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Ongeveer 0.1% van de wereldbevolking heeft een epileptische aandoening (Banerjee et al., 
2009; Forsgren et al., 2005; Sander, 2003). De eerste behandelingskeuze is met anti-
epileptische geneesmiddelen, maar deze zijn niet effectief in een derde van de patiënten 
(Kwan et al., 2010; Sander, 2003). Voor deze therapieresistente patiënten is 
epilepsiechirurgie een krachtige behandelingsoptie als de aanvallen een focale oorsprong 
hebben. Vóór de operatie ondergaat de patiënt een aantal onderzoeken, waaronder 
structurele en functionele beeldvormende technieken en neurofysiologisch onderzoek, die 
samen de preoperatieve evaluatie vormen. Het doel van de preoperatieve evaluatie is om 1) 
de locatie en omvang van het resectiegebied te bepalen en 2) functionele hersenschors te 
lokaliseren, waar niet geresecteerd mag worden. Als een patiënt na de operatie aanvalsvrij 
is dan was het resectiegebied per definitie op de juiste plaats, en wordt het gedefinieerd als 
de epileptogene zone (Lüders et al., 2006). Epilepsiechirurgie leidt echter niet tot 
aanvalsvrijheid in één derde van de patiënten (Englot et al., 2015b; Jobst and Cascino, 
2015; Spencer and Huh, 2008).

Het doel van dit proefschrift was het verbeteren van de uitkomst van epilepsiechirurgie 
door de lokalisatie van de epileptogene zone te verbeteren. Hiervoor hebben wij de 
toegevoegde waarde van niet-invasieve magnetoencefalografie (MEG) metingen en 
invasieve stereotactische electroencefalografie (SEEG) metingen in de interictale periode 
(de tijd tussen aanvallen) geëvalueerd. 

Een eerste stap was het maken van een overzicht van alle MEG metingen die in de 
afgelopen jaren (vanaf begin 2010) in ons tertiair referentiecentrum zijn uitgevoerd. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de kenmerken van de patiëntenpopulatie bij wie een MEG in ons 
centrum was geregistreerd als onderdeel van hun preoperatieve evaluatie. Het doel was om 
het succes van MEG te evalueren voor het lokaliseren van epileptiforme activiteit met 
behulp van de huidige klinische standaard (‘equivalent current dipole’ (ECD) analyse). 
MEG was in staat om epileptiforme activiteit bij de meeste patiënten (78%) te lokaliseren. 
Een aanzienlijk deel van de metingen (12%) bevatte echter alleen normale activiteit, dat wil 
zeggen dat ze geen afwijkingen vertoonden (ook geen trage activiteit) waardoor er geen 
epileptiforme ontladingen te lokaliseren waren. De resultaten lieten zien dat het vermogen 
van MEG om epileptiforme afwijkingen te lokaliseren niet vooraf kon worden voorspeld 
op basis van klinische patiënten kenmerken. MEG mag dus niet ontbreken bij de 
preoperatieve evaluatie van patiënten met therapieresistente epilepsie, omdat MEG van 
toegevoegde waarde kan zijn, zelfs bij patiënten met een complexe etiologie. De patiënten 
bij wie MEG epileptiforme afwijkingen kon opvangen maar niet kon lokaliseren, hadden 
geen overtuigende EEG en MRI bevindingen en niet-epileptiforme MEG afwijkingen. 
Deze patiënten kunnen het meest baat hebben bij nieuwe of verbeterde 
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lokalisatiemethoden.
Een eerste lokalisatiemethode, kurtosis beamforming, is in hoofdstuk 3 getest. 

Kurtosis beamforming lokaliseert automatisch gebieden met tijdreeksen die een overmaat 
aan positieve kurtosis vertonen, wat op de aanwezigheid van pieken duidt (interictale 
epileptiforme afwijkingen). Wij vonden dat kurtosis beamforming de standaard ECD 
analyse niet kan vervangen, maar deze wel kan aanvullen door epileptiforme activiteit te 
detecteren die gemist werd in de visuele analyse of bij patiënten met onbetrouwbare ECD 
lokalisatie. Daarom zou kurtosis beamforming in bestaande klinische protocollen 
geïntegreerd moeten worden om te helpen bij het lokaliseren van de epileptogene zone. De 
methode is echter, net als bij ECD analyse, gebaseerd op de aanwezigheid van pieken in de 
metingen. 

Netwerk theorie  geeft een kader om alternatieve maten van de epileptogene zone te 
ontwikkelen, zelfs bij afwezigheid van duidelijke epileptiforme ontladingen. Hoofdstuk 4 
richtte zich op belangrijke knooppunten in hersennetwerken (‘hubs’) als mogelijke 
indicatoren van de epileptogene zone. Hubs spelen een belangrijke rol in epilepsie en 
bevinden zich mogelijk binnen of dichtbij de epileptogene zone, van waaruit de 
aanvalsactiviteit naar de rest van het brein kan spreiden. Hoge hubwaarden duidden de 
locatie van de epileptogene zone aan in de meerderheid van de patiënten, wat suggereert 
dat hubs zich dicht bij de epileptogene zone bevinden. Deze resultaten tonen aan dat niet-
invasieve MEG metingen informatie bevatten over de locatie van de epileptogene zone, 
ook bij afwezigheid van epileptiforme activiteit.

De volgende vraag was of de hubs zich in het centrum of in de buurt van de 
epileptogene zone bevinden. Om deze vraag te beantwoorden, hebben wij in hoofdstuk 5 
zogenaamde MEG virtuele elektroden in de irritatieve zone geplaatst (het gebied met 
interictale epileptiforme activiteit zoals gelokaliseerd door MEG ECD analyse). Virtuele 
elektroden kunnen in gebruiker-gedefinieerde posities in het brein geplaatst worden om zo 
activiteit in een specifieke regio te reconstrueren. De virtuele elektroden analyse toonde 
aan dat hubs niet direct in het midden van de irritatieve zone liggen, maar in de buurt, en 
dat interictale pieken en hoogfrequente oscillaties (HFOs) negatief correleren met de hub 
status. Deze bevindingen suggereren dat hubs geen nauwkeurige indicatoren van de 
epileptogene zone zelf zijn, maar dat zij mogelijk een groter omliggend gebied aanwijzen. 
De hypothese over hubs die zich op afstand van de epileptogene zone bevinden opent 
nieuwe mogelijkheden voor chirurgie bij patiënten bij wie de epileptogene zone zich in 
eloquente cortex bevindt.

Hoofdstuk 6 breidt de zoektocht naar een indicator voor de locatie van de 
epileptogene zone uit door meer maten te gebruiken en meer patiënten te includeren. Wij 
vonden dat de meeste maten (trage activiteit, hoge connectiviteit en netwerkhubs) de 
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resectieholte identificeerde als we alle patiënten meenamen in de analyse (ongeacht de 
postoperatieve uitkomst). Als er echter een onderscheid gemaakt werd op basis van 
postoperatieve uitkomst, dus tussen aanvalsvrije en niet-aanvalsvrije patiënten, dan 
lokaliseerden de maten niet de epileptogene zone (de resectieholte in alleen de aanvalsvrije 
patiënten). Daarnaast waren de verschillen meer uitgesproken op groepsniveau dan op 
individueel niveau. Machine learning algoritmes testen hypothesen op individueel niveau, 
wat belangrijk is voor het afstemmen van de chirurgische benadering op de individuele 
patiënt, ongeacht de etiologie. De resultaten tonen aan dat indicatoren gebaseerd op 
interictale MEG metingen overeenkomen met de expert-consensus die gebaseerd is op de 
preoperatieve evaluatie met verschillende modaliteiten.

Hoofdstuk 7 maakt gebruik van MEG virtuele elektroden om in te zoomen op de 
hippocampus. De hippocampus is diep in de temporaalkwab ingebed, en activiteit in diepe 
structuren is moeilijk te detecteren met MEG. Wij toonden aan dat virtuele elektroden de 
detectie mogelijk maken van pieken in de hippocampus, zelfs in die gevallen waarbij ze 
niet makkelijk kunnen worden geïdentificeerd op sensor niveau. Virtuele elektroden 
kunnen worden gebruikt in klinische analyses om pieken in diepe structuren te detecteren, 
en om gebieden nader te onderzoeken die verdacht zijn van epileptiforme activiteit.

In hoofdstuk 8 werden virtuele elektroden op dezelfde plekken geplaatst als de 
contactpunten van diepte-elektroden. Dit maakt een directe vergelijken tussen MEG 
metingen en SEEG metingen mogelijk. Wij vonden met beide technieken dat de zone 
waar aanvallen begonnen werd gekenmerkt door trage activiteit en hoge connectiviteit. 
Bovendien toonden beide meetmethoden vergelijkbare spectrale- en 
connectiviteitseigenschappen, maar niet vergelijkbare netwerkeigenschappen. Dit houdt in 
dat MEG virtuele elektroden gebruikt kunnen worden om vooraf hypothesen over het 
gebied met epileptiforme activiteit te onderzoeken en daarmee de planning en plaatsing 
van diepte-elektroden bij SEEG te ondersteunen.

Concluderend, MEG is een waardevol en niet invasief onderdeel van de preoperatieve 
evaluatie omdat het informatie over de locatie van de epileptogene zone kan onthullen. 
Het gebruik van virtuele elektroden maakt de toepassing van MEG veelzijdig en maakt het 
mogelijk om zowel het gehele hersennetwerk als om hypothese-gedreven deelgebieden te 
onderzoeken. De toepassing van netwerktheorie leidde tot nu toe echter niet tot 
consistente resultaten bij het zoeken naar indicatoren van de epileptogene zone. Interictale 
periodes bevatten informatie over het epileptogene netwerk, maar netwerktheorie is 
mogelijk beter geschikt voor groepsvergelijkingen dan voor lokalisatie doeleinden in een 
individu. Het nemen van een stap terug, namelijk om eerst vragen over markers voor 
aanvalsvrijheid te beantwoorden, kan derhalve mogelijk leiden tot betere hypothesen voor 
het vinden van een op netwerk-analyse gebaseerde indicator voor de locatie van de 
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epileptogene zone. Daarnaast maken machine learning en geïndividualiseerde modellen het 
mogelijk om verschillende markers op individueel patiënten niveau te testen. Ten slotte 
kan netwerktheorie, waarbij de epileptogene zone wordt gezien als onderdeel van een 
breder epileptogeen netwerk, leiden tot een beter begrip van de mechanismen achter 
epilepsie en aanvalsvrijheid.


