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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Dementie en de ziekte van Alzheimer 
Dementie wordt gekenmerkt door een achteruitgang in het denken (cognitief 
functioneren), bijvoorbeeld geheugenproblemen. Daarbij is een persoon niet 
meer in staat goed voor zichzelf te zorgen, we noemen dit interferentie in het 
dagelijks leven. Naast achteruitgang in geheugenfunctie kunnen er ook stoornissen 
zijn in de taalfunctie, aandacht of oriëntatie, evenals neuropsychiatrische 
symptomen, zoals depressieve symptomen of gedragsverandering. 
Dementie is een groot probleem voor de volksgezondheid en de kosten van de 
zorg voor mensen met dementie zijn hoog. Onder andere door de vergrijzing 
van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie jaarlijks toe en er 
wordt geschat dat er in 2030 wereldwijd 65 miljoen mensen met een diagnose 
dementie zijn. 

Dementie kan veroorzaakt worden door verschillende neurodegeneratieve 
ziekten. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van 
dementie, naast bijvoorbeeld vasculaire dementie of frontotemporale 
dementie. De ziekte van Alzheimer is vernoemd naar dokter Alois Alzheimer. 
Hij beschreef in 1907 voor het eerst een patiënte met ernstig geheugenverlies, 
waarbij hij na haar overlijden in de hersenen typische eiwit veranderingen zag. 
De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door ophopingen van het amyloid-
beta tússen de hersencellen en ín de hersencellen ontstaan ophopingen van het 
eiwit tau. 
Tot nu toe is er geen effectieve behandeling tegen Alzheimer dementie 
beschikbaar, ondanks dat er veel verschillende medicijnonderzoeken gericht op 
het verwijderen van het eiwit amyloid uit de hersenen gedaan zijn. 

Biomarkers van de ziekte van Alzheimer 
Een biomarker, of biologische marker, is een indicator van een toestand of 
ziekte, bijvoorbeeld een eiwit. In de zoektocht naar een behandeling van de 
ziekte van Alzheimer doet men onderzoek naar de biologische veranderingen 
(biomarkers) in het lichaam en de hersenen van mensen met dementie. Bij de 
ziekte van Alzheimer zijn er veranderingen van eiwitten in het hersenvocht, 
bijvoorbeeld veranderingen in de hoeveelheid amyloid-beta (Abeta), tau en 
gefosforyleerd tau (p-tau). Met behulp van positon emissie tomografie (PET) 
scans kan men het Alzheimer eiwit Abeta meten in de hersenen. Op beeldvorming 
van de hersenen met behulp van een MRI-scan ziet men krimp van de hersenen 
(atrofie). Recente onderzoeken beschrijven dat, naast veranderingen in het 
amyloid eiwit, ook vasculaire veranderingen, veranderingen in cholesterol 
metabolisme en immunologische processen bijdragen aan het ontstaan van de 
ziekte van Alzheimer. De meest gangbare manieren om Alzheimer biomarkers 
tot nu toe vast te stellen is metingen van wiwitveranderingen in hersenvocht 
of  veranderingen gemeten met MRI of PET-scans. Er wordt gezocht naar 
makkelijker toegankelijk biomarkers, bijvoorbeeld in bloed, maar tot recent 
waren deze met wisselende betrouwbaarheid te meten. 
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Voorstadia van de ziekte van Alzheimer 
Tot op heden is er nog geen therapie voor de ziekte van Alzheimer. Een van de 
mogelijke verklaringen hiervoor is dat de onderzoeken naar het opruimen van 
het amyloid eiwit uitgevoerd werden in patiënten met Alzheimer dementie. 
Een theorie is dat er in het dementie stadium al te veel onomkeerbare schade 
in de hersenen is. We weten inmiddels dat al 20 jaar voor een diagnose 
Alzheimer dementie de eerste neurodegeneratieve veranderingen beginnen. 
De wetenschap dat al jaren voor Alzheimerdementie de eerste veranderingen 
plaatsvinden en het ontbreken van een therapie maakt dat er steeds meer 
onderzoek gedaan wordt naar voorstadia van Alzheimer dementie. 
Milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment of MCI) refereert aan 
een pre-dementie stadium waarin er geheugenproblemen zijn, geobjectiveerd 
met een neuropsychologisch testonderzoek, maar er is nog geen interferentie 
in het dagelijks leven. Mensen met MCI hebben een verhoogd risico op 
dementie, ook is er vaker aanwezigheid van het amyloid eiwit ten opzichte 
van de normale populatie. Nog vroeger in het ziekteproces bekijkend, focust 
het onderzoeksveld zich steeds meer op het preklinische stadium van de 
ziekte Alzheimer. Met preklinische Alzheimer bedoelen we het stadium waarin 
er al Alzheimerveranderingen gaande zijn, bijvoorbeeld amyloid neerslag, 
maar het denkvermogen is nog niet objectief aangedaan, zoals gemeten met 
neuropsychologisch onderzoek (fi guur 1). Sommige mensen met preklinische 
tekenen van Alzheimer hebben al wel geheugenklachten, ook wanneer dit nog 
niet vastgesteld kan worden met objectieve neuropsychologische testen. 

Figuur 1. Hypothetisch model van dynamische biomarkers betrokken bij het ontstaan van de ziekte 
van Alzheimer (Sperling et al., 2011). 
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Subjectieve geheugenklachten 
Het concept Subjectieve Geheugenklachten, in het Engels Subjective Cognitive 
Decline (SCD) genoemd, beschrijft de subjectieve ervaring van achteruitgang 
in de cognitieve functies, terwijl er bij objectieve neuropsychologische testen 
geen afwijkingen zijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen met normale 
geheugenfuncties en aanwezigheid van geheugenklachten ten opzichte van 
mensen zonder geheugenklachten een verhoogd risico hebben op cognitieve 
achteruitgang, d.w.z. progressie naar milde cognitieve stoornissen of 
dementie. Daarom wordt ook wel gesuggereerd dat SCD een mogelijke eerste 
symptoom van preklinische Alzheimer is (fi guur 2). Het is van belang om te 
benadrukken dat het grootste gedeelte van de mensen met geheugenklachten 
geen dementie ontwikkelt. Er zijn verschillende andere vaker voorkomende 
oorzaken van geheugenklachten, bijvoorbeeld somberheid, stress, verschillende 
leefstijlfactoren zoals slaap en alcohol, maar ook verschillende ziektes zoals 
een traag werkende schildklier of bepaalde medicijnen. Om de verschillende 
factoren die bijdragen aan subjectieve geheugenklachten te onderzoeken, 
evenals de relatie met preklinische Alzheimer, is het Subjective Cognitive 
Impairment Cohort (SCIENCe) opgezet in het Alzheimer Centrum Amsterdam. 

Figuur 2. Het concept subjectieve geheugenklachten (SCD) in de context van het beloop van de 
ziekte van Alzheimer. 
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Doel van dit proefschrift 
In dit proefschrift onderzocht ik het concept Subjectieve Geheugenklachten  
(SCD) en biomarkers in voorstadia van Alzheimer dementie. 
Dit proefschrift heeft drie hoofddoelen: 
1. Het beschrijven van karakteristieken van mensen met SCD in het  
 SCIENCe project. 
2. Het onderzoeken van risicofactoren die bijdragen aan achteruitgang in  
 geheugen in mensen met SCD. 
3. Het evalueren van vroege biomarkers van de ziekte van Alzheimer en  
 indicatoren van klinische achteruitgang in mensen met SCD. 

RESULTATEN 

Deel 1: Karakteristieken van mensen met subjectieve geheugenklachten 

In hoofdstuk 2 hebben we karakteristieken beschreven van mensen met 
subjectieve geheugenklachten uit het Subjective Cognitive Impairment 
Cohort (SCIENCe). Dit cohort hebben we opgezet in 2014 in het Alzheimer 
Centrum Amsterdam. In deze eerste cross-sectionele evaluatie van de eerste 
150 onderzoeksdeelnemers met SCD vonden we een heterogene groep met 
verschillende karakteristieken. Ongeveer 25% van deze cognitief normale mensen 
had aanwijzingen voor preklinische Alzheimer, gedefinieerd als een verlaagd 
amyloid eiwit in hersenvocht of aanwezigheid van amyloid neerslag op een PET-
scan. De aanwezigheid van preklinische Alzheimer nam toe met de leeftijd. 
Hoewel mensen met een bekende psychiatrische ziekte, zoals een depressie 
of een bipolaire stoornis, niet aan het onderzoek konden deelnemen, zagen 
we in ongeveer een derde van de deelnemers milde psychiatrische symptomen 
gemeten met vragenlijsten. Het grootste gedeelte van de deelnemers had geen 
specifieke kenmerken die geassocieerd zijn met geheugenklachten. 
In dit artikel hebben we ook de SCD-plus criteria onderzocht. Deze criteria zijn  
door de internationale SCD-werkgroep voorgesteld als mogelijke indicatoren 
voor preklinische Alzheimer. We vonden dat SCD-plus criteria ‘leeftijd boven 
de 60’ en ‘Apolipoprotein E (APOE) genotype’ geassocieerd zijn met een 
verhoogd risico op preklinische Alzheimer. Momenteel is de inclusie en follow-
up  van deelnemers in de SCIENCe studie nog gaande en hopelijk zullen de 
vervolgresultaten meer inzicht geven. 

Deel II: risicofactoren van cognitieve achteruitgang in mensen met SCD 

In het tweede deel van dit proefschrift onderzochten we het risico op dementie 
en risicofactoren van achteruitgang in mensen met SCD, zowel op groepsniveau 
(hoofdstuk 3) als ook gepersonaliseerde risicofactoren (hoofdstuk 4). 
Allereerst hebben we SCD in een breder perspectief bekeken. Ik onderzocht 
de incidentie (het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per jaar) van 
dementie voor mensen met SCD en dit vergeleek met een controlegroep zonder 
geheugenklachten (hoofdstuk 3). Dit onderzoek werd uitgevoerd in een groot 
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internationaal samenwerkingsverband met meer dan vierduizend cognitieve 
normale deelnemers. Hiervoor combineerden we longitudinale gegevens van 
verschillende cohortstudies uit Europa, Australië en de Verenigde Staten. 
Op groepsniveau was de incidentie van dementie hoger in mensen met SCD 
vergeleken met mensen zonder geheugenklachten. Deze resultaten waren 
aanwezig zowel dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer als ook andere 
vormen van dementie, bijvoorbeeld vasculaire dementie of frontotemporale 
dementie. Risicofactoren voor progressie naar dementie waren: een hogere 
leeftijd, lagere resultaten op geheugentesten (MMSE) en APOE e4-genotype 
dragerschap. Opvallend genoeg was het risico op dementie voor mensen met 
SCD hoger in een geheugenkliniek dan voor mensen met SCD onderzocht in een 
bevolkingsonderzoek. 

Figuur 3: Incidentie van dementie in cognitief normale mensen mét en zonder geheugenklachten 
per 1000 persoonsjaren.  

Vervolgens onderzochten we in hoofdstuk 4 het risico op MCI en dementie 
op individueel niveau in mensen SCD. We gebruikten hiervoor individuele 
patiëntgegevens zoals de eiwitten Abeta42 en tau in hersenvocht en MRI-
metingen. We vonden dat normale Abeta42 en tau waarden in hersenvocht het 
risico op progressie naar dementie verlaagde, terwijl abnormale hersenvocht-
waarden juist het risico verhoogde. MRI-waarden droegen niet bij aan het risico 
op progressie op individueel niveau. 
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Deel III: Biomarkers van de ziekte van Alzheimer in pre-dementie stadia  

In het derde deel van dit proefschrift onderzocht ik de bijdrage van nieuwe 
biomarkers aan het risico op dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer. 

In hoofdstuk 5 hebben we de relatie onderzocht tussen cholesterol transporter 
apolipoproteïne A1 (ApoA1) en het risico op klinische progressie naar MCI en 
dementie. In het lichaam is ApoA1 betrokken bij HDL-cholesterol transport. 
ApoA1 is van belang voor een goede lipidenbalans in het bloed. Er zijn 
aanwijzingen dat cholesterolveranderingen betrokken zijn bij het ontstaan 
van de ziekte van Alzheimer. Zo is het APOE gen, betrokken bij cholesterol 
metabolisme, een risicofactor voor Alzheimer dementie. We observeerden dat 
hogere ApoA1 waarden in hersenvocht en lagere ApoA1 waarden in bloedplasma 
geassocieerd waren met een verhoogd risico op MCI en dementie. Dit effect was 
sterker in mensen met een APOE e4 genotype. 
We hebben ApoA1 en 2 andere cholesteroltransporter (apolipoproteïnen) verder 
geëvalueerd in hoofdstuk 6. We onderzochten in deze cross-sectionele studie 
het effect van cholesterol transporters ApoA1, apolipoproteïne E (ApoE) en 
apolipoproteïne J (clusterine) waarden in hersenvocht op de relatie tussen 
APOE genotype en hersenvochteiwitten Abeta42 en CSF. Hiervoor gebruikten 
we een statisch model, namelijk mediatie analyse met behulp van lineaire 
regressieanalyses. We vonden dat ApoE- en clusterinespiegels de relatie tussen 
APOE-genotype en tau beïnvloedden. Opmerkelijk was dat deze apolipoproteïnen 
de relatie tussen APOE-genotype en Alzheimereiwit amyloid niet beïnvloedden, 
ondanks de bekende sterke relatie tussen deze twee biomarkers. Dit suggereert 
dat ApoE en clusterin mogelijk bijdragen aan het ontstaan van de ziekte van 
Alzheimer via andere routes dan de bekende amyloid route, namelijk via 
beïnvloeding van het cholesterol metabolisme (figuur 4). 
Als laatste beschreven we in hoofdstuk 7 het amyloid eiwit gemeten in bloed 
met de nieuwe SIMOA-techniek. Tot voorkort waren resultaten van amyloid 
bepalingen in bloed tegenstrijdig, omdat er in het bloed veel verschillende 
verstorende factoren kunnen zijn. De nieuwe SIMOA techniek lijkt veelbelovend 
in het detecteren van veranderingen in bloed. We onderzochten in een 
statistisch model de toegevoegde waarde van afwijkend amyloid in bloed op 
het identificeren van preklinische Alzheimer (afwijkend amyloid in hersenvocht 
en op PET-scans). Amyloid (abeta42 en abeta40) gemeten in bloed met de 
SIMOA methode bleek in dit statische model afwijkende amyloid waardes in 
hersenvocht en plasma te kunnen voorspellen. Dit is een van de eerste keren 
dat dit zo beschreven wordt. Ook vonden we op groepsniveau dat amyloid 
veranderingen in bloed (de Abeta42/Abeta40 ratio) al in cognitief gezonde 
mensen met geheugenklachten gerelateerd is aan een verhoogd risico op 
klinische achteruitgang naar MCI of dementie. De resultaten van deze studie 
benadrukken de potentie en relevantie van in bloed gemeten Abeta42 en 
Abeta40 waarden om preklinische Alzheimer in SCD te identificeren. 
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Figuur 4. Het effect van cholesteroletransporters ApoA1, ApoE en ApoJ op de relatie tussen 
risicofactor APOE e4 genotype en Alzheimereiwitten in hersenvocht (Slot et al., Neurobiology of 
Aging, 2019). 

CONCLUSIES 

Dit proefschrift onderschrijft het belang van het concept van SCD vanuit zowel 
een onderzoeks- als een klinisch perspectief. Onze bevindingen geven aan dat 
SCD niet alleen een goedaardige aandoening is. Hoewel de meerderheid van 
de mensen met geheugenklachten zonder objectieve geheugenstoornissen 
geen neurodegeneratieve ziekte heeft, observeerden we in een van de vier 
SCD-deelnemers aan onze studies preklinische Alzheimer. Ook zagen we 
dat het risico op progressie naar dementie hoger is in SCD dan bij personen 
zonder cognitieve klachten. Specifi eke kennis van onderliggende oorzaken 
van cognitieve klachten bij SCD, zoals preklinische Alzheimer, of bijvoorbeeld 
milde psychiatrische symptomen, kan helpen bij het bepalen van vervolg 
stappen voor het individu met SCD. Hopelijk komt met verder onderzoek naar 
SCD en preklinische Alzheimer een vroeg medicijn voor de ziekte dichterbij. 
Voor mensen met SCD zonder aanwijzingen voor preklinische Alzheimer zouden 
interventies zoals psycho-educatie of leefstijlveranderingen een verbetering 
kunnen bewerkstellen. Verder onderzoek hiernaar is nodig. 

In onze biomarker studies observeerden we dat veranderingen in 
cholesteroltransporters apolipoproteïne A, E en J in hersenvocht en plasma in 
niet-demente mensen geassocieerd zijn met een verhoogd risico op Alzheimer 
dementie. Ook observeerden we dat veranderingen van de eiwitten Abeta40 en 
Abeta42 in bloedplasma gemeten met SIMOA een veelbelovende pre-screening 
instrument kan zijn om in gezonde mensen met geheugenklachten toekomstige 
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achteruitgang te voorspellen. 
In de nabije toekomst zullen hopelijk gepersonaliseerde risicoscores en vroege 
Alzheimer screeningtools de huisarts in de praktijk helpen bij het bepalen 
of een persoon met geheugenklachten moet worden doorverwezen naar een 
gespecialiseerde geheugenkliniek. Uiteindelijk is het doel om vast te stellen 
welke cognitief normale mensen met een hoog risico op Alzheimer in aanmerking 
komen voor behandeling. Wanneer nauwkeurige risicoschattingen voor het 
individu kunnen worden gemaakt, kunnen gepersonaliseerde preventieve 
interventies worden ingezet.


