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HETEROGENITEIT IN DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER

een data-gedreven benadering

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie

De ziekte van Alzheimer – de meest voorkomende oorzaak van dementie – wordt 
gekenmerkt door geleidelijk verval van cognitieve functies. Cognitieve functies 
zijn hogere hersenfuncties die zich in het begin van het leven ontwikkelen om later 
zelfstandig te kunnen functioneren. Belangrijke cognitieve domeinen zijn geheugen, 
taal, aandacht, executief functioneren, visuoruimtelijk functioneren en praxis. 
Het geheugen maakt opslaan, onthouden en opdiepen van belangrijke informatie 
mogelijk. Taal maakt communicatie via gesprek en geschrift mogelijk. Aandacht 

Executief functioneren maakt plannen en multitasken mogelijk, denk bijvoorbeeld 
aan koken. Visuoruimtelijk functioneren betreft het ruimtelijk inzicht. Praxis maakt 
het uitvoeren van aangeleerde handelingen op de juiste manier en in de juiste 

functies worden mogelijk gemaakt door complexe hersennetwerken waarbij voor elk 

bijvoorbeeld de hippocampus de belangrijkste structuur voor het geheugen. 

Zoals in het begin van het leven ontwikkeling van cognitieve functies zelfstandig 
functioneren mogelijk maakt, zo leidt verval van cognitieve functies door een 
hersenziekte als alzheimer uiteindelijk tot dementie, waarbij de mogelijkheid tot 
zelfstandig functioneren verloren gaat.

DEEL I – ALZHEIMER IS EEN HETEROGENE HERSENZIEKTE

Deel I van deze thesis, beschreven in hoofdstuk 2, gaat over heterogeniteit in 
alzheimer wat betreft variatie in cognitief verval. Bij alzheimer treedt uiteindelijk 
verval in alle cognitieve domeinen op, maar met welk cognitief domein de ziekte 
zich manifesteert en in welke volgorde en snelheid ook andere domeinen betrokken 
raken verschilt. Het meest bekende beloop (de typische variant) wordt gekenmerkt 
door vooropstaande geheugenklachten vanaf manifestatie van de ziekte. In een later 
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stadium treden problemen op in andere cognitieve domeinen, zoals executief en 

van de ziekte vooropstaande klachten in een ander cognitief domein (veelal taal, 
executief of visuoruimtelijk functioneren) en een relatief gespaard geheugen. Het is 

komen over deze verschillende alzheimervarianten. 

zich manifesteert met een relatief gespaard geheugen. Helaas krijgen mensen met 
deze minder typische alzheimervariant vaak in eerste instantie een onjuiste diagnose 
als burn-out of depressie. Pas als een langdurige behandeling voor deze foute diagnose 
niet succesvol blijkt, maar juist leidt tot frustratie terwijl klachten blijven toenemen, 
wordt gedacht aan de ziekte van alzheimer.  Het stellen van de juiste diagnose is op 
dit moment vooral belangrijk voor het krijgen van gepaste professionele begeleiding. 
Helaas is er nog geen genezende therapie beschikbaar. 

belangrijk een therapie te ontwikkelen die in een vroeg ziekteproces, bij voorkeur nog 
voordat klachten optreden, de ziekte tot stilstand brengt. Om dit te bewerkstelligen 
is het belangrijk de onderliggende ziekteprocessen exact te begrijpen, inclusief 
eventuele variabiliteit in ziekteprocessen die leiden tot cognitieve heterogeniteit. De 
precieze ziekteprocessen van alzheimer zijn dus nog niet volledig duidelijk. Wat we 
weten, is dat in een vroeg stadium van de ziekte – en dit is al ver voordat de ziekte 
zich manifesteert met cognitieve klachten – ophopingen van eiwitten in de hersenen 

vindt in dit vroege stadium een verlies van aantal en functioneren van synapsen – de 

hersencellen plaatsvindt – plaats. Uiteindelijk leidt alzheimer tot onomkeerbare 
schade van de hersenen, op speciale hersenscans te herkennen als een verlies van 
metabolisme (te zien op een [18F]FDG-PET-scan, dit wordt later besproken), en 

 (krimp van de hersenschors, te zien op een MRI-scan). Tijdens dit proces 
wordt hersenschade merkbaar als verlies van cognitieve functies. 

Variatie in verlies van cognitieve functies doet een variatie in het onderliggende 
ziekteproces vermoeden. Voor de ontrafeling van de precieze onderliggende 
ziekteprocessen in alzheimer is het daarom belangrijk de heterogeniteit in de 
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ziekte verder te onderzoeken. Het begrijpen van de onderliggende ziekteprocessen 
is vervolgens weer belangrijk om aangrijpingspunten te ontdekken voor een 
effectieve behandeling. Deze aangrijpingspunten zouden mogelijk anders zijn voor 
verschillende alzheimervarianten. 

Clusteranalyse is een data-gedreven methode om subtypes te identificeren in een 

heterogene groep

De herkenning van cognitieve heterogeniteit in alzheimer kent haar oorsprong in 
de spreekkamer. Ervaren medisch specialisten hebben al jaren geleden beschreven 
dat alzheimer zich niet altijd manifesteert met vooropstaande geheugenklachten, 

hebben van bijvoorbeeld de taal, visuoruimtelijk functioneren, of executief 

Om dit verder te onderzoeken hebben we een data-gedreven methode toegepast: 
clustering van neuropsychologische testresultaten. Neuropsychologische tests zijn 
speciaal ontwikkeld om het cognitief functioneren in scores uit te drukken per 
cognitief domein. 

Clustering is een statistische methode waarmee in een heterogene groep subgroepen 
(clusters of subtypes

middelbare scholieren. Stel je voor dat van hen de scores van alle proefwerken in 
het eerste jaar worden gebruikt in een clusteranalyse. Er zal dan waarschijnlijk een 

scholieren die relatief goed scoort op wis-, natuur- en scheikunde en weer een andere 
subgroep scholieren die relatief goed scoort op taal- en letterkunde. 

Een groot voordeel een data-gedreven methode zoals clusteranalyse is dat de 
resultaten – de gevonden subgroepen – niet worden bepaald door interpretatie van 
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onderzoekers. In andere woorden: De analyses worden gedaan op de totale groep 

Hoofdstuk 2 van deze thesis beschrijft twee verschillende onderzoeken waarin 

paragraaf 2.1 is dat gedaan bij 938 

het Alzheimercentrum Amsterdam. De oplossing van de clusteranalyse met acht 

betrof twee subgroepen met vooropstaande geheugenproblemen, drie subgroepen 
met vooropstaande problemen in andere cognitieve domeinen (namelijk taal, 
executief en/of visuoruimtelijk functioneren) en een relatief gespaard geheugen, en 
drie subgroepen waarbij het geheugen meest aangedaan noch relatief gespaard was. 
Wanneer groepen onderling werden vergeleken, bleek o.a. dat de subgroepen met 
een relatief gespaard geheugen jonger waren tijdens het krijgen van de diagnose 
en op de MRI een relatief gespaarde hippocampus (het geheugencentrum) hadden 

meer robuust te maken, hebben we in paragraaf 2.2 een vergelijkbare clusteranalyse 

grote cohorten wereldwijd. Ondanks het verschil in afgenomen tests en gemiddelde 

het aantal subgroepen gebaseerd op een statistisch criterium, wat in deze analyses 
voor elk cohort twee bleek, hoewel de gevonden subgroepen nog enigszins heterogeen 
waren (oftewel: zouden weer uit een aantal kleinere subgroepen kunnen bestaan, 

met een relatief gespaard geheugen jonger waren en op MRI een relatief gespaarde 

Bovendien droeg de subgroep met een relatief gespaard geheugen minder vaak een 
risicogen voor alzheimer (het zogenaamde apolipoprotein E e4; APOE e4 gen) en 

screenende test voor ernst van de ziekte (Mini-Mental State Examination; MMSE) al 
ernstiger gestoord waren. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de subgroep 
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met een relatief gespaard geheugen gekenmerkt is door een sneller ziekteproces. 
Om dit verder te onderzoeken is in paragraaf 2.3 gekeken naar het ziektebeloop 
van de twee verschillende alzheimer subgroepen van paragraaf 2.2 in de jaren na de 
diagnose. Uit longitudinale analyses van screenende tests voor ziekte-ernst (MMSE 
en Clinical Dementia Rating scale sum of boxes; CDR-sob) bleek dat de alzheimer 
subgroep met een relatief gespaard geheugen een snellere ziekteprogressie toont. 

Dementia Cohort en bleek dat de groep met een relatief gespaard geheugen sneller 
overlijdt na diagnose dan de groep met een meer typische variant met vooropstaande 
geheugenproblemen. 

DEEL II – MET [18F]FDG-PET KAN HET HERSENMETABOLISME WORDEN GEMETEN 

IN ALZHEIMER 

Deel II van deze thesis, beschreven in hoofdstuk 3, gaat over [18F]FDG-PET als 
diagnostisch hulpmiddel en als uitkomstmaat voor klinisch interventieonderzoek in 
alzheimer. [18F]FDG-PET is moleculaire beeldvorming, waarbij glucosemoleculen  
zijn gelabeld met radioactief 18F. Deze radioactieve moleculen kunnen met een 
speciale scantechniek (positron emission tomography) gevolgd worden in het 
lichaam. Glucose (suiker) is een zeer belangrijke brandstof voor het menselijk 
lichaam, zo ook voor hersencellen. Als hersencellen minder goed functioneren door 
een neurodegeneratieve ziekte, zoals alzheimer, verbruiken ze minder glucose. 
Dit is op een [18F]FDG-PET scan van de hersenen te zien als een verminderde 
glucoseopname, ook wel hypometabolisme genoemd. 

Het aantonen van hypometabolisme in de hersenen met behulp van [18F]FDG-PET kan 

behulpzaam zijn bij het diagnosticeren van alzheimer

In de dagelijkse praktijk kan [18F]FDG-PET behulpzaam zijn om alzheimer te 
onderscheiden van andere neurodegeneratieve ziekten als frontotemporale dementie 
(FTD). Hypometabolisme kan op meerdere plaatsen in de hersenen plaatsvinden. 
Hypometabolisme in de posterior cingulate cortex (PCC) wordt vaak geïnterpreteerd 
als passend bij alzheimer. Het is echter de vraag of dit echt alleen bij alzheimer 
voorkomt, dat het ook kan passen bij andere oorzaken voor dementie (dan is het niet 
volledig 
aanwezig is (het is niet volledig sensitief om alzheimer te diagnosticeren). 
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In paragraaf 3.1 
hypometabolisme in de PCC in alzheimer hebben onderzocht door op verschillende 

alzheimer, een groep met FTD en een groep mensen zonder cognitieve stoornissen. 

te varen op het al dan niet aanwezig zijn van PPC-hypometabolisme wanneer 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de diagnose alzheimer of andere oorzaken 
van dementie. Het is in deze situatie raadzaam om ook andere biomarkers – zoals 
onderzoek naar de aanwezigheid van alzheimereiwitten – te testen.  

De NL-ENIGMA studie is een interventiestudie waarin we hebben gekeken naar het 

effect van een medische voeding op het metabolisme van hersencellen met behulp van 

[18F]FDG-PET

In paragraaf 3.2 staat het design van de NL-ENIGMA studie beschreven. Dit is 
een door ons opgezette gerandomiseerde klinische trial waarin we hebben gekeken 
naar het effect van medische voeding Souvenaid® op het glucosemetabolisme in 
de hersenen in alzheimer. Souvenaid is een medische voeding, ontwikkeld om het 

Het glucosemetabolisme, zoals gemeten met [18F]FDG-PET, is een maat voor het 
aantal synapsen en hoe deze functioneren. Hoe meer gezonde synapsen, hoe meer 
glucose gebruikt wordt voor hersenfuncties. Onze hypothese was derhalve dat 
Souvenaid een gunstig effect op het glucosemetabolisme in de hersenen zou hebben 

alzheimer geïncludeerd die werden gerandomiseerd voor het krijgen van Souvenaid 
(de interventiegroep) of een placebo gedurende 24 weken. Van tevoren en direct erna 
hebben we [18F]FDG-PET scans gemaakt zodat het verschil in glucosemetabolisme 
(voor versus na gebruik) kon worden vergeleken tussen de interventiegroep en 
de placebogroep. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in paragraaf 
3.3. Er bleek geen verschil in glucosemetabolisme tussen de interventiegroep en 
de placebogroep aantoonbaar. Binnen de interventiegroep bleek ook geen toename 
van glucosemetabolisme aantoonbaar na 24 weken. In de toekomst kan overwogen 
worden om een verglijkbare studie op te zetten waarin wordt gekozen voor een 
langere follow-up-duur dan 24 weken. Met een langere follow-up-duur kan worden 
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gekeken of Souvenaid een stabiliserend effect heeft, aangezien na een langere 

kan worden gezien in de placebogroep.  

DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN IN DEZE THESIS

Deel I 

• Alzheimer is gekenmerkt door cognitieve heterogeniteit. Clusteranalyse 
van neuropsychologische testresultaten is een goede manier gebleken om 

 
• Het alzheimersubtype met een relatief gespaard geheugen is gekenmerkt 

door een jongere leeftijd tijdens diagnose, minder vaak een APOE e4 
positief genotype, een relatief gespaarde hippocampus, maar juist meer 

• Het alzheimersubtype met een relatief gespaard geheugen is bovendien 
gekenmerkt door een sneller ziektebeloop en kortere duur tot overlijden 
vergeleken met het meer typische subtype. 

• Bovenstaande bevindingen suggereren dat het typische geheugensubtype 
en minder typische subtype met een relatief gespaard geheugen van elkaar 
verschillen als het gaat om onderliggend ziekteproces en snelheid van 
ziekteprogressie. 

Deel II

• Met behulp van [18F]FDG-PET kan het hersenmetabolisme worden beoordeeld. Dit 

dementie zoals frontotemporale dementie (FTD). Hypometabolisme van de posterior 
cingulate cortex (PCC) wordt vaak geïnterpreteerd als passend bij alzheimer. In deze 

• Souvenaid is een medische voeding, ontworpen om de functie van synapsen te 

als de resultaten van de NL-ENIGMA studie beschreven. Deze studie had als doel 
het effect van Souvenaid op het hersenmetabolisme – als maat voor synapsfunctie 
en gemeten met [18

alzheimer. Na een interventieduur van 24 weken konden wij geen verschil in 
hersenmetabolisme vinden tussen de groep die Souvenaid kreeg en de groep die 
een placebo kreeg. 


