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c o m m e n t a a r

Gezocht en gevonden: niet-demente patiënten 
met een ziekte van Alzheimer
s . 	e n g e l b o r g h s

Volgens de gangbare klinisch diagnostische crite-
ria kan de diagnose ‘ziekte van Alzheimer’ (ad) pas 
gesteld worden als een patiënt het dementiesta-
dium bereikt heeft (McKhann e.a. 1984). Op dat 
moment heeft de patiënt al enkele jaren van lichte 
cognitieve tekorten en vaak ook gedragsverande-
ringen achter de rug. De neuropathologische ver-
anderingen eigen aan de ziekte van Alzheimer 
woekeren dan al vele jaren in het brein van de 
patiënt. Seniele plaques en neurofibrillaire klu-
wens ontstaan immers jaren (10 of zelfs 20 jaar?) 
voordat de eerste symptomen verschijnen. Precies 
dat gegeven schept mogelijkheden om op een 
accurate en positieve manier een diagnose van 
ziekte van Alzheimer te kunnen stellen alsook 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen die hopelijk de ziekte van Alzheimer 
kunnen afremmen, stopzetten, of – wie weet – 
zelfs genezen.

huidige	diagnostische	criteria

De huidige diagnostische criteria zijn slecht. 
Neem bijvoorbeeld de criteria van de National 
Institute of Neurological and Communicative 
Disorders and Stroke en de Alzheimer’s Disease 
and Related Disorders Association (nincds-
adrda) voor ‘probable ad’ (waarschijnlijke ad), de 
hoogste graad van diagnostische waarschijnlijk-
heid die we in vivo kunnen verkrijgen (McKhann 
e.a. 1984). Jarenlang golden deze criteria als de 
stringentste. Daarom werden en worden ze 
gehanteerd als selectie- en inclusiecriterium voor 
klinische studies met potentiële anti-alzheimer-
medicijnen. Als we deze criteria strikt toepassen, 

dan stellen we bij 68% van de patiënten met 
dementie een correcte diagnose van ad of van een 
non-ad-dementie (Engelborghs e.a. 2008). Bij 16% 
van de patiënten hebben we het bij het verkeerde 
eind en besluiten we bijvoorbeeld tot ‘probable 
ad’ terwijl het na obductie om een dementie met 
lewy-lichaampjes bleek te gaan. Bij de overige 16% 
van de patiënten met dementie is er na een uitge-
breid diagnostisch onderzoek nog steeds twijfel of 
het ad dan wel een non-ad-dementie betreft.

Toch is het stellen van een correcte dementie-
diagnose belangrijk: prognose, evolutie en ook 
behandeling zijn afhankelijk van het type demen-
tie. Het belang van een correcte en vroegtijdige 
diagnose zal nog toenemen wanneer er medicij-
nen die het verloop van een ziekte van Alzheimer 
kunnen beïnvloeden, beschikbaar komen. Die 
behandeling willen we dan vroeg opstarten, nog 
voor het dementiestadium bereikt wordt. Wan-
neer éénmaal het dementiestadium is bereikt, 
heeft de ziekte van Alzheimer immers al grote en 
onherstelbare schade aangericht aan de hersenen.

diagnostische	ontwikkelingen

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen 
op het gebied van de dementiediagnostiek. Er wer-
den nieuwe diagnostische criteria voor de ziekte 
van Alzheimer opgesteld, bedoeld voor onderzoek 
(Dubois e.a. 2007; 2010). Daarin kregen de biologi-
sche mechanismen achter de ziekte van Alzheimer 
een steeds ruimere plaats. Onderzoek naar bio-
markers en andere diagnostische instrumenten 
heeft het herschrijven van de diagnostische crite-
ria in de hand gewerkt, of was het omgekeerd? 
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Tegen deze zomer wordt een nieuwe editie voor-
zien (zie het naschrift). Deze criteria zullen baan-
brekend zijn, daar het hebben van (episodische) 
geheugenproblemen zal volstaan om een diagnose 
van ziekte van Alzheimer te stellen, mits er biolo-
gische bewijzen zijn voor deze ziekte. Onder meer 
biomarkers in liquor kunnen deze aanwijzingen 
aanleveren. Zo kan een diagnose van ziekte van 
Alzheimer gesteld worden nog voordat een patiënt 
het dementiestadium bereikt heeft.

Dit betekent dat wij ons jargon zullen moe-
ten aanpassen: termen zoals ‘alzheimerdementie’ 
of ‘dementie van het alzheimertype’ zullen obso-
leet worden (Dubois e.a. 2010). Men kan de ziekte 
van Alzheimer hebben en toch niet dement zijn. 
De eerste advertenties die gebruikmaken van deze 
nieuwe terminologie zijn inmiddels verschenen: 
‘Gezocht: niet-demente personen met een ziekte van Alz-
heimer’. Deze nieuwe diagnostische criteria zullen 
ook leiden tot het verdwijnen van het concept van 
lichte cognitieve tekorten (mild cognitive impair-
ment, mci).

biomarkers	in	liquor

Deze wel erg lange introductie is nodig om 
aan te geven hoe relevant het onderwerp van het 
artikel van Vos e.a. (2011) in dit nummer is. Liquor-
biomarkers zoals β-amyloïdpeptide (Aβ

1-42
), totaal 

tau-proteïne (T-tau) en tau gefosforyleerd op thre-
onine-181 (P-tau

181P
) zijn nuttig om het onder-

scheid te maken tussen ad of een psychiatrisch 
toestandsbeeld en als we twijfelen tussen ad en 
een non-ad-dementie (Le Bastard e.a. 2010). Zoals 
Vos e.a. (2011) en ook andere auteurs (Hansson e.a. 
2006) aantoonden, kunnen liquorbiomarkers bin-
nen de groep van patiënten met mci aangewend 
worden om de patiënten te identificeren die eigen-
lijk een beginnende ad hebben.

De auteurs twijfelen terecht aan de betekenis 
van een afwijkend biomarkerprofiel bij mensen 
zonder klachten. De Meyer e.a. (2010) vonden bij 
36% van de ouderen zonder gezondheidsklachten 
een afwijkend biomarkerprofiel. Ook zij conclu-
deerden dat deze bevindingen erop kunnen wijzen 

dat de neuropathologische veranderingen veel 
vroeger voorkomen dan tot nu toe werd 
aangenomen en dat deze markers wellicht een 
voorspellende waarde hebben voor de ontwikke-
ling van de ziekte van Alzheimer. Verder onder-
zoek hiernaar is nodig, maar zo lang er geen 
duidelijkheid is, is er geen plaats voor liquorbio-
markerbepalingen bij mensen zonder cognitieve 
klachten.

besluit

Hoe ver staan we af van een algemeen gebruik 
op indicatie van deze liquorbiomarkers? Is het ver-
richten van een lumbale punctie (lp) een drempel? 
Ongetwijfeld, al is het een procedure die door-
gaans zeer goed verdragen wordt. Bij ouderen met 
dementie is de prevalentie van post-lp-hoofdpijn 
namelijk erg laag; dit is een gevolg van de toegeno-
men cerebrale atrofie, waardoor het liquorvolume 
gestegen is (Andreasen & Blennow 2005).

Een belangrijk knelpunt is het gebrek aan 
standaardisatie, waardoor vergelijkingen tussen 
laboratoria moeilijk zijn. Het Alzheimer Biomarker 
Standardisation Initiative (absi) kan hier soelaas  
bieden. Desondanks zijn liquorbepalingen van 
biomarkers voor ad nu reeds in verscheidene 
Europese landen beschikbaar als diagnostisch 
instrument. We staan klaar voor de vroegdiagnos-
tiek van de ziekte van Alzheimer – nu nog een  
adequate behandeling en we kunnen deze ziekte  
bestrijden …

naschrift

Inmiddels zijn de nieuwe diagnostische crite-
ria voor de ziekte van Alzheimer gepubliceerd 
(Albert e.a. 2011; Jack e.a. 2011; McKhann e.a. 2011; 
Sperling e.a. 2011). De nadruk verschuift van een 
zuivere klinische uitsluitingsdiagnose naar een 
door pathofysiologische gegevens onderbouwde 
diagnose van ziekte van Alzheimer, door gebruik te 
maken van biomarkers. Daarbij horen zowel beeld-
vorming van de hersenen als biochemische mar-
kers in de liquor cerebrospinalis. Dit maakt het 
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mogelijk om een diagnose van de ziekte van Alzhei-
mer te stellen in een vroegtijdig stadium, dus nog 
voor de patiënt een dementie gekregen heeft.

Deze nieuwe criteria zijn in de eerste plaats 
voor onderzoek bedoeld. Het feit dat liquorbio-
markers nog niet als de routinematige diagnosti-
sche praktijk kunnen worden aanbevolen, heeft 
vooral te maken met een gebrek aan standaardisa-
tie. Standaardisatie van biomarkers is daarom een 
belangrijk aandachtspunt voor de internationale 
biomarkerwereld. Verschillende  initiatieven hier-
toe werden opgestart.
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