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MRI karakteristieken van cerebrale vasculaire lesies en cognitieve achteruitgang 
 

Samenvatting  

 
De incidentie van dementie neemt toe tot 30.000 nieuwe gevallen per jaar in Nederland. Ondanks toename van kennis 

over de verschillende vormen van dementie is een causale behandeling nog niet beschikbaar op dit moment. Omdat diverse 

medicijnen worden onderzocht op werkzaamheid, is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende 

vormen van dementie, met name tussen de ziekte van Alzheimer (AD) en vasculaire dementie (VaD).  

Voor het stellen van de diagnose dementie was het verrichten van beeldvorming van de hersenen in het verleden 

optioneel en met name gericht op het uitsluiten van mogelijk chirurgisch behandelbare oorzaken, zoals ruimte-innemende 

processen. Tegenwoordig kan beeldvorming bijdragen om de onderliggende ziekte bij dementie te diagnoticeren, zoals het 

aantonen van atrofie van de mediale temporaal kwab bij AD. Met MRI kunnen vasculaire lesies zeer goed worden 

aangetoond. Met T1-gewogen opnamen kunnen corticale en lacunaire infarcten zichtbaar worden gemaakt. T2-gewogen 

series, zoals Fluid-Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) en dual-echo Turbo Spin Echo (TSE) kunnen worden gebruikt 

om subcorticale lesies in beeld te brengen; met FLAIR kan onderscheid worden gemaakt tussen witte stof hyperintensiteiten 

(WMH) enerzijds en lacunaire infarcten en perivasculaire ruimten anderzijs, terwijl TSE het meest geschikt is voor de 

beoordeling van de basale kernen (en thalamus) en infratentoriële gebieden.  

Er wordt aangenomen dat VaD de op één na meest voorkomende oorzaak is van dementie. De International Workshop 

of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) and the Association Internationale pour la Recherche 

et l’Enseignement en Neurosciences (AIREN) criteria zijn de meeste recente en meest gebruikte criteria voor VaD. Ze 

bevatten een radiologisch deel, waardoor beeldvorming nodig is om aan deze criteria te kunnen voldoen. In dit proefschrift 

wordt beschreven dat de overeenstemming tussen personen die deze radiologische criteria toepassen laag is (Cohen’s κ 0.29), 

en dat het operationaliseren van de criteria de overeenstemming alleen vergroot tussen personen die al ervaring hebben met 

het beoordelen van vasculaire lesies op MRI (κ = 0.62). Overeenstemming tussen beoordelaars zonder deze ervaring neemt 

hierdoor niet toe (van κ = 0.17 tot κ = 0.18) (hoofdstuk 2.2). 

Vasculaire lesies in de thalamus kunnen, volgens het radiologische deel van de NINDS-AIREN criteria, leiden tot VaD. 

In hoofdstuk 2.3 bleek TSE sensitiever dan FLAIR voor de detectie van deze lesies bij de beoordeling van  MRI scans van 

73 personen, die voldeden aan de NINDS-AIREN radiologische criteria. Met FLAIR werd 55% van de lesies gevonden, met 

TSE 97%. Dit suggereert dat voor de beoordeling van vasculaire lesies FLAIR niet de enige T2-gewogen serie zou moeten 

zijn.  

WMH kunnen kwalitatief beoordeeld worden, door middel van een visuele schaal, of kwantitatief, met volumetrische 

methoden. In hoofdstuk 3.1 worden de kenmerken van diverse visuele schalen en een semi-automatische volumetrische 

methode beschreven. De visuele schalen blijken plafond-effecten te vertonen en hoogte van WMH score met behulp van 

deze schalen houdt niet lineair verband met het WMH volume. Hierdoor zou het onderscheidend vermogen van de schalen 

om verschillen tussen groepen te detecteren verminderd kunnen zijn.  

Diverse visuele schalen voor de beoordeling van WMH waren ook beoordeeld met betrekking tot hun vermogen om 

verschillen in tijd te detecteren. In hoofdstuk 3.2 wordt beschreven dat de visuele WMH schalen, die ontwikkeld zijn voor de 

cross-sectionele beoordeling van WMH, grotendeelds niet in staat zijn om veranderingen in volume van WMH, beoordeeld 

op MRI’s met een drie-jaar interval van personen met verschillende ernst van WMH, in score tot uitdrukking te brengen. 

Volumetrische methoden en een visuele schaal die specifiek voor de beoordeling van verandering van WMH is ontworpen 

zijn sensitiever voor progressie van lesies en daarom te verkiezen in longitudinale studies. 

Cerebrale vasculaire lesies kunnen leiden tot VaD, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat ze ook een rol spelen bij 

de ontwikkeling van AD. Ze komen vaker voor bij personen met AD in vergelijking met leeftijdgenoten zonder de ziekte. De 



aanwezigheid en uitgebreidheid van WMH werd beoordeeld in een groep personen met amnestische MCI, hetgeen mogelijk 

een transitiefase is tussen normale veroudering en AD. Met een visuele schaal werden WMH gescoord in verschillende 

hersengebieden (subcorticaal, periventriculair, in de basale kernen en infratentorieel) op baseline MRI (hoofdstuk 4.1). 

Personen die na 3 jaar follow-up AD hadden ontwikkeld, bleken significant vaker WMH in de periventriculaire gebieden te 

hebben dan de personen die na 3 jaar geen AD hadden.  

Ischemische cerebrale vasculaire lesies kunnen worden onderverdeeld in corticale infarcten, lacunaire (subcorticale) infarcten 

en WMH (subtotale ischemie). In hoofdstuk 4.2 worden de vasculaire risicoprofielen beschreven van deze drie typen CVD. 

Mannelijk geslacht was een risicofactor voor alle typen CVD. 


