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Nederlandse samenvatting
Nieuwe ontwikkelingen in hippocampus atrofie metingen binnen dementie:

Voorbij diagnostiek

Dit proefschrift had als doel de inzichten in de klinische rol die neuroimaging 

speelt of zou kunnen spelen binnen dementie, te verbreden. We laten zien 

dat de klinische rol van neuroimaging in dementie verder gaat dan alleen de 

diagnostische fase, en ook gerelateerd is aan prognose. Hoewel de nadruk 

van dit proefschrift op hippocampusatrofie als klinische neuroimaging marker 

ligt, verkennen we ook de klinische relevantie van ‘magnetic resonance imag-

ing’ (MRI) markers van vasculaire schade aan het brein en interacties tussen 

markers van atrofie en vasculaire schade. Hiernaast vergelijken we het gebruik 

van regionale hippocampus volumetrie met volumetrie van het gehele brein 

met hun klinische correlaten. Het volgende hoofdstuk behelst een samenvat-

ting van de hoofdstukken in het proefschrift. Hoewel er reeds aanzienlijk veel 

bekend is over de het gebruik van MRI markers in het diagnostische proces 

bij dementie, is er nog weinig bekend over de relatie van deze markers met 

prognose in een dementie populatie. 

In hoofdstuk 2 hebben we MRI scans van patienten die onze geheugen po-

likliniek bezochten tussen 1993 en 2006 visueel beoordeeld, en hebben we 

huisartsen en klinische dossiers geraadpleegd over of de patienten nog in 

leven waren. Van de MRI kenmerken waar we naar keken, bleek dat met name 

de aanwezigheid van MRI markers van vasculaire schade (subcorticale witte 

stof laesies en vooral microbloedingen) het risico op overlijden voorspelden in 

deze groep patienten. Eerdere onderzoeken laten zien dat in een populatie van 

dementie patienten de aanwezigheid van MRI markers van atrofie zoals medi-

ale temporaalkwab atrofie en globale corticale atrofie, een sterkere associatie 

vertonen met cognitief functioneren dan MRI markers van vasculaire schade.1-4 

In ons onderzoek laten wij zien dat vasculaire markers ook belangrijk zijn, 

maar dat het belang van deze markers bestaat uit hun associatie met prognose 

binnen deze groep patienten.
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In hoofdstuk 3 gebruiken we de screening data van een grote, placebo-ge-

controleerde studie bij patienten met ‘probable Alzheimer’s Disease’ om het 

klinische belang te onderzoeken van de aanwezigheid van MRI bevindingen die 

‘atypisch’ zijn voor de ziekte van Alzheimer. We hebben deze ‘atypische’ bev-

indingen gedefinieerd als de afwezigheid van mediale temporaalkwab atrofie 

en juist de aanwezigheid van uitgebreide bevindingen van cerebro-vasculaire 

schade. We tonen aan dat Alzheimer patienten zonder atrofie van de mediale 

temporaalkwab op alle onderzochte cognitieve domeinen beter functioneren 

dan patienten die wèl atrofie in deze regio vertonen, terwijl de patienten met 

uitgebreide cerebro-vasculaire schade geen verschil toonden in cognitief func-

tioneren met patienten zonder deze schade. Hierop aansluitend bevestigen 

we dat in Alzheimer patienten, MRI markers van atrofie sterker correleren met 

cognitieve achteruitgang dan vasculaire markers. Onze data ondersteunen 

het idee dat er een klinisch continuum bestaat, met Alzheimer-gerelateerde 

pathologie en vasculaire schade als substraat. 

Hoofdstuk 4 bestaat uit een studie waarin we de diagnostische toepassing 

van 64-multi-detector ‘computed tomography’ (CT) vergelijken met MRI. Van 

30 patienten die onze geheugenpolikliniek bezochten werd zowel een MRI 

als CT scan verkregen. De scans werden beoordeeld met visuele schalen voor 

mediale temporaalkwabatrofie, globale corticale atrofie en subcorticale witte 

stof laesies, en intra-beoordelaars overeenkomst werd berekend tussen MRI 

en CT. De resultaten laten zien dat er een uitstekende overeenkomst is voor 

alledrie de schalen. Alhoewel MRI voor onderzoeksdoeleinden waarschijnlijk 

superieur blijft aan CT en voor specifieke klinische vraagstellingen de mogeli-

jkheid biedt van additionele sequenties, laten onze resultaten zien dat CT een 

goed alternatief kan zijn voor MRI in een ‘standaard’ diagnostische work-up 

bij dementie. 

zowel regionale hippocampus atrofie, als verlies van totaal brein volume 

gemeten op MRI, hangen samen met klinische achteruitgang bij de ziekte 

van Alzheimer.3,5-7 Het is daarentegen niet duidelijk of één van deze markers 
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sterker correleert met klinische achteruitgang, of hoe deze twee markers zich 

tot elkaar verhouden. Verder maken de meeste studies gebruik van van alléén 

cross-sectionele of alléén longitudinale metingen. 

In hoofdstuk 5 vergelijken we het vermogen van regionale hippocampus atrofie 

en totaal brein volume metingen om onderscheid te maken tussen patienten 

met ‘mild cognitivie impairment’, de ziekte van Alzheimer en een controle 

groep. Ook vergeleken we hoe deze MRI maten binnen de controls en patienten 

met ‘mild cognitive impairment’ voorspelden wie er klinisch achteruit zouden 

gaan en Alzheimer zouden ontwikkelen. Voor zowel hippocampus als totaal 

brein atrofie vergeleken we de klinische waarde van cross-sectionele metingen 

met die van longitudinale metingen. We laten zien dat regionale hippocampus 

metingen beter onderscheid maken tussen controles en patienten met ‘mild 

cognitive impairment’, terwijl metingen van totaal brein volume beter in staat 

zijn om onderscheid te maken tussen patienten met ‘mild cognitive impair-

ment’ en de ziekte van Alzheimer. Verder zijn regionale hippocampus metingen 

sterkere voorspellers op het ontwikkelen van Alzheimer in de niet-demente pa-

tienten. Voor zowel hippocapus als totaal brein metingen zijn de longitudinale 

metingen sensitiever dan de cross-sectionele. Onze bevindingen impliceren 

dat er verschillen zijn in de klinische toepasbaarheid van hippocampus vol-

ume metingen en totaal brein volume metingen als markers voor klinische 

progressie én dat de verschillende metingen aanvullende informatie geven. 

Hippocampus atrofie is sensitiever voor veranderingen die in een vroege fase 

van het ziekteproces optreden, terwijl er een voordeel is in het gebruik van 

totaal brein volume meting als klinische marker in meer vergevorderde fases. 

Aanvullend onderzochten we in hoofdstuk 6 welke baseline modaliteiten 

ziekteprogressie voorspellen, waar we de snelheid van hippocampusatrofie als 

maat voor ziekteprogressie nemen. In patienten met de ziekte van Alzheimer, 

‘mild cognitive impairment’ en controles onderzochten we de associaties 

tussen biomarkers uit liquor (de concentratie amyloid-bèta¬1-42
, Tau en gefos-

foryleerd Tau [p-Tau]), alsook neuropsychologische data, APOE genotype en 
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MRI maten op baseline en de snelheid van volumeverlies in de hippocampus. 

We laten zien dat p-Tau en in mindere mate neuropsychologische data en MRI 

maten op baseline samenhangen met de snelheid van hippocampus atrofie. 

We concluderen dat het voorspellen van ziekteprogressie het best kan geschie-

den door informatie van verschillende modaliteiten met elkaar te combineren, 

omdat ze verschillende, aanvullende informatie blijken te geven. 

Hoofdstuk 7 bestaat uit een pilot studie, waarin we de uitvoerbaarheid van het 

opzetten van een Europese database met klinische en MRI data van patienten 

met de ziekte van Alzheimer en de hieraan voorafgaande fases, in samen-

werkingsverband met meerdere Europese centra. De huidige ontwikkelingen 

in geautomatiseerde MRI analyses maken het mogelijk om grote datasets te 

verwerken, en veel huidige onderzoeksdoelstellingen vereisen grote sample 

sizes. Het opzetten van een dergelijk internationaal samenwerkingsverband, 

met een grote dataset die voor verschillende onderzoekscentra toegankelijk is, 

is een belangrijke stap om aan deze eisen tegemoet te komen. 

 




