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CHAPTER 10
Nederlandse samenvatting

‘I never read, I just look at pictures’

Andy Warhol
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Inleiding

Dementie en de ziekte van Alzheimer

Dementie is een syndroom dat gekenmerkt wordt door een progressief verlies van cognitieve 
functies, vaak met geheugenproblemen als eerste en belangrijkste symptoom. Dementie is 
een groot probleem voor de volksgezondheid. Mede door het vergrijzen van de bevolking 
is de verwachting dat het aantal patiënten met een vorm van dementie in Nederland zal 
verdubbelen van 250.000 patiënten nu tot een half miljoen in 2050. De ziekte van Alzheimer 
is de meest voorkomende vorm van dementie. Alois Alzheimer beschreef in 1907 voor het 
eerst een patiënte met deze ziekte, in wiens hersenen hij typische afwijkingen vond. Pas vele 
decennia later, in de jaren ’70 en ’80, zijn de eiwitten ontdekt die deze afwijkingen veroorzaken. 
Het eiwit amyloid-β blijkt op te hopen in zogenaamde ‘plaques’ tussen de hersencellen, en 
in de hersencellen ontstaan kluwens van het eiwit tau. Ondanks vele medicijnonderzoeken, 
waarbij bijvoorbeeld getracht is het eiwit amyloid te verwijderen uit de hersenen, is er nog 
steeds geen effectieve therapie voor de ziekte van Alzheimer.

Biomarkers in de liquor

In de liquor (het hersenvocht) kunnen de Alzheimer-eiwitten, amyloid-β 1-42 (Aβ42), tau en 
een gefosforyleerde vorm van tau (p-tau), gemeten worden. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat deze eiwitten in de liquor vrij goede diagnostische markers (‘biomarkers’) zijn: bij 
Alzheimerpatiënten is de concentratie Aβ42 verlaagd tot ongeveer 50%, terwijl die van tau 
en p-tau verhoogd zijn tot 200-300%, vergeleken met de waardes van gezonde personen. 
Deze bevindingen hebben geleid tot het ontwikkelen van nieuwe criteria voor het vaststellen 
van de ziekte van Alzheimer, waarin nu voor het eerst het gebruik van biomarkers wordt 
genoemd ter ondersteuning van de diagnose. Een aantal factoren belemmert echter nog dat 
de biomarkers ook echt worden gebruikt in de dagelijkse praktijk. Ten eerste is niet duidelijk 
welke van de biomarkers, of wat voor combinatie van de drie, het beste gebruikt kan worden. 
Ten tweede wordt in de nieuwe criteria niet gespecificeerd wanneer en hoe de biomarkers 
precies gebruikt moeten worden. Ten derde is een ruggenprik nodig om liquor te verkrijgen, 
een ingreep die over het algemeen als belastend voor patiënten wordt ervaren.

Voorstadia van Alzheimerdementie

Omdat de ziekte van Alzheimer een sluipend begin kent en de achteruitgang zeker in de 
beginfase langzaam is, is er vaak een periode van meerdere jaren waarin de patiënt de 
ziekte wel al heeft maar nog niet dement is. Het stadium waarin wel al cognitieve problemen 
geobjectiveerd kunnen worden, maar deze nog niet leiden tot problemen in het dagelijks 
leven, noemen we ‘milde cognitieve stoornissen’ (in het Engels ‘mild cognitive impairment’). 
De laatste jaren wordt duidelijk dat er een nog vroeger stadium geïdentificeerd kan 
worden, waarbij de patiënt zelf wel al klachten heeft over zijn geheugen maar nog geen 
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afwijkingen gezien worden op de cognitieve tests. Dit vroegste stadium wordt ‘subjectieve 
geheugenklachten’ genoemd. Het is belangrijk om deze vroege stadia van de ziekte te 
herkennen, omdat deze mensen een grotere kans hebben om Alzheimerdementie te krijgen 
dan mensen zonder deze milde afwijkingen. Bovendien zal als er een therapie gevonden 
wordt, deze vooral effectief zijn in deze vroegste fase van de ziekte. 

Heterogeniteit van Alzheimer

Het wordt steeds duidelijker dat Alzheimer een zeer heterogene ziekte is, aangezien de ziekte 
zich lang niet bij elke patiënt hetzelfde presenteert. Dragers van het Apolipoprotein E4 (APOE4) 
allel hebben niet alleen een hogere kans op het krijgen van Alzheimer, maar hebben vaak ook 
een net iets ander ziektebeloop dan Alzheimerpatiënten zonder dit allel. Hetzelfde geldt voor 
mensen met microbloedingen in de hersenen, die we als zwarte puntjes op een MRI-scan 
kunnen zien. Ten slotte zijn, naast de amyloid-plaques, schade door ontstekingsprocessen 
en reactieve zuurstofmoleculen belangrijk, en lijkt er in een vroege fase al aantasting te zijn 
van de signaaloverdracht (de ‘synapsen’) in de hersenen. Over al deze processen is nog maar 
weinig bekend. Het is echter van cruciaal belang om alle processen die bij de ziekte een rol 
spelen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Alleen dan kunnen toekomstige patiënten zo 
vroeg en nauwkeurig mogelijk gediagnosticeerd worden, waarbij het uiteindelijke doel is om 
een zo effectief mogelijke behandeling van de ziekte te kunnen bieden of de ziekte zelfs te 
kunnen voorkomen. 

Doel van dit proefschrift

Dit proefschrift heeft twee hoofddoelen:
1. Onderzoeken hoe de liquorbiomarkers Aβ42, tau en p-tau gebruikt worden in de 

klinische praktijk, en hoe ze het best gebruikt kunnen worden in de diagnostiek van een 
geheugenpoli.

2. Het onderzoeken van mechanismes die ten grondslag kunnen liggen aan de 
heterogeniteit van de ziekte van Alzheimer, en het vinden van nieuwe biomarkers voor 
pathologie naast de bekende amyloid-pathologie.

Resultaten

Deel 1: Liquorbiomarkers in de huidige praktijk

In de hoofdstukken 2 tot en met 4 onderzochten we het eerste hoofddoel van het 
proefschrift. Hoofdstuk 2 beschrijft een studie waarin we hebben onderzocht welke van de 
reeds gepubliceerde en voorgestelde combinaties van Aβ42 en (p-)tau het best gebruikt 
kan worden in de praktijk. We vonden dat een ratio van Aβ42 en tau beter werkte dan een 
combinatie gebaseerd op strikte afkapwaardes van de individuele biomarkers, en dat een 
simpele ratio net zo goed werkt als een ingewikkelde formule. In hoofdstuk 3 onderzochten 
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we vervolgens hoe neurologen omgaan met de liquorbiomarkers in hun dagelijkse praktijk. 
We vonden dat het gebruik van biomarkers leidde tot een bescheiden toename van de 
zekerheid in de diagnose. Daarnaast werd 7% van de diagnoses veranderd door het bekend 
worden van de biomarkers. Dit betrof in het bijzonder patiënten die vóór het bekend worden 
van de biomarkers nog geen sluitende diagnose hadden. Ten slotte leidden de biomarkers 
tot veranderingen in het beleid bij 15% van de patiënten. 
In hoofdstuk 4 onderzochten we de klachten die patiënten hadden na de ruggenprik. Dit 
was een grote internationale studie waarin 3868 patiënten uit 23 geheugenklinieken waren 
geïncludeerd. We vonden dat 92% van de patiënten geen bezwaar had tegen de ruggenprik. 
Klachten na de prik ontstonden bij 3 op de 10 patiënten, maar deze klachten waren meestal 
mild van aard. Negen procent van alle patiënten rapporteerde typische post-punctionele 
hoofdpijn. Bij slechts 1% van alle patiënten was een medische interventie nodig. Een 
belangrijke risicofactor voor het krijgen van post-punctionele klachten was hoofdpijn in de 
medische voorgeschiedenis, terwijl een oudere leeftijd, het hebben van dementie en een 
naald met een ‘atraumatische’, ronde punt in plaats van een scherpe punt het risico op 
klachten verminderden.

Deel 2: Heterogeniteit van de ziekte van Alzheimer en nieuwe perspectieven

In hoofdstuk 5 en 6 onderzochten we het effect van het APOE4-allel op cognitieve achteruitgang. 
Hoofdstuk 5 beschrijft een studie bij patiënten met subjectieve geheugenklachten. We 
vonden in deze groep dat zowel afwijkingen in de liquorbiomarkers als aanwezigheid van 
het APOE4-allel cognitieve achteruitgang voorspelden. Er was echter een belangrijk verschil 
tussen de APOE4-dragers en niet-dragers: de aanwezigheid van een geïsoleerd verlaagd Aβ42 
gaf een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang in de APOE4 niet-dragers, maar niet in 
de dragers van het allel. In die laatste groep was er pas een verhoogd risico op achteruitgang 
als zowel tau als Aβ42 afwijkend was. Als geen van de biomarkers afwijkend was, leek de 
groep van APOE4-dragers iets sneller cognitief achteruit te gaan. 
In hoofdstuk 6 onderzochten we F2-isoprostanen in de liquor, een marker voor schade door 
reactieve zuurstofmoleculen, ofwel oxidatieve stress. We onderzochten het effect van de 
aanwezigheid van het APOE4-allel op toename in F2-isoprostanen over de tijd, en de associatie 
tussen F2-isoprostanen en cognitieve achteruitgang. We vonden een grotere toename van 
de concentratie F2-isoprostanen bij patiënten met het APOE4-allel dan bij patiënten zonder 
APOE4. Daarnaast bleek deze toename geassocieerd met cognitieve achteruitgang bij de 
APOE4-dragers, maar niet bij de APOE4 niet-dragers. Samenvattend suggereren deze twee 
studies dat APOE4 inderdaad een onafhankelijke risicofactor is voor de ziekte van Alzheimer, 
en dat dit niet alleen te maken heeft met amyloid-pathologie. Bij APOE4-dragers lijkt in ieder 
geval ook oxidatieve stress een belangrijkere rol te spelen dan bij patiënten zonder dit allel.

In hoofdstuk 7 onderzochten we een aantal verschillende matrix metalloproteinases 
(MMPs), eiwitten die de bloed-hersenbarriëre kunnen aantasten, en MMP-remmers 
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(TIMPs). We onderzochten dit in het bloed en de liquor van Alzheimerpatiënten met en 
zonder microbloedingen, controlepersonen en patiënten met vasculaire dementie. Bij 
Alzheimerpatiënten bleken de concentraties van MMP2 en MMP10 verhoogd te zijn ten opzichte 
van de twee andere groepen. Daarnaast correleerden de concentraties van deze eiwitten met 
tau in de liquor. Daarnaast was de concentratie van TIMPs verlaagd bij Alzheimerpatiënten met 
microbloedingen in een dosis-responsrelatie: hoe meer microbloedingen, hoe lager de TIMP-
concentratie. Deze bevinding suggereert dat bij Alzheimerpatiënten met microbloedingen 
er mogelijk minder remming is van de MMPs, en daardoor meer aantasting van de bloed-
hersenbarriëre, dan bij Alzheimerpatiënten zonder microbloedingen. 

In hoofdstuk 8 onderzochten we of het synaptische eiwit neurogranine in de liquor een nieuwe 
biomarker zou kunnen zijn voor de ziekte van Alzheimer. We vonden, in drie verschillende 
cohorten, dat neurogranine duidelijk verhoogd was bij Alzheimerpatiënten. Daarnaast 
voorspelde een hoge concentratie van neurogranine achteruitgang van milde cognitieve 
stoornissen naar Alzheimerdementie. Ten slotte was een hoge neurogranineconcentratie 
bij patiënten met milde cognitieve stoornissen duidelijk gerelateerd aan achteruitgang een 
screeningstest voor cognitief functioneren. Concluderend suggereren deze bevindingen dat 
neurogranine een veelbelovende nieuwe biomarker is voor synaptische schade bij de ziekte 
van Alzheimer. 

Conclusies

De resultaten van het eerste deel van dit proefschrift zouden goed gebruikt kunnen worden 
in aanbevelingen voor het gebruik van liquorbiomarkers in de dagelijkse praktijk van de 
geheugenpolikliniek. Ten eerste zou aanbevolen kunnen worden dat Aβ42 en tau altijd 
gecombineerd moeten worden in de vorm van een ratio, om het best werkende ‘Alzheimer-
profiel’ in de liquor te verkrijgen. Ten tweede zouden we kunnen aanbevelen om de 
liquorbiomarkers te gebruiken bij een selecte groep patiënten, in het bijzonder bij patiënten 
zonder sluitende diagnose na uitgebreide evaluatie, waarbij de ziekte van Alzheimer een 
mogelijke diagnose is en de biomarkers kunnen leiden tot veranderingen in het beleid. Ten 
derde zou een volgorde kunnen worden aanbevolen waarin de biomarkers bepaald moeten 
worden. Op dit moment wordt namelijk uit angst voor de complicaties van de ruggenprik 
vaak een amyloid PET-scan verricht, om het eiwit in de hersenen in beeld te brengen. 
Deze scan is echter veel duurder dan het bepalen van de liquorbiomarkers, en geeft alleen 
informatie over amyloid, maar niet over tau. De klachten na de ruggenprik lijken op basis 
van onze studie echter wel mee te vallen, en leiden nauwelijks tot extra kosten voor de 
gezondheidszorg. Daarom zouden we kunnen aanbevelen om eerst een ruggenprik te doen, 
en pas uit te wijken naar een amyloid PET-scan als een ruggenprik om wat voor reden dan 
ook niet lukt, of de liquoruitslagen toch nog tot twijfel leiden. 
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De resultaten van het tweede deel van dit proefschrift geven vooral mogelijkheden en vragen 
voor verder onderzoek. De ziekte van Alzheimer is niet een ziekte van amyloid alleen; allerlei 
andere processen en factoren spelen ook een belangrijke rol. Aanwezigheid van het APOE4-
allel geeft zelfs in het vroegste stadium van subjectieve geheugenklachten al een hogere 
kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer. Daarnaast lijken er vooral bij dragers van 
het APOE4-allel ook andere processen mee te spelen die effect hebben op de cognitieve 
achteruitgang. In dit proefschrift is oxidatieve stress onderzocht, maar uit andere studies is 
reeds gebleken dat APOE4 ook leidt tot meer ontstekingsreacties in het brein, en een minder 
snel herstel na hersenschade. Ook lijken cardiovasculaire ziektes bij APOE4-dragers sneller te 
leiden tot cognitieve achteruitgang. Toekomstige studies zullen moeten verhelderen waarom 
APOE4 al deze schadelijke effecten teweegbrengt. 
Daarnaast is de aanwezigheid van microbloedingen van belang. Eerdere studies hebben 
aangetoond dat Alzheimerpatiënten met microbloedingen eerder overlijden en slechter 
presteren op geheugentests. Onze studie voegt hieraan toe dat dit mogelijk verklaard kan 
worden door meer schade aan de bloed-hersenbarriëre, al moet dit nog nader onderzocht 
worden in toekomstige studies. Ten slotte hebben we aangetoond dat synaptische schade, 
net als de amyloid-pathologie (Aβ42) en de neuronale schade (tau en p-tau), gemeten kan 
worden in de liquor, en al in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer aanwezig is. Dit 
zou een belangrijke aanvullende diagnostische en prognostische biomarker kunnen zijn. 

Het is van groot belang dat toekomstige studies de heterogeniteit bij de ziekte van Alzheimer 
en alle processen die plaatsvinden náást de amyloid-pathologie nog beter in kaart brengen. 
Pas dan kunnen we de verschillen tussen individuele Alzheimerpatiënten helemaal begrijpen. 
In de toekomst is het zo misschien mogelijk om een geïndividualiseerde diagnose te maken 
en een therapie te geven op basis van afwijkingen in een uitgebreid biomarkerpanel.


