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In het promotieonderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift staat schade aan de 

bloedvaten bij dementie centraal. Voordat ik een samenvatting van de resultaten geef zal 

ik de verschillende onderwerpen eerst kort inleiden. 

 

Dementie en de ziekte van Alzheimer 
Dementie is een syndroom (een verzameling kenmerken of symptomen) waarbij 

patiënten steeds meer moeite krijgen met hun geheugen, met de taal, of met het 

uitvoeren van bepaalde handelingen in de juiste volgorde. Dit wordt ook wel het cognitief 

functioneren genoemd. Dementie kan door verschillende, en soms ook meerdere, 

ziekteprocessen worden veroorzaakt. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest 

voorkomende oorzaak van dementie. Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer zijn 

ophopingen van het eiwit amyloid en het eiwit tau in het hersenweefsel en een krimp van 

bepaalde hersenstructuren door het afsterven van neuronen (atrofie). Een andere, 

veelvoorkomende, oorzaak van dementie is schade aan de bloedvaten in de hersenen 

(vasculaire hersenschade). Dit kan resulteren in zogenaamde vasculaire dementie. 

Opvallend is dat een groot deel van de patiënten met de ziekte van Alzheimer, naast de 

kenmerkende alzheimerschade, eveneens schade aan de kleine bloedvaten in de 

hersenen heeft.  

 

MRI Hersenscans bij dementie 
De aanwezigheid en ernst van hersenschade kan in kaart worden gebracht doormiddel 

van een Magnetic resonance imaging (MRI) hersenscan. Met een MRI hersenscan kun je 

allereerst de structuur van de hersenen bekijken, om te bepalen of er sprake is van atrofie 

van bepaalde hersengebieden. Een MRI hersenscan kan echter ook aanwijzingen geven 

voor schade aan de kleine bloedvaten. Verschillende uitingen van deze schade zijn witte 

stofschade, lacunes en microbloedingen (figuur 1). De eerste twee zijn meer gerelateerd 

aan ischemische schade, dat is schade die ontstaat door de afsluiting van bloedvaatjes. 

Microbloedingen lijken te duiden op kleine scheurtjes in de vaten waar bloed doorheen 

heeft kunnen lekken.  
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Figuur 1. Voorbeelden van witte stofschade (A); lacunes (B) en microbloedingen (C). 

 

Microbloedingen 
Microbloedingen kunnen, afhankelijk van hun locatie in de hersenen, met twee 

verschillende ziekteprocessen samenhangen. Enerzijds worden microbloedingen diep in 

de hersenen gerelateerd aan conventionele vasculaire risicofactoren zoals een hoge 

bloeddruk. Anderzijds lijken microbloedingen in de hersenkwabben meer samen te 

hangen met een stapeling van het eiwit amyloid in de wanden van de bloedvaten. Bij de 

ziekte van Alzheimer is er primair sprake van een stapeling van dit eiwit in het 

hersenweefsel. Toch heeft een groot deel van deze patiënten ook amyloid-stapeling in de 

bloedvaten in de hersenen; dit wordt cerebrale amyloid angiopathie (CAA) genoemd. 

Enerzijds maakt dit microbloedingen erg interessant omdat ze een brug kunnen vormen 

tussen de vasculaire en amyloid hypothese over het ontstaan van de ziekte. Anderzijds is 

het op dit moment nog grotendeels onduidelijk wat het hebben van microbloedingen 

betekent voor een Alzheimerpatiënt. 

 

 

 

 
 

Figuur 2. Een voorbeeld van 

een structurele scan (A) en 

een arterial spin labelling scan 

(B), waarbij de kleuren 

waardes aangeven van 0-60 

ml/100gr/min. 
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Arterial spin labelling 
Naast het in kaart brengen van de structuur van de hersenen, kun je een MRI hersenscan 

ook gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de doorbloedingen van de hersenen. Een 

relatief nieuwe techniek waarbij je op vrij eenvoudige wijze de hersendoorbloeding kunt 

meten is Arterial spin labelling (ASL). Een MRI scanner is in feite een hele grote magneet 

en bij ASL geef je doormiddel van een korte verandering van het magnetische veld, een 

magnetisch label aan bloed dat via de halsslagaderen naar de hersenen stroomt. Als je 

vervolgens een beeld van de hersenen maakt, dan kun je in kaart brengen waar dit 

gelabelde bloed naar toe is gestroomd (figuur 2). Onderzoek heeft aangetoond dat de 

hersendoorbloeding bij Alzheimerpatiënten lager is dan bij gezonde ouderen. Of dit komt 

doordat de gekrompen hersenen minder bloed nodig hebben, of doordat de bloedvaten 

beschadigd zijn, is echter nog grotendeels onduidelijk. 

  

Vascular cognitive impairment 
Vasculaire hersenschade kan ook op zichzelf tot dementie leiden, zonder dat de ziekte 

van Alzheimer een rol speelt. De term Vascular cognitive impairment (VCI) is een 

verzamelnaam voor alle vormen van vaatschade, zowel aan de grotere als aan de kleinere 

bloedvaten, die kan leiden tot alle vormen van cognitieve achteruitgang: van hele milde 

cognitieve beperkingen, tot heel ernstige dementie. Hoe mild deze milde beperkingen 

mogen zijn is op dit moment echter niet goed gespecificeerd. Daarnaast valt cognitieve 

achteruitgang na een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) ook binnen de term VCI. 

Er bestaat een duidelijk verband tussen een beroerte en dementie, maar er is op dit 

moment nog maar weinig bekend over cognitieve achteruitgang specifiek na een 

hersenbloeding.  

 

 

Samenvatting van de studies 

 
In dit proefschrift hebben we op drie aspecten gefocust, om zo tot een beter begrip te 

komen van hoe vasculaire hersenschade cognitieve achteruitgang en de ziekte van 

Alzheimer beïnvloedt. Allereerst hebben we gekeken naar wat het hebben van 

microbloedingen betekent voor een patiënt met de ziekte van Alzheimer. Vervolgens 

hebben we de verlaagde hersendoorbloeding bij Alzheimerpatiënten onder de loep 

genomen. Ten slotte hebben we getracht meer inzicht te krijgen in associaties tussen 

verschillende vormen van vasculaire hersenschade en cognitieve achteruitgang. 
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Microbloedingen bij de ziekte van Alzheimer 
Microbloedingen en witte stofschade zijn beide uitingen van vasculaire hersenschade. 

Alhoewel ze beide vaker voorkomen bij Alzheimerpatiënten dan bij gezonden ouderen, 

komen ze soms wel en soms niet samen voor. In hoofdstuk 2.1 vonden wij dat patiënten 

met microbloedingen met name eigenschappen hadden die duiden op een hogere 

amyloid-stapeling in het brein. Het maakte hierbij niet uit of deze patiënten eveneens 

witte stofschade hadden. Patiënten met witte stofschade hadden daarentegen vaker 

vasculaire risicofactoren zoals een hoge bloeddruk. Ook dit verband was onafhankelijk 

van microbloedingen. Hieruit hebben we geconcludeerd dat bij patiënten met de ziekte 

van Alzheimer, met name microbloedingen specifiek aanwijzingen geven voor een extra 

amyloid-stapeling in het brein. 

Omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat Alzheimerpatiënten met 

microbloedingen een verhoogd risico op sneller overlijden hebben dan 

Alzheimerpatiënten zonder microbloedingen,  wilden we in hoofdstuk 2.2 onderzoeken 

of dit verhoogde risico wellicht wordt veroorzaakt doordat patiënten een grote 

hersenbloeding krijgen. De aanwezigheid van CAA kan zich namelijk enerzijds uiten door 

de aanwezigheid van microbloedingen, maar CAA kan ook leiden tot grote 

hersenbloedingen. Daarom hebben we de MISTRAL studie opgezet (‘do MIcrobleeds 

predict STRoke in ALzheimer’s disease?’). Wij vonden dat patiënten met microbloedingen 

diep in de hersenen een verhoogd risico liepen op het krijgen van hart- en vaatziekten, 

zoals een hartaanval, en ook op het overlijden hieraan. Patiënten met microbloedingen in 

de hersenkwabben liepen daarentegen een hoger risico op een beroerte (zowel 

herseninfarct als hersenbloeding). Deze patiënten liepen ook een hoger risico om te 

overlijden aan een beroerte. Omdat we maar van een klein aantal patiënten zeker wisten 

dat ze aan een hersenbloeding waren overleden, kunnen we formeel niets zeggen over of 

álle patiënten met microbloedingen in de hersenkwabben een verhoogd risico lopen op 

het krijgen van een hersenbloeding. Andersom geredeneerd zagen we wel dat alle vijf 

patiënten die aan een hersenbloeding waren overleden, microbloedingen in een van de 

hersenkwabben hadden op hun eerste hersenscan. Onze bevindingen lijken daarom te 

suggereren dat Alzheimerpatiënten met microbloedingen in de hersenkwabben een 

verhoogd risico lopen op een beroerte en dat dit mogelijk komt door de aanwezigheid 

van CAA. 

 

Arterial spin labelling bij de ziekte van Alzheimer 
Alzheimerpatiënten hebben vaak een verlies van hersenvolume, schade aan de 

bloedvaten en ook een verlaagde hersendoorbloeding. Hoe deze drie aspecten 

samenhangen hebben we onderzocht in hoofdstuk 3.1. Hierin vonden wij dat bij 

Alzheimerpatiënten een verlaagde hersendoorbloeding zowel samenhangt met een  
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kleiner hersenvolume, als met meer witte stofschade. Deze verbanden waren 

onafhankelijk van elkaar: patiënten met een kleiner hersenvolume hadden een lagere 

hersendoorbloeding dan patiënten met een wat groter hersenvolume, ongeacht of ze ook 

bijkomende witte stofschade hadden. Hetzelfde gold voor patiënten met meer witte 

stofschade, zij hadden eveneens een lagere hersendoorbloeding, ongeacht hun 

hersenvolume. Hieruit concludeerden we dat een verlaagde hersendoorbloeding mogelijk 

een optelsom is van beide vormen van schade aan de hersenen.  

In hoofdstuk 3.2 hebben we gekeken of je in de verschillende voorstadia van de 

ziekte van Alzheimer al een verlaging in de hersendoorbloeding ziet, dus bij patiënten die 

(nog) niet dement zijn, maar bij wie wel de Alzheimer-eiwitten aanwezig zijn. Wij vonden 

een aanhoudende afname in de hersendoorbloeding over de verschillende voorstadia, 

met de laagste doorbloeding bij patiënten met dementie. De verschillen in 

hersendoorbloeding in de voorstadia waren niet heel groot, maar toch zou een verlaagde 

doorbloeding mogelijk een voorspeller kunnen zijn in vroege stadia van de ziekte.  

In hoofdstuk 3.3 hebben we de voorspellende waarde van de 

hersendoorbloeding onderzocht in een later stadium van de ziekte, namelijk wanneer 

patiënten dement zijn ten gevolge van de ziekte van Alzheimer. Iedere patiënt zal 

achteruit gaan vanaf het moment van diagnose, maar toch zijn er grote verschillen in 

snelheid van achteruitgang. Op dit moment zijn er maar weinig goede indicatoren die de 

snelheid van achteruitgang kunnen voorspellen. Wij vonden dat patiënten die een lagere 

hersendoorbloeding ten tijde van de diagnose hadden, over drie jaar een snellere 

achteruitgang vertoonden in vergelijking met patiënten met een wat hogere 

doorbloeding. De hersendoorbloeding lijkt dus voorspellende waarde te hebben voor de 

snelheid van cognitieve achteruitgang in een meer gevorderd stadium van de ziekte. 

 

Vascular cognitive impairment 
In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift hebben we getracht beter inzicht te krijgen in 

het cognitieve en het vasculaire spectrum binnen de term VCI. In hoofdstuk 4.1 hebben 

we onderzocht of bij patiënten met alleen maar subjectieve klachten (klachten die we niet 

terugzien op de cognitieve testen), het hebben van vasculaire hersenschade 

voorspellende waarde heeft. Wij vonden dat patiënten met subjectieve klachten én witte 

stofschade vaker achteruit gingen naar milde cognitieve stoornissen en dementie dan 

patiënten met subjectieve klachten zonder witte stofschade. Witte stofschade in deze 

patiënten was ook gerelateerd aan (objectiveerbare) achteruitgang op het geheugen, de 

aandacht, het plannen en uitvoeren van handelingen en de globale cognitie. Het lijkt dus 

belangrijk om in deze patiënten, die gewoonlijk als ‘normaal’ worden beschouwd, goed te 

kijken naar vasculaire hersenschade, omdat patiënten die dit hebben wel degelijk 

achteruit lijken te gaan.  
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In hoofdstuk 4.2 hebben we voorspellers van cognitieve achteruitgang 

onderzocht in een grote groep patiënten met een hersenbloeding. Over vier jaar tijd liet 

bijna 40% van deze patiënten cognitieve achteruitgang zien. Wij vonden dat het hebben 

van cognitieve beperkingen vóór de bloeding, een eerder TIA of beroerte en het hebben 

van globale atrofie van de hersenen ten tijde van de bloeding voorspellend waren voor 

achteruitgang na een hersenbloeding. Dit lijkt er op te wijzen dat niet zozeer de 

hersenbloeding zelf de aanleiding is voor de cognitieve achteruitgang, maar dat de 

achteruitgang het gevolg is van een omvangrijker proces dat wellicht al voor de 

hersenbloeding is begonnen.  

 

Conclusie 
Concluderend kunnen we allereerst stellen dat het belangrijk is om microbloedingen bij 

een Alzheimerpatiënt in kaart te brengen. Patiënten met microbloedingen lijken een 

risicogroep te vormen en het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het 

voorschrijven van bepaalde medicatie en bij het includeren van deze patiënten in 

wetenschappelijk onderzoek. Ten tweede lijkt het relevant om de doorbloeding van 

patiënten in alle stadia van de ziekte van Alzheimer te meten, omdat dit aanwijzingen kan 

geven over de prognose. Ten derde is het belangrijk om in patiënten met subjectieve 

geheugenklachten naar vasculaire hersenschade te kijken, omdat patiënten met deze 

schade vaker een stoornis of dementie ontwikkelen. Tot slot is het in patiënten met een 

hersenbloeding van belang om de voorgeschiedenis goed in kaart te brengen, omdat dit 

aanwijzingen kan geven over wie cognitieve achteruitgang na de hersenbloeding zal 

vertonen. 

 


