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Chapter 7

Cognitieve dysfunctie bij glioompatiënten

Onderliggende mechanismen en consequenties
jaarlijks wordt bij 800 mensen in Nederland de diagnose primaire hersentumor gesteld. In 80% 
van de gevallen gaat het om een glioom, een tumor uitgaande van het steunweefsel van de 
hersenen. Deze tumoren kunnen worden ingedeeld op basis van tumortype en gegradeerd 
volgens de Who criteria op basis van de meeste maligne gedeeltes binnen de tumor. 
Veel van deze patiënten ervaren klachten van het neurocognitief functioneren en functionele 
beperkingen die de kwaliteit van leven beïnvloeden. De neurocognitieve functiestoornissen 
lijken meer een globaal karakter te hebben dan dat zij direct te verklaren zijn vanuit de 
specifieke lokalisatie van de tumor in de hersenen. De hypothese is dan ook dat het voorkomen 
van deze functiestoornissen het gevolg is van diffuse veranderingen in de neurale netwerk 
organisatie van de hersenen. het doel van het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, 
is (I) het exploreren van de effecten van een hersentumor op het neurocognitief functioneren 
en kwaliteit van leven; (II) onderzoeken van het onderliggend neurofysiologisch functioneren 
door de evaluatie van de sterkte en spatiële verdeling van de ‘resting-state’ netwerken in de 
hersenen met behulp van de magnetoencefalograaf (meG). 

In het eerste gedeelte van het proefschrift wordt het neurocognitief functioneren en kwaliteit 
van leven van nieuw gediagnosticeerde hooggradige glioompatiënten beschreven. De twee 
studies zijn onderdeel van een nationaal onderzoek naar het neurocognitief functioneren en 
kwaliteit van leven van hoog- en laaggradige glioompatiënten en hun partners. 
In hoofdstuk 3.1, wordt de kwaliteit van leven van hooggradige glioompatiënten beschreven. 
Inclusie vond plaats nadat de patiënten waren geopereerd en voordat zij gingen starten 
met de radiotherapie. elke 4 maanden (tot 16 maanden na diagnose) werden een tweetal 
vragenlijsten (een generieke vragenlijst (moS SF-36) en een hersentumorspecifieke vragenlijst 
(BCm-20)) door de patiënten ingevuld. Gedurende de studieperiode werden 68 patiënten 
geïncludeerd. De patiënten die twee jaar na de initiële diagnose nog in leven waren (lange 
overlevers) werden geselecteerd. De resultaten van de kwaliteit van leven vragenlijsten van 
deze groep is vergeleken met de groep hooggradige glioompatiënten die binnen een jaar na 
diagnose waren overleden (korte overlevers). De kwaliteit van leven van de lange overlevers 
verbeterde gedurende het ziekteproces, en is op sommige fronten zelfs vergelijkbaar met 
de kwaliteit van leven van gezonde controles. In deze groep patiënten is een hogere “mental 
component score” die wordt afgeleid van de moS SF-36 voorspellend voor overleving. het blijkt 
alleen geen onafhankelijke voorspeller te zijn wanneer bekende  voorspellers van overleving 
worden toegevoegd in het model. Bij de lange overlevers heeft een tumorrecidief een negatieve 
invloed op de kwaliteit van leven met met name een impact op het fysiek functioneren en een 
toegenomen onzekerheid over de toekomst. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat 
glioompatiënten met een langere overleving, een goede kwaliteit van leven kunnen ervaren 
zolang ze niet geconfronteerd worden met een recidief van de tumor.   
In hoofdstuk 3.2, worden de neurocognitieve functiestoornissen gedurende het ziekteproces 



160

van hooggradige glioompatiënten beschreven. De geïncludeerde patiënten ondergingen 
een neuropsychologisch onderzoek op baseline (na de operatie en voor aanvang van de 
radiotherapie) en daarna bij 8 en 16 maanden follow-up. De patiëntengroep in zijn geheel 
gaat gedurende het ziekteproces achteruit in het neurocognitief functioneren. Patiënten 
die gedurende de studieperiode worden geconfronteerd met een tumorrecidief gaan meer 
achteruit, waarbij met name het toegenomen gebruik van anti-epileptica een rol lijkt te 
spelen. 

hoofdstuk 4 toont de resultaten van twee studies waarin de functionele connectiviteit (de mate 
van interactie tussen de verschillende hersengebieden) en netwerk architectuur van patiënten 
met verschillende soorten hersentumoren is geëvalueerd met behulp van de meG. De meG 
registreert magnetische velden die het gevolg zijn van elektrische activiteit welke ontstaat 
door oscillaties van groepen neuronen in de hersenen. De twee studies laten aanwijzingen 
zien voor uitgebreide en wijdverspreide verschillen in functionele connectiviteit en netwerk 
organisatie in de hersentumor populatie in vergelijking met een gezonde controle populatie. 
Bij 17 hersentumorpatiënten en 15 gezonde controles werd een meG registratie verricht van 
de rusttoestand (resting-state) van de hersenen. 
In hoofdstuk 4.1, is de functionele connectiviteit geëvalueerd met behulp van de 
synchronization likelihood (SL) in hersentumorpatiënten en gezonde controles. De SL is een 
maat voor lineaire en non-lineaire statistische afhankelijkheden tussen tijdreeksen van twee 
oscillatoire signalen, en is daarmee een weerspiegeling van de functionele interactie tussen 
twee over de hersenen verspreide populaties van neuronen. Dit onderzoek toont, zoals 
verwacht, uitgebreide verschillen in functionele connectiviteit bij de patiënten in vergelijking 
met de gezonde controles en lijken zich niet te beperken tot de specifieke lokalisatie van de 
tumor in de hersenen. 
In hoofdstuk 4.2, wordt de functionele connectiviteit tussen de meG regio’s geëvalueerd binnen 
verschillende frequentiebanden. een afname in de functionele connectiviteit wordt gevonden 
tussen meG sensoren die op grotere afstand van elkaar liggen in de hoge frequentiebanden en 
een toename van de functionele connectiviteit tussen meG sensoren die op korte afstand van 
elkaar liggen in de lagere frequentiebanden.
met behulp van de grafische theoretische analyse toegepast op de synchronization likelihood 
is er gekeken naar de integratie van het gehele netwerk. Bij de vergelijking in netwerk 
configuratie zijn verschillen geobserveerd tussen hersentumorpatiënten en gezonde controles. 
Bij de hersentumorpatiënten lijkt er een meer suboptimale netwerkorganisatie te bestaan in 
vergelijking met een “kleine-wereld” (small-world) netwerk organisatie zoals gevonden bij de 
gezonde controles. 

Gezien de verwachting dat de veranderde netwerkorganisatie geassocieerd is met het 
neurocognitief functioneren, is vervolgens een homogene laaggradige glioompatiëntengroep 
geïncludeerd. In deze studie zijn 17 laaggradige glioompatiënten vergeleken met 17 gezonde 
controles die vergelijkbaar zijn wat betreft de leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. In 
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hoofdstuk 5.1, worden de resultaten beschreven van de correlatie van het neurocognitief 
functioneren met ‘resting-state’ synchrone oscillatoire hersenactiviteit met behulp van een 
fast-Fourier analyse. een diffuse vertraging van de achtergrondactiviteit is gevonden bij de 
glioompatiënten in vergelijking met gezonde controles. Deze vertraging is geassocieerd met 
een slechter executief functioneren, informatieverwerking en werkgeheugen. In hoofdstuk 
5.2, is de synchronization likelihood (SL) als een maat voor statistische afhankelijkheden 
tussen meG tijdseries van dezelfde twee populaties geëvalueerd. er zijn aanwijzingen voor een 
toename in de functionele connectiviteit in de delta, theta en lage gamma band tussen meG 
sensoren die ver van elkaar gelegen zijn. er is een afname in de functionele connectiviteit tussen 
meG sensoren in de beide hersenhelften gevonden in de delta en lage alfa band. Toename in 
functionele connectiviteit is gecorreleerd met een slechter neurocognitief functioneren in de 
delta, theta en gamma band. Tot nu toe is het onduidelijk of de verschillen in de koppeling 
zoals gevonden in hoofdstuk 5.2, zijn geassocieerd met verschillen in de organisatie van 
functionele netwerken. 
In hoofdstuk 5.3, is in plaats van de synchronization likelihood, de ‘phase lag index’ (PLI) 
gebruikt om de functionele connectiviteit vast te leggen. In deze studie is de PLI als maat 
gekozen aangezien de PLI minder beïnvloedt wordt door het effect van volumegeleiding. een 
toename in functionele connectiviteit is gevonden in de theta band bij glioompatiënten in 
vergelijking met gezonde controles. Daarnaast is er ook een verschil aangetoond in netwerk 
organisatie tussen glioompatiënten en gezonde controles. In de theta frequentieband 
wordt een toegenomen lokale clustering van connecties tussen meG sensoren gezien bij 
glioompatiënten en een afname van de clustering in de beta band. De kortste afstand tussen 
twee meG sensoren die met elkaar geassocieerd zijn (padlengte) verschilde niet tussen de 
glioompatiënten en gezonde controles. In de delta band is een toegenomen padlengte wel 
geassocieerd met slechter executief functioneren en slechter presteren op aandachtstaken. 
In de lage alfa frequentieband, lijken een toegenomen padlengte en locale clustering 
geassocieerd te zijn met een afname van het verbaal geheugen. hieruit kan worden afgeleid 
dat er een associatie is tussen het neurocognitief functioneren en de netwerkarchitectuur van 
de hersenen in glioompatiënten.
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de grond waardoor we de manuscripten nog verder konden aanpassen tot het uiteindelijke 
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