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Het doel van dit proefschrift was om de betrouwbaarheid van neu-
ropsychologisch onderzoek te vergroten, door de normatieve verge-
lijkingsprocedure te verbeteren. Het eerste doel was om multivariate
normatieve vergelijkingen mogelijk te maken, die het hele profiel van
een patiënt toetsen. Het tweede doel was om normatieve vergelijkin-
gen mogelijk te maken die gecorrigeerd zijn voor leeftijd, sekse en
opleiding. Er waren twee voorwaarden voor het behalen van deze
doelen. In de eerste plaats moest er een normatieve database worden
opgesteld met veel, demografisch diverse, gezonde deelnemers. Daar-
naast moesten er statistische methodes ontwikkeld worden voor het
maken van multivariate normatieve vergelijkingen met deze norma-
tieve database. Deze statistische methoden vormden het onderwerp
van dit proefschrift. In hoofdstuk twee hebben we beschreven hoe een
geaggregeerde normatieve database kan worden gebouwd door data
van gezonde personen uit meerdere studies te combineren. Deze men-
sen kunnen hebben deelgenomen als proefpersonen in een controle-
groep in een klinische studie, of kunnen hebben meegedaan aan een
groot bevolkingsonderzoek. Door veel van zulke groepen te combine-
ren, kunnen veel data van verschillende neuropsychologische taken
worden verzameld. De procedures werden gestandaardiseerd voor de
verschillende tests. Dit hield twee procedures in voor het opschonen
van de data. Ten eerste werden waarden verwijderd die buiten een
vooraf gedefinieerd bereik van toelaatbare scores lagen dat vooraf
was vastgesteld op basis van klinische expertise. Ten tweede werden
waarden verwijderd die zeer onwaarschijnlijk waren gegeven de leef-
tijd, sekse en opleiding van de deelnemers. Om te bepalen welke
demografische variabelen zouden worden gebruikt in de demogra-
fische correcties, werd gebruik gemaakt van het Akaike Informatie
Criterium. Om gebruik te kunnen maken van parametrische statistiek
zoals parametrische normatieve vergelijkingen, zouden scores ideali-
ter normaal verdeeld zijn, of getransformeerd moeten worden zodat
zij normaal verdeeld zijn. Voor de selectie van de macht tot waar de
data moesten worden verheven opdat deze normaal verdeeld waren,
hebben wij gebruikgemaakt van de Box-Cox procedure (Box & Cox,
1964). Tot slot wordt de inhoud van de ANDI-database ook in dit
hoofdstuk beschreven.

In hoofdstuk drie hebben we beschreven hoe met een geaggre-
geerde database multivariate normatieve vergelijkingen kunnen wor-
den gemaakt. Hiervoor is een model nodig dat bestaat uit drie ge-
deelten. Ten eerste was er om demografische correcties uit te kunnen
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voeren voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau een regressiemodel
nodig, om regressiecoëfficiënten te kunnen schatten voor deze drie
demografische variabelen. Ten tweede zouden er verschillen kunnen
bestaan tussen studies in de scores die gezonde proefpersonen beha-
len, bijvoorbeeld door verschillen tussen studies in hoe de steekproef
geselecteerd was, of hoe de testen werden afgenomen. Daarom was
een multilevel model nodig, om de verschillen tussen studies te mo-
delleren. Ten derde houden multivariate normatieve vergelijkingen
rekening met de relaties tussen scores op verschillende tests. Om de
covariantie tussen scores te schatten was een multivariaat model no-
dig. Om deze onderdelen samen te voegen, werd een multivariaat
multilevel regressiemodel geformuleerd. Dit multivariate multilevel
regressiemodel heeft als bijkomend voordeel dat het ook kan wor-
den toegepast wanneer er ontbrekende waardes zijn binnen de test-
variabelen. Vanwege de geaggregeerde structuur van de database is
een grote hoeveelheid ontbrekende waardes te verwachten, omdat
tests die niet zijn afgenomen in een bepaalde studie alleen maar ont-
brekende waardes hebben voor de deelnemers in deze studie. Met
behulp van het multivariate multilevel regressiemodel kunnen alle
componenten die nodig zijn voor multivariate normatieve vergelijkin-
gen worden geschat: de demografisch gecorrigeerde gemiddelden, de
varianties en de covarianties. In een simulatiestudie werden de pres-
taties van de multivariate normatieve vergelijkingenprocedure geëva-
lueerd, met verschillende hoeveelheden ontbrekende waardes en tus-
senstudievariantie. Gevonden werd dat hoewel het model kan wor-
den toegepast met ontbrekende waardes, dit niet mogelijk is als er
ontbrekende overlap is tussen tests. Dit probleem wordt behandeld
in hoofdstuk vier.

In hoofdstuk vier hebben we beschreven hoe het model uit hoofd-
stuk drie kan worden uitgebreid om ontbrekende overlap tussen tests
op te vangen. Er ontbreekt overlap tussen twee tests als de combinatie
van deze twee tests nooit is afgenomen in een van de studies die zijn
opgenomen in de database. Dit maakt het onmogelijk om de covarian-
tie tussen deze twee tests direct te schatten. In dit hoofdstuk worden
twee methoden behandeld die dit probleem zouden kunnen oplossen.
De eerste is multipele imputatie, waarmee waardes worden ingevuld
voor elke ontbrekende waarde. Met deze ingevulde waardes kan de
covariantie op een eenvoudige manier worden geschat. De tweede is
een factormodelbenadering, waarbij een model voor de covariantie-
structuur wordt geschat. Dit model gaat ervan uit dat de covariantie
tussen tests kan worden beschreven door middel van de afhankelijk-
heid van deze tests op eenzelfde latente variabele. In een simulatieon-
derzoek werden de twee methoden vergeleken. De multipele imputa-
tiebenadering houdt het aantal fout-positieven onder controle, maar
vanwege onderschatting van de covariantie tussen tests is zij minder
gevoelig voor het detecteren van daadwerkelijke afwijkingen dan de
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factormodelbenadering. Een vereiste voor de factormodelbenadering
is de geschiktheid van het factormodel voor de data. Als het factor-
model niet past neemt het aantal fout-positieven toe. Daarom moet
een factormodel voor neuropsychologische tests worden vastgesteld
voordat deze benadering kan worden toegepast. Dit probleem wordt
in hoofdstuk vijf behandeld.

In hoofdstuk vijf wordt, in twee studies, vergeleken hoe verschil-
lende factormodellen voor neuropsychologische tests passen. Voor de
eerste studie, een meta-analyse, zijn de correlatiematrices van neuro-
psychologische tests opgevraagd van gepubliceerde studies. De cor-
relatie van de testscores met demografische variabelen werd uit de
correlatie tussen tests verwijderd. Vervolgens zijn de correlatiematri-
ces samengevoegd in een enkele correlatiematrix, waarop factormo-
dellen kunnen worden gepast. In de tweede studie zijn factormodel-
len gepast op demografisch gecorrigeerde data uit de ANDI-database.
In beide studies wordt door middel van modelvergelijkingen aange-
toond dat het Cattell-Horn-Carroll-model zoals aangepast door Jews-
bury et al. (2016) het beste past. Dit model is oorspronkelijk ontwik-
keld in intelligentieonderzoek. Het verdeelt het cognitief functioneren
zoals gemeten door neuropsychologische tests in domeinen van "Ver-
worven kennis of gekristalliseerde vaardigheid", "Verwerkingssnel-
heid", "Encoderen en ophalen bij langetermijngeheugen", "Werkge-
heugen", en "Woordfluency". Dit is in tegenstelling tot andere model-
len die cognitief functioneren verdelen in domeinen van "Aandacht",
"Executief functionerenën "Geheugen". Omdat het model van Cattell-
Horn-Carroll goed lijkt te passen op data van gezonde mensen, kan
dit model in ANDI worden gebruikt om de methoden uit hoofdstuk
vier toe te passen.

In hoofdstuk zes worden de in dit proefschrift ontwikkelde metho-
den empirisch getoetst. De ANDI-database en multivariate norma-
tieve vergelijkingen zijn gebruikt in een heranalyse van longitudinale
gegevens van een onderzoek naar de ziekte van Parkinson en demen-
tie (Broeders et al., 2013). Deze data zijn eerder geanalyseerd met
de conventionele (univariate) criteria voor milde cognitieve stoornis-
sen bij de ziekte van Parkinson (PD-MCI, Parkinson’s Disease-Mild
Cognitive Impairment; Litvan et al., 2012). Het doel van de studie
van Broeders et al. (2013) was om te onderzoeken of degenen die
bij de eerste meting aan de PD-MCI-criteria voldeden, op een later
meetmoment dementie zouden hebben ontwikkeld. In dit hoofdstuk
werden de resultaten van deze studie vergeleken met resultaten ver-
kregen met de ANDI-database. Ten eerste leverde de toepassing van
de univariate PD-MCI-criteria met de ANDI-database voorzichtiger
resultaten op dan het eerdere onderzoek: bij minder patiënten werd
een milde cognitieve stoornis vastgesteld. Dit was het geval bij zowel
patiënten die later dementie ontwikkelden als bij patiënten die geen
dementie ontwikkelden. Ten tweede blijken multivariate normatieve
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vergelijkingen met de ANDI-database betere voorspellingen te bieden
dan de conventionele PD-MCI-criteria: ze zijn zowel meer sensitief als
meer specifiek in het voorspellen van wie dementie ontwikkelt. Dit
wijst erop dat de hier beschreven methoden nuttig zijn bij het verbe-
teren van neuropsychologisch onderzoek.

In hoofdstuk zeven keren we terug naar het probleem van het ge-
bruik van univariate normatieve vergelijkingen in de klinische neu-
ropsychologie. Als er geen correctie wordt gebruikt en er veel uni-
variate normatieve vergelijkingen worden uitgevoerd voor veel ver-
schillende testvariabelen, neemt het aantal keren toe dat cognitie bij
gezonde mensen ook als afwijkend wordt beschouwd. Dit houdt in
dat er een verhoogd fout-positievenpercentage bestaat voor een groep
statistische toetsen. Dit kan hebben bijgedragen aan de lagere specifi-
citeit voor de PD-MCI-criteria in hoofdstuk zes. Om voor dit toegeno-
men fout-positievenpercentage te corrigeren, zijn correctiemethoden
ontwikkeld. Een correctiemethode die in de wetenschap veel wordt
gebruikt, maar niet zozeer in de klinische praktijk, is de Bonferroni-
correctie. Deze correctie verlaagt het aantal fout-positieven, maar kan
de kans schaden dat daadwerkelijke afwijkingen worden opgespoord.
In dit hoofdstuk worden verfijndere correctiemethoden besproken
en vergeleken in een simulatieonderzoek, specifiek voor de situatie
waarin patiënten worden vergeleken met een geaggregeerde database.
Een nieuwe stapsgewijze methode presteerde in veel gevallen beter
dan de Bonferroni-correctie bij het detecteren van stoornissen, maar
vertoonde wel een toename van fout-positieven als veel data ontbra-
ken. Daarom is het te vroeg om één van de methoden als de beste
aan te wijzen.

Dit proefschrift ging gepaard met de bouw van de ANDI-database
en -website. Voor dit project hebben onderzoeksgroepen uit Neder-
land en België ruimhartig data geschonken van 27.000 deelnemers. In
het ANDI-project zijn de methodes gebruikt die zijn beschreven in
hoofdstuk twee en drie. De website zal nog worden uitgebreid met
de methode die in hoofdstuk vier is beschreven, gebruikmakend van
het model dat in hoofdstuk vijf is beschreven.




