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Nederlandse samenvatting 

Visualiseren van patronen van weefselverlies - 

Naar een beter onderscheid tussen verschillende vormen van 

dementie 
 

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes. De bekendste vormen van 

dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale 

dementie en dementie met Lewy lichaampjes. In Nederland zijn er op dit moment 

ruim 260.000 mensen met een vorm van dementie. Door de vergrijzing van de 

bevolking zal dit aantal alleen maar gaan stijgen: in 2040 zal ruim een half miljoen 

mensen lijden aan dementie. Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie 

krijgen. Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die jonger 

zijn dan 65 jaar. Dit noemen we preseniele dementie. Bij dementie sterven in de loop 

van de ziekte steeds meer zenuwcellen en verbindingen in de hersenen af. De 

hersenen kunnen niet meer goed functioneren waardoor een patiënt steeds minder 

kan en uiteindelijk volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen.  

Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en de andere 

vormen van dementie maar om alsnog adequate zorg te kunnen leveren, is het van 

belang in een zo vroeg mogelijk stadium een diagnose te stellen.  

 

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en is 

verantwoordelijk voor 43% van alle gevallen van dementie. Hoewel het voor het 65ste 

levensjaar minder vaak voorkomt, is de ziekte van Alzheimer nog steeds de meest 

frequente oorzaak van preseniele dementie, gevolgd door frontotemporale dementie. 

De eerste prominente symptomen van de seniele vorm (ziekte begint na het 65 

levensjaar) van de ziekte van Alzheimer zijn problemen met het geheugen. Daarnaast 

hebben patiënten ook soms moeite met het vinden van woorden, problemen met het 

besef van tijd, ruimtelijke oriëntatie en met de hogere uitvoerende functies, zoals 

probleemoplossend denken, inhibitie, planning en overzicht houden. Deze 

vaardigheden zijn in het begin van de ziekte nog subtiel aangetast maar verergeren 

naarmate de ziekte vordert. Patiënten met de preseniele vorm hebben in het begin 

van de ziekte vooral moeite met ruimtelijk oriëntatie, met de hogere uitvoerende 

functies en problemen met de aandacht. Het geheugen is in de meeste gevallen 

relatief gespaard. Helaas hebben niet alle patiënten deze ‘prototypische’ symptomen 

wat de diagnosestelling in veel gevallen moeilijk maakt. Vooral bij relatief jonge 

patiënten zonder geheugenproblemen wordt die diagnose ziekte van Alzheimer nog 

vaak gemist.  

 

Naast dat er veel heterogeniteit binnen één vorm van dementie optreed, is het 

onderscheid met andere vormen van dementie ook vaak een uitdaging. Vooral in het 

begin van de ziekte, waar symptomen nog niet uitgesproken zijn en vaak overlappen 

tussen verschillende vormen van dementie. Een van de vormen van dementie die in 

het begin vaak moeilijk te onderscheiden is van de ziekte van Alzheimer is de 

gedragsvariant van frontotemporale dementie (bvFTD). 
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BvFTD is een andere vorm van dementie die relatief vaak voorkomt bij mensen die 

dementie op jonge leeftijd (<65 jaar) krijgen. De symptomen van bvFTD zijn zeer 

heterogeen maar meestal staan veranderingen in het gedrag en de persoonlijkheid op 

de voorgrond. Gedragsveranderingen kunnen bestaan uit passiviteit, initiatiefverlies 

of het verlies van het empathisch vermogen, maar ook kan er bijvoorbeeld onrust, 

agressie en ontremming optreden. Vaak zijn ook de hogere uitvoerende functies en 

het behouden van aandacht aangedaan. Het geheugen is meestal relatief gespaard 

en in het begin van de ziekte presteren patiënten met bvFTD binnen de normen op 

testen die de cognitieve functies meten. Alhoewel bvFTD meestal op jongere 

leeftijd optreed, zijn 20-25% van de patiënten met bvFTD ouder dan 65.  

 

Tot op heden worden de diagnoses van Alzheimer en bvFTD gemaakt aan de hand 

van klinische criteria, maar het sluipende begin van de ziekte en de overlap van 

symptomen tussen de verschillende ziektebeelden staan een vroege en accurate 

diagnose in de weg. Het onderscheidend vermogen tussen de ziekte van Alzheimer en 

bvFTD op basis van deze klinische criteria is tot op heden nog teleurstellend laag. 

Daarom is er een grote behoefte aan meetmethoden (markers) die vroeg in het 

ziektebeloop bij de verschillende types dementie optreden. Een benadering van deze 

behoefte is het onderzoeken van veranderingen in de hersenen met behulp van 

Magnetic resonance imaging (MRI). 

 

MRI is de laatste jaren een steeds prominentere rol gaan spelen bij de diagnostiek van 

dementie. Waar MRI eerst met name gebruikt werd om andere oorzaken van 

cognitieve stoornissen uit te sluiten, wordt MRI steeds vaker gebruikt om het met 

dementie samenhangende weefselverlies (atrofie) aan te tonen. Inmiddels kunnen 

bepaalde patronen van atrofie al toegeschreven worden aan een bepaalde vorm van 

dementie en helpt MRI op deze manier bij het stellen van een diagnose. Het is bekend 

dat atrofie van de mediale temporaal kwab of de pariëtale kwab de diagnose van de 

ziekte van Alzheimer ondersteunt en atrofie van de frontale en temporale delen van 

de hersenen past bij de diagnose van bvFTD. Helaas laten niet alle MRI scans deze 

typische patronen van atrofie zien en is er veel overlap binnen een ziekte maar ook 

tussen de ziekte van Alzheimer en bvFTD.  

Daarom zijn er meer gedetailleerde meetmethodes voor MRI scans nodig, die meer 

informatie over weefselverlies kunnen geven, dan zichtbaar is op het oog.   

 

Er zijn verschillende methoden om een hersenscan kwantitatief te analyseren. 

Meestal richt men zich hierbij op de verschillende onderdelen van de hersenen. De 

hersenen zijn opgebouwd uit grijze en witte stof. De eerste wordt ook wel 

hersenschors genoemd en is de buitenste laag van de grote hersenen. De grijze stof 

is samengesteld uit neuronen en hun dendrieten en bevat gyri, of hersenwindingen, 

die worden gescheiden door fissuren, diepe groeven, en sulci, ondiepe groeven. De 

witte stof bestaat uit de verbindingen tussen de neuronen (axonen) en is wit 

vanwege de isolerende myelineschedes eromheen. In de grijze stof vindt de 

gegevensopslag plaats; de witte stof dient voor de connecties tussen 

hersengebieden. In het binnenste van de hersenen bevinden zich dicht op elkaar 
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gepakte groepen van neuronen, die op basis van hun locatie en hun uiterlijk, diepe 

grijze stof structuren worden genoemd. Zij lijken een belangrijke schakelfunctie te 

hebben in de netwerken van de hersenen.  

 

De grijze stof en het verlies van neuronen kan in kaart gebracht worden met behulp 

van verschillende technieken. Eén daarvan is voxel-based morphometry (VBM). Met 

deze techniek is het mogelijk om de hoeveelheid grijze stof in de hersenen op voxel-

niveau te meten. Het begrip voxel is een samentrekking van volumetric en pixel en is 

het driedimensionale equivalent van de pixel. Met behulp van VBM is het mogelijk 

om patronen van weefselverlies te lokaliseren, de verschillen in het verlies van grijze 

stof tussen verschillende diagnoses te bepalen en een gebied van grijze stof te 

linken aan cognitieve functies, zoals het geheugen. Met andere technieken, zoals 

FIRST is het mogelijk om de volumes van de diepe grijze stof structuren te 

bestuderen en een uitspraak te doen over functies, die niet verklaard kunnen 

worden door het afsterven van de hersenschors. 

 

Naast schade aan de corticale en de diepe grijze stof, speelt de beschadiging van de 

verbindingsbanen in de witte stof ook een belangrijke rol bij dementie. Door nieuwe 

beeldvormingstechnieken, zoals Diffusion Tensor Imaging (DTI), is het mogelijk om de 

beschadiging van de witte stof banen in kaart te brengen. Dit gebeurt op 

microscopisch niveau want deze beschadigingen zijn op het oog niet zichtbaar. Er is al 

bekend dat DTI metingen in dementie anders zijn dan bij gezonde veroudering en er 

lijkt een verband te zijn met de symptomen van dementie. Met Tract-based spatial 

statistics (TBSS) kan DTI data geanalyseerd worden. Hiermee kan een uitspraak 

gedaan worden over in welke regio’s in the hersenen de witte stof bij een groep van 

patiënten meer beschadigd is dan bij een andere groep. Voor de vergelijking tussen de 

ziekte van Alzheimer en bvFTD is DTI nog niet vaak gebruikt. Wellicht dat deze 

aanpak kan bijdragen om de twee vormen beter van elkaar te kunnen onderscheiden.  

 

Tot op heden is gebleken dat het onderzoeken van alleen één onderdeel van de 

hersenen ontoereikende informatie oplevert voor een betrouwbaar onderscheid 

tussen de ziekte van Alzheimer en bvFTD. Ook zouden gegevens over veranderingen 

in de tijd waardevolle informatie over het startpunt en het verloop van het 

ziekteproces kunnen opleveren. Tot slot is het van groot belang dat de verkregen 

resultaten ook toepasbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk. Resultaten 

gebaseerd op groepsanalyses, zeggen nog weinig over de individuele patiënt en te 

ingewikkelde MRI analyse programma’s zijn in de dagelijkse routine in een ziekenhuis 

niet inzetbaar. In de laatste jaren zijn er programma’s ontwikkeld, die precies deze 

knelpunten proberen op te lossen. Zogenaamde Support Vector Machines (SVM) 

proberen door het leren van patronen van weefselbeschadiging die typisch zijn voor 

een bepaald ziektebeeld, nieuwe individuele patiënten te classificeren in één van de 

van het systeem geleerde ziektebeelden.  

 

De doelstelling van dit proefschrift was het bestuderen van patronen van corticale en 

diepe grijze stof atrofie en de beschadiging van witte stof banen bij de ziekte van 

Alzheimer en bvFTD, in vergelijking met gezonde controlepersonen. Hiermee hopen 
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we beter onderscheid tussen de twee vormen van dementie te kunnen maken en 

meer inzicht in de onderliggende processen van hersenverandering te verkrijgen. We 

zullen inzoomen op de vragen: 

1. Zijn patronen van grijze stof atrofie gerelateerd aan specifieke vorm van 

dementie? 

2. Kan het meten van witte stof banen bijdragen aan het beter onderscheiden 

tussen de ziekte van Alzheimer en bvFTD? 

3. Kan de informatie die we verkrijgen door het analyseren van een MRI scan 

ingezet worden om een diagnostische marker te ontwikkelen?  

 

Hoofdstuk 2 richt zich op de vraag hoe patronen van corticale en diepe grijze stof 

atrofie gerelateerd zijn aan verschillende types van de ziekte van Alzheimer.  

In hoofdstuk 2.1 hebben we patronen van grijze stof atrofie bij patiënten met de 

preseniele en de seniele variant van de ziekte van Alzheimer in kaart gebracht. Hierbij 

vergeleken we de twee groepen met elkaar en met een oude en een jonge controle 

groep met behulp van VBM. De resultaten lieten zien dat leeftijd en diagnose 

onafhankelijk van elkaar het volume van de hippocampus beïnvloed. De interactie 

tussen leeftijd en diagnose liet zien dat de precuneus het meest beschadigd was bij de 

preseniele vorm van de ziekte van Alzheimer. De resultaten bevestigen dat patronen 

van atrofie zelfs binnen de ziekte van Alzheimer kunnen variëren en dat het belangrijk 

is om Alzheimer patiënten altijd te vergelijken met een controlegroep van dezelfde 

leeftijd. Bovendien  is het belangrijk om vooral bij jongere patiënten op de gebieden in 

de achterste delen van de hersenen – in het bijzonder de precuneus – te letten bij het 

beoordelen van een MRI scan.   

In hoofdstuk 2.2 hebben we de reeds bestaande visuele beoordelingsschaal voor 

Posterior Cortical Atrophy (PCA) – weefselverlies in de achterste delen van de 

hersenen – gevalideerd om haar gebruik in de klinische praktijk te stimuleren en te 

rechtvaardigen. De visuele PCA-schaal geeft met scores van 0-geen atrofie tot 3-

eindstadium atrofie aan hoeveel weefselverlies aanwezig is. Hiervoor hebben we 

grijze stof volumetrie en VBM gebruikt. Het bleek dat de visuele PCA schaal 

betrouwbaar de atrofie in de achterste delen van de hersenen meet. Er was een 

duidelijk onderscheid te maken tussen hersenen die een PCA score van 1 of hoger 

hadden vergeleken met hersenen die geen weefselverlies in de achterste delen van de 

hersenen hadden (PCA score 0). Ook de scores 1, 2 en 3 correspondeerden met de 

hoeveelheid grijze stof gemeten met volumetrie en VBM. Het bleek dat vooral de 

hoeveelheid grijze stof in de lobulus parietalis inferior de visuele scoring beïnvloedde. 

Onze resultaten maken duidelijk dat radiologen de visuele beoordelingsschaal voor 

PCA betrouwbaar in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. 

In hoofdstuk 2.3 hebben we onderzocht of volumes van de diepe grijze stof structuren 

de conversie van Mild Cognitive Impairment (MCI, milde cognitieve stoornis) naar de 

ziekte van Alzheimer kunnen voorspellen. Hiervoor hebben we patiënten met MCI, de 

ziekte van Alzheimer en controles met elkaar vergeleken. We hebben ook de relatie 

tussen volumes van de diepe grijze stof structuren met de mate van cognitieve 

beperkingen onderzocht. We vonden dat de volumes van de hippocampus en de 

nucleus accumbens op de eerst gemaakte MRI scan konden voorspelden welke MCI 

patiënten een hoger risico hadden om te converteren naar de ziekte van Alzheimer na 
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een tijd van twee jaar. Alhoewel de andere diepe grijze stof structuren tussen 

controles, MCI en de ziekte van Alzheimer in volume significant verschilden, 

voorspelden zij niet of iemand met MCI naar de ziekte van Alzheimer ging 

converteren. Behalve voor de globus pallidus, vonden we voor alle diepe grijze stof 

structuren een positieve associatie met de cognitieve metingen.  

 

Hoofdstuk 3 richt zich op de verschillende patronen van grijze stof atrofie tussen de 

ziekte van Alzheimer en bvFTD. 

Het is bekend dat bij bvFTD de frontostriatale circuits zijn aangedaan. Daarom 

onderzochten we in  hoofdstuk 3.1 of de diepe grijze stof structuren, als 

schakelstations van deze circuits, bij bvFTD meer aangedaan zijn dan bij patiënten 

met de ziekte van Alzheimer en bij controles. Ook keken we naar de relatie tussen 

volume van de diepe grijze stof structuren, cognitieve functies en neuropsychiatrische 

symptomen. We vonden dat de nucleus accumbens, nucleus caudatus en de globus 

pallidus meer zijn aangedaan bij bvFTD vergeleken met patiënten met de ziekte van 

Alzheimer en controles. De samenhang tussen volumes van de diepe grijze stof 

structuren en cognitie was verschillend bij patiënten met bvFTD, de ziekte van 

Alzheimer en controles. Met dit onderzoek hebben we laten zien dat naast frontale 

corticale atrofie de diepe grijze stof structuren in bvFTD meer aangedaan zijn dan in 

de ziekte van Alzheimer. 

In hoofdstuk 3.2 onderzochten we hoe goed een SVM individuele patiënten op basis 

van hun grijze stof patroon kan indelen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een 

standaard beschikbare 3D T1 MRI scan, die vervolgens automatisch scans van 

verschillende patiënten, gebaseerd op de hoeveelheid grijze stof in een voxel, ging 

indelen in één van twee groepen. Om de resultaten zo veelzeggend mogelijk te 

maken hebben we gebruik gemaakt van MRI scans van verschillende MRI machines uit 

verschillende ziekenhuizen. Het was mogelijk om met een SVM een accurate indeling 

te maken tussen twee groepen. Dit is een eerste stap in richting van een diagnose 

voor een individuele patiënt op basis van MRI. 

In hoofdstuk 3.3 hebben we grijze stof verlies in de loop van de tijd in patiënten met 

de ziekte van Alzheimer, bvFTD en gezonde controles bestudeerd. Het bleek dat 

patiënten met de ziekte van Alzheimer en bvFTD meer grijze stof verliezen dan 

controles. Patiënten met de ziekte van Alzheimer verloren ook meer grijze stof dan 

patiënten met bvFTD, maar dit was alleen statistisch significant in de rechter insula. 

Vergeleken met controles, zagen wij grijze stof verlies over het gehele brein met een 

voorkeur voor de achterste gebieden bij de ziekte van Alzheimer en een specifiek 

grijze stof verlies in de frontale hersengebieden bij bvFTD. De cognitieve 

achteruitgang sloot aan bij het grijze stof verlies. Alhoewel het alleen significant was 

in vergelijking met gezonde controles, gingen patiënten met de ziekte van Alzheimer 

het meest op de cognitieve functies achteruit. BvFTD patiënten gingen vooral op het 

gebied van aandacht achteruit.  

In hoofdstuk 3.4 hebben we gekeken naar de diagnostische waarde van corticale en 

diepe grijze stof en witte stof integriteit. Hiervoor hebben we VBM, FIRST en TBSS 

gebruikt. Bovendien hebben we gekeken welke meetmethode het beste het 

onderscheid maakt tussen patiënten met de ziekte van Alzheimer, bvFTD en gezonde 

controles en of de combinatie van de drie methodes het beste resultaat behaalt bij het 
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onderscheid van deze drie groepen. We vonden zowel verschillen in de corticale en 

diepe grijze stof en ook in de witte stof, die onafhankelijk van elkaar bijdroegen aan de 

scheiding tussen de twee vormen van dementie en van gezonde controles. Hoewel 

patiënten met bvFTD dezelfde ziekteduur als patiënten met de ziekte van Alzheimer 

hadden, waren bij bvFTD alle drie de metingen het meest aangedaan. Vooral de witte 

stof was duidelijk meer beschadigd in bvFTD, met name in de frontale gebieden. De 

combinatie van alle drie meetmethodes kon met 86-91% precisie patiënten met de 

ziekte van Alzheimer van de andere twee groepen onderscheiden. Metingen van de 

corticale grijze stof leverde hier de grootste bijdrage. Voor de differentiatie van bvFTD 

van de andere twee groepen, leverde vooral de afwijkende witte stof de grootste 

bijdrage. De resultaten suggereren dat het meten van de witte stof met DTI 

waardevolle aanvullende informatie oplevert in het onderscheid tussen patiënten met 

de ziekte van Alzheimer en bvFTD. 

 

Concluderend kunnen we stellen dat patronen van corticale en diepe grijze stof 

verschillen tussen controles, patiënten met de ziekte van Alzheimer en bvFTD. Echter, 

deze verschillen zijn in het begin van de ziekte nog vrij klein, zodat ze alleen met 

meetmethodes op voxel niveau gedetecteerd kunnen worden. Voor patiënten die al 

meer grijze stof atrofie vertonen, is de inzet van visuele beoordelingsschalen aan te 

raden, om atrofie op een betrouwbare en systematische manier in kaart te brengen. 

Hoewel men zich altijd moet realiseren dat niet elke patiënt een stereotypisch 

atrofiepatroon, passend bij de klinische symptomen, zal hebben.  

Het meten van de witte stof beschadiging speelt een belangrijke rol in het 

onderscheid tussen de ziekte van Alzheimer en bvFTD en geeft ons meer inzicht in de 

onderliggende pathologische processen die een rol spelen bij deze ziektes. Het grote 

voordeel is, dat afwijkingen in de witte stof, gemeten met DTI, al vroeg in het 

ziekteproces zichtbaar zijn en daarom het beginpunt van een ziekte kunnen tonen en 

een vroeg onderscheid van ziektes kan ondersteunen. Maar ook hier gaat het om 

afwijkingen die op het oog niet zichtbaar zijn. Bovendien is de DTI scan nog geen 

onderdeel van het standaard MRI protocol in de meeste ziekenhuizen. Ook vergen de 

analyses veel expertise en precisie.  

Samen hebben corticale en diepe grijze en witte stof het potentieel om een 

diagnostische marker te vormen in het onderscheid tussen patiënten met de ziekte 

van Alzheimer en bvFTD. Op dit moment zijn deze resultaten echter alleen 

toepasbaar op groepen van patiënten. De toepasbaarheid op de individuele patiënt 

bevindt zich nog in de kinderschoenen, maar de eerste hoopgevende stappen zijn 

gezet met de SVM die goede resultaten opleveren in het onderscheid tussen twee 

groepen.   

Voor de toekomst is het belangrijk om MRI evaluatie methodes te ontwikkelen, die in 

de dagelijkse praktijk en voor de individuele patiënt toegepast kunnen worden. 

Hiermee kan het diagnostisch proces versneld en nauwkeuriger worden. Het is 

daarom nodig om a) patronen van MRI afwijkingen te vinden voor alle subtypes van de 

ziekte van Alzheimer en bvFTD gebaseerd op grijze en witte stof, b) SVMs die 

patronen van afwijkingen kunnen detecteren, meer te gaan gebruiken en te 

verbeteren om deze uiteindelijk op de individuele patiënt toe te kunnen passen en c) 
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in grote patiënten cohorten met herhaalde scans de gevonden patronen van 

hersenafwijkingen duidelijker in kaart te brengen en te verifiëren.  


