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Het ontrafelen van de klinische fenotypen van dementie op jonge 

leeftijd 

 
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komt dementie ook op jonge leeftijd 

voor. De diagnose van dementie bij jonge patiënten is vaak lastig te stellen, niet 

alleen omdat het relatief weinig voorkomt, maar vooral omdat de ziektebeelden 

zich vaak atypisch presenteren. 

De twee meest voorkomende vormen van dementie op jonge leeftijd zijn de ziekte 

van Alzheimer (AD) en de gedragsvariant van fronto-temporale dementie (bvFTD). 

In theorie zijn deze twee ziektebeelden zeer verschillend, maar in praktijk blijken 

deze ziektebeelden zeer heterogeen en is het onderscheid tussen deze twee 

ziektebeelden niet altijd makkelijk. 

 

Met dit proefschrift hebben wij ons tot doel gesteld meer kennis te vergaren over 

dementie op jonge leeftijd en in het bijzonder over AD en bvFTD. Wij willen een 

bijdrage leveren aan het ontrafelen van de klinische fenotypen van deze twee 

complexe ziektebeelden. Meer kennis over dementie op jonge leeftijd zal hopelijk 

leiden tot meer begrip voor dit ziektebeeld en tevens bijdragen aan een vroegere en 

betere diagnose. Dit is essentieel, zowel voor patiënten en de verzorgers, zodat zij 

goed weten waar ze mee te maken hebben en wat hen te wachten staat, als voor de 

arts, aangezien de verschillende vormen van dementie variëren in beloop en 

aanpak. 

 

Dementie op jonge leeftijd 

In het tweede hoofdstuk is er gekeken naar de impact van dementie op de 

mortaliteit bij jonge en oude patiënten met dementie. Het is bekend dat het stijgen 

van de leeftijd zowel een verhoogd risico geeft op overlijden, als op het krijgen van 

dementie. Tevens is bekend dat dementie op zichzelf een belangrijke risicofactor is 

voor overlijden. Het is echter onbekend of de leeftijd het mortaliteitsrisico 

beïnvloedt bij patiënten met dementie. In onze studie hebben wij gekeken naar het 

mortaliteitsrisico van jonge en oude patiënten met dementie en hebben tevens 

gekeken naar de verschillen tussen de verschillende vormen van dementie. 

Wij vonden dat jonge patiënten een verhoogd mortaliteitsrisico hebben, niet alleen 

ten opzichte van de algemene populatie, maar ook ten opzichte van oudere 

patiënten met dementie. Van de verschillende typen dementie had bvFTD een 

hoger mortaliteitsrisico dan AD. AD had van alle typen dementie het laagste 

mortaliteitsrisico. 

Hiermee draagt onze studie bij aan het groeiende besef dat vooral dementie op 

jonge leeftijd, en bvFTD nog meer dan AD, een agressief beloop heeft.  

De bevindingen van onze studie zijn belangrijk bij de voorlichting van patiënten 

over het ziektebeeld en de prognose.  
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De ziekte van Alzheimer 

In hoofdstuk drie hebben wij ons toegespitst op de ziekte van Alzheimer, de meest 

voorkomende vorm van dementie op jonge leeftijd. 

 

Geheugenstoornissen zijn de meest voorkomende eerste klinische presentatie. Er is 

een groeiend besef dat, met name op jonge leeftijd, patiënten zich kunnen 

presenteren met vooropstaande stoornissen in andere cognitieve domeinen, zoals 

visuospatiële stoornissen, taalstoornissen of stoornissen in executieve functies. Het 

is onduidelijk hoe vaak deze atypische presentaties voorkomen en daarom hebben 

wij in hoofdstuk 3.1 gekeken naar het voorkomen van atypische klinische 

presentaties in een grote groep jonge en oude patiënten met AD (patiënten jonger 

of ouder dan 65 jaar). 

Bij jonge patiënten met AD had 1 op de 3 patiënten een atypische presentatie. 

Van deze atypische presentaties was de presentatie met apraxie / visuospatiële 

stoornissen de meest voorkomende. 

Wij weten dat dementie bij jonge mensen vaak niet (tijdig) wordt herkend en het 

feit dat 1 op de 3 jonge AD patiënten zich presenteert met een atypische 

presentatie, maakt dit tot een extra kwetsbare groep. Onze studie levert dan ook een 

essentiële bijdrage aan de kennis van dementie op jonge leeftijd en benadrukt hoe 

belangrijk het is om juist bij jonge patiënten alert te zijn op het voorkomen van 

atypische presentaties.  

 

Bij onduidelijkheid over de diagnose kan aanvullend onderzoek soms 

ondersteuning bieden. Bij AD is atrofie (het krimpen van de hersenen) van een 

gedeelte van de hersenen, namelijk de hippocampus, op Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) een van de meest belangrijke ondersteunende bevindingen voor de 

diagnose. Bij jonge patiënten is de hippocampus echter vaak relatief gespaard en 

wordt atrofie gevonden in het achterste gedeelte van de hersenen (posterieure 

atrofie). Tot op heden was er geen mogelijkheid deze posterieure atrofie te meten, 

in tegenstelling tot de hippocampus, waar al jaren een graderingsschaal voor 

bekend is. Om in kaart te brengen in welke mate en hoe vaak posterieure atrofie 

voorkomt en om te beoordelen of dit een specifiek patroon is voor AD, is een 

graderingsschaal essentieel. 

In hoofdstuk 3.2 hebben wij een schaal ontwikkeld en gevalideerd voor het scoren 

van deze posterieure atrofie. Deze schaal liet een goede validiteit zien tussen 

verschillende metingen van één persoon en tussen metingen van verschillende 

personen. Scores op de schaal voor posterieure atrofie waren significant 

verschillend, niet alleen tussen patiënten met AD en gezonde controles, maar ook 

tussen patiënten met AD en patiënten met andere vormen van dementie. Dit in 

tegenstelling tot scores op de schaal voor hippocampus atrofie, welke niet in staat 

waren patiënten met AD en patiënten met andere vormen van dementie te 

onderscheiden. 
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Daarnaast is er gekeken naar het voorkomen van posterieure atrofie bij jonge en 

oude patiënten met AD. Met name bij jonge patiënten met AD bleek er een grote 

groep te zijn met vooropstaande posterieure atrofie, al werd er geen directe relatie 

gevonden tussen leeftijd en posterieure atrofie. Hippocampus atrofie was 

daarentegen gecorreleerd met stijgende leeftijd. 

 

Met de studie uit hoofdstuk 3.2 hebben wij een schaal ontwikkeld, die het mogelijk 

maakt de posterieure atrofie te scoren. Tevens hebben wij laten zien dat de scores 

op deze schaal verschillend zijn tussen patiënten met AD en andere vormen van 

dementie. De schaal kan daarmee wellicht ondersteuning bieden bij het stellen van 

een diagnose. De bevindingen uit hoofdstuk 3.1 en 3.2 laten zien hoe belangrijk het 

is om bij jonge patiënten met AD verder te kijken dan alleen naar 

geheugenstoornissen of hippocampus atrofie. 

 

Als laatste is er gekeken naar het verschil in snelheid van de cognitieve 

achteruitgang bij jonge en oude patiënten met AD. De studie liet een duidelijk 

effect zien van leeftijd op cognitieve achteruitgang en ondersteunt de gedachte dat 

met name jonge patiënten een agressief ziektebeloop laten zien. Voornamelijk 

jonge AD patiënten zonder het ApoE 4 gen (dit is een belangrijke risicofactor voor 

het ontstaan van AD) lieten een zeer snelle cognitieve achteruitgang zien in 

vergelijking met oudere AD patiënten zonder het ApoE 4 gen. Oude en jonge 

patiënten, die het ApoE 4 gen bij zich droegen, lieten daarentegen een 

vergelijkbare cognitieve achteruitgang zien. Hoewel het ApoE 4 gen een 

belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van AD, geeft onze studie 

aanwijzingen dat op jonge leeftijd dit gen juist relatief beschermend werkt, zodra 

jonge mensen AD hebben gekregen. 

 

Fronto-temporale dementie 
In hoofdstuk 4 hebben wij ons toegespitst op de meest voorkomende vorm van 

fronto-temporale dementie, de gedragsvariant (bvFTD). 

 

FTD is een hersenziekte, die zich kenmerkt door op de voorgrond staande 

persoonlijkheids- en gedragsveranderingen. Bij FTD treedt degeneratie van de 

frontale en voorste temporale kwabben op. De klinisch diagnostische criteria voor 

bvFTD vereisen geleidelijke progressie met achteruitgang in sociaal functioneren, 

regulatie van gedrag, emotionele vervlakking en verlies van inzicht. Er zijn 

verschillende ondersteunende symptomen, zoals initiatiefverlies, ontremming, 

hyperoraliteit en taalstoornissen. De cognitieve stoornissen worden gekenmerkt 

door stoornissen in de executieve functies (abstract denken, plannen en 

probleemoplossend vermogen), terwijl het geheugen en visuospatiële functies 

relatief gespaard blijven. Atrofie in de frontale of temporale gebieden is 

ondersteunend voor de diagnose bvFTD, al sluit een normale MRI de diagnose niet 

uit. Tevens kunnen patiënten in de loop van de tijd dit meer voor bvFTD specifieke 

atrofiepatroon ontwikkelen.  
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In hoofdstuk 4.1 hebben wij de MRI bevindingen van een groep patiënten met 

bvFTD bekeken en vonden een grote variatie in de afwijkingen, die werden 

gevonden op de MRI. Deze varieerden van een volledig normale MRI tot 

uitgesproken frontale en / of temporale atrofie of diffuse atrofie. Wij vonden geen 

grote verschillen in demografische, klinische of cognitieve karakteristieken tussen 

patiënten met een normale MRI of met atrofie op de MRI. Dit komt overeen met de 

ondersteunde rol voor bevindingen op beeldvorming bij het stellen van de diagnose 

bvFTD. 

Uit eerdere studies is gebleken dat patiënten zonder atrofie op de MRI vaak een 

gunstiger beloop hebben met minder cognitieve achteruitgang (deze groep wordt 

ook wel de ‘benigne variant’ van bvFTD genoemd). Dit konden wij ten dele 

ondersteunen, aangezien de patiënten met een normale MRI minder ernstig 

aangedaan leken te zijn en minder ernstige taalstoornissen hadden.  

Een normale MRI bij presentatie kan ook worden gezien als een vroege fase van 

bvFTD. Wij vonden echter geen verschillen in ziekteduur tussen de verschillende 

groepen en aanvullende beeldvorming liet slechts in de helft van deze patiënten de 

typische karakteristieken zien voor bvFTD. 

Het blijft vooralsnog onduidelijk of een normale MRI een reflectie is van een 

vroege fase van bvFTD, met ontwikkeling van het specifieke atrofie patroon over 

de tijd, of dat het een groep patiënten betreft met een meer benigne vorm van 

bvFTD of patiënten met een andere onderliggende pathologie. 

 

bvFTD is niet alleen een heterogene groep wat betreft de bevindingen bij 

beeldvorming, maar ook wat betreft bevindingen van bio-markers in het 

hersenvocht. Er is veel variatie gevonden in de waarden van de verschillende bio-

markers, namelijk tau eiwit en het amyloid bèta (Aβ1-42 ) in het hersenvocht bij 

patiënten met bvFTD. Dit in tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, dat 

gekenmerkt wordt door een verhoogd tau en fosfo-tau en een verlaagd Aβ1-42  in het 

hersenvocht. Er wordt gedacht dat deze verschillende eiwitten in het hersenvocht 

een representatie zijn van de onderliggende pathologie of de verschillende fasen 

weergeeft van neurodegeneratie. 

In hoofdstuk 4.2 hebben wij gekeken naar de relatie tussen de verschillende 

eiwitten in het hersenvocht en de cognitieve stoornissen en gedragsstoornissen bij 

patiënten met bvFTD. Wij vonden geen relatie tussen gedragsstoornissen en de 

eiwitten in het hersenvocht, maar vonden wel onafhankelijke relaties tussen hoge 

waarden van tau en lage waarden van Aβ1-42  en de hoeveelheid cognitieve 

stoornissen. Aangezien deze combinatie van eiwitten karakteristiek is voor een 

onderliggende AD, zijn de analyses herhaald, waarbij patiënten met deze 

combinatie werden geëxcludeerd. De relatie tussen de Aβ1-42  concentratie in het 

hersenvocht en cognitie bleef echter bestaan. 

Onze bevindingen lijken erop te wijzen dat zowel tau als Aβ1-42  onafhankelijk van 

elkaar een rol spelen in bvFTD, al is het precieze onderliggende pathofysiologische 

mechanisme onduidelijk. 
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In acht moet worden genomen dat bvFTD gekenmerkt wordt door een wijde 

variatie in onderliggende pathologie en wellicht dat onze bevindingen alleen 

representatief zijn voor een subgroep van bvFTD patiënten. 

 

Daarnaast is er ook veel variatie in de klinische presentatie bij patiënten met 

bvFTD. Kenmerkend voor bvFTD zijn de vooropstaande gedragsstoornissen en 

stoornissen in de executieve functies. Het geheugen is vaak relatief gespaard, al 

zijn vooropstaande geheugenstoornissen beschreven bij patiënten met een 

pathologisch bevestigde bvFTD. Als illustratie van de heterogeniteit in klinische 

presentatie bij patiënten met bvFTD, beschrijven wij in hoofdstuk 4.3 een broer en 

zus met geleidelijke geheugenstoornissen en op beeldvorming evidente atrofie van 

de hippocampus, waarbij klinisch de diagnose AD werd gesteld. Uiteindelijk bleek 

er sprake van een genetische mutatie, welke leidt tot bvFTD. Deze casus illustreert 

dat de aanwezigheid van prominente geheugenstoornissen een onderliggende 

bvFTD niet uitsluit. 

 

Conclusie 

Dit proefschrift beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de kennis over 

dementie op jonge leeftijd. Een goede en tijdige diagnose bij jonge patiënten is 

essentieel, juist omdat dementie op jonge leeftijd gekenmerkt wordt door een hoge 

mortaliteit en snelle cognitieve achteruitgang. Voor de voorlichting van patiënten 

en de partners is het belangrijk om informatie te hebben over de prognose en het 

beloop, zodat zij weten wat hen te wachten staat. Hierdoor kunnen zij tijdig de 

nodige maatregelen treffen in allerlei aspecten van het dagelijkse leven (zorg, 

financiën, werk etc.). 

Daarnaast is het voor de zorgverlener van belang een tijdige diagnose te stellen, 

zeker gezien het toenemende aanbod van ziekte-modulerende medicijnen voor de 

ziekte van Alzheimer in tegenstelling tot bvFTD, waarvoor slechts symptomatische 

behandelingen beschikbaar zijn.  

Het is echter belangrijk dat er verder aanvullend onderzoek plaatsvindt naar de 

oorzaken van deze verhoogde mortaliteit bij dementie, maar ook naar de precieze 

prevalentie en incidentie van dementie op jonge leeftijd.  

 

Met onze bevindingen hebben wij tevens de complexe ziektebeelden AD en 

bvFTD een klein beetje verder ontrafeld. Wij hebben aangetoond dat beide zeer 

heterogene ziektebeelden zijn met veel variatie niet alleen in klinische presentatie, 

maar ook in bevindingen bij aanvullend onderzoek. Het is echter vooralsnog 

onduidelijk wat de onderliggende oorzaak is van deze verschillen in klinische 

presentatie en bevindingen op beeldvorming. Wetenschappelijk onderzoek naar de 

precieze onderliggende pathologie, ziekteprogressie en correlaties tussen klinische 

presentaties en een specifiek atrofie patroon is daarom van belang. Dit zal leiden 

tot nog meer kennis over de ziektebeelden en het beloop en kan in de toekomst 

wellicht aanknopingspunten bieden voor therapie. 

  


