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Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of klinische verschijnselen (fysieke 

beperkingen en cognitieve stoornissen) bij MS verklaard konden worden door verstoring van 

functionele hersenennetwerken en vervolgens of verstoring van functionele hersenennetwerken 

een brug kon vormen tussen structurele pathologie en klinische verschijnselen bij MS patiënten. 

Een belangrijke motivatie hiervoor is dat tot op heden nog niet goed begrepen wordt waardoor er 

klinische verschijnselen ontstaan bij patiënten met MS. Het is bekend dat bij MS patiënten littekens 

ontstaan in de hersenen, zogenoemde witte stof laesies. Er blijkt echter een discrepantie te zijn 

tussen het aantal witte stof laesies en de klinische verschijnselen van de patiënt: het kan namelijk 

heel goed voorkomen dat mensen met weinig laesies veel klachten hebben en vice-versa. Om die 

reden is er de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar alternatieve verklaringen voor het 

ontstaan van klinische verschijnselen bij MS patiënten. Het centraal thema in dit proefschrift is 

het idee dat hersenactiviteit, en in het bijzonder de communicatie tussen hersengebieden, beide 

cruciaal zijn voor motoriek en cognitie en dat een verstoring hiervan zou kunnen leiden tot klinische 

verschijnselen bij MS patiënten. Daarbij is het idee dat elke vorm van structurele schade tot gevolg 

zou moeten hebben dat er verstoring optreedt van hersenactiviteit of communicatie tussen 

hersengebieden. Hierbij is de verwachting dat de mate waarin dit optreedt, afhangt van de locatie 

van de structurele schade. Structurele schade op een niet centrale plek in het functionele netwerk 

zal waarschijnlijk weinig effect hebben op de rest van het functionele netwerk en dus ook weinig 

invloed op klinische verschijnselen, en vice versa. 

 Om de rol van functionele netwerk organisatie als brug tussen structurele pathologie en 

klinische verschijnselen te begrijpen, is er behoefte aan een theoretisch kader van waaruit het 

verband tussen structuur en functie verklaard kan worden. Wanneer een dergelijk kader wordt 

opgesteld, kunnen de daaruit volgende formules of principes toegepast worden om de relatie tussen 

structurele en functionele netwerk veranderingen bij MS te begrijpen. De eerste twee hoofdstukken 

vormen de basis voor een dergelijk kader. 

 In hoofdstuk 2 is een simulatie studie uitgevoerd waarbij het achterliggend doel was om te 

onderzoeken of zogeheten ‘neural mass’ modellen gebruikt kunnen worden om hersenactiviteit of 

functionele netwerken te simuleren onder pathofysiologische omstandigheden zoals bij MS. Indien 

dit het geval is zou onderzocht kunnen worden in hoeverre structurele schade zoals corticale 

atrofie, thalamus atrofie, witte stof lesies en afname in witte stof integriteit van invloed zijn op locale 

en globale eigenschappen van functionele netwerken bij MS. Neural mass modellen simuleren de 

gemiddelde activiteit van een neuronale populatie, zonder dat de activiteit van de afzonderlijke 

individuele neuronen in acht wordt genomen. Om te bewerkstelligen dat de activiteit van een 

neuronale populatie beschreven kan worden door slechts de gemiddelde activiteit van een populatie 

zijn een aantal aannames vereist. Een van de aannames is dat neuronen in de neuronale populatie 

identiek zijn en dat de activiteit van elk neuron beschreven kan worden door middel van dezelfde 

statistiek. Door deze aanname kan de activiteit van alle neuronen vervangen worden door het 

gemiddelde, de zogeheten gemiddelde-veld benadering. Echter realistische neuronale populaties en 
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neuronale populaties bij ziektes zoals bij MS zijn niet homogeen (niet alle neuronen zijn hetzelfde 

en het aantal verbindingen van elk neuron varieert). Daarom is in dit hoofdstuk onderzocht of 

neural mass modellen ook onder inhomogene omstandigheden nog steeds een goede weergave 

zijn voor de gemiddelde activiteit van een neuronale populatie. De resultaten van deze studie 

laten zien dat de neural mass modellen alleen onder specifieke omstandigheden, zoals een hoge 

verbindingsdichtheid en een minimale netwerk omvang, in staat zijn om de gemiddelde activiteit 

van een neuronale populatie weer te geven. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zijn 

neuronen in de neuronale populatie in staat om te synchroniseren, waardoor de bijdrage van hoog 

frequente signalen aan het gemiddelde signaal afneemt. Gezien het feit dat neural mass modellen 

beschouwd kunnen worden als laag-doorlaat filters kunnen ze onder dergelijke omstandigheden het 

gemiddelde van een neuronale populatie goed weergeven. 

 In hoofdstuk 3 is een ander deel van het theoretisch kader onderzocht. Het doel was om 

modaliteits-invariante functionele verbindingen aan te tonen en de relatie met het onderliggend 

structureel netwerk te onderzoeken. Om deze modaliteits-invariante functionele verbindingen 

te kwantificeren werden functionele MRI (fMRI) en magnetoencephalografie (MEG) metingen 

verricht. Voor beide modaliteiten werden functionele netwerken geconstrueerd, waarbij gebruik 

werd gemaakt van dezelfde atlas (een ‘kaart’ die de grootte en locatie van hersenregio’s definieert). 

Vervolgens werd gekwantificeerd tussen welke regio’s beide modaliteiten gekenmerkt werden door 

sterke functionele interacties. Bij deze analyse werd een modaliteits-invariant functioneel netwerk 

gevonden in temporo-posterieure gebieden, waaronder de precuneus, een regio die centraal 

gelegen is in het functionele hersennetwerk. Met behulp van neural mass modellen, werd vast 

gesteld dat dit modaliteits-invariant functioneel netwerk ontstaat na een fase overgang voor globale 

functionele connectiviteit. Met een fase overgang wordt een snelle verandering van een eigenschap 

in een systeem verstaan. Vervolgens werd ontdekt dat dit modaliteits-invariant functioneel netwerk 

geen één op één weerspiegeling was van het onderliggende structurele netwerk. Een eenvoudig 

analytisch model dat gebruik maakt van eigenschappen van het structureel netwerk was in staat 

tot op ongeveer 30% van de bestaande functionele verbindingen en de sterkte daarvan te verklaren. 

Dit model houdt in dat op basis van de Euclidische afstand tussen twee hersengebieden en het 

product van de degree tussen de gebieden functionele verbindingen verklaard kunnen worden. 

Hierbij refereert degree naar het aantal verbindingen dat een hersengebied heeft met alle andere 

hersengebieden. Met andere woorden, hoe dichter twee gebieden bij elkaar liggen en des te groter 

de degree van die twee gebieden, des te groter de functionele interactie tussen die twee gebieden is. 

Het is gebleken dat voornamelijk het product van de degrees tussen twee gebieden cruciaal is om te 

voorspellen hoe sterk de functionele interactie is tussen hersengebieden, ongeacht of fMRI of MEG 

gebruikt wordt als techniek om de functionele verbindingen te meten. 

 In hoofdstuk 4 is onderzocht hoe een ‘minimum spanning tree’ (MST), een sub-netwerk 

dat geen lussen bevat, gebruikt kan worden om de organisatie of topologie van structurele of 

functionele hersennetwerken te karakteriseren. De motivatie voor deze studie is dat conventionele 
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netwerkmaten gevoelig zijn voor eigenschappen van het netwerk die niet direct gerelateerd zijn aan 

topologie, zoals netwerkdichtheid, netwerkgrootte en de gemiddelde sterkte van de verbindingen. 

Hierdoor kunnen resultaten die verkregen worden met behulp van deze conventionele maten een 

vertekende weergave geven van de topologie van het netwerk. In deze studie hebben we daarom de 

volgende hypotheses opgesteld: 1) de MST is ongevoelig voor eigenschappen van het netwerk die 

niet direct te maken hebben met de topologie; 2) de topologie van de MST is een goede weergave 

van de topologie van het onderliggend netwerk; 3) verkregen resultaten met behulp van de MST zijn 

robuust. In het kader van de eerste hypothese zijn er simulaties uitgevoerd waarbij netwerkdichtheid 

en gemiddelde sterkte van de verbindingen stapsgewijs zijn bijgesteld om het effect hiervan op 

conventionele netwerk maten en de MST te onderzoeken. Hieruit bleek dat in tegenstelling tot de 

MST alleen de conventionele netwerk maten gevoelig waren voor veranderingen van deze netwerk 

eigenschappen. In het kader van de tweede hypothese zijn reguliere netwerken (netwerken waarbij 

de degree voor elke node hetzelfde is) en scale-free netwerken (netwerken gekenmerkt door de 

aanwezigheid van gebieden met een hoge degree) stapsgewijs gerandomiseerd tot ‘random’ 

netwerken (netwerken waarbij de aanwezigheid van een verbinding gebaseerd is op een kans). 

Uit deze analyse bleek dat de topologie veranderingen van de MST sterk gerelateerd waren aan de 

topologie veranderingen van het onderliggend netwerk. Het belang van deze bevinding is dat de MST 

dus relevante eigenschappen van het onderliggend netwerk weet te behouden en dus een goede 

weergave is van de topologie van het onderliggend netwerk. Ten slotte bleek dat door modificaties 

aan te brengen aan de MST, de topologie lang stabiel en robuust blijft.

 In de volgende hoofdstukken hebben we de opgedane kennis uit de eerste hoofdstukken 

toegepast op sructurele en functionele hersennetwerken bij MS. Tevens zijn er analyses gedaan 

naar lokale hersenactiviteit bij MS. Bij verschillende neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van 

Parkinson en de ziekte van Alzheimer blijkt er een toename te zijn van trage hersenactiviteit. Dit is 

vaak gerelateerd is aan klinische verschijnselen. Gezien de recente aanwijzingen dat MS ook een 

neurodegeneratieve ziekte is, is in hoofdstuk 5 onderzocht of er ook een vertraging optreedt van 

hersenactiviteit bij MS patiënten en of dit in verband staat  met klinische verschijnselen. In het kader 

hiervan zijn er bij een groep MS patiënten met een relatief korte ziekteduur MEG metingen verricht. 

Hierbij vonden wij dat er een ook vertraging optreedt van hersenactiviteit bij patiënten met MS. 

Deze vertraging werd voornamelijk gevonden in achterste hersengebieden. Ten slotte vonden we 

dat vertraging van hersenactiviteit een klinisch relevante bevinding bleek te zijn bij MS patiënten, 

omdat deze vertraging samenhing met slechtere cognitieve functies en in het bijzonder met tragere 

informatie verwerkingssnelheid. 

 In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de sterkte van de communicatie (=functionele 

connectiviteit) tussen hersengebieden verstoord raakt bij MS en of dit van klinische relevantie is. 

Wederom zijn MEG metingen verricht om in dit geval functionele connectiviteit tussen hersengebieden 

te schatten. In dit hoofdstuk is functionele connectiviteit op twee manieren onderzocht. Ten eerste 

is functionele connectiviteit geschat tussen alle hersengebieden in de gebruikte atlas. Ten tweede 
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is functionele connectiviteit geschat tussen gebieden die behoren bij zogeheten ‘resting-state’ 

netwerken (RSNs). RSNs kunnen beschouwd worden als clusters van gebieden die onderling een 

hoge mate van communicatie vertonen. Uit de analyses bleek dat afhankelijk van de frequentie 

band er een toename of afname was van de functionele connectiviteit tussen hersengebieden bij 

MS. Deze veranderingen werden voornamelijk gevonden voor de RSNs. Het bleek verder dat in het 

bijzonder toename of afname van functionele connectiviteit in deze RSNs van klinische relevantie 

was. Verhoging van de functionele connectiviteit in het zogeheten ‘default mode netwerk’ in de beta 

band was geassocieerd met een toename van fysieke beperkingen en cognitieve stoornissen bij 

MS patiënten. Verder werd ontdekt dat verdunning van een centrale hersenstructuur, de thalamus, 

gerelateerd was aan een afname van functionele connectiviteit in het visueel netwerk in de alpha2 

band bij MS patiënten. 

 Na het onderzoeken van hersenactiviteit en functionele connectiviteit bij MS was de volgende 

stap om functionele netwerk topologie bij MS in kaart te brengen. De reden hiervoor is dat informatie 

over de hersennetwerken gemist kan worden wanneer alleen naar de sterkte van de netwerk 

verbindingen gekeken wordt zonder te kijken naar de organisatie hiervan. In hoofdstuk 7 is 

onderzocht of de topologie van functionele hersennetwerken verstoord raakt bij MS door middel van 

het construeren van de MST. Voor het schatten van de functionele hersennetwerken zijn eveneens 

MEG metingen gebruikt. Bevindingen toonden minder geïntegreerd functionele netwerken bij MS 

patiënten aan. Dit houdt in dat de communicatie tussen twee willekeurige hersengebieden over 

een langere afstand gaat en dat er een afname is van hersengebieden met veel verbindingen bij 

MS. Deze minder geïntegreerde functionele netwerken bleken geassocieerd te zijn met cognitieve 

stoornissen bij MS patiënten. Dit toont aan dat verstoring van functionele hersennetwerken van 

klinisch belang is. 

 In de laatste hoofdstukken (hoofdstuk 8 en 9) werd onderzocht in hoeverre het fenomeen van 

minder geïntegreerde functionele netwerken bij MS een reproduceerbare bevinding was. Verder 

werd onderzocht in hoeverre deze bevindingen gerelateerd waren aan structurele pathologie bij 

MS, en in het bijzonder atrofie (verlies van hersenvolume). In hoofdstuk 8 werd onderzocht in 

hoeverre veranderingen in functionele hersennetwerken bij MS samenhingen met veranderingen 

van structurele netwerken op basis van corticale dikte correlaties. De motivatie voor deze studie is 

dat atrofie één van de belangrijkste indicatoren is voor progressie van de ziekte en dat patronen van 

verdunning ook invloed kunnen hebben op, of in ieder geval gecorreleerd zijn aan de communicatie 

tussen hersengebieden. Een van de aannames is immers dat uit activiteit van een groot aantal 

dendrieten (signaal ontvangers van neuronen) tezamen informatie afgeleid kan worden over de 

communicatie tussen hersengebieden. Atrofie kan leiden tot afname van (volume van) dendrieten 

en daardoor tot een verstoring van de communicatie of functionele connectiviteit. Voor deze studie 

zijn MEG metingen en dikte metingen van de hersenschors met behulp van MRI verricht bij MS 

patiënten met een langere ziekte duur. Uit de stapsgewijze analyses is gebleken dat er ten eerste 

wederom een afname was van functionele connectiviteit in de alpha2 band en een toename van 



Nederlandse samenvatting

269

Ap
pe

nd
ix

functionele connectiviteit in de delta en theta band. Ten tweede werd gevonden dat functionele 

netwerk topologie, op basis van de MST, opnieuw gekenmerkt werd door minder integratie. Ten 

derde bleek dat een verstoring van functionele hersennetwerken gepaard ging met een verstoring 

van structurele netwerken. De relevantie van deze bevindingen is dat er uitsluitend een relatie 

bestaat tussen functionele netwerken en atrofie als we de anatomie of structuur van de hersenen 

beschouwen als complex netwerk. 

 In het laatste hoofdstuk (9) is de hypothese opgesteld dat er een wederzijdse beïnvloeding 

is tussen verstoring van functionele hersennetwerken en thalamus atrofie bij MS. Verder werd 

verondersteld dat verstoring van dit thalamo-corticaal systeem geassocieerd is met klinische 

verschijnselen. In het kader van deze studie zijn zowel MEG als fMRI metingen verricht en is 

bovendien ook het volume van de thalamus gekwantificeerd. Uit dit onderzoek bleek dat er 

een verhoging optrad van functionele connectiviteit (MEG) in de theta band en een verlaging 

van functionele connectiviteit in de alpha2 band. Verder werd een verhoging geobserveerd van 

functionele connectiviteit (fMRI) vanuit de thalamus naar de rest van de hersenen. Op basis van de 

MST (MEG) werd opnieuw een minder geïntegreerd functioneel netwerk waargenomen. Dit minder 

geïntegreerd functioneel netwerk was zowel met thalamus atrofie als met verhoogde functionele 

connectiviteit vanuit de thalamus naar de rest van de hersenen gerelateerd. Bovendien bleek dat  

minder geïntegreerde functionele netwerken ook samenhingen met zowel fysieke beperkingen als 

cognitieve stoornissen. Concluderend hebben we kunnen bevestigen dat schade aan de thalamus 

gepaard gaat met globale netwerk verstoring van de gehele hersenen en dat dit klinisch relevant is.


