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NEDERLANDSE SAMENVATTING

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Patiënten met 
Alzheimerdementie ervaren een progressieve achteruitgang van het verstandelijk vermogen 
(cognitie), die bij progressie van de ziekte leidt tot verstoring van het dagelijks leven. 

De ziekte van Alzheimer wordt pathologisch gekenmerkt door ophopingen (stapeling) van 
de eiwitten amyloid-beta en tau in de hersenen. Ophopingen van deze eiwitten leiden tot 
schade aan de hersencellen en het verlies van hersenweefsel. Het verlies van hersenweefsel 
(atrofie) kan gezien worden op een structurele MRI-scan van de hersenen. De stapeling 
van amyloid-eiwitten begint al ruim twee decennia voor de start van cognitieve klachten. 
Deze fase, waarin progressieve hersenveranderingen plaatsvinden voordat er sprake is van 
dementie, noemen we de predementiefase van de ziekte van Alzheimer. 

Ingrijpen in de predementiefase van de ziekte van Alzheimer, wanneer hersenschade 
nog beperkt is, zou een effectieve manier kunnen zijn om cognitieve achteruitgang te 
voorkomen. Om het effect van een geneesmiddel op het vertragen (of voorkomen) van 
cognitieve klachten te kunnen toetsen, is het van cruciaal belang om mensen te herkennen 
die in de predementiefase van de ziekte zitten, en die een verhoogd risico lopen op het 
ontwikkelen van cognitieve klachten binnen de tijdsduur van een klinische studie (meestal 
enkele jaren). 

In dit proefschrift hebben we aan de hand van MRI-scans van de hersenen de 
predementiefase van de ziekte van Alzheimer bestudeerd, met als doel meer inzicht te 
krijgen in de hersenveranderingen die voorafgaan aan het ontwikkelen van dementie. Een 
beter begrip van deze processen kan helpen bij het verbeteren van de diagnostiek en het 
beter inschatten van de prognose in de predementiefase van de ziekte. 

De eerste twee hoofdstukken vatten de bestaande literatuur samen over het gebruik van 
hersenscans voor diagnose en inschatten van prognose in de predementiefase van de ziekte 
van Alzheimer. 

In hoofdstuk 1 kijken we specifiek naar de voorspellende waarde van hersenscans op 
cognitieve achteruitgang. Ook geven we in dit hoofdstuk aanbevelingen voor het gebruik 
van hersenscans in geneesmiddelenstudies; om mensen te selecteren voor deelname, om 
therapie-effecten te meten en om bijwerkingen in de gaten te houden. 

In hoofdstuk 2 kijken we naar de waarde van hippocampusatrofie (een belangrijke 
hersenstructuur die aangetast is bij de ziekte van Alzheimer) voor het voorspellen van 
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progressie naar Alzheimerdementie bij mensen met milde cognitieve klachten. We laten 
zien dat mensen met hippocampusatrofie vaker progressie vertonen naar dementie, maar 
dat deze meting niet specifiek is voor Alzheimerdementie. 

Om meer inzicht te krijgen in de vroegste hersenveranderingen die voorafgaan aan de 
ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, kijken we in hoofdstuk 3 of er al  veranderingen 
in hersenstructuur gezien kunnen worden bij gezonde mensen van middelbare leeftijd 
met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Het gaat daarbij om mensen die een 
Apolipoproteine E ε4 genotype of een eerstegraads familielid met Alzheimerdementie 
hebben. We vonden bij deze groep een afname van hersenweefsel in gebieden die typisch 
getroffen worden bij patiënten met Alzheimerdementie. Hiermee laten we zien dat al in 
een zeer vroege fase van de ziekte van Alzheimer MRI-afwijkingen waargenomen kunnen 
worden. 

Onderzoek naar geneesmiddelen die de ziekte van Alzheimer moeten vertragen of 
voorkomen, richt zich grotendeels op het verminderen van amyloidstapeling in de hersenen. 
Om het effect van anti-amyloidgeneesmiddelen te testen, worden bij voorkeur mensen 
met bewezen amyloidstapeling geselecteerd voor deelname aan de studie. Stapeling van 
amyloid-eiwitten in de hersenen kan aangetoond worden in hersenvocht (verkregen door 
middel van een ruggenprik), of met behulp van een kostbare PET-scan van de hersenen. 

In hoofdstuk 4 hebben we een computeralgoritme ontwikkeld dat de aanwezigheid van 
amyloidstapeling met redelijke zekerheid kan voorspellen op basis van hersenvolume-
metingen op MRI en klinische gegevens (zoals leeftijd en een aantal eenvoudige cognitieve 
testen). Dit algoritme zou gebruikt kunnen worden als eerste screening, voorafgaand aan 
een eventuele ruggenprik of PET-scan. 

De aanwezigheid van amyloidstapeling is helaas geen goede voorspeller gebleken voor 
de vraag wanneer iemand cognitieve klachten zal gaan ontwikkelen (omdat amyloid 
al meer dan twintig jaar voor het ontstaan van klachten kan gaan stapelen). Het verlies 
van hersenweefsel, wat gezien kan worden als atrofie op MRI, is directer gerelateerd aan 
cognitieve achteruitgang. In hoofdstuk 5 laten we zien dat verschillende hersengebieden, 
ook buiten de hippocampus, kunnen bijdragen aan het voorspellen van de tijd tot het 
ontwikkelen van dementie. 

Behalve atrofie kan uit structurele MRI-scans ook informatie verkregen worden over grijze 
stof netwerken. Dit is een relatief nieuwe analysetechniek van structurele MRI-data. In 
hoofdstuk 6 laten we zien dat onder gezonde mensen van middelbare leeftijd (dezelfde 
groep als in hoofdstuk 3) veranderingen in grijze stof netwerken samenhangen met de 
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hoeveelheid amyloid die in hersenvocht gemeten wordt. Deze bevindingen repliceren we 
vervolgens in een onafhankelijke groep mensen in hoofdstuk 7, waarbij amyloid middels 
PET-scans gemeten is. Deze twee studies tonen aan dat grijze stof netwerken al in een zeer 
vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer veranderingen laten zien. 

In hoofdstuk 8 laten we zien dat deze grijze stof netwerken ook gebruikt kunnen worden bij 
het voorspellen van de tijd tot cognitieve achteruitgang bij mensen met amyloidstapeling. 
Tezamen laten  deze drie studies zien dat het analyseren van grijze stof netwerken 
toegevoegde waarde heeft (boven op de ‘simpele’ atrofie gemeten op MRI) voor de diagnose 
en het vaststellen van de prognose in de predementiefase van de ziekte van Alzheimer. 

De ziekte van Alzheimer is een heterogene ziekte, waarbij patiënten verschillen in leeftijd, 
klachtenpatroon, genetische risicofactoren en comorbiditeit. Het beter begrijpen van de 
oorzaken van deze heterogeniteit is belangrijk voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde 
zorg. In hoofdstuk 9 laten we zien dat er atrofiesubtypes bestaan binnen een groep van 
patiënten met Alzheimerdementie. De patiënten hadden per subtype een ander patroon 
van cognitieve stoornissen, verschilden in leeftijd, in de hoeveelheid abnormaal tau-eiwit 
en in de mate van bijkomende vaatschade in de hersenen. We tonen vervolgens aan dat 
deze atrofiesubtypes al aanwezig zijn in de predementiefase van de ziekte, en dat subtype 
voorspellend is voor de snelheid en het type cognitieve achteruitgang dat zal plaatsvinden. 
Het herkennen van deze subtypes is van belang voor het vaststellen van individuele 
prognose bij mensen in de predementiefase van de ziekte. Tevens kunnen deze verschillen 
van belang zijn voor klinische studies, waarbij cognitieve uitkomstmaten aangepast kunnen 
worden aan de te verwachten cognitieve achteruitgang. 

In hoofdstuk 10 kijken we naar vaatschade in het brein als gemeten met MRI-scans, 
een veelvoorkomende comorbiditeit bij patiënten met Alzheimerdementie. In een groot 
cohort van genetisch identieke eeneiige tweelingen laten we zien dat de aanwezigheid van 
vaatschade in de hersenen sterk genetisch bepaald is, en slechts ten dele toegeschreven kan 
worden aan vasculaire risicofactoren (zoals roken en hoge bloeddruk). 

Het proefschrift eindigt met een samenvatting en discussie, waarin de bevindingen van 
de studies in een bredere context worden geplaatst. Hierbij worden ook de implicaties en 
de beperkingen van de verschillende studies besproken. Ook worden er suggesties gedaan 
voor vervolgonderzoek.
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