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Het hoofddoel van deze dissertatie was het verbreden van onze kennis over de invloed en 
consequenties van hersentumoren op de hersenen en het functioneren van de hersenen als 
geheel. Om deze complexe opdracht te volbrengen, zijn er verschillende onderzoekslijnen 
beschreven in de secties van deze dissertatie, waarbij voornamelijk geconcentreerd werd 
op de triade tumor – cognitie – epilepsie, die is beschreven in de introductie. 

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de stand van zaken wat betreft 
netwerktheorie en cognitie- en epilepsie-onderzoek bij hersentumorpatiënten en de 
samenhang tussen deze twee aspecten. Samenvattend was het volgende bekend bij de 
start van dit onderzoek: (a) de hersenen vormen een complex netwerk, (b) gezonde 
hersenen worden gekenmerkt door het small-world principe, (c) hersentumoren veranderen 
deze ‘optimale’ netwerktopologie en patronen van functionele connectiviteit, en (d) zowel 
cognitie als epilepsie lijken gecorreleerd met hersennetwerken. Wat is er nu duidelijk 
geworden in deze dissertatie? 

 

Cognitie 

In sectie II is een aantal studies naar cognitie beschreven. Hersentumorpatiënten vertonen 
dikwijls globale cognitieve stoornissen,16,17,21,22 hetgeen verrassend is gezien het feit dat 
een tumor een circumscripte laesie is. Echter, met het netwerkperspectief verkennen we 
een andere verklaring voor deze problemen: veranderingen in de netwerktopologie van de 
gehele hersenen zijn mogelijk verantwoordelijk voor de algemene cognitieve achteruitgang 
in deze tumorpatiënten. De associatie tussen cognitie en netwerkarchitectuur is eerst 
onderzocht in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zijn functionele connectiviteit 
(synchronization likelihood, SL) en netwerkstructuur zoals gemeten met 
magneetencefalogragie (MEG) gecorreleerd aan cognitieve prestaties bij gezonde 
proefpersonen. Betere algemene cognitieve vaardigheden zijn gecorreleerd aan 
toegenomen clustering en toegenomen small-world topologie in verschillende 
frequentiebanden. Deze resultaten zijn in lijn met eerdere studies: twee andere 
onderzoeken die gebruik maakten van kernspinresonantie (MRI) lieten ook zien dat 
toegenomen structurele163 en functionele161 small-world topologie geassocieerd is met 
betere cognitieve prestaties.    

Het onderzoek in dit hoofdstuk is een van de eersten die sekseverschillen in resting-state 
netwerktopologie rapporteren. Vrouwen hebben minder clustering en een lagere padlengte 
in de delta band dan mannen, wat suggereert dat vrouwen een efficiënter maar ook meer 
willekeurig hersennetwerk hebben. Eerdere studies laten zien dat sekseverschillen in 
connectiviteit en netwerkarchitectuur ook aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van een 
taak.177,179,187,188 Echter, sekseverschillen zijn nog nauwelijks onderzocht tijdens rust. In 
een recente studie werden verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden met 
betrekking tot de resting-state anatomische netwerken, waarbij – net als in onze studie – 
een kortere padlengte werd gezien bij vrouwen.164 De oorzaak van deze sekseverschillen is 
nog niet bekend: hormonale verschillen beïnvloeden mogelijk de ontwikkeling van 
netwerkarchitectuur in mannen en vrouwen. All resultaten bijeengenomen, lijkt sekse een 
belangrijke factor om rekening mee te houden bij onderzoek naar connectiviteit en 
netwerken in de hersenen. 
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In hoofdstuk 4 is cognitief functioneren longitudinaal onderzocht in een groep laaggradig 
glioom (LGG) patiënten. Gemiddeld zes jaar na de diagnose hadden deze patiënten 
significant zwakkere cognitieve functies vergeleken met gezonden, maar er waren geen 
verschillen tussen patiënten die radiotherapie (RT) hadden ondergaan en patiënten die dat 
niet hadden.17 Het onderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 4 vindt weer zes jaar 
later plaats, namelijk ongeveer 12 jaar na diagnose. Patiënten presteren dan nog steeds 
zwakker dan gezonden. Daarbij worden significante verschillen gezien tussen patiënten die 
wel of geen RT hebben ondergaan. De radiotherapiegroep verslechtert significant qua 
cognitie in de zes jaar tussen de twee meetmomenten, terwijl de patiënten zonder RT min 
of meer stabiel blijven wat betreft neuropsychologisch functioneren. Er zijn geen andere 
studies die een dergelijke patiëntengroep zo lang heeft vervolgd na primaire behandeling; 
de meeste onderzoeken die gebruik maken van een kortere follow-up rapporteren 
nauwelijks tot geen cognitieve verschillen tussen de patiënten met en zonder 
radiotherapie.17,22,196,197,204-209 Onze resultaten suggereren dat patiënten die RT ondergaan 
als primaire behandeling inderdaad een groter risico lopen op cognitieve stoornissen op de 
lange termijn. Helaas is er geen neurofysiologisch onderzoek gedaan in deze patiënten, 
waardoor hersennetwerken niet konden worden bestudeerd.  

In het laatste hoofdstuk van deze eerste sectie, hoofdstuk 5, wordt de correlatie tussen 
resting-state functionele connectiviteit op basis van MEG en cognitief functioneren van een 
groep LGG patiënten en gezonde controles onderzocht. De resultaten repliceren eerdere 
bevindingen waarbij patiënten significant slechter presteren op cognitieve tests dan 
gezonden. Bovendien hebben de patiënten verhoogde connectiviteit (SL) in de delta, theta 
en lage gamma band vergeleken met controles, terwijl connectiviteit in de lage alfa band 
juist lager is. Deze resultaten zijn deels in overeenstemming met ander onderzoek, waarin 
ook een toename van connectiviteit in de lage frequentiebanden werd gevonden in 
patiënten met verschillende soorten hersentumoren.113,114 Echter, een 
connectiviteitstoename in hogere frequenties werd ook gevonden in deze studies, wat de 
bevindingen in dit hoofdstuk deels tegenspreekt. 

Andere studies hebben veranderingen in netwerkstructuur gevonden in het al eerder 
genoemde cohort met patiënten met verschillende soorten hersentumoren, namelijk 
afgenomen clustering en afgenomen padlengte (een meer willekeurig netwerk).114 In 
tegenstelling tot deze resultaten, laat netwerkanalyse bij de LGG patiënten uit hoofdstuk 5 
juist het tegenovergestelde zien in de theta band: hier wordt juist toegenomen clustering 
en dus een meer geordende netwerkarchitectuur gevonden.162 Verklaringen voor deze 
verschillen in zowel connectiviteit als netwerktopologie zijn mogelijk de patiëntenpopulatie 
(een homogene groep LGG patiënten of een groep patiënten met verschillende typen 
hersentumoren) of de vergelijking met gezonde controles (direct gematched aan patiënten 
of significant verschillend wat betreft leeftijd). Toekomstige studies moeten het patroon en 
de richting van de verschillen in connectiviteit en netwerken tussen verschillende typen 
hersentumoren en gezonde proefpersonen dieper onderzoeken. 

Hoe dan ook is het duidelijk dat functionele connectiviteit en netwerktopologie zeer 
belangrijk zijn voor cognitief functioneren in gezonde mensen: toegenomen small-world 
architectuur (hoge clustering en lage padlengte) zijn geassocieerd met hoger IQ en betere 
cognitieve prestaties. Zowel het cognitief functioneren als de functionele connectiviteit zijn 
verstoord bij LGG patiënten, terwijl deze twee eigenschappen ook met elkaar gecorreleerd 
zijn. Hersentumorpatiënten laten consistent een toegenomen connectiviteit in met name 
de lagere frequentiebanden (delta, theta) zien, hetgeen gerelateerd is aan zwakker 
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neuropsychologisch presteren. De volgende sectie richt zich op de volgende vraag: hoe 
verhoudt het eveneens vaak voorkomende symptoom van epileptische aanvallen zich tot 
connectiviteit en netwerken bij hersentumorpatiënten? 

Epilepsie 

Wij hebben vijf studies uitgevoerd om deze vraag omtrent het belang van functionele 
connectiviteit en netwerktopologie bij (tumorgerelateerde) epilepsie te onderzoeken. In 
hoofdstuk 6 wordt de voorspellende waarde van functionele connectiviteit (SL op basis van 
het interictale elektroencefalogram, EEG) bij de diagnose epilepsie na een eerste aanval 
onderzocht in een grote groep patiënten. Het wordt duidelijk dat patiënten die later 
inderdaad de diagnose epilepsie krijgen significant hogere theta band SL hebben wanneer 
vergeleken met de patiënten die een andere oorzaak voor de aanval bleken te hebben. 
Toegenomen connectiviteit in de theta band is eerder gerapporteerd in 
epilepsiepatiënten.127,139,257,277 Het is interessant dat alleen connectiviteit in deze 
frequentieband verschilde tussen de patiënten en controles, waar de volgende studies 
mogelijk meer duidelijkheid over zullen scheppen. 

De resultaten uit hoofdstuk 6 wijzen uit dat theta band SL zowel specifiek als sensitief is 
bij het classificeren van patiënten met en zonder epilepsie, zelfs wanneer het eerste 
interictale EEG wordt gebruikt. Tot nu toe is het gebruik van het EEG bij het diagnosticeren 
van epilepsie beperkt gebleven tot visuele inspectie van zogeheten ‘interictale 
epileptiforme afwijkingen’ (IEA). De sensitiviteit van deze methode is echter zeer laag (35 
procent in onze studie). Door theta band SL toe te voegen aan visuele inspectie in het 
statistische model nam de sensitiviteit toe tot 58 procent. In de groep patiënten die geen 
IEA vertoonde was de totale accuratesse van theta SL zelfs 76 procent, terwijl de 
behandelend neuroloog in dit geval vandaag de dag nog met lege handen staat wanneer 
alleen visuele inspectie van het EEG wordt gebruikt. Deze bevindingen laten zien dat 
functionele connectiviteit mogelijk een nuttige toevoeging is bij het differentiëren tussen 
patiënten die inderdaad epilepsie hebben en medicamenteuze behandeling nodig hebben 
en patiënten die geen volgende aanval zullen krijgen en geen epilepsie hebben. De 
klinische waarde van theta band connectiviteit bij het diagnosticeren van epilepsie moet 
worden onderzocht in prospectieve studies, maar deze voorlopige resultaten zijn 
veelbelovend. 

In hoofdstuk 7 worden netwerkveranderingen met EEG beschreven tijdens absence-
aanvallen in kinderen. Eerder onderzoek laat zien dat functionele connectiviteit toeneemt 
tijdens epileptische aanvallen, hoewel deze hypersynchronisatie mogelijk wordt 
voorafgegaan door (lokale) desynchronisatie.137,138,140,143,150,151,390 Onze resultaten laten 
inderdaad zien dat SL toeneemt in alle frequentiebanden tijdens de aanval. Bovendien 
nemen zowel clustering als padlengte toe bij de start van de aanval, wat eveneens eerdere 
studies, die een meer geordend netwerk tijdens de aanval vinden, bevestigt.148-150 Deze 
resultaten zouden betekenen dat de pre-ictale netwertopologie meer willekeurig is dan de 
netwerktopologie tijdens de aanval. Eerder onderzoek suggereert inderdaad dat 
willekeurige netwerken kwetsbaar zijn voor totale hypersynchronisatie.54 Daarnaast is een 
meer willekeurige netwerkarchitectuur eerder gerapporteerd in (dier)modelstudies van 
epilepsie.131,133,149,150 De vraag blijft nu: verschilt de interictale netwerktopologie van 
epilepsiepatiënten van die van gezonde proefpersonen? 

De drie laatste hoofdstukken van deze sectie gaan in op deze vraag en richten zich 
specifiek op de interictale netwerkkarakteristieken van patiënten met (tumorgerelateerde) 
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epilepsie. In hoofdstuk 8 worden functionele connectiviteit en netwerktopologie 
onderzocht in een groep patiënten met localisatiegebonden epilepsie (waarvan de helft 
tumorpatiënten) en vergeleken met gezonde proefpersonen. Er zijn geen verschillen in 
functionele connectiviteit tussen patiënten en controles, maar de epilepsiepatiënten laten 
wel toegenomen clustering zien in de theta en lage alfa band, evenals verhoogde 
padlengte in de theta band. Een toename in clustering en padlengte wordt door ander 
onderzoek bevestigd.257 Deze twee studies samen suggereren dat het interictale 
hersennetwerk van epilepsiepatiënten meer geordend is dan dat van gezonden. Echter, er 
is sprake van tegenstrijdige bevindingen: afgenomen clustering en padlengte zijn ook 
beschreven in MEG-netwerken van hersentumorpatiënten113,114 en in epilepsiepatiënten 
gemeten met fMRI277, wat zou betekenen dat de interictale netwerktopologie juist meer 
willekeurig is. De oorzaak van deze discrepantie is nog niet geheel duidelijk, maar de 
methodologie van netwerkanalyse zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de verschillen 
tussen deze studies. Ook vormt het globale karakter van de clustering en padlengte een 
probleem: mogelijkerwijs middelen lokale verschillen in deze maten uit. Deze discrepantie 
wordt verder besproken in de discussie. 

Deze studie toont verder voor het eerst verschillen aan tussen verschillende typen 
hersentumoren. Hooggradig glioom (HGG) patiënten vertonen significant hogere PLI in de 
hoge gamma band dan LGG patiënten of niet-tumorpatiënten. Netwerktopologie verschilt 
ook tussen de groepen, met name in de theta band. HGG patiënten vertonen weinig 
verandering in hun netwerkarchitectuur, terwijl LGG patiënten en niet-tumorpatiënten juist 
een afwijkende netwerktopologie hebben. Langzaam groeiende tumoren en stabiele laesies 
zorgen mogelijk voor meer verandering in hersennetwerken dan snel groeiende tumoren. 
Daarnaast komt epilepsie veel vaker voor in de LGG patiënten en niet-tumorpatiënten, wat 
ook functionele connectiviteit en netwerktopologie zou kunnen beïnvloeden. De details en 
klinische betekenis van deze verschillen moeten in verder onderzoek worden bestudeerd. 

Naast deze verschillen tussen patiëntengroepen, worden er ook correlaties gevonden 
tussen netwerkeigenschappen en kenmerken van de epilepsie binnen deze 
epilepsiepatiënten. Toegenomen padlengte in de theta band is gerelateerd aan een langere 
duur van de epilepsie, hogere frequentie van aanvallen en meerdere anti-epileptica, wat 
suggereert dat een meer geordend netwerk gerelateerd is aan ernstigere epilepsie. Deze 
bevindingen zijn tegenstrijdig met een aantal modelstudies, waarin juist een meer 
willekeurig netwerk geassocieerd is met toegenomen kwetsbaarheid voor epileptische 
aanvallen.131,133,134,136 Het niveau van de metingen en opnieuw de methodologie van 
netwerkanalyses zouden deze verschillen kunnen verklaren. Los van deze 
tegenstrijdigheden laten onze resultaten wel zien dat netwerktopologie van 
epilepsiepatiënten functionele correlaten heeft met de kenmerken van de epilepsie. 
Daarnaast worden wederom binnen de theta band de meeste veranderingen en correlaties 
gevonden bij deze epilepsiepatiënten. 

In hoofdstuk 9 wordt de correlatie tussen de duur van de epilepsie (i.e. de tijd sinds de 
eerste aanval), functionele connectiviteit (phase lag index, PLI) en netwerktopologie binnen 
de temporaalkwab van patiënten met mediale temporale epilepsie (MTLE) onderzocht met 
behulp van acute corticografie (ACoG). In tegenstelling tot hoofdstuk 8 is in deze groep 
patiënten verhoogde connectiviteit, hogere clustering en toegenomen small-world 
topologie (allen in de breedband) geassocieerd met een kortere epilepsieduur. Deze 
resultaten wijzen uit dat netwerktopologie in de temporaalkwab meer willekeurig wordt 
naarmate de epilepsie voortduurt, hetgeen zowel een aantal studies bevestigt (hoofdstuk 7 
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en referenties114,277) als tegenspreekt (hoofdstuk 8 en referentie257). Echter, dit hoofdstuk 
verschilt van de overige studies met betrekking tot het niveau van de metingen: alleen de 
temporaalkwab werd bekeken in dit hoofdstuk, terwijl de hele hersenen in kaart werden 
gebracht in de overige onderzoeken. Lokale verschillen in connectiviteit in 
epilepsiepatiënten, die deze bevindingen zouden kunnen verklaren, zijn eerder 
gerapporteerd.224 

De data die geanalyseerd zijn in hoofdstuk 9 zijn cross-sectioneel verzameld, maar in deze 
dissertatie is ook gekeken naar een longitudinaal gevolgd cohort patiënten. In hoofdstuk 
10 zijn hersentumorpatiënten, die lijden aan epileptische aanvallen, gevolgd tijdens hun 
ziekte en de behandeling hiervan. Patiënten werden geïncludeerd na resectie van de tumor 
en gebruikten allemaal hetzelfde anti-epileptische medicijn (levetiracetam). Deze patiënten 
werden met MEG vervolgd tot een jaar na de operatie. De resultaten laten zien dat 
functionele connectiviteit en netwerktopologie niet veranderen binnen dit jaar. Dit is 
opmerkelijk, aangezien de aanvalsfrequentie wel afneemt en de patiënten verschillende 
typen tumorbehandeling ondergaan (chemotherapie en bestraling). Helaas zijn er geen 
vergelijkbare studies waarmee deze resultaten kunnen worden vergeleken.  

Er zijn in dit cohort weer correlaties gevonden tussen de theta band en 
epilepsiekenmerken: hogere connectiviteit in de theta band is gecorreleerd met een hoger 
totaal aantal aanvallen, zoals we ook zagen in hoofdstuk 6 en 13. Ook is een toenemend 
aantal aanvallen gerelateerd aan hogere padlengte in de theta band, wat betekent dat een 
minder optimaal, meer willekeurig hersennetwerk gecorreleerd is aan ernstigere epilepsie. 

 

Omkeerbare schade 

In eerdere hoofdstukken is duidelijk geworden dat hersentumoren en andere laesies die 
epilepsie veroorzaken vergezeld worden van veranderingen in functionele connectiviteit en 
netwerkarchitectuur. In de volgende twee hoofdstukken worden de effecten van een 
omkeerbare ‘laesie’ op de hersenen onderzocht. Hiervoor worden EEG’s gebruikt die 
opgenomen zijn tijdens de Wada test, of intra-arteriële amobarbital procedure (IAP). In 
hoofdstuk 11 worden veranderingen in functionele connectiviteit na inspuiting van de 
eenzijdige verdoving besproken. Connectiviteit neemt hoe dan ook toe in de ingespoten 
hemisfeer, in alle frequentiebanden. Echter, veranderingen binnen de contralaterale 
hemisfeer en ook de interhemisferale connectiviteit hangen af van de gemeten 
frequentieband. In de lagere frequenties nemen beide typen connectiviteit af, terwijl het 
tegenovergestelde geldt voor de hogere frequenties. Deze resultaten komen overeen met 
de eerdere resultaten in hersentumorpatiënten (hoofdstuk 5) en laten weer zien dat een 
lokale laesie een significante invloed heeft op de gehele hersenen. 

Vervolgens is netwerkarchitectuur tijdens de IAP onderzocht in hoofdstuk 12. Het blijkt 
dat het gehele hersennetwerk in alle frequentiebanden meer willekeurig wordt na 
inspuiting van amobarbital. Bovendien blijkt dat netwerktopologie in de theta band 
geassocieerd is met geheugenprestaties tijdens de unilaterale verdoving: toegenomen 
small-world topologie is gecorreleerd met beter functioneren van het geheugen. Deze 
resultaten bevestigen de cognitieve correlaten van netwerktopologie die eveneens 
besproken zijn in sectie II van deze dissertatie. De bevindingen tonen weer aan dat de 
hersenen als netwerk gezien kunnen worden en dat iedere functionele verandering in een 
deel van het netwerk gepaard gaat met veranderingen in het hele systeem. Maar wat 
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gebeurt er met het hersennetwerk van hersentumorpatiënten na een vaak toegepaste 
behandeling, namelijk tumorresectie? 

 

 

Behandeling 

Hiertoe hebben wij voor en na tumorresectie MEG-onderzoek gedaan bij een groep 
hersentumorpatiënten met verschillende histopathologische diagnoses. Bij sommigen van 
hen werd slechts een biopt genomen, terwijl bij anderen de gehele tumor werd 
weggehaald. Alle patiënten leden aan epileptische aanvallen voor de operatie. In 
hoofdstuk 13 wordt de functionele connectiviteit (PLI) berekend en gerelateerd aan 
postoperatieve status wat betreft de epilepsie. De resultaten laten zien dat interhemisferale 
theta band connectiviteit afneemt na de operatie. Deze bevinding is zeer interessant, 
vooral wanneer deze gecombineerd wordt met de resultaten uit hoofdstuk 5, waarin 
hersentumorpatiënten pathologisch toegenomen theta band connectiviteit hebben. De 
afname in theta band connectiviteit zou mogelijk een ‘normalisatie’ kunnen zijn van de 
pathologisch toegenomen connectiviteit bij hersentumorpatiënten. Dit idee wordt verder 
ondersteund door de klinische correlatie uit hoofdstuk 13: een grotere afname in theta 
band connectiviteit is gerelateerd aan aanvalsvrijheid na de operatie, terwijl patiënten die 
slechts een kleine afname of zelfs een toename in connectiviteit vertonen nog steeds 
epileptische aanvallen hebben na resectie van de tumor. 

In hoofdstuk 14 worden veranderingen in netwerktopologie beschreven in dezelfde groep 
hersentumorpatiënten. Na de operatie wordt het hersennetwerk meer als een small-world 
in de lage alfa band, gekenmerkt door toegenomen clustering en small-world index. Deze 
significante verandering is echter alleen aanwezig in de patiënten die aanvalsvrij waren na 
de resectie, terwijl patiënten die nog steeds aanvallen hebben geen veranderingen 
vertonen in netwerktopologie. Het is nog niet duidelijk waarom de lage alfa band – in 
plaats van de eerder vaak genoemde theta band – de meeste veranderingen laat zien in 
deze studie, maar het is wel duidelijk dat een meer optimale netwerktopologie 
geassocieerd is met functionele status wat betreft epilepsie. 

 




