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De neuropsychiatrie van de gedragsvariant frontotemporale 
dementie en psychiatrische stoornissen 
 
Gelijkenissen en verschillen. 
 
6.1 Inleiding 
 
In de klinische praktijk van neurologen en psychiaters is het soms lastig/moeilijk 
onderscheid te maken tussen de gedragsvariant frontotemporale dementie (gvFTD) en 
enkele psychiatrische stoornissen zoals een depressie, bipolaire stoornis of schizofrenie. 
De grote klinische gelijkenis en het ontbreken van specifieke biomarkers maakt het 
differentiëren tussen deze twee aandoeningen zeer problematisch. Als gevolg krijgt een 
relatief hoog percentage (50%) van gvFTD patiënten ten onrechte een psychiatrische 
diagnose of worden ze geclassificeerd als 'moeilijke' of 'vreemde' personen. Het exacte 
aantal patiënten met een psychiatrische aandoening dat onterecht gvFTD als diagnose 
krijgt is onbekend, echter eerdere wetenschappelijke studies geven aan dat het zeker 
voorkomt. 
 
Het krijgen van een nauwkeurige, vroege gvFTD of psychiatrische diagnose is vooral 
van belang omdat de meeste psychiatrische stoornissen behandelbaar zijn. Een 
verkeerde diagnose van gvFTD of een psychiatrische aandoening kan leiden tot een 
ongepaste of vertraagde behandeling en zo een verhoging van de belasting voor de 
patiënt en zorgverleners. Bovendien is een zeer nauwkeurige diagnose de eerste 
cruciale stap voor een interventie studie voor gvFTD of een psychiatrische aandoening. 
 
Zoals eerder vermeld is er een diagnostisch probleem tussen gvFTD en psychiatrische 
stoornissen en dit vereist een goed paradigma over hoe artsen patiënten met 
gedragsverandering moeten benaderen. Dit paradigma kan mogelijk worden bereikt door 
het onderzoeken van de longitudinale gegevens van het ‘Laat ontstaan frontaal 
syndroom-studie’ (LOF). Dit cohort bestaat uit 137 patiënten met gedragsveranderingen 
tussen de 45 tot 75 jaar, bestaande uit apathie, ontremming en/of 
dwangmatig/stereotype gedrag. Alle patiënten ondergingen een volledig neurologisch en 
psychiatrisch onderzoek met een cognitieve en neuropsychologische screening. 
Dezelfde patiënten ondergingen ook een MRI-scan van de hersenen en een [18F] FDG-
PET-scan, en hersenvocht werd verkregen met een lumbaal punctie. Zo ontwierpen we 
een cohort om prospectief de diagnostische nauwkeurigheid van de verschillende 
klinisch symptomen en ‘nieuwe’ biomarkers, zoals hersenen connectiviteit, te meten.  
 
 

	

6.2 Samenvatting van de resultaten  
 
In paragraaf 2.1 hebben wij prospectief de diagnostische waarde van de herziene 
diagnostische criteria voor gvFTD (FTDC-criteria) onderzocht bij patiënten die zich 
presenteren met een frontaal syndroom (leeftijd 45 tot 75 jaar). De FTDC-criteria 
bevatten een indeling op basis van de mate van zekerheid van de diagnose. Een 
mogelijke gvFTD diagnose bevat een aantal vereiste klinische kenmerken, een 
waarschijnlijke gvFTD diagnose is gebaseerd op de klinische symptomen zoals bij 
mogelijke gvFTD in aanwezigheid van verlies van functies van het dagelijks functioneren 
plus frontotemporale veranderingen op de beeldvorming (MRI en/of [18F] FDG-PET). In 
dit cohort gebruikten we de 2 jaar follow-up diagnose als gouden standaard. Na 2 jaar 
follow-up had de meerderheid van de gvFTD diagnoses een waarschijnlijke gvFTD 
diagnose (n=27) en in sommige gevallen, via genetische screening of neuropathologisch 
onderzoek, was er sprake van een definitieve gvFTD diagnose (n=4). We vonden een 
sensitiviteit van 85% en een specificiteit van slechts 27% voor de FTDC-criteria voor 
mogelijke gvFTD. Dit geeft aan dat op een zuivere klinische basis vele andere 
aandoeningen gvFTD imiteren. Met dit vergelijkbaar klinisch profiel kreeg 38,6% een 
psychiatrische diagnose waaronder een depressieve stoornis, bipolaire stoornis, 
schizofrenie of persoonlijkheidsstoornissen. Na het toevoegen van beeldvorming met 
frontotemporale veranderingen op baseline ging de specificiteit omhoog tot 82% voor de 
waarschijnlijke gvFTD diagnose. We benadrukten hiermee de grote relevantie van 
frontotemporale veranderingen op beeldvorming voor een diagnose van gvFTD bij 
patiënten die zich presenteren met gedragsveranderingen. Een 100% sensitiviteit voor 
mogelijke en waarschijnlijke gvFTD werd niet gevonden door drie genetische (dus 
definitieve) gevallen die niet aan de vereiste klinische kenmerken voldeden. In het 
algemeen vonden wij een goede diagnostische nauwkeurigheid voor de waarschijnlijke 
gvFTD diagnose in patiënten met een frontaal syndroom. 

 
In paragraaf 2.2 hebben we de neuropsychologische profielen tussen de gvFTD en de 
meest voorkomende psychiatrische stoornissen (depressie, bipolaire stoornis en 
schizofrenie), die ten onrechte worden gesteld bij gvFTD, met elkaar vergeleken. De 
psychiatrische cohorten in deze studie bestonden allemaal uit oudere patiënten met 
actieve psychiatrische symptomen. We benaderen op deze manier het klinische 
probleem: het onderscheid maken tussen gvFTD en een psychiatrische stoornis, met het 
gebruik van een neuropsychologische batterij als diagnostisch middel. Door het 
onderzoeken van de cognitieve stoornissen bij deze aandoeningen hebben we tevens 
de diagnostische relevantie van het zesde klinische criterium van een mogelijke gvFTD 
diagnose onderzocht: de aanwezigheid van een neuropsychologisch profiel met 
stoornissen op het executive functioneren met relatief gespaarde functies van het 
geheugen en visueel-ruimtelijke functies. Ten eerste vonden wij dat alle 
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patiëntengroepen een significant lagere score hadden op alle cognitieve testen in 
vergelijking met gezonde controlepersonen. Ten tweede vertoonden gvFTD patiënten 
minder ernstige stoornissen op de executieve functies en verbale geheugen testen in 
vergelijking met de drie psychiatrische stoornissen. Anderzijds, gvFTD patiënten hadden 
meer moeite met de verbale testen zoals het opnoemen van zoveel mogelijk dieren. De 
aandacht in combinatie met het werkgeheugen was het meest aangetast in patiënten 
met een depressie. De resultaten in paragraaf 2.1 en 2.2 geven aan dat in de 
differentiaaldiagnose van gvFTD, de aanwezigheid van cognitieve stoornissen een 
psychiatrische diagnose (depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie) niet uit sluit. 
 
In paragraaf 2.3 hebben wij prospectief het brede spectrum van psychotische 
symptomen in gvFTD vergeleken met die van psychiatrische stoornissen. Wij vonden dat 
77% van de gvFTD patiënten psychotische symptomen hadden. Het betrof niet de 
typische positieve psychotische symptomen (wanen, hallucinaties en paranoia), maar 
voornamelijk de negatieve psychotische symptomen (apathie of inertie) en formele 
denkstoornissen. Moeite met abstraheren en stereotiep denken waren uniek voor 
gvFTD, daarentegen waren angst, schuldgevoelens en spanning specifiek voor 
psychiatrische stoornissen (gemeten met de algemene psychiatrische schaal van de 
‘Positive and Negative Syndrome Scale’ (PANNS)). Deze bevindingen wijzen erop dat 
de positieve psychotische symptomen maar zelden aanwezig zijn in gvFTD en de 
negatieve psychotische symptomen en de denkstoornissen vaker wel. Concluderend, de 
negatieve psychotische symptomen hebben een belangrijke bijdrage in de klinische 
overlap van gvFTD en primair psychiatrische aandoeningen en zijn mede bepalend bij 
het foutief stellen van een diagnose. 
 
In paragraaf 3.1 onderzochten wij de diagnostische waarde van een MRI-hersenen en 
een [18F] FDG-PET-scan, afzonderlijk en in combinatie, om gvFTD te diagnosticeren in 
patiënten die zich presenteren met laat ontstaande gedragsveranderingen. Wij vonden 
dat de sensitiviteit van frontotemporale veranderingen op een MRI-hersenen scan voor 
de diagnose gvFTD 70% is met een specificiteit van 93%. De aanvullende [18F] FDG-
PET scan, als de MRI-hersenen scan niet overtuigend afwijkend was, had een 
sensitiviteit van 90% ten koste van een lagere specificiteit van 68%. De combinatie van 
een MRI-hersenen scan en [18F] FDG-PET-scan had een sensitiviteit van 96% en een 
specificiteit van 73%. De relatief lage sensitiviteit van de MRI-hersenen scan werd mede 
veroorzaakt door de atypische atrofie patronen van de genetische gevallen van gvFTD. 
Deze bevinding geeft aan dat deze atrofie patronen op de MRI-hersenen scan geen 
belemmering voor genetisch onderzoek moet zijn bij een vermoeden op gvFTD. 
Anderzijds, de lage specificiteit van de [18F] FDG-PET-scan werd veroorzaakt door een 
groot aantal vals positieve scans waarbij een diagnose van een psychiatrische stoornis 
of andere vormen van dementie werd gesteld. Zestig procent van de vals positieve scans 

	

waren dan ook van patiënten met een psychiatrische aandoening zoals een depressieve 
stoornis, bipolaire stoornis, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en zelfs relationele 
problemen. De overige 40% waren patiënten met een dementie, waaronder patiënten 
met de ziekte van Alzheimer, semantische dementie (SD), progressieve supranucleaire 
parese (PSP) en corticaal basaal syndroom (CBS). Onze resultaten tonen aan dat een 
abnormale [18F] FDG-PET-scan (frontotemporale afwijkingen) een psychiatrische 
stoornis niet uitsluit en mag daardoor niet beschouwd worden als pathognomonisch voor 
gvFTD. 
 
We hebben in paragraaf 3.2 de diagnostische waarden van de liquor-concentraties van 
het tau/amyloid bèta (Aβ1-42) -ratio, gefosfateerd tau (p-tau)/tau-ratio, neurofilamenten 
(NfL) en YKL40 onderzocht om te differentiëren tussen gvFTD en psychiatrische 
stoornissen. We vonden dat liquor-NfL concentraties (area under the curve (AUC) 0,93, 
p <0,001, 95% CI 0,85-1,00) en de p-tau/tau-ratio (AUC 0,87, p <0,001, 95% CI 0.77- 
0,97) nauwkeurig het onderscheid kunnen maken tussen gvFTD en psychiatrische 
stoornissen. Ook de concentraties van liquor-YKL40 (AUC 0,82, p = 0,001, 95% CI 0,68-
0,97) waren verhoogd in waarschijnlijke en definitieve gvFTD patiënten ten opzichte van 
psychiatrische patiënten en hadden een relatief goede diagnostische waarde. De 
combinaties van deze drie liquor-concentraties hebben een sensitiviteit van 91% en een 
specificiteit van 83%. De tau/ Aβ1-42-ratio onderscheidde minder goed tussen deze 
ziektes (AUC van 0,74 (p = 0,006, 95% Cl 0,54-0,84)), hoewel er een hogere ratio in de 
groep van waarschijnlijke en definitieve gvFTD werd gevonden. Verder waren er 
verhoogde concentraties van liquor-tau in de waarschijnlijke en definitieve gvFTD groep. 
Het gebruik van liquor als een potentiële biomarker, als aanvulling op de beeldvorming, 
in het differentiëren tussen gvFTD en psychiatrische stoornissen, heeft mogelijk een 
relevantie in het diagnostische proces en kan eventueel een rol krijgen in de toekomstige 
diagnostische richtlijnen voor gvFTD. 
 
In paragraaf 3.3 en 3.4 hebben we de hersen connectiviteit gemeten met het gebruik 
van interregionale grijze stof covariantie. Met deze methode verkrijgen we een 
gekwantificeerd structureel netwerk waarin elk vertegenwoordigd corticaal gebied een 
‘node’ is. De verbinding tussen de ‘nodes’ wordt gedefinieerd als er een statistisch 
significante covariantie bestaat in morfometrische eigenschappen van de ‘nodes’ zoals 
corticale dikte en/of de manier waarop de cortex is gevouwen. In paragraaf 3.3 hebben 
we het verschil tussen de grijze stof netwerken van gvFTD en Alzheimerpatiënten (ZvA) 
onderzocht. We vonden dat de grijze stof netwerken van patiënten met ZvA een lagere 
‘connectivity density’ en ‘clustering’ hadden in vergelijking met gvFTD patiënten. Dit wijst 
op een minder geordende of een meer willekeurige netwerkorganisatie in ZvA-patiënten. 
Verder bleek dat een goed onderscheid kan gemaakt worden tussen deze twee 
neurodegeneratieve aandoeningen met gebruik van het grijze stof volume in combinatie 
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in het differentiëren tussen gvFTD en psychiatrische stoornissen, heeft mogelijk een 
relevantie in het diagnostische proces en kan eventueel een rol krijgen in de toekomstige 
diagnostische richtlijnen voor gvFTD. 
 
In paragraaf 3.3 en 3.4 hebben we de hersen connectiviteit gemeten met het gebruik 
van interregionale grijze stof covariantie. Met deze methode verkrijgen we een 
gekwantificeerd structureel netwerk waarin elk vertegenwoordigd corticaal gebied een 
‘node’ is. De verbinding tussen de ‘nodes’ wordt gedefinieerd als er een statistisch 
significante covariantie bestaat in morfometrische eigenschappen van de ‘nodes’ zoals 
corticale dikte en/of de manier waarop de cortex is gevouwen. In paragraaf 3.3 hebben 
we het verschil tussen de grijze stof netwerken van gvFTD en Alzheimerpatiënten (ZvA) 
onderzocht. We vonden dat de grijze stof netwerken van patiënten met ZvA een lagere 
‘connectivity density’ en ‘clustering’ hadden in vergelijking met gvFTD patiënten. Dit wijst 
op een minder geordende of een meer willekeurige netwerkorganisatie in ZvA-patiënten. 
Verder bleek dat een goed onderscheid kan gemaakt worden tussen deze twee 
neurodegeneratieve aandoeningen met gebruik van het grijze stof volume in combinatie 
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met de netwerk eigenschappen ‘degree’ en ‘clustering coëfficiënt’ van specifieke 
anatomische gebieden. Bovendien waren we in staat om aan te tonen dat deze grijze 
stof volumes en de grijze stof netwerk eigenschappen geassocieerd waren met 
cognitieve stoornissen die gemeten waren met een neuropsychologisch onderzoek 
(geheugen, taal, visueel-ruimtelijk, aandacht een executieve functies). Dit suggereert dat 
grijze stof netwerken een biomarker kunnen zijn in de klinische praktijk om te 
differentiëren tussen neurodegeneratieve aandoeningen. 
 
In paragraaf 3.4 bestudeerden we de verschillen in grijze stof netwerken tussen de 
gvFTD en klinische patiënten met een depressie, met als referentie controles met 
subjectieve cognitieve klachten. De belangrijkste bevinding van dit onderzoek was dat 
patiënten met een depressie en met de gvFTD een ziekte-specifieke verandering van 
het netwerk vertoonden. Bovendien zijn deze veranderingen gevonden in specifieke 
anatomische gebieden: Bij patiënten met een depressie werd een verminderde ‘degree’ 
in de frontale, temporale en posterieure hersengebieden aangetoond en de gvFTD 
toonde in veel anatomisch gebieden een afname van ‘clustering’. In vergelijking met de 
controlepersonen waren in beide aandoeningen de ‘clustering’ lager in de rechter gyrus 
fusiformis en de ‘betweenness centrality’ minder in de linker supplementaire motorische 
cortex. Een directe vergelijking tussen patiënten met een depressie en patiënten met 
gvFTD toonde aan dat de netwerken van depressieve patiënten een meer willekeurige 
organisatie hadden, dit door een lagere ‘path length’, ‘gamma’, ‘lambda’ en ‘small world’ 
coëfficiënt. Tevens toonde een depressie in vergelijking met gvFTD een lagere ‘degree’ 
in hersengebieden die vaak worden geassocieerd met de functioneel omschreven 
'default mode netwerk' (DMN) en 'Salience network' (SN) regio's. Concluderend; de 
netwerkorganisatie in een klinische depressie is meer willekeurig georganiseerd dan in 
gvFTD, en dit op een ziekte-specifieke manier. Dit resultaat bevestigt het idee dat 
eigenschappen van een grijze stof netwerk in de toekomst zouden kunnen dienen als 
een biomarker om het onderscheid te kunnen maken tussen deze klinisch overlappende 
hersenaandoeningen. 
 
In paragraaf 4.1 hebben we onderzocht welke combinatie van klinische kenmerken het 
onderscheid kon maken tussen psychiatrische stoornissen en een waarschijnlijke en 
definitieve gvFTD diagnose. We vonden dat het mannelijk geslacht (OR 5,9 CI 95%: 1,3-
26,0), de aanwezigheid van minder stereotypische symptomen (OR 0,08 CI 95%: 0,02-
0,34), en meer depressieve symptomen (OR 1,13 CI 95%: 1,04-1,24) een psychiatrische 
stoornis meer waarschijnlijk maakt dan een gvFTD diagnose. Verder vonden wij dat de 
afwezigheid van fronto-temporale atrofie en hypometabolisme op de beeldvorming (OR 
0.02 95%: 0,002-0,123) een psychiatrische stoornis meer voorspelde dan een 
waarschijnlijke en definitieve gvFTD. De combinatie van de klinische symptomen en de 
afwezigheid van frontotemporale afwijkingen differentieerde nauwkeurig tussen de twee 

	

groepen. Hiermee hebben we aangetoond dat een psychiatrische aandoening 
onderscheiden kan worden van een waarschijnlijke en definitieve gvFTD met een 
klinische evaluatie door een psychiater en neuroloog met gevalideerde vragenlijsten voor 
depressie en stereotype en in combinatie met beeldvorming zoals een MRI-hersenen 
scan of [18F] FDG-PET-scan. 
 
6.3 Concluderende opmerkingen 
 
Het doel van dit proefschrift was het prospectief onderzoeken van de diagnostische 
waarde van neuropsychiatrische symptomen van het frontaal syndroom en verschillende 
biomarkers die het onderscheid kunnen maken tussen gvFTD en psychiatrische 
stoornissen. Hiermee genereren we automatisch relevante gegevens die in de praktijk 
kunnen worden gebruikt door neurologen en psychiaters. Onze resultaten zijn specifiek 
van belang bij een neuropsychiatrische patiënt waarbij de de vraag rijst: 'Zijn de gedrags- 
of cognitieve veranderingen veroorzaakt door gvFTD of een primair psychiatrische 
stoornis zoals een depressie?'. Natuurlijk zijn onze bevindingen ook bruikbaar bij andere 
neurologische aandoeningen die zich kunnen presenteren met een laat ontstaan frontaal 
syndroom. Echter de meeste neurodegeneratieve aandoeningen hebben al goede 
biomarkers. Een hypothetisch stroomdiagram op basis van de resultaten in dit 
proefschrift voor de klinische benadering van patiënten met een laat ontstaan frontaal 
syndroom staat in figuur 1 (chapter 5) beschreven. Het toepassen van dit stroomdiagram 
kan de diagnostische problematiek om de gvFTD te onderscheiden van psychiatrische 
stoornissen vereenvoudigen. 
 
Bij het differentiëren tussen gvFTD en psychiatrische aandoeningen pleiten wij voor het 
gebruik van gevalideerde vragenlijsten voor stereotiep gedrag, depressieve symptomen 
en apathie. Daarnaast is het gebruik van beeldvorming bij patiënten met 
gedragsveranderingen sterk geïndiceerd. In specifieke gevallen waarin de beeldvorming 
niet overtuigend is (geen frontotemporale veranderingen op MRI en [18F] FDG-PET of 
slechts een positieve [18F] FDG-PET-scan) en de differentiële diagnose nog steeds 
tussen gvFTD en psychiatrische stoornissen gaat, pleiten wij voor genetisch onderzoek 
(C9orf72) en het gebruik van liquor (p-tau/ tau-ratio, NfL en YKL40). Alertheid is nog 
steeds zeer aanbevolen bij deze patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen 
waarbij voor de correcte diagnose de combinatie van een multidisciplinaire aanpak en 
een langdurige follow-up passend/onontbeerlijk is. 
 
6.4 Toekomstperspectief 
 
Hoewel we in dit proefschrift een aantal verschillen in symptomen tussen gvFTD en 
psychiatrische stoornissen hebben gevonden, is het nog steeds van belang om in de 
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met de netwerk eigenschappen ‘degree’ en ‘clustering coëfficiënt’ van specifieke 
anatomische gebieden. Bovendien waren we in staat om aan te tonen dat deze grijze 
stof volumes en de grijze stof netwerk eigenschappen geassocieerd waren met 
cognitieve stoornissen die gemeten waren met een neuropsychologisch onderzoek 
(geheugen, taal, visueel-ruimtelijk, aandacht een executieve functies). Dit suggereert dat 
grijze stof netwerken een biomarker kunnen zijn in de klinische praktijk om te 
differentiëren tussen neurodegeneratieve aandoeningen. 
 
In paragraaf 3.4 bestudeerden we de verschillen in grijze stof netwerken tussen de 
gvFTD en klinische patiënten met een depressie, met als referentie controles met 
subjectieve cognitieve klachten. De belangrijkste bevinding van dit onderzoek was dat 
patiënten met een depressie en met de gvFTD een ziekte-specifieke verandering van 
het netwerk vertoonden. Bovendien zijn deze veranderingen gevonden in specifieke 
anatomische gebieden: Bij patiënten met een depressie werd een verminderde ‘degree’ 
in de frontale, temporale en posterieure hersengebieden aangetoond en de gvFTD 
toonde in veel anatomisch gebieden een afname van ‘clustering’. In vergelijking met de 
controlepersonen waren in beide aandoeningen de ‘clustering’ lager in de rechter gyrus 
fusiformis en de ‘betweenness centrality’ minder in de linker supplementaire motorische 
cortex. Een directe vergelijking tussen patiënten met een depressie en patiënten met 
gvFTD toonde aan dat de netwerken van depressieve patiënten een meer willekeurige 
organisatie hadden, dit door een lagere ‘path length’, ‘gamma’, ‘lambda’ en ‘small world’ 
coëfficiënt. Tevens toonde een depressie in vergelijking met gvFTD een lagere ‘degree’ 
in hersengebieden die vaak worden geassocieerd met de functioneel omschreven 
'default mode netwerk' (DMN) en 'Salience network' (SN) regio's. Concluderend; de 
netwerkorganisatie in een klinische depressie is meer willekeurig georganiseerd dan in 
gvFTD, en dit op een ziekte-specifieke manier. Dit resultaat bevestigt het idee dat 
eigenschappen van een grijze stof netwerk in de toekomst zouden kunnen dienen als 
een biomarker om het onderscheid te kunnen maken tussen deze klinisch overlappende 
hersenaandoeningen. 
 
In paragraaf 4.1 hebben we onderzocht welke combinatie van klinische kenmerken het 
onderscheid kon maken tussen psychiatrische stoornissen en een waarschijnlijke en 
definitieve gvFTD diagnose. We vonden dat het mannelijk geslacht (OR 5,9 CI 95%: 1,3-
26,0), de aanwezigheid van minder stereotypische symptomen (OR 0,08 CI 95%: 0,02-
0,34), en meer depressieve symptomen (OR 1,13 CI 95%: 1,04-1,24) een psychiatrische 
stoornis meer waarschijnlijk maakt dan een gvFTD diagnose. Verder vonden wij dat de 
afwezigheid van fronto-temporale atrofie en hypometabolisme op de beeldvorming (OR 
0.02 95%: 0,002-0,123) een psychiatrische stoornis meer voorspelde dan een 
waarschijnlijke en definitieve gvFTD. De combinatie van de klinische symptomen en de 
afwezigheid van frontotemporale afwijkingen differentieerde nauwkeurig tussen de twee 

	

groepen. Hiermee hebben we aangetoond dat een psychiatrische aandoening 
onderscheiden kan worden van een waarschijnlijke en definitieve gvFTD met een 
klinische evaluatie door een psychiater en neuroloog met gevalideerde vragenlijsten voor 
depressie en stereotype en in combinatie met beeldvorming zoals een MRI-hersenen 
scan of [18F] FDG-PET-scan. 
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Het doel van dit proefschrift was het prospectief onderzoeken van de diagnostische 
waarde van neuropsychiatrische symptomen van het frontaal syndroom en verschillende 
biomarkers die het onderscheid kunnen maken tussen gvFTD en psychiatrische 
stoornissen. Hiermee genereren we automatisch relevante gegevens die in de praktijk 
kunnen worden gebruikt door neurologen en psychiaters. Onze resultaten zijn specifiek 
van belang bij een neuropsychiatrische patiënt waarbij de de vraag rijst: 'Zijn de gedrags- 
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kan de diagnostische problematiek om de gvFTD te onderscheiden van psychiatrische 
stoornissen vereenvoudigen. 
 
Bij het differentiëren tussen gvFTD en psychiatrische aandoeningen pleiten wij voor het 
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waarbij voor de correcte diagnose de combinatie van een multidisciplinaire aanpak en 
een langdurige follow-up passend/onontbeerlijk is. 
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Hoewel we in dit proefschrift een aantal verschillen in symptomen tussen gvFTD en 
psychiatrische stoornissen hebben gevonden, is het nog steeds van belang om in de 
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toekomst meer symptomen te onderzoeken die het onderscheid kunnen maken tussen 
deze aandoeningen. Wij adviseren dan ook om een groot neuropsychiatrisch cohort op 
te zetten met uitgebreide vragenlijsten die alle aspecten van gedrag en sociale cognitie 
meten. Met nieuwe technieken in de beeldvorming, zoals nieuwe PET-tracers (bv. [11C] 
UCB-J) of functionele en structurele netwerkanalyses, kunnen we in de toekomst 
eventueel specifieke afwijkingen meten in neuropsychiatrische aandoeningen. 
Bovendien kunnen verschillende concentraties van parameters in het hersenvocht, 
bijvoorbeeld met neuromoduline (GAP43), neurogranin (NRGN) of synaptophysine, ook 
potentiële markers zijn om in de toekomst gvFTD te onderscheiden van psychiatrische 
stoornissen. Ook is fundamenteel onderzoek in psychiatrische stoornissen zoals 
depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie of obsessief-compulsieve stoornis vereist om 
meer inzicht te krijgen in de onderliggende etiologie en pathofysiologie van deze 
aandoeningen.  
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