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De hersenen tijdens 'rust' 
Een exploratie van intrinsieke hersen-connectiviteit bij gezonde proefpersonen en 
patiënten met de ziekte van Alzheimer. 
 
Een nieuwe richting in functioneel hersenonderzoek is de studie naar spontane, 
intrinsieke fluctuaties in het BOLD signaal, ook wel ‘resting state’ FMRI genoemd. Het 
voornaamste doel van dit proefschrift was de organisatie van deze intrinsieke 
fluctuaties te onderzoeken met behulp van FMRI, en om de veranderingen in activiteit 
van deze fluctuaties te onderzoeken bij normale veroudering en de ziekte van 
Alzheimer (AD). Verder is ook de verandering van witte stof integriteit bij veroudering 
en AD onderzocht aangezien veranderingen in functionele connectiviteit zeer 
waarschijnlijk gerelateerd aan veranderingen in anatomische connectiviteit. Naast het 
onderzoek naar functionele connectiviteit bij veroudering en AD is het effect van 
farmacologische interventie op de intrinsieke functionele hersen connectiviteit ook 
onderzocht. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze studies samengevat. 
 
In de eerste studie beschreven in dit proefschrift (hoofdstuk 2) is een nieuwe 
techniek, tensor PICA, toegepast om de spatiele consistentie van coherente ‘resting 
state’ fluctuaties in het BOLD signaal te bepalen. Dit onderzoek laat verschillende 
patronen van coherente laag frequente fluctuaties in het BOLD signaal zien tussen 
verschillende personen. Deze ‘resting state’ patronen bestaan uit hersengebieden die 
eerder al gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld motor functie, visuele processen, executief 
functioneren, auditieve functies, geheugen en het ‘default mode’ netwerk. Naast 
consistent zijn deze netwerken ook heel dynamisch: het percentage BOLD signaal 
verandering in deze gebieden kan oplopen tot 2 - 3%. Wat vergelijkbaar is met de 
veranderingen gevonden tijdens taak-FMRI. Verder laten gebieden met een hoog 
percentage gemiddeld BOLD signaal verandering ook een hoge consistentie zien. 
Kortom: in dit onderzoek laten we zien dat in ‘rust’ de hersenen georganiseerd zijn in 
verschillende consistente clusters (of netwerken) en dat deze zogenaamde ‘resting 
state’ netwerken (RSNs) erg actief zijn. 
 
Hoofdstuk 3 bevat een aantal studies waarin onderzocht is of en hoe RSNs 
veranderen door veroudering en AD. Het doel van hoofdstuk 3.1 was te onderzoeken 
wat de effecten van normale veroudering op de functionele connectiviteit van het 
default mode netwerk zijn, en te kijken of er een relatie bestaat tussen de activiteit van 
dit netwerk en cognitieve achteruitgang. Met behulp van de tensor PICA methode 
zagen we verminderde activiteit bij ouderen vergeleken met jongeren in twee RSNs die 
beide (een deel van) het default mode netwerk lieten zien. Eén RSN bestond alleen uit 
de posteriore gebieden, de andere voornamelijk uit de anteriore gebieden van dit 
netwerk. Deze resultaten bleven significant na correctie voor regionaal grijze stof 
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volume. Daarnaast hebben we een verband gevonden tussen de intrinsieke activiteit 
van één van deze RSNs en cognitieve achteruitgang (dwz verminderde executieve 
functie). In hoofdstuk 3.2 zijn mogelijke veranderingen in de intrinsieke activiteit van 
drie RSNs (default mode netwerk, dorsale visuele-aandachts systeem en 
hippocampus) onderzocht in patiënten met 'mild cognitive impairment' (MCI) en AD. Na 
toepassing van de tensor PICA methode en na correctie voor leeftijd en grijze stof 
volume, vonden we verminderde activiteit in het dorsale visuele-aandachts systeem bij 
AD patiënten vergeleken met gezonde controles. De intrinsieke activiteit van dit 
netwerk, na correctie voor grijze stof volume, laat geen verschillen zien tussen MCI 
patiënten enerzijds en AD patiënten en gezonde controles anderzijds. Een combinatie 
van de MCI en AD patiënten in één groep laat wel een significant verschil zien 
vergeleken met gezonde controles, dit effect is sterker dan het effect van AD alleen. 
Met de tensor PICA methode zijn geen groepsverschillen gevonden in intrinsieke 
activiteit van het default mode netwerk en de hippocampus. 
Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3.3 laat zien dat de tensor PICA methode 
ook geschikt is voor het detecteren van veranderingen in functionele connectiviteit bij 
taak-gerelateerd FMRI onderzoek naar veroudering en AD. Activatie en deactivatie van 
verschillende netwerken was afgenomen bij AD patiënten. Verminderde activiteit was 
gevonden in een asymmetrisch netwerk van voornamelijk rechtszijdige frontale en 
parietale gebieden, een netwerk bestaande uit de linker motor cortex en een netwerk 
dat de occipitale cortex omvat. Verminderde deactivatie was gevonden in het default 
mode netwerk. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat de huidige 'modelloze' analyse 
sensitiever is in het detecteren van groepsverschillen dan de gebruikelijke analyse die 
gebruik maakt van een model. 
In de voorgaande hoofdstukken hebben we aangetoond dat bij veroudering en AD de 
functionele connectiviteit van de hersenen is aangetast. In hoofdstuk 3.4 hebben we 
ons gericht op veranderingen in anatomische connectiviteit door de integriteit van de 
witte stof te vergelijken. Met behulp van 'diffusion tensor imaging' (DTI) data is de 
'fractionele anisotropie' (FA) van de witte stof bepaald. De resultaten van ons 
onderzoek laten verminderde FA (of verminderde witte stof integriteit) zien bij 
veroudering in de frontale, parietale en temporale cortices, het corpus callosum en het 
capsula interna. AD patiënten laten vergeleken met gezonde ouderen verminderde FA 
waarden zien in de linker temporale cortex, meer specifiek in de fasciculus uncinatus 
die de hippocampus met de prefrontale cortex verbindt. Dit resultaat komt overeen met 
ons begrip van AD pathologie die gericht is op degeneratie van de mediale temporale 
cortex. 
Het doel van het laatste onderzoek van dit proefschrift, weergegeven in hoofdstuk 4, 
was het vergroten van kennis over de organisatie van intrinsieke hersenactiviteit door 
het effect van farmacologische interventie op de functionele connectiviteit van de 
hersenen te onderzoeken. In een dubbel blind, gerandomiseerd placebo gecontroleerd 
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cross-over design kregen twintig jonge gezonde mannelijke proefpersonen 20 mg 
cortisol (hydrocortisone, Hoechst) toegediend. FMRI scans werden verzameld op twee 
verschillende dagen met een tussenpoos van twee weken. Na analyse met tensor 
PICA werd in één RSN een significant effect van cortisol gevonden. Het default mode 
netwerk liet een verhoogde activiteit zien na toediening van cortisol vergeleken met 
placebo. Aan de hand van dit resultaat stellen we dat de verandering in activiteit van 
het default mode netwerk gerelateerd kan zijn aan de effecten van cortisol op cognitief 
functioneren. Verhoogde activiteit in het default mode netwerk kan resulteren in 
verminderde doelgerichte aandacht. 
 
Conclusies 
Gebaseerd op de studies gepresenteerd in dit proefschrift kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden: 
• In ‘rust’ zijn de hersenen georganiseerd in verschillende consistente clusters of 

netwerken. Deze ‘resting state’ netwerken zijn erg actief, met percentages BOLD 
signaal verandering vergelijkbaar met die gevonden in taakgerelateerde FMRI. 

• Normale veroudering is gerelateerd aan verminderde activiteit van het default 
mode netwerk, ook na correctie voor grijze stof volume. Verder kan verminderde 
activiteit in het anteriore gedeelte van het default mode netwerk geassocieerd 
worden met verminderde executieve functie. 

• AD patiënten laten vergeleken met gezonde ouderen en na correctie voor grijze 
stof volume, een verminderde activiteit zien in het dorsale visuele-aandachts 
systeem. MCI patiënten verschilden niet van gezonde ouderen of AD patiënten. De 
combinatie van de twee patiëntgroepen versterkte het effect gevonden bij de AD 
patiënten alleen. 

• De 'modelloze' analyse zoals gebruikt in dit proefschrift blijkt sensitiever voor het 
detecteren van groepsverschillen dan de gebruikelijke FMRI groepsanalyse die 
gebruik maakt van een model. 

• De waargenomen veranderingen in witte stof integriteit (of verminderde FA) 
verschillen tussen normale veroudering en AD: het verschil tussen jongere en 
oudere gezonde controles is voornamelijk gelegen in frontale, parietale en 
subcorticale gebieden terwijl het verschil tussen AD en gezonde ouderen gelegen 
is in de linker temporaal kwab. Dit suggereert dat AD niet zonder meer versnelde 
veroudering is.  

• Farmacologische interventie kan veranderingen in RSNs veroorzaken: na 
toediening van cortisol aan jonge gezonde mannen werd een verhoogde activiteit 
van het default mode netwerk waargenomen. 


