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Appendices

Nederlandse samenvatting
Hersenvocht

De heldere vloeistof die rondom de hersenen en het ruggenmergkanaal loopt, het zogenaamde 

hersenvocht, werd al beschreven ten tijde van de oude Grieken. Tijdens de renaissance werd 

meer bekend over de fysiologie en de functie van het hersenvocht, omdat men dissecties 

op mensen verrichtte. Inmiddels is onze kennis van het hersenvocht dusdanig, dat we het 

onderzoeken voor de diagnostiek van hersenziektes. 

Hersenvocht bevindt zich in het centrale zenuwstelsel en stroomt door de hersenventrikels, 

langs het ruggenmergkanaal, en vervolgens over de hersenen om uit te monden in de 

lymfevaten en aderen. De belangrijkste functies van het hersenvocht zijn ten eerste het bieden 

van mechanische bescherming van de hersenen, ten tweede het behoud van homeostase en de 

aanvoer van voedingsstoffen in de hersenen, en ten derde het afvoeren van afvalstoffen uit de 

hersenen. Het hersenvocht staat dus in nauw contact met de hersenen en is een weergave van 

de biologische processen die zich in de hersenen afspelen. Hersenvocht kan worden afgenomen 

door middel van een lumbaalpunctie, ook wel ruggenprik genoemd, en is een hulpmiddel voor 

diagnostisch onderzoek. 

Biomarker

Een biologische marker, ofwel biomarker, wordt gedefinieerd als ‘een karakteristiek dat objectief 

gemeten wordt en een indicator is voor een normaal biologisch proces, een ziekteproces, of een 

farmacologische respons na een therapeutische interventie’. In dit proefschrift wordt met een 

biomarker meestal een eiwit in het hersenvocht bedoeld, waarvan de gemeten concentratie iets 

zegt over de aanwezigheid van de ziekte van Alzheimer (afgekort als ‘AD’).  

De ziekte van Alzheimer (AD)

Veertig miljoen mensen over de hele wereld lijden aan dementie, waarvan twee derde wordt 

veroorzaakt door AD. Een effectieve therapie voor AD is nog niet beschikbaar. Bij AD wordt 

vooral het cognitief vermogen aangetast. De belangrijkste symptomen hierbij zijn achteruitgang 

van het geheugen en leervermogen, en verslechtering van complexe hersenfuncties zoals 

situaties inschatten, taal, en taken plannen. In de hersenen zien we inderdaad terug dat de 

karakteristieke AD pathologie vooral in hippocampus en temporale cortex te zien is. Deze 

hersengebieden zijn betrokken bij leer-  en geheugenprocessen. De pathologie van Alzheimer 

bestaat uit drie typische kenmerken: plaques, dit zijn ophopingen van het eiwit amyloid tussen 

de cellen; tangles, dit zijn ophopingen van het eiwit tau in de hersencellen; en neurodegeneratie, 

dit is de afbraak van hersenweefsel. Deze drie typen pathologie kunnen aangetoond worden 
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in het hersenvocht door het meten van specifieke biomarkers, respectievelijk amyloid-β1-42  

(aβ1-42), gefosforyleerd tau (p-tau), and totaal tau (t-tau). 

Biomarkers voor AD

Zo’n tien tot twintig jaar vóór de klinische symptomen van AD zich manifesteren, kunnen 

veranderingen in de eiwitten aβ42, p-tau, and t-tau al in het hersenvocht gemeten worden. Deze 

biomarkers kunnen met ~90% sensitiviteit en specificiteit aantonen of een persoon met milde 

cognitieve klachten progressie naar AD zal ontwikkelen. Hoewel deze drie biomarkers al jaren 

onderdeel zijn van de onderzoekscriteria voor AD, zijn ze nog geen onderdeel van de klinische 

richtlijnen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken te noemen. Ten eerste zijn de biochemische testen 

voor de AD biomarkers gevoelig voor variatie in de resultaten, bijvoorbeeld tussen laboratoria, of 

wanneer een nieuwe lichting testen geproduceerd wordt, dit wordt ook wel een nieuw ‘productielot’ 

genoemd. Dit resulteert in een slechte reproduceerbaarheid, zeker op globale schaal. Ten 

tweede zijn de huidige biomarkers zijn niet geschikt voor het maken van onderscheid tussen 

verschillende typen dementie. Ten derde vertonen de AD biomarkers geen relatie met cognitieve 

achteruitgang; ze hebben dus geen voorspellende waarde voor het verloop van het ziekteproces. 

Op het moment zijn dit de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de AD biomarkers: 1) het 

verbeteren van de reproduceerheid van de biomarkerresultaten; 2) nieuwe biomarkers vinden 

voor het onderscheiden van verschillende typen dementia (differentiaaldiagnose); 3) nieuwe 

biomarkers vinden die correleren met cognitieve achteruitgang.

De biobank en (pre-)analytische variatie

Biobanken zijn de basis voor biomedisch onderzoek. Een biobank wordt gedefinieerd als 

een ‘collectie van biologische monsters die gelinkt zijn aan klinische informatie en die wordt 

beheerd volgens professionele standaarden’. Het traject dat een biobankmonster doorloopt, 

vanaf afname bij de patiënt tot meting van het bewuste eiwit, kent vele stappen. Alle variatie 

die tijdens deze stappen kan optreden wordt ‘pre-analytische variatie’ genoemd. Aan pre-

analytische variatie kan de menselijke biologie ten grondslag liggen, bijvoorbeeld dieetfactoren 

of de biologische klok, maar ook processen in het lab, bijvoorbeeld de tijdsduur en temperatuur 

tijdens het verwerken van het monster. Tijdens het uitvoeren van de biochemische test kan ook 

variatie optreden en dit wordt ‘analytische variatie’ genoemd. Hierbij hoort bijvoorbeeld variatie 

in de apparaatinstellingen, of de samenstelling van de chemische oplossingen die in de test 

gebruikt worden. Omdat (pre-)analytische variatie kan leiden tot een kunstmatige verandering 

van de gemeten testresultaten, is het belangrijk om experimenteel bewijs te hebben dat de 

invloed van (pre-)analytische factoren op de biomarkerresultaten vaststelt. 
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Standaardisatie van het biomarkeronderzoek

Om de (pre-)analytische variatie zoveel mogelijk te beperken, is er een standaardprotocol voor 

de afname, verwerking, en de opslag van hersenvocht gepubliceerd in 2009. De aanbevelingen 

in dit protocol zijn gebaseerd op experimenteel bewijs, voor zover dit beschikbaar was. Het is 

gebleken dat dit standaardprotocol de variatie tussen biomarkerresultaten niet kon wegnemen, 

en daarom hebben nieuwe initiatieven zich ontplooid. Zo is er een validatieprotocol voor het 

ontwikkelen van nieuwe biomarkertesten gepubliceerd, en wordt er referentiemateriaal voor de 

biomarkertesten ontwikkeld. Ook worden de biomarkertesten geautomatiseerd. 

Doel van dit proefschrift

Dit proefschrift heeft als doel om de reproduceerbaarheid van biomarkertesten in het 

hersenvocht te vergroten, zodat de diagnose AD beter vast te stellen is. Dit gaan we op twee 

manieren aanpakken:

- Het effect van pre-analytische factoren op de biomarkeruitslagen systematisch testen, zodat 

we de huidige protocollen kunnen verbeteren. 

- Het effect van analytische factoren op de biomarkeruitslagen testen door middel van 

vergelijkingsstudies, van verschillende testen voor dezelfde biomarker, zodat interpretatie van 

de resultaten makkelijker wordt. 

Resultaten

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of er verdamping optreedt in biobankbuisjes als 

deze jarenlang worden opslagen in de biobank. Buisjes gevuld met verschillende volumes 

hersenvocht, bloed, urine, en water werden opgeslagen bij verschillende temperaturen: -80°C, 

-20°C, 4°C, en kamertemperatuur. Op vaste tijdspunten over 4,5 jaar werden de buisjes, inclusief 

vloeistof, gewogen, waarbij een afname in gewicht over tijd betekent dat er vloeistof is verdampt. 

Bij alle vloeistoffen was na opslag bij kamertemperatuur verdamping opgetreden, bij 4°C ook 

hoewel in mindere mate. Echter, bij -20°C en -80°C zagen we geen afname in gewicht. Bij deze 

temperaturen treedt er dus geen verdamping op. Hersenvochtmonsters worden standaard 

bij -80°C opgeslagen, en onze resultaten tonen aan dat er onder deze omstandigheden geen 

verdamping optreedt, zelfs niet bij jarenlange opslag.

Hierop volgde de vraag of de biomarkereiwitten zelf stabiel blijven bij jarenlange opslag 

in de biobank (hoofdstuk 3). Om dit te onderzoeken werden de biomarkers aβ1-42, t-tau en 

p-tau gemeten in hersenvochtmonsters van een homogene groep AD patiënten, waarvan de 

monsteropslagtijd varieerde van 2 tot 14 jaar. De monsters zijn gelijktijdig opnieuw gemeten om 

het effect van andere (pre-)analytische factoren, bijvoorbeeld verschillende productielots van de 

test, tot een minimum te beperken. Daar vonden we geen effect van de monsteropslagtijd op de 
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gemiddelde concentraties van aβ1-42, t-tau en p-tau. Echter, de vergelijking tussen de opnieuw 

gemeten biomarkerwaardes en de waardes gemeten ten tijde van de opslag van de monsters 

in de biobank, resulteerde wel degelijk in een verschil voor aβ1-42. De opnieuw gemeten aβ1-42 

concentraties lagen veel hoger dan die gemeten aan het begin van de biobankopslag; en hoe 

ouder het monster hoe groter dit verschil was. De waardetoekenning aan de aβ1-42 test is dus 

veranderd in de loop van de jaren. Dit is een belangrijk gegeven waar rekening mee moet worden 

gehouden. Niet alleen bij onderzoeken die oude biobankmonsters gebruiken, maar ook in de 

kliniek, omdat de afkapwaardes voor aβ1-42 mee omhoog moeten veranderen met de test.

In hoofdstuk 4 hebben we een oplossing voor deze opwaartse drift in de aβ1-42 test beschreven. 

Hiervoor hebben we meer dan 4000 aβ1-42 resultaten uit de VUmc Alzheimerdatabase 

geanalyseerd, die gemeten zijn over de periode van het jaar 2000 tot 2016. Met behulp van 

statistisch modelleren zagen we dat de klassieke verdeling van de aβ1-42 concentraties in de 

populatie elk jaar een stukje omhoog leek te schuiven. Na het toepassen van een statistische 

correctie kwamen alle aβ1-42 waardes over de jaren op eenzelfde niveau te liggen. Deze 

gecorrigeerde waardes kwamen goed overeen met de werkelijke waardes bij het opnieuw meten, 

en deze worden in ons centrum nu gebruikt in onze onderzoeken met oude monsters. Statistisch 

modelleren zou ook een oplossing kunnen zijn voor andere (pre-)analytische variatiefactoren, 

zoals het corrigeren voor systematische verschillen in biomarkerwaardes tussen laboratoria, 

mits er voldoende datapunten aanwezig zijn om de analyse op los te laten.

In hoofdstuk 5 hebben we getest of het overbrengen van hersenvocht van het ene naar 

het andere buisje een effect heeft op de biomarkerconcentraties. Door middel van een 

kleine enquête weten we dat het aantal pipetteerstappen verschilt tussen gerenommeerde 

biomarkerlaboratoria: sommige pipetteren het hersenvocht twee keer over in een nieuwe buis, 

andere laten het hersenvocht in de originele buis zitten. We hebben systematisch getest of geen, 

één, twee, of vier pipetteerstappen van hersenvocht naar een nieuwe buis effect had op de 

concentraties van de AD biomarkers. We vonden dat de aβ1-42 concentraties gemiddeld met 5% 

per stap afnamen; waarschijnlijk blijft het eiwit plakken aan de buiswand. Een verschil van 10% 

in aβ1-42 waardes tussen laboratoria zou hierdoor dus  verklaard kunnen worden. Voor de t-tau 

en p-tau concentraties vonden we verwaarloosbare effecten. Het eiwit aβ1-40 echter, vertoonde 

dezelfde afname na overpipetteren als aβ1-42, daarom pleiten wij voor gebruik van de aβ1-42/ 

aβ1-40 ratio in plaats van aβ1-42 alleen, omdat de ratio niet verandert bij verschillen in het aantal 

pipetteerstappen. De aβ1-42/ aβ1-40 heeft ook in andere onderzoeken een beter diagnostisch 

resultaat laten zien dan aβ42 alleen, wat wellicht verklaard wordt door het corrigeren voor 

verschillen in het aantal pipetteerstappen. 

In de volgende hoofdstukken hebben we gekeken naar de stabiliteit van nieuwe biomarkers 

voor AD. Het is belangrijk om de stabiliteit van een biomarker vast te stellen als onderdeel 
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voor AD. Het is belangrijk om de stabiliteit van een biomarker vast te stellen als onderdeel 
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van het validatieproces van een nieuwe biochemische test. In hoofdstuk 6 hebben we 

hersenvochtmonsters blootgesteld aan extreme pre-analytische condities, waaronder tot zeven 

vries-dooi cycli, en opslag bij kamertemperatuur of bij 4°C gedurende een week, of bij -20°C 

gedurende een maand. Deze monsters hebben we vervolgens getest voor elf verschillende nieuwe 

biomarkers voor AD. De concentraties van neurogranine, YLK-40, BACE1, acetylcholineesterase 

enzymactiviteit, theobromine, SPARCL-1, en homovanillinezuur veranderden niet na blootstellen 

aan de pre-analytische condities. 3-Methoxy-4-hydroxyfenylglycol concentraties namen sterk 

af na vier uur bij kamertemperatuur (-10%), na vierentwintig uur bij 4°C (-27%), en met 6% na elke 

vries-dooi stap. De concentraties van 5-methyltetrahydrofolaat, 5-hydroxyindoolazijnzuur, en 

3,4-dihydrofenylazijnzuur veranderden na één week opslag bij kamertemperatuur (respectievelijk 

met -29%, -16%, en +22%), een extreme conditie die in de praktijk niet voorkomt. Tien van de 

elf nieuwe biomarkers bleven dus stabiel tijdens de door het protocol voorgeschreven pre-

analytische opslag en vries-dooi omstandigheden. Dit geeft aan dat deze biomarkers zonder 

problemen getest kunnen worden in verschillende cohorten, omdat kleine verschillen in het pre-

analytische traject geen invloed hebben op de biomarkerconcentraties. 

In hoofdstuk 7 hebben we het aantal geteste biomarkers op grote schaal uitgebreid. We 

gebruikten twee biomarker ontdekkingsplatformen, SOMAscan en Olink, die beiden ongeveer 

1000 eiwitten per monster kunnen detecteren. We zagen dat 70% van de geteste eiwitten in 

de hersenvochtmonsters stabiel bleef na blootstelling aan de meest extreme opslagcondities 

(een week opslag bij kamertemperatuur of zeven vries-dooi cycli). Dit onderzoek laat zien dat 

de grote meerderheid van de eiwitten in het hersenvocht niet gevoelig is voor blootstelling aan 

extreme pre-analytische opslag- en vries-dooicondities. 

In hoofdstuk 8 hebben we gekeken naar de stabiliteit van de biomarker progranuline. We 

vonden stabiele concentraties van dit eiwit onder dezelfde extreme omstandigheden als eerder 

beschreven, in zowel hersenvocht als bloed. We hebben twee verschillende biochemische 

testen voor progranuline gebruikt en deze gaven vergelijkbare resultaten. Progranuline kan dus 

verder getest worden in patiëntenmonsters. 

In hoofdstuk 9 hebben we drie verschillende biochemische testen voor de kandidaatbiomarker 

neurogranine getest. We hebben de verschillende affiniteiten van de testen voor het eiwit 

bekeken, en neurogranine concentraties vergeleken in hersenvochtmonsters van dezelfde groep 

patiënten met verschillende typen dementie. Hieruit bleek dat de drie testen allemaal een andere 

isovorm van neurogranine maten en dat het bereik van de drie testen onderling verschilden. 

De groepsverschillen in neurogranine concentraties binnen de patiëntengroep waren echter 

vergelijkbaar, wat suggereert dat de drie testen dezelfde diagnostische waarde hebben. De 

neurogranine concentraties waren het meest verhoogd bij AD patiënten ten opzichte van de 
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andere typen dementie, maar het onderscheidend vermogen van neurogranine op individueel 

niveau bleek beperkt. 

In hoofdstuk 10 hebben we automatische testen voor de AD biomarkers aβ1-42, t-tau, en 

p-tau vergeleken met de huidige handmatige testen voor gebruik in de routinediagnostiek. 

Automatische testen hebben veel potentie om de variatie tussen laboratoria te verminderen, 

die variatie is vooral voor aβ1-42 een probleem. We hebben prospectief 137 monsters verzameld 

van patiënten die een niet-academische geheugenkliniek bezochten. Er werden twee buisjes 

hersenvocht afgenomen en opgestuurd naar ons laboratorium, zodat we deze twee monsters 

met precies hetzelfde pre-analytische traject konden meten met beide testen, de automatische 

en de handmatige. Deze directe vergelijking resulteerde in grote overeenkomsten tussen beide 

testmethodes. Een overgang van de manuele naar automatische testen voor aβ1-42, t-tau en 

p-tau lijkt dus op korte termijn haalbaar op basis van onze resultaten.

Aanbevelingen voor betere reproduceerbaarheid van het biomarkeronderzoek

De resultaten uit dit proefschrift hebben mede bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal 

praktische hulpmiddelen om de reproduceerbaarheid van het biomarkeronderzoek te vergroten. 

Zo is de zelftest van ISBER (internationale gemeenschap voor biologische en milieu-gerelateerde 

biobanken) uitgebreid met vragen over de opslag van hersenvochtmonsters. Deze zelftest heeft 

als doel om biobanken te stimuleren zoveel mogelijk volgens protocol te werken, en daarmee de 

pre-analytische variatie tussen biobanken zoveel mogelijk te verminderen. 

Ook is er een standaardprotocol (SOP; standard operating procedure) ontwikkeld voor het 

testen van de stabiliteit van biomarkers, als onderdeel van het validatieprotocol voor nieuwe 

biomarkertesten. Bij deze SOP zit een rekenhulpmiddel, om de resultaten van de stabiliteitstesten 

overzichtelijk  weer te geven. De SOP en het rekenhulpmiddel zijn gratis beschikbaar op de 

website van ISBER.

Twee organisaties, de geïntegreerde biobank van Luxemburg (IBBL), en de internationale 

Alzheimerorganisatie (Alzheimer’s Association) in samenwerking met de universiteit 

van Göteborg, organiseren – onafhankelijk van elkaar – bekwaamheidstesten voor 

biomarkerlaboratoria. Hierbij worden testmonsters rondgestuurd naar alle deelnemers, die 

verwerkt en/of gemeten worden, en de resultaten worden vervolgens vergeleken met alle andere 

deelnemende laboratoria. Deze programma’s brengen in kaart welke processen of metingen 

leiden tot variatie tussen laboratoria, waardoor deze vervolgens verbeterd kunnen worden.

Aanbevelingen voor de Alzheimerdiagnostiek

Nieuwe biomarkers voor dementie zijn hard nodig, vooral om onderscheid te kunnen maken tussen 

verschillende typen dementie, maar ook om ziekteprogressie objectief te kunnen meten of zelfs 
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te voorspellen. Een aantal veelbelovende kandidaatbiomarkers wordt momenteel onderzocht. 

Neurogranine weerspiegelt de synaptische pathologie en is een kandidaatbiomarker voor het 

monitoren van cognitieve achteruitgang bij dementie, maar moet nog verder worden onderzocht 

om deze belofte waar te kunnen maken. YKL-40 is een biomarker voor neuroinflammatie, en zou 

in combinatie met andere biomarkers kunnen helpen bij het onderscheiden van verschillende 

typen dementie. Neurofilament light (NfL) is een biomarker voor axonale schade die zou kunnen 

helpen bij het onderscheiden van verschillende typen dementie, maar ook als indicator voor 

het effect van een therapie zoals in andere neurologische ziektes (zoals multiple sclerose) al is 

laten zien. NfL is ook betrouwbaar te meten in bloed, en zou daardoor in de toekomst ook bij 

bevolkingsonderzoek toegepast kunnen worden. 

De ontwikkeling van ultragevoelige technieken maken het nu mogelijk dat eiwitten 

afkomstig uit de hersenen ook in bloed te detecteren zijn. Dit vergroot de toepassingen van 

het biomarkeronderzoek enorm, omdat bloed toegankelijker is voor monsterafname dan 

hersenvocht. De stabiliteit van biomarkers in bloed onder pre-analytische omstandigheden zal 

nader onderzocht moeten worden. Over het algemeen is de verwachting dat bloed gevoeliger 

zal zijn voor pre-analytische omstandigheden, omdat er in bloed veel meer cellen, enzymen, 

en andere stoffen zitten dan in hersenvocht, en deze kunnen het bewuste eiwit mogelijk 

beïnvloeden. Ook kunnen eiwitten in het bloed beïnvloed worden door eiwitten uit het dieet, 

meer dan eiwitten in het hersenvocht, omdat de hersenen als het ware geïsoleerd zijn van de 

rest van het lichaam.

222

Appendices

te voorspellen. Een aantal veelbelovende kandidaatbiomarkers wordt momenteel onderzocht. 

Neurogranine weerspiegelt de synaptische pathologie en is een kandidaatbiomarker voor het 

monitoren van cognitieve achteruitgang bij dementie, maar moet nog verder worden onderzocht 

om deze belofte waar te kunnen maken. YKL-40 is een biomarker voor neuroinflammatie, en zou 

in combinatie met andere biomarkers kunnen helpen bij het onderscheiden van verschillende 

typen dementie. Neurofilament light (NfL) is een biomarker voor axonale schade die zou kunnen 

helpen bij het onderscheiden van verschillende typen dementie, maar ook als indicator voor 

het effect van een therapie zoals in andere neurologische ziektes (zoals multiple sclerose) al is 

laten zien. NfL is ook betrouwbaar te meten in bloed, en zou daardoor in de toekomst ook bij 

bevolkingsonderzoek toegepast kunnen worden. 

De ontwikkeling van ultragevoelige technieken maken het nu mogelijk dat eiwitten 

afkomstig uit de hersenen ook in bloed te detecteren zijn. Dit vergroot de toepassingen van 

het biomarkeronderzoek enorm, omdat bloed toegankelijker is voor monsterafname dan 

hersenvocht. De stabiliteit van biomarkers in bloed onder pre-analytische omstandigheden zal 

nader onderzocht moeten worden. Over het algemeen is de verwachting dat bloed gevoeliger 

zal zijn voor pre-analytische omstandigheden, omdat er in bloed veel meer cellen, enzymen, 

en andere stoffen zitten dan in hersenvocht, en deze kunnen het bewuste eiwit mogelijk 

beïnvloeden. Ook kunnen eiwitten in het bloed beïnvloed worden door eiwitten uit het dieet, 

meer dan eiwitten in het hersenvocht, omdat de hersenen als het ware geïsoleerd zijn van de 

rest van het lichaam.

        



223

Conclusie

In dit proefschrift zijn verschillende onderzoeken beschreven die hebben geleid tot:

1) Meer kennis over de effecten van pre-analytische variatie op biomarkerconcentraties: 

- Langdurige biobankopslag van hersenvochtmonsters leidt niet tot verdamping van het monster, 

noch heeft het invloed op de AD biomarkerresultaten.

- De meerderheid van de biomarkerkandidaten getest in dit proefschrift blijft stabiel tijdens de 

gebruikelijke procedures voor monsterverwerking.

- Correctie voor de opwaartse drift van de aβ1-42 resultaten van de afgelopen jaren is mogelijk 

door middel van statistisch modelleren.

2) Experimenteel bewijs uit dit proefschrift ondersteunt de huidige biobankprotocollen 

voor collectie en verwerking van hersenvocht met betrekking tot vertraging tussen 

verwerkingsstappen en herhaaldelijk vries-dooien van monsters. Het overpipetteren van 

hersenvocht naar een nieuwe buis moet echter zoveel mogelijk vermeden worden omdat dit 

leidt tot lagere aβ1-42 concentraties.

3) Vergelijkingsstudies van verschillende biochemische testen voor dezelfde 

biomarkerkandidaten, zoals voor progranuline en neurogranine, hebben geleid tot een verbeterde 

interpretatie van resultaten. Ook voor de AD biomarkers lieten we vergelijkbare resultaten zien 

voor een automatische test in vergelijking met de veelgebruikte handmatige test.

Al deze drie uitkomsten zijn essentieel om de overgang te kunnen maken van biomarkertesten 

voor onderzoeksdoeleinden naar biomarkertesten voor de klinische praktijk. Voor wat betreft de 

bestaande AD biomarkers, brengen de reproduceerbaarheidsexperimenten uit dit proefschrift 

globale afkapwaardes voor deze biomarkers een stap dichterbij. Voor wat betreft nieuwe 

biomarkers  voor AD of andere typen dementie, leiden de reproduceerbaarheidstesten uit dit 

proefschrift tot een betere interpretatie van de resultaten in een vroeg stadium. Het beoordelen 

van de vooruitzichten voor een nieuwe kandidaatbiomarker wordt hierdoor makkelijker. 
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Dankwoord
De vierenhalf jaar in aanloop tot het boek dat hier voor u ligt waren nooit zo succesvol en plezierig 

verlopen zonder de steun van velen. Hier een woord van dank aan iedereen die hier – op wat 

voor manier dan ook – een bijdrage aan heeft geleverd.  

Ten eerste wil ik alle patiënten bedanken die hebben meegewerkt aan ons onderzoek en hun 

hersenvocht aan de biobank hebben gedoneerd, dit is van onschatbare waarde voor ons 

onderzoek.   

Prof. dr. ir. Teunissen, beste Charlotte, wat ben ik blij dat ik vier jaar geleden onder jouw vleugels 

terecht ben gekomen! Dit promotietraject starten was voor mij een sprong in het diepe en mede 

door jouw vertrouwen en enthousiasme ben ik nu diep geworteld in het CSF-biomarker-kwaliteit-

veld. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en ook nog eens op heel uiteenlopende vlakken. 

Natuurlijk op wetenschappelijk gebied, maar ook over prioriteiten stellen en hoe met (moeilijke) 

mensen om te gaan. Jouw betrokkenheid – ook op persoonlijk vlak –, pragmatische benadering 

en vrolijke noot maakte dat ik altijd met meer goede moed uit ons overleg stapte dan dat ik erin 

ging. Bedankt voor alles! Ik vind het heel leuk dat ik nog een tijdje in jouw team mag blijven.

Prof. dr. Van der Flier, beste Wiesje, vanaf het begin al was ik onder de indruk van jouw positieve, 

krachtige uitstraling en scherpe, kritische blik. Onze overleggen waren zeldzaam, toch wist jij 

altijd met een nuttig inzicht of praktische tip te komen waardoor ik weer een eind verder kon. 

Bedankt voor de stimulerende omgeving en de gefocuste begeleiding. Ik hoop de samenwerking 

voort te kunnen zetten.

Prof. dr. De Jonge, beste Robert, halverwege mijn promotietraject begon je als nieuw hoofd op 

onze afdeling en gaf je een frisse, klinisch chemische kijk op mijn resultaten. Bedankt voor je 

meedenken en ook voor het voorzitten van de promotiecommissie.

Prof. dr. Scheltens, beste Philip, de energie die jij uitstraalt om Alzheimer de wereld uit te 

helpen werkt aanstekelijk. Het was en is erg stimulerend en gezellig om deel uit te maken van 

het Alzheimercentrum, dank daarvoor. Het sterke groepsgevoel komt extra naar boven tijdens 

de congressen in het buitenland en ik geniet er nog steeds van om erbij te zijn.  

Emeritus prof. dr. Blankenstein, beste Rien, bedankt voor je enthousiasme voor de CSF 

biomarkers en je oog voor ‘de kwaliteit’ daarbij. Precies het steuntje in de rug waardoor ik vol 

goede moed mijn project kon starten en vervolgen. Ik vind het een eer dat je mijn verdediging 

wilt voorzitten.

Dear reading committee, prof. dr. Engelborghs, prof. dr. Verspaget, dr. Betsou, and dr. Kuiperij, 

thank you for carefully reading my manuscript. I am looking forward to our discussions at the 

defence. 

Dear coauthors, thank you for your willingness and openness to collaborate, and for your critical 

view on the manuscript drafts. I enjoyed the collaboration and hope to be able to continue this 
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in future projects. Een extra bedankje aan het team van ADx, voor de mogelijkheid om de 

neurogranine metingen bij jullie in Gent te komen uitvoeren. 

Iedereen van de afdeling Klinische Chemie wil ik bedanken voor de fijne werksfeer en niet te 

vergeten de (vele!) cakemomenten. Omar, gaan we nog eens dansen?

Van het metabool lab (ML): Eduard, Abdellatif en Erwin, bedankt voor jullie hulp bij de HPLC 

experimenten. Van het KCL: Isabelle en Joop, bedankt voor jullie meedenken en flexibiliteit bij 

het bestieren van ‘de Cobas’. 

Alle (ex)collega’s van het Neurochemisch Lab, wat heb ik het naar mijn zin (gehad) bij jullie! 

Veel dank allemaal voor jullie hulp bij dit proefschrift op wat voor manier dan ook, er stond 

altijd iemand klaar met een tip of een helpende hand. Een aantal mensen wil ik extra noemen. 

Kees, bedankt voor je hulp met alle ‘tube-experimenten’! Jij zorgde ervoor dat alles altijd perfect 

voor elkaar kwam en dat gaf mij een hoop rust. De rest van de mannelijke kern van het NL: 

Harry, ik waardeer het zeer dat jij de boel zo gestructureerd houdt bij ons, en Hans, dank voor 

het organiseren van leuke uitjes: laten we écht weer eens gaan volleyen binnenkort! Marleen, 

een vast aanspreekpunt voor van alles en nog wat, en niet in het minst omdat dat sowieso 

een gezellig praatje oplevert. Lynn, Yanaika, Rosa, en Maaike, jullie aanwezigheid in en om 

het lab werkt sfeerverhogend! Claire, you were a great addition to our group and I enjoyed 

being R partners in crime in Rotterdam. Hope we will keep in touch! De oud-kamergenoten van 

PK1Br016: Sandra, bedankt dat je me op weg hebt geholpen in het begin en voor je warme 

en oprechte belangstelling, ik mis onze theemomentjes! Rob, ik heb grote bewondering voor 

jouw brede kennis en creativiteit, je gaf me vaak weer nieuwe stof tot nadenken over hoe die 

ziekte van Alzheimer zou kunnen ontstaan. Gelukkig ontmoeten we elkaar zo nu en dan nog 

op de gang om over Alzheimerhypotheses, maar ook ons algemene wel en wee, bij te kletsen. 

Marta, you are an inspiring person to me: a focused worker, happy, collaborating with everyone, 

discovering novel proteins involved in AD, and at times slightly dramatic. Thank you for your 

good suggestions and fun times in and around the lab. I am honoured you will be my opponent 

at the defence! Dan de nieuwe kamergenoten van het ‘magazijn’: Madhurima, Inge, Rosha, 

Francien, Vandana, Lies, and Adrianne, I appreciate the pleasant atmosphere in our ‘ball room’, 

thank you for sharing coffee, tea, chocolate, cookies, science issues, other PhD-related issues, 

non-PhD-related issues, or good coffee to celebrate truly special moments. Let’s keep up the 

good work! 

Mijn paranimfen, Inge en Francien, bedankt voor het klankbord dat jullie zijn voor allerhande 

dingen die tijdens een werkdag in me opkomen. Twijfels, grapjes, en soms lichte irritaties, het is 

heerlijk om deze met jullie te kunnen delen tussen de bedrijven door. Ik ben vereerd dat jullie ook 

tijdens de promotie naast en achter me willen staan!
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Collega’s van het Alzheimercentrum, bedankt voor de positieve werksfeer en fijne 

samenwerkingen. Vooral het AAIC is een vast hoogtepunt, leuk dat ik daarvan onderdeel mocht 

zijn de afgelopen jaren. Een paar mensen wil ik speciaal noemen. Betty, een rots in de branding! 

Bedankt voor al je hulp met de statistiek in R en manuscriptcorrecties, je eindeloze geduld en 

droge humoristische benadering. Ingrid, de perifere ziekenhuizen van ABIDE brachten ons 

samen en hoewel díe ons soms een doorn in het oog waren, vond ik het erg leuk om hier samen 

met je aan te werken. Inger, wij zijn inmiddels bijna vaste congresmaatjes geworden en hebben 

al menige stad hierdoor samen ontdekt, bedankt voor al deze gezelligheid!

Dames, en inmiddels ook heer, van de biobank, Dorine, Mariska, Laila, Pascal, Julia, jullie doen 

fantastisch werk en ik wil jullie in het bijzonder bedanken voor de flexibiliteit en het enthousiasme 

waarmee mijn projectjes ontvangen werden, want voor jullie betekende dit vooral extra werk.

Prof. dr. Engelborghs, beste Bas, bedankt voor de mogelijkheid om een half jaar onderzoek te 

doen in jouw labo. Je hebt me zeer welkom laten voelen op het BIODEM en me de kans gegeven 

om nieuwe technieken te proberen, dit alles zorgde voor een geweldige tijd in Antwerpen. Prof. 

dr. Bjerke, dear Maria, thank you for your involvement in the project, your expertise was of great 

help. Thank you als for sharing your personal experiences in the academic world. Dank aan alle 

collega’s van het IBB voor de gezellige praatjes, prettige samenwerkingen en Vlaamse tradities, 

vooral de apero’s en geen-bokes lunches waren zalig. In het bijzonder een bedankje aan de 

BIODEM collega’s Joery, Ellis, Charisse, Naomi, Ellen, Hanne, Jill, en Sara, voor het delen van 

dagelijks lief en leed. Zo ‘ver’ van huis waren jullie mijn collega’s en vrienden ineen, beter had ik 

me niet kunnen wensen! 

VLF plus plus: Anneloes, Andrea, Leonie, Anna, Esther, Karin, Bram, Kjartan, Sven, Carsten, 

Ruud, Tonca, Bert, Michiel, Luc, Amber, het begon allemaal met de eerstejaarscommissie van 

Mebiose (“relax, take it eeaasssy”) en vele commissies, avonden, weekenden, oud&nieuws, en 

vakanties verder is de vriendschap gebleven. Bedankt voor de goede gesprekken, ontspanning, 

en het plezier dat we samen hebben!

De BMW chickies, Janneke, Anne, Esther (weer!), Erinke, Kirsten, Judith, van samen studeren, 

stappen en kletsen tot allemaal promoveren, met veel gedeelde dromen en vaak gedeelde 

twijfels. Bedankt voor de vele gezellige tijden en goede gesprekken, hoop dat we dit nog lang 

blijven doen ondanks de grote (of minder grote) geografische afstanden! Jannie, wat was het 

leuk om onze vaste renavondjes in Utrecht te hebben. 

Svetlana, I really like your positive take on everything in life. Thank you for all the good times, 

also together with Anne!

Lieve meiden van de PLOF: Carlijn, Stefanie, Cynthia, Heleen, Laura, van klas 2BG zijn we 

inmiddels uitgevlogen over heel Nederland (en op z’n tijd zelfs over de hele wereld). Bedankt 

voor de lange vriendschap! 
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vakanties verder is de vriendschap gebleven. Bedankt voor de goede gesprekken, ontspanning, 

en het plezier dat we samen hebben!

De BMW chickies, Janneke, Anne, Esther (weer!), Erinke, Kirsten, Judith, van samen studeren, 

stappen en kletsen tot allemaal promoveren, met veel gedeelde dromen en vaak gedeelde 

twijfels. Bedankt voor de vele gezellige tijden en goede gesprekken, hoop dat we dit nog lang 

blijven doen ondanks de grote (of minder grote) geografische afstanden! Jannie, wat was het 

leuk om onze vaste renavondjes in Utrecht te hebben. 

Svetlana, I really like your positive take on everything in life. Thank you for all the good times, 

also together with Anne!

Lieve meiden van de PLOF: Carlijn, Stefanie, Cynthia, Heleen, Laura, van klas 2BG zijn we 

inmiddels uitgevlogen over heel Nederland (en op z’n tijd zelfs over de hele wereld). Bedankt 

voor de lange vriendschap! 
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Linda en Ilse, ik geniet van onze gesprekken over bijvoorbeeld persoonlijkheidskleuren, maar 

vooral van de gezellige avondjes, weekendjes, en festivalbezoekjes die daarmee gepaard gaan. 

Bedankt daarvoor!

Mijn lieve papa en mama, bedankt voor alles wat jullie me hebben meegegeven en dat jullie mij, 

al van kleins af aan, vol vertrouwen hebben ‘laten schuiven’. Bedankt voor alle kansen die jullie 

me hebben geboden en voor de steun en vrijheid om mijn keuzes te maken. Fijn om altijd thuis te 

kunnen komen. Bas, van jou als grote broer pik ik, nog steeds, de wijze levenslessen op. Waar ik 

soms twijfel sla jij meestal de spijker op z’n kop. Bedankt dat je altijd voor me bent als het nodig 

is. Joris, heerlijk om onder luid geklap en gejuich begroet te worden – en dat is eerder regel 

dan uitzondering. Ik heb ontzettend veel bewondering voor hoe je de dingen aanpakt. Bedankt 

voor de gezellige tijden die we samen hebben, dat mogen er altijd meer zijn! Femke, ik vind het 

supergezellig dat jij nu ook deel van onze familie bent. Marja, Jan Arco en Elise, bedankt voor 

het warme welkom in jullie fijne gezin en de weekenden in Apeldoorn, én jullie interesse in mijn 

onderzoek.

Lieve Jasper, wie had gedacht dat dit promotietraject – vrij indirect, maar toch – me ook nog jou 

zou opleveren! Het leven met jou samen is een feest en het wordt alleen maar leuker. Bedankt 

voor alles. Laat onze avonturen maar komen! 
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