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Samenvatting 
Dit proefschrift gaat over de neuropsychologische effecten van diepe 
hersenstimulatie van de nucleus subthalamicus, een neurochirurgische behandeling 
bij de ziekte van Parkinson.  
 
Hoofdstuk 1 is een inleiding. De ziekte van Parkinson is een chronische, 
neurodegeneratieve ziekte die gekenmerkt wordt door stoornissen in de motoriek 
zoals beven, stijfheid, bewegingsarmoede en verminderde balans. Daarnaast treden 
er vaak neuropsychologische stoornissen op zoals een slechter geheugen, 
verminderde aandacht en afwijkingen in de uitvoerende functies. Deze uitvoerende 
functies regelen andere cognitieve processen en zijn betrokken bij het kiezen van 
relevante zintuiglijke informatie, het opstarten van reacties, de planning daarvan, 
het controleren en het remmen van foutieve reacties, het omschakelen naar andere 
reacties, en bij het abstraheren van informatie. Tevens zijn veranderingen in de 
stemming en het gedrag mogelijk. De veranderingen in het denken en gedrag die 
optreden bij de ziekte van Parkinson hangen samen met het verminderd 
functioneren van de basale kernen, dit zijn diepe structuren in de hersenen die 
verbonden zijn met de hersenschors, de thalamus en de hersenstam. 
De ziekte van Parkinson wordt behandeld met medicijnen. Na verloop van tijd 
leiden deze medicijnen echter vaak tot bijwerkingen zoals overbeweeglijkheid en 
ook tot stoornissen in het gedrag en het denken. Bij anticholinergische medicijnen 
kan dit bijvoorbeeld leiden tot een verslechterde aandacht, hallucinaties en zelfs 
dementie. Dopamine-agonisten zijn de laatste tijd vaak genoemd in verband met 
gedragsstoornissen zoals gokverslaving, hyperseksualiteit en dwangmatig 
medicijngebruik.  
Als na verloop van jaren de medicijnen minder goed de Parkinsonverschijnselen 
onderdrukken of onvoorspelbaar gaan werken, kan gedacht worden aan een 
neurochirurgische behandeling ter verbetering van de problemen in het bewegen. 
Eerst was dit de thalamotomie, waarbij door verhitting een letsel wordt aangebracht 
in de thalamus. Hierdoor wordt vooral het beven onderdrukt. Daarna werd 
overgegaan op de pallidotomie waarbij het letsel wordt aangebracht in de globus 
pallidus, een hersenkern die een schakel vormt in de neurofysiologische 
regelcircuits betrokken bij de normale motoriek, en die ontregeld zijn bij de ziekte 
van Parkinson. Dit wordt meestal in één hersenhelft uitgevoerd met positieve 
effecten op de bewegingsarmoede en op de overbeweeglijkheid van de 
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tegenovergestelde lichaamshelft. De laatste jaren wordt meestal gekozen voor een 
diepe hersenstimulatie van de subthalamische kern, omdat dit tweezijdig 
uitgevoerd kan worden zonder ernstige bijwerkingen, omkeerbaar is en  het op 
verschillende manieren in te stellen is. Eenzijdige pallidotomie lijkt tot weinig 
bijwerkingen op het gebied van het denken te leiden. De meeste studies hebben 
alleen een achteruitgang in het woordopnoemen vastgesteld. Enkele eerste studies 
naar de neuropsychologische effecten van diepe hersenstimulatie van de nucleus 
subthalamicus lieten verschillende resultaten zien. Hoewel één studie ook nadelige 
effecten op het denken vast had gesteld, werd over het algemeen aangenomen dat 
deze dubbelzijdige behandeling net zo veilig was als eenzijdige pallidotomie. 
Bewezen is dit echter nog niet, omdat deze studies een aantal beperkingen hadden: 
1) te kleine patiëntgroepen, 2) slechts korte neuropsychologische testbatterijen, 3) 
de resultaten zijn niet vergeleken met een controlegroep, en 4) individuele 
achteruitgang is nauwelijks onderzocht.  Daarbij kwam dat enkele 
gevalsbeschrijvingen lieten zien dat diepe hersenstimulatie kon leiden tot ernstige 
psychiatrische bijwerkingen zoals depressie, manie en agressie.  
 
De belangrijkste vraag van dit proefschrift is dan ook: “Leidt diepe 
hersenstimulatie van de nucleus subthalamicus tot achteruitgang in het denken en 
gedragsveranderingen?”. Deze vraag hebben we geprobeerd te beantwoorden door 
bij een grote groep Parkinsonpatiënten driemaal een uitgebreid 
neuropsychologische onderzoek af te nemen, voorafgaand aan de operatie en zes en 
twaalf maanden na de operatie. De resultaten hiervan hebben we vergeleken met 
een controlegroep van niet geopereerde Parkinsonpatiënten. Met een 
nieuwestatistische methode hebben we uitgezocht of het testprofiel van elke 
geopereerde patiënt afweek van de controlegroep. Ten slotte hebben we gekeken of 
we voorafgaand aan de operatie konden voorspellen welke patiënt achteruit zou 
gaan in het denken na subthalamische stimulatie. Dit deden we om de selectie voor 
deze behandeling te kunnen verbeteren.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de studie die de effecten van eenzijdige pallidotomie op het 
denken en het gedrag vergelijkt met de effecten van tweezijdige subthalamische 
stimulatie. Deze studie was deel van een gerandomiseerde klinische trial die 
vastgesteld heeft dat subthalamische stimulatie meer effect heeft op de motorische 
symptomen van de ziekte van Parkinson dan pallidotomie. De patiëntgroepen 
werden vergeleken op cognitieve tests en op scores op vragenlijsten naar depressie, 
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geheugen en problemen in het dagelijks leven. Hoewel de patiëntgroepen te klein 
waren om een definitieve uitspraak te doen, suggereert deze studie dat tweezijdige 
subthalamische stimulatie iets meer negatieve effecten heeft op de uitvoerende 
functies dan de eenzijdige pallidotomie.  
 
Hoofdstuk 3 gaat over de studie waarbij we een grote groep Parkinsonpatiënten na 
subthalamische stimulatie hebben vergeleken met niet-geopereerde 
Parkinsonpatiënten. Zes maanden na operatie bleek subthalamische stimulatie te 
leiden tot een achteruitgang in woordopnoemen, kleur benoemen, gerichte 
aandacht en verbaal geheugen. Tevens was er sprake van een vermindering van 
positieve gevoelens, een toename in emotioneel reageren en een toename in 
cognitieve klachten. Daartegenover stond dat patiënten na subthalamische 
stimulatie een vooruitgang in kwaliteit van leven meldden en een subtiele 
vermindering in depressieve symptomen. Negen procent van de patiënten kregen 
psychiatrische complicaties als reactie op subthalamische stimulatie. We 
concluderen dat subthalamische stimulatie tot een achteruitgang in uitvoerende 
functies leidt met consequenties voor het dagelijkse leven van patiënten en hun 
familieleden.  
 
In hoofdstuk 4 laten we met een nieuwe statistische methode, the Multivariate 
Normative Comparisons, zien dat subthalamische stimulatie bij een derde van de 
patiënten leidt tot verbetering in kwaliteit van leven. Dit gaat echter gepaard met 
achteruitgang in het denken in een vergelijkbaar aantal patiënten. De toename in 
kwaliteit van leven na de ingreep kan voorspeld worden door de mate van 
verbetering in de parkinsonverschijnselen op een testdosis van de anti-
Parkinsonmedicatie voor operatie. Deze medicijntest voor de operatie voorspelt 
naast de leeftijd van de patiënt en de score op aandachtstests voor de operatie ook 
welke patiënten achteruitgaan in het denken na de operatie. Het blijkt dat de 
achteruitgang in het denken niet samen hangt met de afname in dosering van de 
anti-Parkinsonmedicijnen na de operatie.  
 
In hoofdstuk 5 wordt een Parkinsonpatiënt beschreven bij wie het denken ernstig 
achteruit ging na subthalamische stimulatie. Een week nadat de stimulator afgezet 
werd, was het denken weer hersteld. Het aanpassen van de instellingen van de 
stimulator op een hoger, meer dorsaal gelegen, contactpunt leidde slechts tot een 
lichte terugslag in het denken. Uit beeldvorming bleek dat tijdens de operatie de 
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hersenen verplaatst waren als gevolg van lekkage van hersenvocht. Na de operatie 
zijn de hersenen weer uitgevouwen waarbij de elektrodes waarschijnlijk zijn 
meegetrokken en daardoor verplaatst. 
 
Hoofdstuk  6 beschrijft een patiënt met vergevorderde ziekte van Parkinson die 
binnen een maand na geslaagde subthalamische stimulatie verslaafd raakte aan 
gokken. Een jaar na de operatie was er sprake van een lichte achteruitgang in het 
denken. Om vast te stellen of het gokken samenhing met verslechterde 
beslisvaardigheden werden hiervoor tests afgenomen. De prestaties op deze tests 
waren slechter wanneer het dorsale, dus hogere contactpunt van de vier 
contactpunten van de elektrode werd gestimuleerd dan een meer ventraal, dus lager 
contactpunt. Het pathologische gokken verdween nadat de dopamine-agonist 
pergolide werd gestopt en nadat de stimulatie instellingen waren aangepast. De 
gokverslaving bij deze patiënt lijkt dus niet samen te hangen met stoornissen in de 
beslisvaardigheden maar lijkt gerelateerd aan een combinatie van subthalamische 
stimulatie en medicamenteuze behandeling met dopamine-agonisten. 
 
In Hoofdstuk 7 presenteren we een Parkinsonpatiënt die kort na subthalamische 
stimulatie geïrriteerd, afgeleid en vergeetachtig reageerde. Hij gedroeg zich niet 
volgens de sociale normen en zijn taalgebruik was agressief. Een aantal jaren 
eerder was al een linker pallidotomie uitgevoerd. Het uitzetten van de diepe 
hersenstimulatie leidde tot een opmerkelijk herstel in het gedrag. Nadat we de 
stimulator op een lager contact punt hadden gezet, traden opnieuw 
gedragsveranderingen en stoornissen in de uitvoerende functies op. Deze waren 
echter minder ernstig dan op het hogere contactpunt. Het motorisch functioneren 
verbeterde op dit contactpunt echter nauwelijks. Na terugkeer op het hogere 
contactpunt waarbij een beter motorische effect werd verkregen, verergerden de 
mentale problemen opnieuw. 
 
In hoofdstuk 8 bespreek ik de neuropsychologische resultaten van onze studies 
over subthalamische stimulatie bij de ziekte van Parkinson. Onze studies toonden 
aan dat 30% van de patiënten een achteruitgang in het denken hebben een jaar na 
de operatie. Dit percentage lijkt nogal hoog vergeleken met andere studies. Onze 
resultaten zijn echter gebaseerd op gevoeligere tests. Daarbij gebruiken we een 
betere statistische methode die naar het profiel van neuropsychologische 
veranderingen kijkt. Bovendien hebben we geen verder onderscheid gemaakt naar 
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de ernst van de achteruitgang in het denken terwijl andere studies alleen dementie 
relevant lijken te vinden. De verbetering in kwaliteit van leven in 30% van de 
geopereerde patiënten is wel vergelijkbaar met andere studies. Toch lijkt een 
verbetering van één op de drie patiënten weinig als men ervan uitgaat dat de 
bedoeling van de operatie is de kwaliteit van leven te verbeteren. Een verklaring 
voor dit lage percentage kan liggen in een ‘response shift’: het verschijnsel dat als 
patiënten hun gezondheidstoestand uit het verleden beoordelen, dit verschilt van 
het oordeel dat men toentertijd had over diezelfde gezondheidstoestand. Na verloop 
van tijd gaan patiënten en ook hun familieleden de kwaliteit van hun leven 
opnieuw definiëren, waardoor de standaarden en waarden die zij voor de operatie 
hanteerden veranderen. Voor de operatie waren alleen de symptomen van de ziekte 
van Parkinson belangrijk. Na de operatie, als patiënten niet meer zo geïnvalideerd 
zijn, worden andere dingen ook weer bepalend voor de kwaliteit van leven.  
Vervolgens bespreek ik verschillende verklaringen voor de achteruitgang in het 
denken na subthalamische stimulatie zoals vermindering van medicijnen na de 
operatie, een mogelijk toegenomen gevoeligheid voor de dopamine-agonisten, 
veranderingen in de stemming, bijwerkingen van de operatie op zich en de effecten 
van subthalamische stimulatie zelf. Tevens behandel ik een neurocomputationele 
theorie van de nucleus subthalamicus. Onze neuropsychologische resultaten 
konden door deze theorie niet geheel verklaard worden.  
Dan noem ik de beperkingen van onze studies, waarvan de belangrijkste zijn dat ze 
niet gerandomiseerd zijn en dat we geen extra controlegroep hebben gevormd om 
vast te stellen of de resultaten een aspecifiek gevolg kunnen zijn van de 
chirurgische ingreep.  
Wat betreft het belang van dit proefschrift voor de klinische praktijk geef ik aan dat 
de lichte achteruitgang in het denken niet veronachtzaamd moet worden. Mensen 
zijn vaak geneigd negatieve gevolgen van een gebeurtenis die verder positief is 
weg te redeneren als gevolg van cognitieve dissonantie. Bij navraag, blijken veel 
patiënten wel veranderingen in het denken te hebben zoals toegenomen 
afleidbaarheid. Ook noemen partners en familieleden veranderingen in het gedrag 
van de geopereerde patiënt zoals verlies van spontaniteit. Deze klachten passen bij 
de neuropsychologische testresultaten.  
Een hogere leeftijd, aandachtsstoornissen en weinig verbetering op anti-Parkinson 
medicatie leiden tot een lagere kans op vooruitgang in kwaliteit van leven na de 
diepe hersenstimulatie en een hoger risico op achteruitgang in het denken. Deze 
preoperatieve voorspellers kunnen gebruikt worden voor een betere selectie van 
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Parkinsonpatiënten voor de behandeling met subthalamische stimulatie. Het 
proefschrift eindigt met de aanbeveling om voorafgaand aan en een half jaar na 
diepe hersenstimulatie altijd een neuropsychologisch onderzoek af te nemen, zodat 
vooraf duidelijk wordt wie een verhoogd risico heeft voor deze behandeling, en na 
de operatie mogelijke bijwerkingen vastgesteld kunnen worden. Soms kunnen 
bijwerkingen afnemen door de stimulator anders in te stellen. In elk geval kan 
informatie over de bijwerkingen en de mogelijke gevolgen daarvan op het dagelijks 
leven, helpen bij het omgaan met deze bijwerkingen.  
 
De uiteindelijke conclusie is dat hoewel de resultaten van diepe hersenstimulatie op 
de motorische symptomen spectaculair kunnen zijn, er ook rekening gehouden 
moet worden met de mogelijke risico's zoals achteruitgang in het denken en 
veranderingen in het gedrag. Neuropsychologisch onderzoek draagt bij aan een 
betere inschatting van die risico’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


