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‘Cerebral small vessel disease’ is een ziekte van de kleine bloedvaatjes in de hersenen en kan 

leiden tot een scala aan medische problemen, van lichte klachten in cognitief functioneren 

en loopstoornissen tot beroertes en dementie. De bloedvaatjes die zijn aangedaan zijn zo 

klein dat ze met de huidige Magnetic Resonance Imaging (MRI) technieken niet in beeld 

gebracht kunnen worden. In plaats daarvan wordt daarom gekeken naar radiologische 

markers, die hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt worden door ‘cerebral small vessel disease’. 

De meest gebruikte markers zijn witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten. Beide markers 

komen vaak voor in de bevolking: meer dan 90% van alle mensen ouder dan 80 jaar heeft 

enige mate van witte stofafwijkingen op MRI en ongeveer 25% van alle beroertes is een 

lacunair infarct. Verschillende vragen rondom ‘cerebral small vessel disease’ en deze markers 

zijn tot nog toe onbeantwoord. Ten eerste is er behoefte aan identificatie van mogelijk be-

handelbare risicofactoren, niet alleen om patiënten te kunnen identificeren die het meeste 

risico lopen, maar ook voor eventuele toekomstige therapeutische studies. Ten tweede is 

er nog steeds veel onduidelijkheid over de klinische relevantie van witte stofafwijkingen 

en lacunaire infarcten. Zo is het de vraag of er bepaalde eigenschappen van deze markers 

geïdentificeerd kunnen worden die de klinische relevantie vergroten, zoals bijvoorbeeld 

toename van deze markers over de tijd. Tot slot is er, ondanks het feit dat witte stofafwij-

kingen en lacunaire infarcten beiden gebruikt worden om ‘cerebral small vessel disease’ 

te beschrijven, enig bewijs dat elke marker afzonderlijk een ander aspect van de klinische 

uiting van ‘cerebral small vessel disease’ benadrukt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat niet elke 

witte stofafwijking en elk lacunair infarct hetzelfde is wat betreft zijn oorzaak en gevolgen. 

Dit proefschrift richt zich op deze onbeantwoorde vragen rondom witte stofafwijkingen 

en lacunaire infarcten en hun rol als marker voor ‘cerebral small vessel disease’.

Het eerste deel van het proefschrift gaat in op de rol van homocysteïne in de ontwikkeling 

van ‘cerebral small vessel disease’. Hoofdstuk 2 beschrijft de relatie tussen homocysteïne-

spiegels in het bloed en aanwezigheid van witte stofafwijkingen en lacunair infarcten in 

1232 patiënten (gemiddelde leeftijd 59±10 jaar) van het SMART-MR cohort en beschrijft 

daarnaast de relatie tussen homocysteïnespiegels en cognitief functioneren in 763 pati-

enten. De resultaten lieten zien dat verhoogde homocysteïnespiegels geassocieerd zijn 

met hogere volumes van witte stofafwijkingen (B=0.01%, 95% CI 0.002% tot 0.02%) en 

verhoogd risico op aanwezigheid van lacunaire infarcten (per 1 µmol/L OR=1.04, 95% 

1.01 tot 1.07). Bovendien was hyperhomocysteïnemie (≥16.3 μmol bij vrouwen en ≥18.8 

μmol bij mannen) geassocieerd met slechter cognitief functioneren (B=-0.12, 95% CI -0.22 

tot -0.01). Deze laatste associatie was onafhankelijk van witte stofafwijkingvolume, wat er 
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op wijst dat het effect van homocysteïne op cognitie waarschijnlijk via andere processen 

verloopt dan via subcorticale schade van de witte stofafwijkingen. 

Naar aanleiding van deze resultaten onderzochten we in hoofdstuk 3 de relatie tussen 

verhoogde homocysteïnespiegels, verergering van hersenatrofie en cognitief functioneren 

in 663 patiënten, bij wie er 2 MRI’s (n=663) danwel 2 neuropsychologische onderzoeken 

zijn verricht (n=416). Er waren geen statistisch significante associaties tussen homocys-

teïnespiegel en toename van hersenatrofie danwel cognitieve dysfunctie. Er was echter 

een significante interactie tussen homocysteïne en leeftijd. Na stratificatie in 2 groepen 

(<65 jaar en ≥65 jaar) werd een statistisch significante associatie gevonden in de groep 

patiënten ≥65 jaar tussen hyperhomocysteïnemie en toename van ventrikelvolume (als 

maat voor subcorticale atrofie) (B=0.16%, 95% CI 0.01 tot 0.31), onafhankelijk van overige 

risicofactoren en aanwezigheid van grote infarcten. Bovendien was hyperhomocysteïnemie 

ook geassocieerd met achteruitgang van executief functioneren (z-score B=-1.03, 95% CI 

-1.67 tot -0.40). Deze associatie werd zwakker na correctie voor progressie van witte stof-

afwijkingen en subcorticale atrofie, wijzend op een mogelijke rol van deze afwijkingen in 

de relatie tussen homocysteïne en verslechtering van executief functioneren.

In hoofdstuk 4 werd de longitudinale associatie tussen homocysteïnespiegels en toe-

name van witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten onderzocht in een groep van 663 

patiënten (gemiddelde leeftijd 57±9 jaar). Aangezien er aanwijzingen bestaan dat niet 

alleen de kleine vaatjes van de hersenen zijn aangedaan maar dat alle kleine vaatjes met 

dezelfde pathologische eigenschappen in het lichaam ziek zijn, werd ook de relatie tussen 

homocysteïnespiegels en (verandering van) nierfunctie onderzocht. Patiënten met hyper-

homocysteïnemie hadden een verhoogd risico op toename van witte stofafwijkingen (OR 

2.4, 95% CI 1.5-4.1), een lagere nierklaring op follow-up (B=-3.4 ml/min, 95% CI -5.9 tot -0.9) 

en een trend richting verhoogd risico op nieuwe lacunaire infarcten op follow-up (OR=1.8, 

95% CI 0.9 tot 3.4), onafhankelijk van demografische en vasculaire risicofactoren. Deze 

longitudinale data verstevigen niet alleen de gedachte dat homocysteïne betrokken is in 

de ontwikkeling van ‘cerebral small vessel disease’, maar laat ook zien dat het waarschijnlijk 

een rol speelt in een meer systemische ziekte van de kleine bloedvaatjes, waarbij zowel 

nieren als hersenen kunnen zijn aangedaan.

Het tweede deel van het proefschrift richt zich op de klinische gevolgen en relevantie 

van witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten. Hoofdstuk 5 rapporteert de risico’s op 

overlijden, herseninfarcten en cardiovasculaire complicaties in de groep patiënten met 

‘cerebral small vessel disease’. Hiervoor werd gekeken naar de natuurlijke follow-up in 1309 
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patiënten (gemiddelde leeftijd 59±10 jaar) van het SMART cohort. Hoger volume van de 

witte stofafwijkingen hing samen met een verhoogd risico op overlijden ten gevolge van 

vasculair lijden (per ml toename, HR=1.03, 95% CI 1.01 tot 1.05) en een herseninfarct (hoog-

ste quintiel witte stofafwijkingvolume, HR=2.6, 1.3 tot 4.9). Ook patiënten met lacunaire 

infarcten (n=229) hadden een hoger risico op overlijden ten gevolge van vasculair lijden 

(HR=2.6, 95% CI 1.4 tot 4.9), maar ook ten gevolge van niet-vasculair lijden (HR=2.7, 95% CI 

1.3 tot 5.3). Deze resultaten laten zien dat patiënten met witte stofafwijkingen en lacunaire 

infarcten verhoogde morbiditeit en mortaliteit hebben, ongeacht atherosclerotisch lijden, 

en dat deze risico’s verschillen per radiologische marker.

Witte stofafwijkingen zijn de meest gebruikte markers voor ‘cerebral small vessel disease’ 

en komen voor bij het overgrote deel van de bevolking. Het is bekend dat mensen met 

witte stofafwijkingen cognitief slechter kunnen functioneren, maar er is weinig bekend 

over de daadwerkelijke grootte van deze effecten op specifieke cognitieve functies. Ook 

is onbekend in hoeverre toename van deze afwijkingen over tijd en anatomische locatie 

bijdragen aan dit effect. Hoofdstuk 6 is een meta-analyse waarin de effecten van witte 

stofafwijkingen op cognitie op een rij worden gezet, met bijzondere aandacht voor toename 

en anatomische locatie. Er werden in totaal 23 cross-sectionele (n=8585) en 14 longitudinale 

studies (n=7731) geïncludeerd. Een formele meta-analyse was mogelijk met 33 van deze 

37 studies. In tegenstelling tot de gangbare hypothese dat witte stofafwijkingen vooral 

stoornissen in snelheid van informatieverwerking en executieve functies veroorzaken, werd 

gezien dat aanwezigheid van witte stofafwijkingen significant gecorreleerd was met aan-

wezigheid van lichte cognitieve tekorten in alle onderzochte cognitieve domeinen (overall 

effect size r=-0.10, 95% CI -0.13 tot -0.08) en met toename van cognitieve achteruitgang 

in alle domeinen (overall effect size r=-0.10, 95% CI -0.13 tot -0.05). Toename van witte 

stofafwijkingen was geassocieerd met de grootste toename van cognitieve achteruitgang 

(overall effect size -0.16, 95% CI -0.27 tot -0.09), vooral voor de domeinen intelligentie en 

executief functioneren. De resultaten van de meta-analyse laten zien dat, ondanks het feit 

dat de effecten op cognitie relatief klein zijn, witte stofafwijkingen niet irrelevant zijn, alle 

cognitieve functies kunnen aantasten en vooral schadelijk zijn als ze toenemen over de tijd.

Hersenatrofie is herhaaldelijk in verband gebracht met cognitieve stoornissen en dementie 

en heeft een mogelijke mediërende functie in de relatie tussen ‘cerebral small vessel disease’ 

en cognitieve achteruitgang. In hoofdstuk 7 onderzochten we in een groep patiënten 

(gemiddelde leeftijd 57±9 jaar) zonder grote infarcten of ernst en toename van witte stof-

afwijkingen en lacunaire infarcten geassocieerd waren met toename van atrofie. Totaal 

hersenvolume, corticaal grijze stofvolume en ventrikelvolume werden geautomatiseerd 
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gemeten als benadering voor respectievelijk globale hersenatrofie, corticale hersenatrofie 

en subcorticale hersenatrofie. Patiënten met meer periventriculaire witte stofafwijkingen 

hadden een significant grotere afname van corticaal grijze stofvolume (B=-1.73%, 95%CI 

-3.15% tot -0.30%, per 1% vermeerdering witte stofafwijkingvolume) en grotere toename 

van ventrikelvolume (B=0.12%, 95% CI 0.04% tot 0.20%). Toename van witte stofafwijkingen 

zorgde voor een nog grotere afname van corticaal grijze stofvolume (B=-0.45%, 95%CI 

-0.9% tot 0%) en nog grotere toename van ventrikelvolume (B=0.15%, 95% CI 0.1% tot 

0.2%). Aanwezigheid van lacunaire infarcten was juist geassocieerd met groter afname in 

totaal hersenvolume (B=-0.25%, 95% CI -0.49% tot -0.01%). Toename van lacunaire infarc-

ten zorgde voor een grotere afname in totaal hersenvolume (B=-0.30%, 95% CI -0.59% tot 

-0.01%) en corticaal grijze stofvolume (B=-0.81%, 95% CI -1.43% tot -0.20%). Deze resultaten 

suggereren dat witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten waarschijnlijk hersenatrofie 

veroorzaken, maar mogelijk op andere anatomische locaties.

Het laatste deel van het proefschrift onderzocht verschillen in etiologie van witte stofafwij-

kingen en lacunaire infarcten, op basis van hun anatomische locatie en vascularisatiegebied. 

In hoofdstuk 8 werd 7 Tesla MRI gebruikt om de mogelijke perivasculaire verdeling van witte 

stofafwijkingen te onderzoeken. Er werden 232 witte stofafwijkingen geteld bij 13 patiënten 

die maximaal 7 dagen eerder een lacunair infarct doormaakten. In bijna driekwart (69.8%) 

van alle witte stofafwijkingen werd een bloedvat gezien. Deze bloedvaten kwamen vaker 

voor in periventriculaire witte stofafwijkingen dan in diepe witte stofafwijkingen (88.4% 

vs. 56.9%, p≤0.0001). In meer dan de helft (55.6%) van alle witte stofafwijkingen werd een 

kleine vene gezien. Ook deze venen kwamen vaker voor in periventriculaire witte stofaf-

wijkingen dan in diepe witte stofafwijkingen (79.3% vs. 39.5%, p≤0.001). De uitkomsten 

van deze studie suggereren dat witte stofafwijkingen gerelateerd zijn aan vaatschade en 

suggereren dat zowel arteriolen als venen betrokken zijn bij de aanwezigheid van witte 

stofafwijkingen, mogelijk afhankelijk van de anatomisch locatie.

Er zijn aanwijzingen dat lacunaire infarcten ook kunnen verschillen wat betreft hun etio-

logie, en ook hier is mogelijk hun anatomische locatie een aanwijzing. Lacunaire infarcten 

op verschillende anatomische locaties zouden van elkaar kunnen verschillen wat betreft 

hun risicofactoren. Hoofdstuk 9 rapporteert de verschillende vasculaire risicofactoren die 

betrokken zijn bij het ontstaan van nieuwe lacunaire infarcten in de diepe witte stof en de ba-

sale kernen. Wij onderzochten de associatie tussen vasculaire risicofactoren en het ontstaan 

van nieuwe lacunaire infarcten in de diepe witte stof en de basale kernen in 669 patiënten 

(gemiddelde leeftijd 57±9 jaar) van het SMART-MR cohort. Gedurende de follow-up werden 

68 nieuwe lacunaire infarcten in de diepe witte stof en 66 nieuwe lacunaire infarcten in de 
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basale kernen geteld. Patiënten met een hogere leeftijd, voorgeschiedenis van beroerte 

en hoger witte stofafwijking volume op baseline hadden een verhoogd risico op nieuwe 

lacunaire infarcten in zowel de diep witte stof als basale kernen. Hyperhomocysteïnemie 

was de enige risicofactor die daarnaast geassocieerd was met een hoger risico op lacunaire 

infarcten in de basale kernen (RR=2.0, 95% CI 1.0 tot 4.2). Significante carotisstenose (>70%), 

roken, hypertensie en toename van witte stofafwijkingen waren geassocieerd met een 

verhoogd risico op nieuwe lacunaire infarcten in de diepe witte stof. Deze resultaten laten 

zien dat de risicofactoren voor lacunaire infarcten inderdaad verschillen en ondersteunen 

de gedachte dat er meerdere typen lacunaire infarcten zijn.

Verminderde nierfunctie hangt samen met ‘cerebral small vessel disease’, waarschijnlijk 

omdat ook de nieren aangedaan kunnen zijn door schade aan de kleine vaatjes in de nie-

ren. Er wordt echter ook geopperd dat nierfunctie een oorzaak van ‘cerebral small vessel 

disease’ kan zijn, mogelijk door verminderde klaring van potentieel giftige metabolieten. In 

hoofdstuk 10 wordt daarom het longitudinale verband onderzocht tussen nierfunctie en 

toename van witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten. Betere klaring (betere nierfunctie) 

was geassocieerd met lager volume van witte stofafwijkingen (per 10 ml/min, B=-0.04%, 

95% CI -0.06% tot -0.01%), maar er was geen samenhang tussen nierfunctie en toename 

van witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten. De resultaten van de studie ondersteunen 

hiermee niet de hypothese van gestoorde nierfunctie als oorzakelijke factor voor ‘cerebral 

small vessel disease’, althans niet bij patiënten met relatief goede nierfuncties. Dit sugge-

reert, net als hoofdstuk 4, dat verminderde nierfunctie waarschijnlijk gezien moet worden 

als eindorgaanschade in een gegeneraliseerde kleine-vaatjesziekte, waar ‘cerebral small 

vessel disease’ ook onderdeel van is.

Concluderend kan gesteld worden dat homocysteïne waarschijnlijk betrokken is bij de ont-

wikkeling van een gegeneraliseerde kleine-vaatjesziekte, waarbij zowel ‘cerebral small vessel 

disease’ als verminderde nierfunctie kan ontstaan. Bovendien zijn verhoogde homocyste-

inespiegels geassocieerd met verminderd cognitief functioneren, al dan niet gemedieerd 

door ‘cerebral small vessel disease’. Homocysteïne is daarom een interessante kandidaat 

voor toekomstige therapeutische studies met het oog op vertraging van ‘cerebral small 

vessel disease’. Het vinden van therapie is noodzakelijk, aangezien witte stofafwijkingen en 

lacunaire infarcten een verhoogde morbiditeit en mortaliteit met zich meebrengen. Witte 

stofafwijkingen zijn alomtegenwoordig en hebben effect op meer cognitieve functies dan 

eerder gedacht. Patiënten met toename van deze afwijkingen zijn het meest kwetsbaar, en 

daarom is het essentieel om deze patiënten zo snel mogelijk te identificeren. Toekomstig 

onderzoek moet zich daarom richten op vroege identificatie van deze patiënten. Hoewel 
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witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten beiden worden gebruikt als markers voor 

‘cerebral small vessel disease’, verschillen ze van elkaar wat betreft hun gevolgen. Ter ver-

heldering kunnen in toekomstige studies eigenschappen als anatomische locatie vermeld 

worden, aangezien er waarschijnlijk belangrijke etiologische verschillen zijn.




