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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Dementie is een verzamelnaam voor hersenaandoeningen, waarbij er sprake is 
van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het ge-
heugen), stemming en gedrag. De verwachting is dat één op de vijf mensen 
een vorm van dementie krijgt, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voor-
komende is (http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/wat-is-dementie.
aspx). Wereldwijd wordt het aantal mensen met dementie geschat op 36 mil-
joen (WHO rapport 2012). In Nederland ligt dit aantal op circa 245.000. In 
2040 zal dit zijn verdubbeld tot tenminste een half miljoen en wereldwijd tot 
115 miljoen (WHO rapport 2012).
 Het doel van de studies opgenomen in dit proefschrift was het verbete-
ren van het neuropsychologisch onderzoek naar klachten die zouden kunnen 
wijzen op (een voorstadium van) dementie. De studiepopulatie bestond uit 
patiënten die waren verwezen naar geheugenpoliklinieken. In tegenstelling tot 
de meeste eerdere studies was onze onderzoeksgroep representatief voor dat 
deel van die populatie dat lastig is te diagnosticeren. Niet alleen hadden onze 
patiënten een breed scala aan cognitieve stoornissen, ook includeerden we pa-
tiënten met lichte psychiatrische co-morbiditeit bij wie dementie differentiaal 
diagnostisch overwogen werd. De specifieke doelen waren: 1) het uitbreiden 
van het onderzoek naar de bruikbaarheid van symptoomvaliditeitstests (SVT’s) 
in een geheugenkliniek populatie, en 2) het onderzoeken van de relaties tussen 
hersenstructuren en cognitieve vaardigheden als functie van optimaal en su-
boptimaal presteren.
 In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven en wordt de pro-
bleemstelling uiteengezet. Oudere patiënten met cognitieve klachten zoals 
vergeetachtigheid, concentratieproblemen of woordvindingsproblemen en/of 
gedragsveranderingen zoals somberheid, verhoogde prikkelbaarheid, of apathie 
worden veelal verwezen naar geheugenpoliklinieken voor diagnostiek en be-
handeling. De vraag die dan over het algemeen centraal staat is of de klachten 
worden veroorzaakt door een (voorstadium van) dementie dan wel door een 
depressie of een ander functioneel-psychiatrisch probleem. Bij veel patiënten 
is, in het beginstadium, echter vaak moeilijk vast te stellen (of onderscheid te 
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maken tussen) om welke van deze twee etiologieën het gaat. Een compliceren-
de factor is dat dementie niet alleen geassocieerd is met cognitieve stoornissen, 
maar ook met emotionele en gedragsveranderingen. Omgekeerd gaan functi-
oneel-psychiatrische aandoeningen vaak gepaard met cognitieve klachten en 
(lichte) cognitieve stoornissen. Deze co-morbiditeit veroorzaakt frequente mis-
classificatie (Steffens et al., 2006).
 De term mild cognitive impairment (MCI) wordt vaak gebruikt voor de 
overgangsfase tussen normale cognitieve veroudering en dementie. In de lite-
ratuur worden verschillende definities gehanteerd, maar de meeste onderzoe-
kers en clinici beschrijven MCI als een stadium met subjectieve klachten van 
cognitieve achteruitgang (bij voorkeur bevestigd door een naaste), objecti-
veerbare cognitieve achteruitgang op neuropsychologische tests, behoud van 
premorbide intellectuele vaardigheden, intacte instrumentele activiteiten van 
het dagelijkse leven, zonder dat er sprake is van dementie (Albert et al., 2011; 
Dubois & Albert, 2004; Petersen et al., 1999; Petersen et al., 2001; Petersen, 
2004; Winblad et al., 2004). Bij ongeveer 50% van de MCI patiënten worden 
emotionele of neuropsychiatrische symptomen beschreven zoals depressieve 
klachten, apathie en verhoogde prikkelbaarheid (Feldman et al., 2004; Hwang, 
Masterman, Ortiz, Fairbanks, & Cummings, 2004; Lopez, Becker, & Sweet, 
2005; Lyketsos et al., 2002).
 Uit een groot aantal wetenschappelijke studies is gebleken dat patiën-
ten die voldoen aan de criteria van MCI een sterk verhoogde kans hebben op 
het ontwikkelen van een dementiesyndroom. In het geval van geheugenstoor-
nissen ontwikkelt jaarlijks 10-15% van de MCI patiënten de ziekte van Alzhei-
mer, zodat ongeveer 80% binnen zes jaar een dementiesyndroom ontwikkelt 
 (Petersen et al., 2001; Petersen, 2007). Deze indrukwekkende verwachtingsper-
centages zijn echter verkregen in geselecteerde, relatief ongecompliceerde pa-
tiëntengroepen. In een bredere context is de associatie tussen MCI en het ont-
wikkelen van dementie veel minder eenduidig. Bij sommige MCI patiënten blijft 
het beeld bijvoorbeeld jarenlang stabiel, terwijl de stoornissen bij anderen zelfs 
verdwijnen. (Maioli et al., 2007; Mitchell & Shiri-Feshki, 2009; Visser,  Kester, 
Jolles, & Verhey, 2006). Hoewel deze patiënten dus aanvankelijk voldoen aan 
de criteria voor MCI, is de diagnose MCI in het kader van een voorstadium van 
een dementiesyndroom incorrect omdat hun tijdelijke cognitieve achteruit-
gang waarschijnlijk niet veroorzaakt werd door een neurodegeneratieve hersen-
ziekte.

Anne_brains_proefschrift_2_corr_NOBASE_2.indd   154 24-11-14   14:38



155

Exploring the value of improved neuropsychological examination

Zoals eerder beschreven is er vaak sprake van co-morbiditeit van cognitieve 
achteruitgang en emotioneel-gedragsmatige of psychiatrische symptomen. 
Er zijn echter weinig wetenschappelijke studies die met het gelijktijdig voor-
komen van deze symptomen rekening houden (Steffens et al., 2006). De-
mentie-onderzoekers vermijden het probleem vaak door patiënten met psy-
chiatrische stoornissen te excluderen. Hierdoor zijn de meeste studies naar 
de voorstadia van dementie uitgevoerd met sterk geselecteerde groepen MCI 
patiënten die óf geïsoleerde cognitieve stoornissen hebben óf strikt voldoen 
aan de sterk voorspellende criteria voor conversie van MCI naar dementie. 
Deze methodologische striktheid is misschien vanuit een wetenschappelijk 
oogpunt verantwoord, maar niet representatief voor de klinische praktijk. 
De generaliseerbaarheid van de resultaten naar de populatie patiënten die 
geheugenpoliklinieken bezoekt is hierdoor beperkt. Bovendien, de grens tus-
sen MCI en dementie mag conceptueel bezien beschouwd worden als een 
scherpe lijn, in de klinische werkelijkheid is het echter meer een vloeiende 
overgangsfase die bepaald wordt door het oordeel van clinici over het dage-
lijks functioneren (Forlenza, Diniz, Stella, Teixera, & Gattaz, 2013; Gomar et 
al. 2011; Morris, 2012). Evenzo is er geen duidelijk gedefinieerde grens tussen 
normale veroudering en MCI (Loewenstein et al., 2012). Dus, het is enigszins 
kunstmatig om voor wetenschappelijke doeleinden een strikt gedefinieerde 
MCI categorie af te splitsen van het spectrum van cognitieve stoornissen in 
de populatie geheugenpolikliniek patiënten.  
 Als gevolg van beperkte predictieve validiteit van de MCI diagnose wordt 
er op dit moment veel onderzoek gedaan naar hersenkarakteristieken, gene-
tische factoren en ziekte specifieke lichaamseigen stoffen (biomarkers), die 
van invloed kunnen zijn op de progressie naar dementie (e.g., Allan, Sexton, 
Welchew, & Ebmeier, 2010; Chételat et al., 2012; Drago et al., 2011; Hansson 
et al., 2006; Karas et al., 2004; Thurfjell et al., 2012). Echter, de neuropsycho-
logische methoden op basis waarvan MCI en vergelijkbare diagnoses gesteld 
worden zijn niet onfeilbaar. Deze tekortkoming is waarschijnlijk een belangrij-
ke reden voor de beperkte voorspellende waarde van MCI voor het beloop van 
de cognitieve klachten, maar wordt door veel dementieonderzoekers voor lief 
genomen. Dit is jammer omdat verbetering van deze methoden goed moge-
lijk is en zou moeten worden nagestreefd voordat andere, duurdere en meer 
invasieve methoden worden aangewend.
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Bij het vaststellen van klachten door middel van een neuropsychologisch on-
derzoek is de inzet van de patiënt nodig. Met andere woorden, de uitkomst van 
neuropsychologische taken is afhankelijk van de mate waarin een persoon zich 
mentaal inspant. Als de inspanning niet maximaal is spreken we van onder-
presteren. Er is sprake van onderpresteren wanneer een patiënt minder goed 
presteert dan hij zou hebben gedaan als hij zich in redelijke mate zou hebben 
ingespannen om de taak naar behoren uit te voeren (Schmand & Ponds, 2010). 
Omdat onderpresteren een bedreiging vormt voor de validiteit en betrouw-
baarheid van de testresultaten, is het belangrijk onderpresteerders te detecte-
ren. Een belangrijke detectiemethode hiervoor is de symptoomvaliditeitstest 
(SVT). SVT’s zijn taken waarvan leken denken dat ze een beroep doen op een 
bepaalde cognitieve functie, terwijl ze in feite relatief ongevoelig zijn voor milde 
cognitieve stoornissen en de prestatie vooral beïnvloed wordt door de mate 
van mentale inspanning. Bij dit type tests wordt de onderzochte bijvoorbeeld 
gevraagd, na aanbieding van een reeks stimuli, een herkenningstaak uit te voe-
ren. Een score op zo’n SVT beneden kansniveau duidt op bewust voorwenden 
(malingeren), terwijl een score, die onder een experimenteel gestelde cut-off 
score ligt, wijst op een testprestatie onder het niveau waartoe de patiënt met 
een redelijke inzet feitelijk toe in staat zou moeten zijn (onderpresteren).

De eerste studie in dit proefschrift (hoofdstuk 2) beschrijft een onderzoek naar 
de vergelijkbaarheid van de Engels- en Nederlandstalige versie van de Word Me-
mory Test (WMT; Green, 2003), een veel gebruikte SVT. Daarnaast onderzochten 
we, voor het ontwikkelen van referentiedata, welke demografische variabelen 
van invloed zijn op de prestatie op de conventionele geheugenmaten van deze 
taak. Deze studie werd uitgevoerd bij 115 gezonde Nederlandse en 40 gezonde 
Canadese controlepersonen. De resultaten toonden aan dat de Engelse en Ne-
derlandse versie vergelijkbaar zijn. Zoals verwacht bleek, in de gecombineerde 
onderzoeksgroep, op de conventionele geheugentests een effect van leeftijd en 
opleiding op de scores, vooral op de vrije reproductietaken. De gepresenteerde 
referentiegegevens kunnen houvast bieden bij de interpretatie van WMT scores, 
zowel op de SVT-indices als op de conventionele geheugenmaten.

In hoofdstuk 3 werden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de 
validiteit (specificiteit) van SVT’s, door gebruik te maken van een ‘kind-model’ 
van cognitieve stoornissen op volwassen leeftijd. Deze studie werd uitgevoerd 
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vanuit de veronderstelling dat als de nog niet volledig ontwikkelde cognitieve 
vaardigheden van kinderen voldoende zijn voor een goede prestatie op SVT’s, 
deze taken relatief ongevoelig zijn voor milde cognitieve stoornissen bij vol-
wassenen. We namen een neuropsychologisch onderzoek af bij een groep van 
48 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. De testbatterij bestond uit 
vier verschillende symptoomvaliditeitstests (de Test of Memory Malingering 
(TOMM; Tombaugh, 1996), de WMT (Green, 2003), de Amsterdamse Kor-
te Termijn Geheugentest (AKTG; Schmand & Lindeboom, 2004) en de Word 
Completion Memory Test (WCMT; Hilsabeck & LeCompte, 1997)) en aantal 
neuropsychologische taken. De resultaten lieten zien dat jonge kinderen op 
zowel de WMT als de TOMM een score kunnen behalen boven het afkappunt 
voor onderpresteren. De AKTG lijkt eveneens bruikbaar bij kinderen, mits hun 
leessnelheid ten minste vergelijkbaar is met die van negenjarigen. Geconclu-
deerd werd dat de resultaten van deze studie ondersteuning bieden voor de 
validiteit van drie veel gebruikte SVT’s bij volwassenen met milde cognitieve 
stoornissen. Voor de WCMT werd betoogd dat milde cognitieve stoornissen 
kunnen interfereren met de taak en dat derhalve het afkappunt voor malinge-
ren niet correct is.  

Vervolgens onderzochten we in hoofdstuk 4 in welke mate er sprake was van 
onderpresteren in onze studiegroep van geheugenpolikliniek patiënten en wat 
het effect was van onderpresteren op de relaties tussen geheugenscores en 
atrofie van hersenstructuren. We veronderstelden dat als de cognitieve klach-
ten van patiënten die onderpresteren niet veroorzaakt worden door organische 
factoren, er geen of slechts zwakke relaties bestaan tussen hun abnormale ge-
heugenprestaties en hersenvolume. Daarentegen verwachtten we deze relaties 
wel te vinden bij patiënten die in staat waren optimale inspanning te leveren. 
De resultaten toonden aan dat ongeveer 7% van de patiënten positief scoorde 
op SVT’s, maar dat dit percentage bijna twee keer zo hoog was in de patiënten-
groep jonger dan 65 jaar. Daarnaast vonden we, zoals verwacht, dat de corre-
laties tussen geheugenprestaties en hippocampusvolume tamelijk sterk waren 
bij patiënten die optimaal presteerden, terwijl ze verwaarloosbaar waren in de 
groep onderpresteerders. Laatstgenoemden rapporteerden wel significant va-
ker symptomen van depressie en angst. 
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Hoofdstuk 5 beschrijft de bevindingen van een studie waarin de associaties 
tussen cognitieve stoornissen en regionaal hersenvolume werden onderzocht 
in onze representatieve geheugenpolikliniek populatie. De groep onderpres-
teerders werd hierbij buiten beschouwing gelaten. De belangrijkste bevinding 
van dit onderzoek was dat voor verschillende cognitieve domeinen significante 
correlaties werden gevonden met hersenvolume in ongeveer dezelfde gebie-
den. Deze gebieden waren gelokaliseerd in verschillende delen van de tempo-
raal kwab, in het bijzonder de bilaterale middelste temporale gyri. Daarnaast 
suggereerden onze resultaten dat associaties met hersenvolumes in de bilate-
rale middelste temporale lobben niet specifiek zijn voor verschillende cognitie-
ve domeinen, maar eerder een algemene relatie tussen het verlies van hersen-
volume en de ernst van de cognitieve functiestoornissen lijken te reflecteren. 
De meeste associaties verdwenen als ze werden gecorrigeerd voor de invloed 
van de geheugenstoornissen. Echter, geheugenstoornissen bleven specifiek ge-
relateerd aan verlies van hersenvolume in de linker hippocampus, ook als werd 
gecorrigeerd voor variantie in andere domeinen.

In hoofdstuk 6 wordt een longitudinale studie gepresenteerd met als doel 
het onderzoeken van het neuropsychologisch profiel van patiënten met een 
zogenaamd “dementieprofiel” op de WMT. Het dementieprofiel is bedoeld 
om de kans op foutpositieven – patiënten met bonafide cognitieve stoornis-
sen misclassificeren als onderpresteerders – zo gering mogelijk te houden. Het 
dementieprofiel gaat uit van de veronderstelling dat bonafide patiënten die 
dermate ernstige cognitieve stoornissen hebben dat ze niet meer in staat zijn 
boven het afkappunt op de SVT-indices te scores, nog veel slechter presteren 
bij de conventionele geheugensubtests (Green, 2009). De hypothese die in 
ons onderzoek werd getoetst was dat als het dementieprofiel inderdaad bon-
afide geheugenstoornissen weerspiegelt, er overeenkomstige cognitieve func-
tiestoornissen zouden moeten worden gevonden bij neuropsychologisch on-
derzoek. Tevens zou het profiel kunnen bijdragen om conversie naar dementie 
en cognitieve achteruitgang met het voortschrijden van tijd te voorspellen. De 
resultaten wezen uit dat patiënten met dementieprofiel een grote kans hebben 
op cognitieve stoornissen op baseline en nog meer twee jaar later. Daarnaast 
vonden we dat ze een snellere cognitieve achteruitgang lieten zien dan patiën-
ten die normaal scoorden op de SVT-indices. Bovendien suggereert onze studie 
dat als er bij een geheugenpolikliniekpatiënt sprake is van een dementieprofiel, 
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de clinicus er tamelijk zeker van kan zijn dat er sprake is van een beginnend 
dementiesyndroom. De groep onderpresteerders toonden geen cognitieve ach-
teruitgang na twee jaar.

Het proefschrift eindigt met een samenvatting en algemene discussie (hoofd-
stuk 7) van de bevindingen van hoofdstuk 2 tot en met 6. Ook wordt nader 
ingegaan op de methodologische aspecten en tevens op de klinische relevantie 
en de implicaties voor wetenschappelijk onderzoek van de huidige bevindingen. 
Verder worden er aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gedaan. 
 Het doel van de studies opgenomen in dit proefschrift was tweeledig. Ten 
eerste richtte het onderzoek zich op het vergroten van de toepasbaarheid van 
SVT’s in geheugenpoliklinieken. De gepresenteerde referentiegegevens voor de 
WMT kunnen houvast bieden bij de interpretatie van scores op de conventione-
le geheugenmaten. Dit heeft twee belangrijke voordelen voor het gebruik van 
de test in de klinische praktijk. In de eerste plaats vergroten de referentiedata 
de efficiëntie van het neuropsychologisch onderzoek doordat met één test zo-
wel onderpresteren als verbaal geheugen kan worden gemeten. In de tweede 
plaats maken de verbeterde referentiegegevens het mogelijk om op meer cor-
recte wijze de WMT profielscores te interpreteren, zoals het dementieprofiel. 
Daarnaast ondersteunen de bevindingen van dit proefschrift de bruikbaarheid 
van drie populaire SVT’s bij volwassenen met milde cognitieve stoornissen.
 Het tweede doel van deze thesis was het onderzoeken van de relaties tus-
sen hersenstructuren en cognitieve vaardigheden als functie van optimaal en 
suboptimaal presteren. Samenvattend suggereren de bevindingen dat er sprake 
is van onderpresteren bij een niet-verwaarloosbare proportie van onze popu-
latie geheugenkliniek patiënten, vooral bij patiënten jonger dan 65 jaar. Daar-
naast tonen onze resultaten aan dat er, bij patiënten die onderpresteren, vrijwel 
geen relatie is tussen het volume van de hippocampus en de prestatie op ge-
heugentaken en dat er bij deze groep na twee jaar geen sprake is van cognitieve 
achteruitgang. Bij patiënten die wel conform hun feitelijke vermogen presteren 
verklaart atrofie in de mediale temporale gebieden de meeste variantie in cog-
nitieve achteruitgang, met name met betrekking tot het geheugen.
Op basis van deze bevindingen werd geconcludeerd dat de diagnose van een 
beginnend dementiesyndroom niet betrouwbaar is bij patiënten die subopti-
maal presteren tijdens een neuropsychologisch onderzoek. Dit kan tevens een 
verklaring bieden voor de beperkte voorspellende waarde van het MCI concept. 
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De klinische implicatie van deze gevolgtrekkingen is dat neuropsychologen 
symptoomvaliditeitstests zouden moeten afnemen bij patiënten die zich pre-
senteren met cognitieve klachten die kunnen duiden op een beginnende de-
mentie, vooral wanneer ze jonger zijn dan 65 jaar. De implicatie voor weten-
schappelijk onderzoek naar dementie zou kunnen zijn dat in sommige gevallen 
de te onderzoeken groepen onderzocht zouden moeten worden op patiënten 
die onder hun feitelijke vermogen presteren. De inclusie van deze patiënten zou 
niet alleen leiden tot ‘vervuilde’ onderzoeksgroepen, maar ook tot verkeerde 
conclusies die geen recht doen aan de feiten. 
 Op basis van de bevindingen bij patiënten die wel conform hun feitelij-
ke vermogen presteren kan worden geconcludeerd dat in heterogene onder-
zoekspopulaties de relaties tussen niet-geheugen domeinen en atrofie in an-
dere hersenstructuren dan de temporaalkwab overschaduwd kunnen worden 
door geheugenstoornissen en atrofie in de temporale gebieden, vooral in het 
beginstadium van het ziekteproces.
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vriendschap, met als hoogtepunt ons gezamenlijk broeden! Heel veel dank voor al je 
steun en hulp, zelfs nog in de laatste fase van dit boekje. Maak er iets moois van in het 
zuiden. Ik ga je missen! Lieve Mirjam, heerlijk dat ik met werkelijk alles bij je terecht 
kon. Ons zeer frequente contact was een stabiele factor in vaak zo woelige tijden. Van-
zelfsprekend ben jij paranimf! Ik bewonder je bevlogen manier van onderzoek doen en 
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Lilian, wat is het altijd gezellig samen! Waar we ook zijn en wat we ook doen. 

En dan, m’n familie. Allereerst Herman m’n dierbare, hippe oom die eeuwig jeugdig 
blijft (zelfs met leesbril). Aan jou dank ik dit mooie boekje. Wat heb je er een werk aan 
besteed, onbetaalbaar! Face-time en WhatsApp zijn geduldig, gelukkig, maar wat zou 
ik jullie graag ook wat vaker willen zien!

Την πεθερά, τον πεθερό και τους κουνιάδους μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη 
ζεστή ατμόσφαιρα που με κάνει να νιώθω σπίτι μου όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα  
και για την άψογη φροντίδα στα παιδιά και σε μένα όταν έπρεπε να δουλέψω γι’ αυτό 
το βιβλίο.

Dirk-Jan, met stip de leukste, en grappigste zwager. Ghislaine en Aimée, lieve nichtjes, 
het is een feest dat jullie er zijn! Sissie, wie anders zou mijn ‘nimf ’ kunnen zijn. We 
zijn minstens even verschillend als dat we op elkaar lijken en dat maakt ons een ijzer 
sterk team. Jij weet kleur te geven aan alles wat bij mij zwart-wit blijft. Het is fijn dat 
je nu ook fysiek zo dichtbij bent. Het hebben van een ‘kleine’ zus als jij is het mooiste 
cadeau ooit!
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Lieve papa en mama, de afgelopen jaren heb ik niet alleen veel geleerd over het doen 
van onderzoek, maar ook over mezelf. Ontspannen en genieten van het leven is een 
hele kunst! Jullie grenzeloze support en goede zorgen voor mij en later ook voor de 
jongetjes maakten dat het allemaal nog een beetje leuk en haalbaar bleef. Ik hoop dat 
ik jullie nog heel lang naast me heb! 

Nicolas en Alexis, onze mannetjes. Jullie doen mij beseffen wat in het leven echt be-
langrijk is. Het is prachtig jullie te zien opgroeien. Wat voel ik me rijk met jullie!

Last but not least, Yannis. Who would have thought, seven years ago on a catama-
ran in Rhodes, that we would stand here today! One soldier down, finally! Thanks for 
all your support, patience and understanding. I love you and I look forward to our 
future together as a family. 

Anne Rienstra
november 2014
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