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Samenvatting

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, gevolgd door 
vasculaire dementie. De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door neerslagen van 
de abnormale eiwitten amyloïd-β en tau, respectievelijk tussen en in hersenencellen. 
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door vaatschade in de hersenen, leidend tot 
kleine of grotere herseninfarcten. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat het 
strikte onderscheid tussen deze twee vormen van dementie enigszins kunstmatig 
is en niet altijd goed overeenkomt met de werkelijkheid. Patiënten die op basis van 
hun symptomen voldoen aan de criteria voor de ziekte van Alzheimer hebben vaak 
ook kleine herseninfarcten, die zichtbaar zijn op een MRI-scan of worden gevonden 
bij autopsie. Daarnaast zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekte, waaronder hoge 
bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte en obesitas, ook risicofactoren voor het 
krijgen van de ziekte van Alzheimer.
In het eerste deel van dit proefschrift wordt beschreven dat het daadwerkelijk 
behandelen van deze vasculaire risicofactoren met medicijnen en adviezen over een 
gezonde leefstijl, helaas niet leidt tot het afremmen van de achteruitgang bij patiënten 
met een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer in combinatie met vaatschade 
in de hersenen. Interessant is dat deze behandeling wel als resultaat heeft dat de 
vasculaire afwijkingen op de MRI-scan van deze patiënten minder snel toenemen 
dan bij patiënten bij wie deze risicofactoren niet zo strikt worden behandeld. Dit zou 
kunnen betekenen dat de behandeling wel aanslaat in de zin dat de afwijkingen op de 
MRI-scan minder snel toenemen, maar dat dit zich niet vertaalt in beter functioneren 
van de patiënten. Mogelijk dat de dementie bij deze patiënten toch al te ver gevorderd 
was, en dat het voorkómen van verdere vaatschade in de hersenen niet meer zinvol was. 
Een belangrijke vraag die dan opkomt is of het eerder instellen van zo’n behandeling 
misschien wel kan leiden tot het voorkómen van cognitieve achteruitgang.
Een onderzoek dat een antwoord op deze vraag probeert te krijgen is in 2007 gestart, 
en de opzet van dit onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 4. Dit onderzoek, onder 
ruim 3500 ouderen zonder dementie, gaat nog vele jaren duren, omdat de uitkomst 
van het onderzoek het al of niet ontstaan van dementie is. Aangezien dementie 
heel geleidelijk over vele jaren ontstaat, zullen we pas rond 2015 kunnen bepalen 
of intensief behandelen van de beschreven vasculaire risicofactoren bij ouderen 
zonder dementie daadwerkelijk beschermt tegen cognitieve achteruitgang of zelfs 
dementie kan voorkomen. Dit onderzoek wordt in huisartsenpraktijken uitgevoerd 
door praktijkondersteuners, die de deelnemers regelmatig op een speciaal spreekuur 
zien. Bij de eerste meting is duidelijk naar voren gekomen dat hier nog veel winst is te 
behalen, aangezien veel ouderen een te hoge bloeddruk hebben en te weinig bewegen.

Behalve kleine en grote herseninfarcten en de genoemde neerslagen van abnormale 
eiwitten in en tussen hersencellen, worden bij patiënten met de ziekte van Alzheimer ook 
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vaak neerslagen van het eiwit amyloïd-β in de wand van de bloedvaten in de hersenen 
gezien, amyloïd angiopathie genaamd. Hoe deze neerslagen ontstaan is onbekend, en 
er is geen duidelijke relatie tussen de ernst van deze amyloïd angiopathie en de ernst 
van de dementie. Sterker nog, de afwijking wordt ook vaak gevonden bij autopsie in de 
hersenen van mensen zónder dementie. Een klein deel van de mensen heeft opvallend 
veel amyloïd angiopathie in de allerkleinste vaatjes van de hersenen, de zogenaamde 
haarvaten, of capillairen. In het tweede deel van dit proefschrift wordt beschreven 
welke veranderingen in de hersenen direct rondom deze capillaire amyloïd angiopathie 
gevonden kunnen worden. Dit betreft onder andere een toename van ontstekingscellen 
die actiever zijn dan elders in de hersenen. Het blijkt dat deze opvallende afwijking 
niet alleen voor kan komen bij de ziekte van Alzheimer, maar ook bij patiënten met 
de ziekte van Parkinson, en zelfs bij mensen zonder neurologische ziekte. Hoewel er 
dus geen directe samenhang lijkt te zijn met specifieke ziekteverschijnselen, is het 
niet geheel uitgesloten dat de capillaire amyloïd angiopathie indirect wel bijdraagt aan 
het ontstaan van cognitieve achtruitgang. In hoofdstuk 6 wordt een aantal gevallen 
beschreven van patiënten met snel progressieve dementie, waarbij de behandelend 
neuroloog of geriater dacht aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob vanwege de snelle 
verslechtering, maar waarbij de patholoog bij autopsie afwijkingen vond die pasten bij 
de ziekte van Alzheimer, met daarnaast opvallend veel capillaire amyloïd angiopathie. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 7 beschreven dat de dichtheid van capillairen in de hersenen 
bij patiënten met de ziekte van Alzheimer niet duidelijk verschilt van die bij ouderen 
zonder dementie. Wel zijn er meer afwijkende capillairen die anders van vorm zijn en 
worden er meer restanten van afgestorven capillairen gevonden. Het is onduidelijk of 
het afsterven van capillairen moet worden gezien als een oorzakelijke factor of juist 
als het gevolg van alle overige hersenafwijkingen die zich bij de ziekte van Alzheimer 
voordoen.

Binnen enkele jaren zal meer bekend zijn over het nut van de intensieve behandeling 
van hoge bloedruk, hoog cholesterol, obesitas en gebrek aan lichaamsbeweging op 
het ontstaan van dementie. Daarnaast kan het onderzoek naar de vaatafwijkingen 
op microscopisch niveau hopelijk bijdragen aan meer inzicht in het ontstaan van 
de abnormale ophoping van het eiwit amyloïd-β in de hersenen en specifiek in de 
vaatwand van patiënten met de ziekte van Alzheimer.


