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Nederlandse samenvatting (Dutch summary) 

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond en de rationale van dit proefschrift. Dementie is een 

aandoening die wordt gekenmerkt door cognitieverlies (minder goed denken en onthouden), vaak 

veroorzaakt door ongeneeslijke ziekten aan de hersenen. Dementie komt voornamelijk voor op latere 

leeftijd en zal, met de toenemende levensverwachting wereldwijd, naar verwachting de komende 

decennia een steeds zwaardere last leggen op de maatschappij. De ontwikkeling van manieren om 

dementie te behandelen of te voorkomen heeft dan ook een hoge prioriteit. Naast hoge leeftijd en 

genetische factoren zijn cardiovasculaire risicofactoren (roken, hoge bloeddruk, overgewicht etc.) de 

belangrijkste risicofactoren voor dementie. Er wordt gedacht dat ongeveer 30% van alle dementie 

gevallen is toe te schrijven aan risicofactoren die in principe behandelbaar zijn. Onderzoek naar het 

behandelen van deze risicofactoren om dementie te voorkomen heeft echter gemengde resultaten 

opgeleverd. Sommige studies vinden geen effect, anderen rapporteren kleine positieve effecten, 

hoofdzakelijk op cognitieve test scores. De relevantie van deze bevindingen voor daadwerkelijke 

dementie-preventie is onduidelijk.  

Cognitieve klachten komen vaak voor bij ouderen en zijn slechts bij een minderheid gerelateerd aan 

beginnende dementie. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar dementie richt zich daarom op 

de ontwikkeling van methoden om patiënten te herkennen die later daadwerkelijk dementie zullen 

ontwikkelen. Soms worden afwijkingen die zichtbaar zijn op MRI scans van de hersenen gebruikt als 

indicator voor een verhoogd risico op dementie. Een belangrijke groep van deze afwijkingen wordt 

toegeschreven aan cerebrovasculaire schade. De meest gebruikte hiervan zijn zogenaamde “witte 

stofafwijkingen” en “lacunaire infarcten”. Hoewel beide samenhangen met een groter risico op 

cognitieve achteruitgang zijn ze daarvoor niet erg specifiek. 

Vroege symptomen anders dan cognitieve klachten zouden ook aanwijzingen kunnen zijn voor een 

verhoogd dementie risico. Behalve cognitieve stoornissen komen bij dementie ook vaak 

neuropsychiatrische symptomen voor die zich uiten als veranderingen in gedrag en stemming. Een van 

deze symptomen is apathie, dat veel voorkomt bij mensen met dementie maar ook bij ogenschijnlijk 

gezonde thuiswonende ouderen. Onderzoek suggereert dat apathiesymptomen mogelijk een vasculaire 

oorzaak hebben en dat mensen met deze symptomen mogelijk een verhoogd risico hebben op het 

ontwikkelen van dementie. De relatie tussen dementie, vasculaire ziekte en apathie vormen het thema 

van dit proefschrift. 

Het grootste deel van het onderzoek in dit proefschrift is uitgevoerd in het kader van het PREventie 

van Dementie door Intensieve Vasculare zorg (preDIVA) onderzoek, dat wordt beschreven in 

hoofdstuk 2. PreDIVA is een pragmatische, cluster gerandomiseerde trial, met geblindeerde bepaling 

van de hoofduitkomsten. In het preDIVA onderzoek werd een interventie onderzocht waarbij 6 tot 8 

jaar lang elke vier maanden cardiovasculaire risicofactoren werden geëvalueerd en behandeld door een 
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praktijkondersteuner. Het effect van deze interventie op het voorkomen van dementie bij 

thuiswonende ouderen tussen 70 en 78 jaar werd vergeleken met de standaardbehandeling in de 

huisartsenpraktijk. Het al of niet ontstaan van dementie tijdens onderzoek kon achterhaald worden bij 

3454/3526 deelnemers (98%) na een mediane follow-up van 6.7 jaar (21.341 persoonsjaren). Hoewel de 

interventie effectief was wat betreft het behandelen van hypertensie bleek er geen verschil te zijn tussen 

de interventie- en controlegroep wat betreft nieuwe gevallen van dementie (6.5% vs 7.0%, hazard ratio: 

0.92, 95% betrouwbaarheidsinterval [95%BI]: 0.71-1.19, p=0.54). Er waren ook geen verschillen met 

betrekking op het voorkomen van functionele beperkingen in het dagelijks leven, hart- en vaatziekten 

of overlijden. Potentieel was de interventie effectiever bij deelnemers met hypertensie en deelnemers 

die zich strikt hielden aan de interventie, maar de studie had niet voldoende statistisch 

onderscheidingsvermogen om dit significant aan te kunnen tonen. Een mogelijke verklaring voor het 

gebrek aan effect op de belangrijkste studie uitkomstmaten zou kunnen zijn dat het contrast dat kon 

worden bewerkstelligd tussen de controle en de interventiegroep beperkt werd door het matige 

cardiovasculaire risico van de deelnemers aan het begin van de studie, de tweejaarlijkse screening op 

cardiovasculaire risicofactoren die in beide groepen plaatsvond, en de hoge standaard van de normale 

zorg in Nederland die werd gegeven aan de controlegroep. 

In hoofdstuk 3 is het effect onderzocht van de preDIVA interventie op de toename van witte 

stofafwijkingen en lacunaire infarcten, als indicatoren van cerebrovasculaire schade, in de loop van 3 

jaar gedurende de studie, bij een subgroep van 126 deelnemers met een hoge systolische bloeddruk 

(  aan het begin van het onderzoek. Ondanks dat er positieve effecten werden gevonden 

op bloeddruk en dyslipidemie was er geen effect op de toename van het volume van witte 

stofafwijkingen (gecorrigeerd gemiddeld verschil: -0.08 ml/jaar, 95%BI=-0.30;0.15, p=0.50). Nieuwe 

lacunaire infarcten kwamen te weinig voor om als betrouwbare uitkomstmaat te gebruiken. Sub-

analyses suggereerden dat behandeling van cardiovasculaire risicofactoren wel effectief zou kunnen zijn 

bij deelnemers met veel witte stof afwijkingen en dat, met onderzoeksbevindingen van andere studies 

meegewogen, specifieke typen antihypertensiva een ander effect zouden kunnen hebben op de toename 

van witte stofafwijkingen. 

In hoofdstuk 4 werd de haalbaarheid onderzocht van het identificeren van microinfarcten als 

potentieel meer betrouwbare kenmerken van cerebrovasculaire schade en een verhoogd risico op 

dementie in vergelijking met witte stofafwijkingen en lacunaire infarcten. Hiervoor werden de MRI’s en 

gegevens van 194 preDIVA deelnemers aan het begin van de MRI studie gebruikt. Hoewel het mogelijk 

bleek microinfarcten op te sporen en die te relateren aan cardiovasculaire risicofactoren en witte 

stofafwijkingen, bleek het proces zo arbeidsintensief en de prevalentie van microinfarcten (6%) zo 

beperkt, dat longitudinale analyse van het effect van de preDIVA interventie op het voorkomen van 

nieuwe microinfarcten niet haalbaar was. Desondanks was het in kaart brengen van microinfarcten met 
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behulp van de toegepaste MRI techniek waardevol omdat het aanwijzingen gaf dat bestudering van 

microinfarcten op grote schaal in prospectieve studies met relatief eenvoudige MRI technieken 

mogelijk is. 

In hoofdstuk 5 werden gegevens van 185 MRI deelnemers gebruikt om de haalbaarheid te evalueren 

van het meten van de bloedstroom in grijze en witte stof van de hersenen en om te onderzoeken hoe 

deze bloedstromen zich verhouden tot de hoeveelheid witte stofafwijkingen. De verhouding van 

bloedstroomwaarden in de grijze stof, witte stof en ter plaatse van witte stofafwijkingen waren 

vergelijkbaar met gegevens in de literatuur, wat suggereert dat dergelijke perfusiemetingen mogelijk zijn 

met de gebruikte MRI technieken. De bloedstroom in de grijze en witte stof was niet gerelateerd aan 

het volume witte stofafwijkingen, behalve dat een groter volume witte stofafwijkingen geassocieerd was 

met lagere waarden voor de bloedstroom op de plaats van de afwijkingen zelf. Daarnaast werd ook een 

associatie gevonden tussen het volume witte stofafwijkingen en de tijd die het bloed nodig had om van 

de vaten in de hals door te stromen naar de kleine arteriolen die de microvasculaire boedtoevoer in de 

hersenen reguleren. Mogelijk is deze tijd geschikt als indicator voor cerebrovasculaire schade. 

Concluderend suggereerden de bevindingen van de studie dat witte stofafwijkingen bij ouderen met 

hypertensie te maken hebben met lokale microvasculaire veranderingen en niet zo zeer worden 

veroorzaakt door een algemeen te lage cerebrale bloedstroom. 

 

Het tweede deel van dit proefschrift is gericht op de relatie tussen vasculaire factoren en apathie. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een systematisch literatuuroverzicht met meta-analyse van observationele 

studies naar de prevalentie, klinische verschijnselen en gevolgen van apathie na een beroerte, en de 

medicamenteuze behandelingsmogelijkheden. Er werd geschat dat apathie voorkomt bij ongeveer een 

op drie mensen na een beroerte. De prevalentie lijkt afhankelijk te zijn van het meetinstrument dat 

wordt gebruikt om apathie te diagnosticeren en van wie het betreffende instrument invult (patiënt, een 

verzorger of een clinicus). Patiënten met apathie waren over het algemeen ouder, vaker vrouw en 

hadden lagere cognitieve (Mini Mental-State Examination [MMSE]) scores. Hoewel patiënten met 

apathie ongeveer twee keer zo vaak aan een depressie leden als patiënten zonder apathie had 60% 

apathie zonder depressie. Dit bevestigt dat apathie een belangrijk op zichzelf staand syndroom is. 

Hoewel er geen studies waren die belangrijke aanwijzingen levereden dat effectieve behandeling van 

apathie mogelijk is, zou betere herkenning in de praktijk een positief effect kunnen hebben op de 

revalidatie en zou het ineffectieve, onnodige behandeling met antidepressiva kunnen voorkomen. 

Naast dat apathie vaak voorkomt na een beroerte suggereert de wetenschappelijke literatuur dat zowel 

een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten als het ontstaan van nieuwe hart- en vaatziekten vaker 

voorkomt bij mensen met apathie. In hoofdstuk 7 werd de onafhankelijke relatie tussen apathie en het 

voorkomen van mortaliteit, myocardinfarct en beroerte bevestigd met behulp van een meta-analyse van 
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individuele patiënt gegevens uit 21 studies wereldwijd, die met behulp van een systematische 

verkenning van de literatuur werden gevonden. Bij thuiswonende ouderen, met en zonder 

voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, was er een ‘dosis-effect’ relatie tussen een groter aantal 

apathie symptomen en een verhoogd risico op een myocardinfarct, beroerte en mortaliteit, 

onafhankelijk van eventuele depressieve symptomen. Deze bevindingen onderstrepen het klinische 

belang van de herkenning van apathie, onafhankelijk van depressieve symptomen. 

Samen met andere onderzoeksbevindingen uit de wetenschappelijke literatuur leverden de voorgaande 

onderzoeken aanwijzingen dat apathie een uiting zou kunnen zijn van onderliggende, verder 

subklinische, (vasculaire) hersenschade. In hoofdstuk 8 werd er gebruik gemaakt van de gegevens van 

3427 preDIVA deelnemers, om te onderzoeken of thuiswonende ouderen met apathie symptomen aan 

het begin van de studie een groter risico hadden op het ontwikkelen van dementie tijdens de studie en 

of apathie daarmee mogelijk een belangrijk prodromaal symptoom van dementie zou kunnen zijn. In 

totaal werden 3 apathie symptomen en 12 depressieve symptomen gemeten. Voor elk extra apathie 

symptoom aan het begin van de studie nam het relatieve risico op het later ontwikkelen van dementie 

met ongeveer 25% toe, onafhankelijk van depressieve symptomen, leeftijd, geslacht, cognitieve 

(MMSE) score, handicap en voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, inclusief beroerte. Depressieve 

symptomen waren ook geassocieerd met een hoger risico op dementie (ongeveer 12% per symptoom) 

maar niet in het volledig gecorrigeerde statistische model, en ook niet als geheugenklachten niet werden 

meegerekend als symptoom van depressie. De conclusie werd getrokken dat apathie en depressie 

symptomen bij thuiswonende ouderen onafhankelijk geassocieerd zijn met een hoger risico op het 

ontwikkelen van dementie, hoewel de gevonden statistische relatie tussen depressieve symptomen en 

dementie risico mogelijk volledig is toe te schrijven aan de interpretatie van geheugenklachten als 

depressief symptoom. Mogelijk zijn apathie symptomen prodromale verschijnselen van dementie en 

daarmee bruikbaar in de klinische praktijk om mensen met een verhoogd risico op dementie te 

identificeren. 

Hoofdstuk 9 behandelt de relatie tussen een cluster neuropsychiatrische symptomen, waaronder 

apathie, waarvan gedacht wordt dat ze gerelateerd zijn aan een tekort aan cholinerge stimulatie 

(cholinerge deficiëntie), en cerebrovasculaire schade aan de corticale cholinerge projecties vanuit de 

nucleus basalis van Meynert. Met behulp van MRI gegevens van 87 geheugenkliniek patiënten werd een 

atlas van deze projecties gemaakt met behulp van “diffusion tensor imaging” en “tractografie”. Schade 

aan de witte stof ter plaatse van de gereconstrueerde projecties was specifiek geassocieerd met het 

genoemde cluster symptomen en niet met andere neuropsychiatrische symptomen. Er was geen relatie 

tussen het cluster symptomen en de hoeveelheid witte stofafwijkingen die de projecties doorkruisten. 

Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat schade aan deze cholinerge projecties mogelijk leidt 

tot een specifiek gedragssyndroom bij dementie maar niet dat deze schade wordt veroorzaakt door 
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cerebrovasculaire witte stofafwijkingen. Als bijkomende bevinding werd er een trend gevonden die 

wees op een hogere mortaliteit bij patiënten met meer schade aan de witte stof in de onderzochte 

projecties. De bevindingen van deze studie zouden bruikbaar kunnen zijn bij het identificeren van 

patiënten die mogelijk baat zouden hebben bij behandeling met cholinesteraseremmers of patiënten 

met een verhoogd risico op klinische achteruitgang of mortaliteit. 
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