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Appendix

Nederlandse samenvatting
De ziekte van Alzheimer
Als gevolg van de wereldwijde vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie
snel toe. Dementie kan worden veroorzaakt door verschillende hersenziekten. De
meest voorkomende onderliggende hersenziekte voor dementie is de ziekte van
Alzheimer. Het ziekteproces van de ziekte van Alzheimer begint jaren voordat
de diagnose dementie wordt gesteld. Dementie wordt voorafgegaan door een
fase met milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, MCI). In
een nog vroegere fase van de ziekte bemerken mensen soms subtiele cognitieve
veranderingen, die niet kunnen worden geobjectiveerd met geheugentesten.
Deze fase noemen we subjectieve cognitieve achteruitgang (subjective cognitive
decline, SCD).
In de hersenen karakteriseert de ziekte van Alzheimer zich door ophopingen van
het eiwit amyloïd (plaques) tussen de hersencellen en ophopingen van het eiwit
tau in de hersencellen (tangles). Andere factoren, zoals vaatschade, inflammatie
(i.e. ontsteking) en oxidatieve stress, dragen bij aan het ziekteproces. Uiteindelijk
leidt dit proces tot schade aan de hersencellen, verlies van verbindingen tussen
de hersencellen en verlies van hersenweefsel (atrofie).
Voedingstoffen zijn belangrijk voor het functioneren van de hersenen en het
voorkomen van hersenschade. Steeds meer onderzoeken laten zien dat voeding
een rol speelt bij de preventie en behandeling van de ziekte van Alzheimer.
Bovendien is er sprake van een wisselwerking tussen onvrijwillig gewichtsverlies
en snellere cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer. De precieze rol
van voeding bij de ziekte van Alzheimer is echter onbekend.

Voeding en de ziekte van Alzheimer
Gewichtsverlies en (een verhoogd risico op) ondervoeding worden vaker
gezien bij mensen met Alzheimerdementie. Hiervoor zijn meerdere mogelijke
verklaringen (Figuur 1). Afname van reuk en smaak bij de ziekte van Alzheimer
kan leiden tot andere voedselvoorkeuren of minder voedselinname. De ziekte
van Alzheimer hangt ook samen met veranderingen in de stofwisseling, zoals
een hoger energieverbruik en veranderde samenstelling van de darmflora. Deze
stofwisselingsveranderingen, kunnen zorgen voor een slechtere opname of
hoger verbruik van voedingstoffen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat
oxidatieve stress en inflammatie bij de ziekte van Alzheimer leidt tot een hogere
behoefte aan specifieke voedingstoffen die de cellen tegen deze schade kunnen
beschermen. Bijvoorbeeld vitamine E uit zonnebloemolie, graanproducten,
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noten, groente en fruit. Deze vitamine is een bekende antioxidant waarvan wordt
gedacht dat het een positieve werking kan hebben tegen dementie.

Determinanten van voedingstoestand
Voedingstoestand omvat de samenstelling en conditie van het lichaam
als gevolg van enerzijds de inname en absorptie van voedingstoffen en
anderzijds de behoefte aan voedingsstoffen onder invloed van ziektefactoren.
Vragenlijsten die de voedingstoestand in kaart brengen worden vaak gebruikt
om het risico op ondervoeding te schatten. Factoren die van invloed zijn
op de voedingstoestand kunnen worden onderzocht door het meten van
voedingsmarkers of stofwisselingsproducten (metabolieten) in hersenweefsel,
hersenvocht of bloed. Een voedingsmarker kan worden gedefinieerd als een
indicator van voedingstoestand die samenhangt met de inname of stofwisseling
van voeding. Metabolieten omvatten vaak een breder concept van alle
stofwisselingsproducten.

Figuur 1 Mogelijke oorzaken voor verandering van voedingstoestand bij de ziekte van Alzheimer. Links in
het geel, factoren die zouden kunnen leiden tot verminderde inname en absorptie van voedingsstoffen.
Rechts in het blauw, factoren een toegenomen behoefte aan voedingsstoffen zouden kunnen veroorzaken.
(Figuur: Daan Janssen)
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Het mediterraan dieet
Diverse onderzoeken hebben laten zien dat het mediterraan dieet samenhangt
met een lager risico op de ziekte van Alzheimer en met een langzamere cognitieve
achteruitgang. Er zijn meerdere verklaringen voor dit beschermende effect. Het
mediterraan dieet bevat veel groentes, peulvruchten, fruit, granen en vis en
relatief weinig verzadigde vetzuren, vlees en zuivel. In verhouding tot het meest
gangbare dieet in de westerse wereld bevat het mediterraan dieet veel plantaardige
vetten en weinig dierlijke vetten. Dit verlaagt de LDL cholesterol niveaus en
daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten verhogen het
risico op de ziekte van Alzheimer. Minder risico op hart- en vaatziekten leidt dus
potentieel tot een lager risico op de ziekte van Alzheimer. Een andere verklaring
is dat het mediterraan dieet veel voedingstoffen bevat met antioxidatieve en
ontstekingsremmende eigenschappen zoals vitaminen, mineralen en omega-3
vetzuren. Oxidatieve stress en inflammatie zijn belangrijke karakteristieken
van de ziekte van Alzheimer. Een hogere inname van antioxidanten en antiinflammatoire voedingsstoffen hangt samen met een lager risico op de ziekte
van Alzheimer. Samenvattend zijn er meerdere mechanismes die mogelijk de
relatie tussen voeding en de ziekte van Alzheimer kunnen verklaren, maar welke
voedingsstoffen hier precies aan bijdragen is nog onbekend.

Biologische mechanismes tussen voedingstoestand en
hersenschade
Dieronderzoek helpt bij het vormen van biologische hypothesen over de relatie
tussen voeding en de ziekte van Alzheimer. Het toetsen van deze hypothesen
bij mensen is echter niet eenvoudig. Voedselinname hangt niet een-op-een
samen met de hoeveelheid voedingsstoffen die de hersenen bereiken. Strak
gecontroleerde diëten met hoge doseringen van specifieke voedingsstoffen zijn
mogelijk in dieronderzoek, maar ingewikkeld in mensgebonden onderzoek.
Hersenweefsel van overleden mensen biedt een mogelijkheid om de samenhang
tussen voedingsstoffen en hersenschade verder te onderzoeken. Grote
cohortstudies waarbij mensen hun hersenen na het overlijden doneren zijn echter
schaars. Biologische markers voor de aanwezigheid van de ziekte van Alzheimer
tijdens het leven, zogenoemde biomarkers, zijn relatief nieuw. Biomarkers, zoals
amyloïd en tau gemeten in hersenvocht of op een PET scan zullen het in de
toekomst makkelijker maken om de relatie tussen voeding en het ziekteproces
van de ziekte van Alzheimer verder te onderzoeken.
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De relatie tussen voedingsmarkers en klinische
achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer
Voor het onderzoeken van de rol van voeding op cognitieve en functionele
achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer, zijn longitudinale onderzoeken nodig
waarbij mensen voor langere tijd worden gevolgd (Figuur 2). Tot nu toe hebben
dit soort onderzoeken laten zien dat voedingsfactoren mogelijk een stadium
-specifieke rol hebben. Bijvoorbeeld, met gezonde voeding kan het risico op
hart- en vaatziekten worden verlaagd. Hart- en vaatziekten op middelbare leeftijd
lijken het risico op dementie op latere leeftijd te vergroten. Hart- en vaatziekten
kunnen dus worden gezien als een indirecte voedingsrisicofactor voor de ziekte
van Alzheimer. De samenhang tussen hart- en vaatziekten op latere leeftijd
en dementie is echter minder duidelijk. Gezonde voedingspatronen, zoals het
mediterraan dieet, hebben mogelijk gedurende het hele leven een gunstig effect
op hersengezondheid. De nadelige rol van een slechtere voedingstoestand lijkt
echter met name in de symptomatische fase van MCI en dementie te spelen. Voor
LDL cholesterol lijkt ongeveer hetzelfde te gelden als voor hart- en vaatziekten.
Voor de meeste voedingsmarkers is de precieze stadium-specifieke rol echter
onduidelijk. Dit kan onderzocht worden met longitudinale onderzoeken die alle
stadia van het Alzheimer ziekteproces omvatten.

Figuur 2 Denkkader over de invloed van voedingsfactoren in verschillende stadia van het ziektebeloop van
de ziekte van Alzheimer (Figuur: Daan Janssen)
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Voedingsonderzoek in de geheugenpolikliniek en in
klinische-pathologische cohorten
NUDAD project
Een belangrijk deel van dit proefschrift is uitgevoerd als onderdeel van het
‘Nutrition, the unrecognized determinant of Alzheimer’s disease’ (NUDAD)
project. De huidige kennis over voeding bij de ziekte van Alzheimer is voornamelijk
gebaseerd op onderzoek bij gezonde ouderen of verpleeghuisbewoners. In het
Alzheimercentrum Amsterdam worden mensen met geheugenklachten gezien
op onze geheugenpolikliniek. Bezoekers van de geheugenpolikliniek hebben
veel vragen over voeding, maar over de rol van voeding in deze populatie is
weinig bekend. In 2015, is daarom het NUDAD project gestart. Aan het
NUDAD project doen 552 geheugenpolikliniek patiënten met subjectieve
cognitieve achteruitgang, milde cognitieve stoornissen of Alzheimerdementie
mee. Alle deelnemers ondergingen gestandaardiseerde cognitieve screening
met neuropsychologisch en neurologisch onderzoek, beeldvorming van de
hersenen, bloedafname en een ruggenprik. Daarnaast maten we bij onze
deelnemers lichaamssamenstelling, voedingsmarkers in bloed en hersenvocht,
voedingstoestand en voedingsinname met gedetailleerde vragenlijsten. In de drie
jaar daarna werden deelnemers jaarlijks teruggezien op onze geheugenpolikliniek
om hun cognitieve en functionele achteruitgang in kaart te brengen. In aanvulling
op dit prospectieve cohort, werd ook een retrospectief cohort verzameld van
299 geheugenpolikliniek patiënten met subjectieve cognitieve achteruitgang of
milde cognitieve stoornissen. In dit retrospectieve cohort werd de samenhang
tussen een groot aantal voedingsmarkers en klinische achteruitgang onderzocht.
Hiermee konden we een selectie van veelbelovende voedingsmarkers maken die
vervolgens werd gevalideerd in het prospectieve NUDAD project.

Het Rush Memory and Aging project
Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift werd uitgevoerd als onderdeel van het
Rush Memory and Aging Project (MAP). Het MAP is een klinisch-pathologische
cohortstudie van 2200 ouderen in de omgeving van Chicago. Het doel van MAP
is om risicofactoren voor cognitieve achteruitgang en Alzheimerdementie te
onderzoeken. Dit onderzoek is begonnen in 1997 en uniek omdat alle deelnemers
toestemming geven voor hersendonatie na het overlijden. In 2004 is MAP
gestart met het jaarlijks afnemen van voedingsvragenlijsten. Bovendien zijn in
subgroepen van overleden MAP deelnemers voedingsmakers gemeten in het
hersenweefsel.
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Doel van dit proefschrift
Het doel van dit proefschrift is om de rol van voeding bij de ziekte van Alzheimer
beter te begrijpen. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van voedingsmarkers
gemeten in hersenweefsel, hersenvocht en bloed. Vervolgens onderzochten we
de samenhang tussen deze voedingsmarkers en:
-

Hersenschade vastgesteld na het overlijden
Alzheimerdementie
Hersenatrofie en vaatschade in de hersenen gemeten op een MRI-scan
Klinische achteruitgang van geheugenpolikliniek patiënten

Resultaten
Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift
wordt weergegeven in figuur 3. Hieronder geef ik een uiteenzetting van de
belangrijkste bevindingen per hoofdstuk.
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Figuur 3 Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van dit proefschrift (Figuur: Daan Janssen)
Afkortingen: SCD, subjectieve cognitieve achteruitgang; MCI, milde cognitieve stoornissen; AD, Alzheimerdementie.
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Voeding en neuropathologie
Vitamine E is een bekende antioxidant waarvan wordt gedacht dat het een
beschermende werking zou kunnen hebben tegen dementie. Het doel van
hoofdstuk 2 was om de relatie tussen vitamine E en de ziekte van Alzheimer
beter te begrijpen. In een groep van 113 overleden ouderen onderzochten we
de samenhangen tussen twee vormen van vitamine E (α- en γ- tocoferol) en de
immuuncellen van het zenuwstelsel (microglia) (hoofdstuk 2.1). We vonden dat
hogere concentraties van α- en γ- tocoferol in de hersenen samenhingen met lagere
concentraties van het totale en geactiveerde aantal microglia. Deze samenhang
vonden we in de hersenschors (cortex) maar niet in de hersengebieden onder de
hersenschors (subcorticaal). In hoofdstuk 2.2 bekeken we, binnen dezelfde
groep ouderen, de relatie tussen α- en γ- tocoferol en presynaptische eiwitten.
De synaps is de ruimte waar twee hersencellen met elkaar in verbinding staan
om informatie over te brengen. Presynaptische eiwitten spelen een belangrijke
rol in deze communicatie en daarmee het functioneren van de hersencellen.
We konden aantonen dat hogere concentraties γ- tocoferol samenhingen met
hogere concentraties van verschillende presynaptische eiwitten in één specifieke
breinregio (de midfrontale cortex). Onze bevindingen ondersteunen de theorie
dat anti-inflammatoire en antioxidatieve eigenschappen van vitamine E mogelijk
microglia activatie en oxidatie van presynaptische eiwitten helpen voorkomen.
Daarmee zouden hogere vitamine E niveaus mogelijk kunnen beschermen tegen
de ziekte van Alzheimer.

Metabole profielen van de ziekte van Alzheimer
Hoofdstuk 3 richt zich op het identificeren van metabole determinanten voor
klinische uitkomsten en beeldvormingsresultaten bij de ziekte van Alzheimer.
In hoofdstuk 3.1, onderzochten we bloedplasma concentraties van 235
metabolieten bij 127 patiënten met Alzheimerdementie en 121 cognitief gezonde
controles. We gebruikten massaspectrometrie platformen om concentraties te
meten van 53 aminozuren, 22 organische zuren, 120 lipiden en 40 metabolieten
gerelateerd aan oxidatieve stress. We vonden lagere concentraties van
aminozuren en triglyceriden in Alzheimerdementie ten opzichte van controles.
Met netwerkmodellen identificeerden we verder vijf netwerkknooppunten
(‘hubs’) die mogelijk een centrale rol spelen in metabole ontregeling bij de
ziekte van Alzheimer: tyrosine, glycylglycine, glutamine, lysofosfatidinezuur
C18:2 en bloedplaatjes-activerende-factor C16:0. Vervolgens splitsten we onze
groep op basis van het apolipoproteine E (APOE) Ɛ4 genotype (een genetische
risicofactor voor de ziekte van Alzheimer). APOE Ɛ4 negatieve Alzheimerdementie
patiënten hadden een meer willekeurig netwerk ten opzichte van APOE Ɛ4
positieve Alzheimerdementie patiënten. Vervolgens richtten we ons op de
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relatie tussen metabolieten en beeldvormingsresultaten (hoofdstuk 3.2). We
maten bloedplasmaconcentraties van 143 metabolieten met kernspinresonantie
(NMR). MRI scans werden gebruikt voor het meten van totale hersenatrofie,
hippocampusatrofie (een belangrijke hersenstructuur die aangetast is bij
de ziekte van Alzheimer) en vaatschade in de hersenen. In een meta-analyse
van bijna 4000 deelnemers van drie verschillende cohortstudies vonden we
dat lagere concentraties van drie kleine HDL deeltjes en hogere concentraties
glucose samenhingen met meer hersenatrofie. Bovendien waren hogere glucose
concentraties ook gerelateerd aan meer vaatschade. Samenvattend hebben we
verschillende metabolieten gevonden die mogelijk een rol spelen bij de ziekte
van Alzheimer. Mogelijk vormen deze metabolieten een risicofactor voor snellere
achteruitgang of staan zij voor een vroeg gevolg van de ziekte.

Voedingsdeterminanten voor klinische achteruitgang bij de
ziekte van Alzheimer
In hoofdstuk 4 onderzochten we de rol van voedingsmarkers bij
geheugenpolikliniek patiënten. Eerst bestudeerden we de validiteit van een
voedingsvragenlijst (HELIUS FFQ) in een geheugenpolikliniekpopulatie van
deelnemers met subjectieve cognitieve achteruitgang, milde cognitieve stoornissen
of Alzheimerdementie (hoofdstuk 4.1). We vonden een redelijke samenhang
tussen de inname van voedingsstoffen gemeten met de voedingsvragenlijst en de
concentraties van voedingsstoffen in het bloed. Deze samenhang was ongeveer
gelijk in alle verschillende diagnosegroepen (subjectieve cognitieve achteruitgang,
milde cognitieve stoornissen en Alzheimerdementie). Onze bevindingen
wijzen erop dat de HELIUS FFQ een valide maat is voor voedingsinname in
een geheugenpolikliniek populatie, vergelijkbaar met die in een populatie van
gezonde ouderen. Vervolgens keken we naar de relatie tussen voedingsmarkers en
klinische achteruitgang. In hoofdstuk 4.2 onderzochten we 33 voedingsmarkers
in bloed en hersenvocht in het NUDAD retrospectief cohort van patiënten
met subjectieve cognitieve achteruitgang en milde cognitieve stoornissen. We
vonden dat hogere concentraties van HDL cholesterol samenhingen met snellere
klinische achteruitgang. In de groep met milde cognitieve stoornissen hingen
ook lagere concentraties van S-adenosylmethionine en hogere concentraties van
theobromine in hersenvocht samen met snellere klinische achteruitgang. Hierna
gebruikten we een data-gedreven aanpak om profielen van voedingsmarkers te
vinden die samenhingen met klinische achteruitgang. Hieruit kwamen een profiel
in deelnemers met subjectieve cognitieve achteruitgang en twee verschillende
profielen van voedingsmarkers in deelnemers met milde cognitieve stoornissen
voort. In hoofdstuk 4.3 maten we de 13 meest veelbelovende voedingsmarkers
nog een keer in het NUDAD prospectieve cohort met deelnemers met subjectieve
cognitieve achteruitgang, milde cognitieve stoornissen of Alzheimerdementie.
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Hogere LDL cholesterol concentraties hingen samen met klinische achteruitgang
in subjectieve cognitieve achteruitgang en lagere concentraties van uridine hingen
samen met klinische achteruitgang in Alzheimerdementie. In een aanvullende
analyse van de gecombineerde data van hoofdstuk 4.2 en 4.3 vonden we dat
hogere concentraties van HDL cholesterol en lagere S-adenosylmethionine en
S-adenosylhomocysteine samenhingen met klinische achteruitgang. Ons werk
bouwt voort op het werk in gezonde populaties en laat een bescheiden samenhang
zien tussen voedingsmarkers en klinische achteruitgang.

Aanbevelingen voor de toekomst
De resultaten van dit proefschrift ondersteunen grotendeels de algemene
richtlijnen voor een gezonde voeding. Zo vonden we dat hogere glucose
concentraties samenhing met structurele hersenveranderingen in (pre)
klinische stadia van de ziekte van Alzheimer. Ook vonden we dat hoge LDL
cholesterol concentraties samenhing met klinische achteruitgang in SCD.
Deze voedingsmarkers hangen samen met het risico op hart- en vaatziekten.
Een gezond dieet (volgens de Schijf van Vijf) verlaagt het risico op hart- en
vaatziekten. Deze richtlijnen overlappen met die van het mediterraan dieet, het
meest onderzochte voedingspatroon voor hart- en vaatziekten en de ziekte van
Alzheimer.
In dit proefschrift toonden we de relatie aan tussen vitamine E en inflammatie
en synapsfunctie in de hersenen. Steeds meer onderzoeken rapporteren over
markers van herseninflammatie, oxidatieve stress en synapsfunctie in het bloed
of hersenvocht, bijvoorbeeld isoprostanen of GFAP. Een eerstvolgende stap zou
zijn om deze markers te implementeren in observationeel voedingsonderzoek om
de relatie met voeding te onderzoeken. Uiteindelijk kan dit mogelijk leiden tot
aangrijpingspunten voor onderzoeken naar voedingsinterventies.
Een andere interessante ontwikkeling is het onderzoek naar veranderingen
in de darmflora bij de ziekte van Alzheimer. Het zou goed kunnen dat dit ons
begrip van de relatie tussen voeding en de hersenen enorm vergroot. Als meest
spectaculaire resultaat van het onderzoek naar darmflora bij de ziekte van
Alzheimer is onlangs in China oligomannaat (GV-971), op de markt gekomen
als symptomatische behandeling voor de ziekte van Alzheimer. Oligomannaat,
een stof ontdekt in zeewier, zou leiden tot veranderingen in de darmflora die
het immuunsysteem remmen en daarmee de cognitieve achteruitgang bij de
ziekte van Alzheimer remmen. Interventieonderzoeken met oligomannaat
zullen in 2020 wereldwijd (ook in Nederland) van start gaan om de potentieel
beschermende effecten hiervan verder in kaart te brengen.
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Een andere belangrijke stap naar optimalisatie van voedingsonderzoek is het
selecteren van patiënten die baat hebben bij een voedingsinterventie. Eerdere
onderzoeken hebben uitgewezen dat selectie van deelnemers met een hoger
risico op dementie op basis van cardiovasculair risico, aanwezigheid van amyloïd
pathologie en APOE Ɛ4 genotype de succeskans van interventiestudies kan
vergroten. Aanvullende selectiecriteria op basis van suboptimale concentraties
van voedingsstoffen kunnen mogelijk de selectie van deelnemers voor
voedingsinterventie onderzoeken nog verder verbeteren.
Uiteindelijk verwacht ik dat de sleutel naar een succesvolle aanpak om de ziekte
van Alzheimer te voorkomen of vertragen ligt in een multidisciplinaire aanpak
die voedingsinterventies combineert met beweging en sociale en farmacologische
interventies. Een veelbelovend voorbeeld hiervan is de Finse FINGER trial, een
multi-interventie onderzoek dat voedingsadvies, beweging, geheugentraining en
controle van risicofactoren voor hart- en vaatziekten combineert. Dit onderzoek
toonde, als een van de eerste leefstijlinterventie onderzoeken bij de ziekte van
Alzheimer, een vertragend effect van deze gecombineerde interventies op
cognitieve achteruitgang aan. Een wereldwijd FINGER netwerk volgt nu het
voorbeeld van dit Finse onderzoek, inclusief een FINGER-NL studie die begin
2020 van start is gegaan.

Conclusie
De laatste decennia hebben we geleerd dat de ziekte van Alzheimer een
multifactorieel proces is waarbij verschillende biologische processen betrokken
zijn. Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van de potentiële invloed
van voeding op en metabole verandering bij de ziekte van Alzheimer. We vonden
een bescheiden samenhang tussen voedingsmarkers en de ziekte van Alzheimer.
Het vaststellen van de specifieke voedingsfactoren die bijdragen aan (de klinische
progressie van) de ziekte van Alzheimer blijft echter een uitdaging. Toekomstig
onderzoek naar inflammatie en oxidatieve stressreacties vanuit de darmen en
hersenen kan de sleutel zijn voor het identificeren van voedingsrisicofactoren
voor de ziekte van Alzheimer.
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