62% van de 

gevallen. 

 

In hoofdstuk 2.2 wordt de waarde van de klinisch-diagnostische criteria voor 

FTD geëvalueerd in een cohort patiënten die werden verwezen naar de 

geheugenpolikliniek. Er werd een schriftelijke vragenlijst voor zorgdragers 

ontwikkeld, die de vijf kernsymptomen van FTD volgens de internationale 

consensus bevatte. De vragenlijst werd afgenomen ten tijde van de eerste 

presentatie op de geheugenpolikliniek. De antwoorden van de zorgdragers 

werden gerelateerd aan de klinische diagnoses die onafhankelijk hiervan 

door het multidisciplinaire team werden gesteld. Een consistente klinische 

diagnose over minstens een jaar werd als gouden standaard beschouwd. 

Nadat evidente, niet-neurodegeneratieve oorzaken van cognitieve en 

gedragsmatige achteruitgang waren uitgesloten, had de vragenlijst een 

specificiteit van 90% en een sensitiviteit van 73% voor de diagnose FTD. Deze 

getallen veranderden niet wezenlijk na toevoeging van patiënten afkomstig 

van twee andere geheugenpoliklinieken. 

 



In hoofdstuk 2.3 wordt het diagnostisch dilemma van FTD versus laat 

ontstane schizofrenie geïllustreerd aan de hand van 4 casus, die ofwel met 

FTD ofwel met schizofrenie waren gediagnostiseerd. De vier patiënten 

deelden een groot aantal klinsche en neuropsychologische eigenschappen. 

Aangezien de onderliggende pathologie van de laat onstane schizofrenie 

nagenoeg onbekend is, ontbreekt de gouden standaard om dit dilemma op te 

lossen. Een multidisciplinaire benadering bij de evaluatie van patiënten die 

zich presenteren met gedragsverandering en / of psychose wordt 

aanbevolen. 

 

In hoofdstuk 3.1 werd de rol van de routine liquor-biomarkers tau en 

amyloid beta (1-42) (Aβ42) bij de diagnose van FTLD onderzocht. De 

concentraties in het hersenvocht van beide biomarkers waren sterk variabel 

bij FTLD, in tegenstelling tot bij patiënten met de ziekte van Alzheimer (AD) 

en cognitief normale controlepersonen. Op basis van het liquorprofiel van tau 

en Aβ42 kon FTLD niet voldoende worden geïdentificeerd. 

 

Vervolgens werd in hoofdstuk 3.2 gekeken naar relaties tussen de 

liquoreiwitten en klinische kenmerken, bevindingen bij beeldvormend 

onderzoek en Apolipoproteine E (ApoE) genotype. Voor Aβ42 werden geen 

relaties met de bovenstaande factoren gevonden. Voor het liquor-taugehalte 

bestond een relatie met de lokalisatie van de meeste afwijkingen (frontaal of 

temporaal). Bovendien waren in de subgroep met vooral temporale 

afwijkingen liquor-tau concentraties gerelateerd aan de liquor- Aβ42 

concentratie, de leeftijd, de ziekteduur en de ziekte-ernst. In de subgroep 

met vooral frontale afwijkingen was er een effect van het ApoE genotype. 

 

In hoofdstuk 3.3 werd de mogelijke rol voor liquor-neurofilamenten bij de 

diagnostiek van FTD onderzocht. Concentraties van lichte en zware keten 

neurofilamenten, alsook de hypergefosforyleerde zware keten 

neurofilamenten in het hersenvocht werden vergeleken tussen patiënten met 

FTD, patiënten met vroeg onstane AD (EOAD) en cognitief normale 

controlepersonen. De EOAD groep had hogere mediane concentraties lichte 

keten neurofilamenten dan controlepersonen. Een subgroep FTD patiënten 

had zeer hoge waarden van beide typen neurofilamenten. De mate van 

neurofilament-fosforylatie, berekend met de ratio hypergefosforyleerd / 

totale hoeveelheid zware keten neurofilament, was hoger in de FTD-groep 

dan in de andere twee groepen. 

 

In hoofdstuk 3.4 werden liquor-concentraties van Aβ40 en Aβ42 gemeten bij 

patiënten met FTD en AD en cognitief normale controlepersonen. Aβ40-

concentraties waren lager en Aβ42/40 ratio’s hoger bij FTLD dan in beide 

andere groepen. 

 

In hoofdstuk 3.5 werd de rol van het visueel beoordeelde EEG bij de 

diagnose van FTD gereëvalueerd en de potentie van functionele 

connectiviteitsmaten onderzocht. Het visueel beoordeelde EEG, gebruik 

makend van de Grand Total EEG score, was bij FTD-patiënten net zo normaal 

als bij controlepersonen, contrasterend met de bij AD-patiënten gevonden 



afwijkingen. Onderzoek naar functionele connectiviteit in de rusttoestand 

leverde op dat de ’synchronisatie-likelihood’ bij FTD hoger was dan bij AD in 

de lage alfa frequentieband, in het bijzonder over de frontale electroden. 

 

Conclusies 

 

De klinische herkenning van FTD kan beïnvloed worden door de 

klachtenpresentatie. Vooral wanneer klachten ontbreken of van cognitieve 

aard zijn, bestaat er een risico op vertraging van de diagnose. Voor een 

goede herkenning van FTLD, in het bijzonder de gedragsvariant FTD, is een 

gestructureerd gedragsinterview bij de zorgdrager essentieel.  

De huidige klinisch-diagnostische criteria voor FTD hebben, toegepast als 

vragenlijst op een geheugenpolikliniek, een goede specificiteit voor de 

diagnose FTD, terwijl de sensitiviteit relatief lager is. 

Klinische en neuropsychologische overeenkomsten tussen FTD en laat 

ontstane schizofrenie wijzen op betrokkenheid van de frontaal- en 

temporaalkwabben bij beide aandoeningen. Een gouden standaard om de 

twee aandoeningen te onderscheiden ontbreekt. Langdurige follow-up lijkt 

aangewezen. 

De routinematig gebruikte liquor-biomarkers tau en Aβ42 zijn niet bruikbaar 

in de diagnostiek van FTLD. Er werden aanwijzingen gevonden voor een rol 

van neurofilamenten en amyloid beta in de pathofysiologie van FTLD. De 

diagnostische bruikbaarheid van bepaling van neurofilamenten, Aβ40 en 

Aβ42/Aβ40 in het hersenvocht  moet verder worden onderzocht. 

Het visueel beoordeelde EEG is bij FTD normaal. Een abnormaal EEG bij 

patiënten met een preseniele dementie pleit dus voor de diagnose AD. 

Functionele connectiviteitsmaten bieden mogelijk een betere gelegenheid om 

FTD van AD en personen met subjectieve geheugenklachten te 

onderscheiden. 

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

 

Zowel op geheugenpoliklinieken als in psychiatrische klinieken zou men 

ervan doordrongen moeten zijn dat een klinisch syndroom gekenmerkt door 

gedrags- en emotionele verandering, zelfs wanneer de patiënt geen klachten 

heeft en het standaard diagnostisch onderzoek normaal is, FTD kan zijn.  

De resultaten van de liquorstudies en de EEG-studie zouden moeten worden 

gereproduceerd in grotere patiëntengroepen, idealiter samen met 

pathologische of genetische bevestiging van de diagnose. Een belangrijke 

volgende stap in het liquor-onderzoek zou zijn om het eiwit TDP-43, dat een 

rol speelt bij ubiquitine-positieve vormen van FTLD, in liquor te meten en te 

onderzoeken op bruikbaarheid als diagnostische test. Ook zou het de moeite 

waard zijn om de rol van een klein aantal eiwitten dat uit proteoom-

onderzoek naar voren is gekomen als mogelijk van belang bij FTD, verder te 

onderzoeken.  

Wat betreft EEG-studies zou een belangrijk volgend onderzoek kunnen zijn 

om EEG-synchronisatie tussen patiënten met FTD en patiënten met laat 

onstane schizofrenie te vergelijken. 

 



Aangezien het huidige repertoire aan diagnostisch onderzoek nog steeds een 

relatief lage opbrengst heeft voor de diagnose FTD, moet de zoektocht naar 

diagnostische hulpmiddelen doorgaan. De klinische betrokkenheid van 

frontotemporale circuits wordt gedeeld met een aantal andere aandoeningen, 

zoals de ziekte van Alzheimer en schizofrenie. Het diagnostische proces zou 

daarom gericht moeten zijn op zowel het aantonen van de unieke 

betrokkenheid van de frontotemporale gebieden met sparen van de achterste 

hersengebieden, alsook de neurodegeneratieve aard van de aandoening. 

Hoewel bijvoorbeeld het testen van de sociale cognitie gevoeliger lijkt te zijn 

voor FTD dan de standaard neuropsychologische onderzoeken, is dit van 

beperkte waarde zolang niet tegelijkertijd is aangetoond dat er 

neurodegeneratie in het spel is. Een combinatie van ‘functioneel’ 

(bijvoorbeeld EEG-maten voor functionele connectiviteit, neuropsychologisch 

onderzoek, PET, SPECT, functionele MRI) en ‘structureel’ onderzoek (MRI, 

biomarkers in serum, hersenvocht of urine) is daarvoor nodig. PET-ligand-

studies en MRI-onderzoek naar witte stofverbindingen zijn voorbeelden van 

veelbelovende diagnostische technieken waarvan de betekenis voor FTD zou 

kunnen worden onderzocht. 


