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Gedurende de dag voeren we allerlei verschillende handelingen uit, 

zoals bijvoorbeeld naar het werk gaan of naar de supermarkt. Gewoonlijk 

wordt het genereren van dergelijke acties als een spontaan proces ervaren. 

Bij een verscheidenheid aan neurologische en psychiatrische stoornissen 

kunnen patiënten deze handelingen echter niet uit zichzelf genereren. 

Deze moeilijkheid is niet beperkt tot handelingen, maar kan zich geleidelijk 

uitbreiden tot een vertraging van de denk- of cognitieve vaardigheden en 

verminderde emotionele reacties op dingen die men al dan niet leuk vindt. 

De symptomen als gevolg van verminderde gedragsreacties worden in de 

kliniek aangeduid als apathie. Kennis over hoe dit syndroom zich op basis 

van veranderingen in de hersenen ontwikkelt kan ons helpen om de 

aandoening beter te begrijpen en nieuwe manieren te ontwikkelen om 

deze te behandelen. Met dit doel voor ogen zijn voor dit proefschrift 

oudere mensen onderzocht die aan dementie en/of een verslechterde 

cognitie leden, mogelijk veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer, waarbij 

de hersenmechanismen die verband houden apathie zijn onderzocht. 

Het onderzoek naar hersenmechanismen is met de introductie van 

magnetische resonantie imaging (MRI) in een stroomversnelling geraakt. 

Terwijl een typische MRI-scan de structuur van het weefsel laat zien, zijn 

varianten zoals magnetische resonantie spectroscopie (MRS) en 

functionele MRI (fMRI) gevoelig voor respectievelijk specifieke 

verbindingen in de hersenen en veranderende hersenactiviteit. Een MRI-

scan meet doorgaans het signaal van watermoleculen, die veel talrijker zijn 

dan andere magnetisch-gevoelige verbindingen. In een MRS-scan wordt 

het watersignaal echter onderdrukt, waardoor signalen voor andere 

verbindingen kunnen worden gedetecteerd. Het sterke punt van MRS is dat 

de gedetecteerde moleculen markers zijn van cellulaire processen die de 

functie van hersencellen zoals neuronen en glia aanduiden. 

De tweede techniek die in dit proefschrift wordt gebruikt, dat wil 

zeggen fMRI, meet ijzer bevattend hemoglobine in het bloed. Activiteit in 

hersencellen leidt tot een verhoogde zuurstofrijke bloedstroom in een 

bepaald hersengebied, wat leidt tot een hogere BOLD (bloed 

zuurstofniveau afhankelijk) signaal van de zuurstofrijke hemoglobine. 
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Daarom wordt het bold signaal gebruikt als proxy voor neurale activiteit. 

Herhaalde metingen, meestal om de twee seconden, reflecteren het 

tijdsverloop van het BOLD-signaal, dat in de hersenen wordt geregistreerd 

in een rasterachtig patroon van blokjes die voxels worden genoemd, die 

ongeveer 3 mm aan elke kant meten. Deze gegevens worden dan verwerkt 

om afwijkingen in het signaal te minimaliseren. Vervolgens kunnen 

verschillende statistische technieken worden toegepast op het verwerkte 

signaal, afhankelijk van de onderzoeksvraag. In dit proefschrift hebben we 

functionele connectiviteit onderzocht met behulp van een wiskundige 

aanpak, grafenheorie genaamd. Twee hersengebieden worden daarbij 

geacht functioneel met elkaar verbonden te zijn als de BOLD-activiteit in de 

twee gebieden vergelijkbaar is. Het meten van de connectiviteit tussen alle 

regio's in de hersenen vormt echter statistische problemen. Grafentheorie 

vermindert dit probleem door een soort samenvatting van een zeer 

gedetailleerde kaart van alle hersenverbindingen te maken. Tot nu toe zijn 

deze methoden nooit eerder gebruikt om apathie-gerelateerde 

hersenveranderingen te onderzoeken. 

Voordat we ingaan op de bevindingen in dit proefschrift, worden 

de symptomen van apathie kort beschreven om een overzicht te geven. 

Een veel gebruikte definitie van apathie beschrijft het als een vermindering 

van vrijwillig en zelf-gegenereerd gedrag. Met andere woorden, patiënten 

met apathie zijn weinig geneigd om routineuze of nieuwe activiteiten uit 

zichzelf te doen; ze moeten worden verteld wat er gedaan moet worden. 

Dergelijke patiënten tonen eveneens vaak weinig reacties wanneer er 

tegen ze gesproken wordt, voeren geen dagelijkse taken uit, vertonen geen 

nieuwsgierigheid en/of tonen geen emotionele reacties op goed of slecht 

nieuws. Verzorgers geven vaak bij een dergelijke persoon aan dat ze geen 

interesse hebben om iets te ondernemen. Kortom, apathie wordt vaak in 

verband gebracht met diverse gedrags-, cognitieve en emotionele 

functioneringsproblemen. Het waargenomen gebrek aan interesse of 

motivatie wordt vaak toegeschreven aan depressie. We hebben 

geconstateerd dat dit ook in klinische instellingen het geval was. Een aantal 

studies heeft echter aangetoond dat er verschillen zijn tussen apathie en 

depressie in het verloop, de uitkomsten en de bijbehorende 
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hersengebieden. Een opvallend verschil tussen de twee syndromen is dat 

depressie wordt gekenmerkt door een neerslachtige stemming, terwijl 

mensen met alleen apathie meestal een normale stemming hebben. 

Desondanks is depressie een belangrijke factor bij het bestuderen van 

apathie, aangezien beide syndromen gelijktijdig kunnen optreden en 

vragenlijsten die gebruikt worden om depressie te beoordelen items 

omvatten die betrekking hebben op symptomen die verband houden met 

apathie. Daarom is een zorgvuldige evaluatie van symptomen belangrijk 

voor de studie van apathie.  

De groep proefpersonen die voor dit proefschrift is onderzocht, 

vertoonde een verslechterd geheugen en werd beschouwd als risicogroep 

voor het ontwikkelen van dementie. Individuen worden verondersteld te 

lijden aan de amnestische vorm van milde cognitieve stoornissen (aMCI) als 

klachten van geheugengebreken gepaard gaan met lage niveauscores op 

geheugentests, terwijl het vermogen om zelfstandig te leven er nog is. In 

de afgelopen twee decennia is er in kaart gebracht welke hersengebieden 

hier een rol in spelen. Consequent komen daarbij twee gebieden in het 

bijzonder naar voren: ter eerste de achterste cingulatieve cortex, die achter 

het centrum van de hersenen ligt. En ten tweede de hippocampus, een 

langwerpige structuur die in beide hersenhelften van de voor- naar 

achterzijde loopt, dichtbij de middelste en inferieure delen van de 

hersenen. Beide regio's zijn van cruciaal belang voor het geheugen - de 

hippocampus ondersteunt de verwerking van nieuwe informatie, terwijl de 

achterste cingulale cortex belangrijk is voor het autobiografisch geheugen. 

Het eerder beschreven type van patiënten is in verschillende 

eerdere studies met MRS onderzocht. In hoofdstuk 2 hebben we een meta-

analyse uitgevoerd van al deze studies. De gegevens uit deze studies 

werden daarbij samengevoegd om schattingen te maken van het verschil in 

aanwezigheid van diverse metabolieten tussen gezonde oudere 

proefpersonen en proefpersonen met aMCI. De primaire bevinding toonde 

aan dat een marker van neuronaal functioneren in de posterior cingulate 

cortex was verlaagd. Dit resultaat is in overeenstemming met eerdere 

studies van aMCI waarbij een verminderd glucoseverbruik en functionele 
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connectiviteit is waargenomen in deze regio. Daarnaast vonden we ook 

veranderingen in een marker in dezelfde regio die indicatief kan zijn voor 

de aanwezigheid van ontstekingen. In gezondheid is ontsteking een 

defensieve weefselrespons bij het tegenkomen van schadelijke stoffen. 

Wanneer dit proces uit de hand loopt kan het echter ook gezond weefsel 

beschadigen. Eén van de vermoedelijke oorzaken van de ziekte van 

Alzheimer is dan ook een overmatige ontsteking in de hersenen. MRS kan 

dus gebruikt worden om markers van ziekte bij levende patiënten op te 

sporen. Overigens waren er tevens veranderingen in andere metabolieten 

en in andere hersengebieden aangetroffen, maar deze werden als minder 

robuust beschouwd, mogelijk doordat er slechts een beperkt aantal studies 

spectroscopische veranderingen in de hersenregio’s tot nu toe hebben 

onderzocht. 

In hoofdstuk 3 werd onderzocht of apathie bij mensen met aMCI 

verband houdt met metabolietveranderingen in de hersenen. De 

resultaten toonden aan dat de pariëtale regio (zie figuur) veranderingen 

vertoonde die suggereren dat er bij mensen met apathie een tekort kan 

zijn aan acetylcholine - een belangrijke neurotransmitter. 

Neurotransmitters zijn moleculen die communicatie tussen hersencellen 

mogelijk maken. Hoewel een grotere studie nodig zou zijn om deze 

bevinding onafhankelijk te bevestigen, verschaffen onze resultaten een 

biologische basis voor eerdere onderzoeken die al aangaven dat deze regio 

structureel is aangetast bij aMCI-patiënten met apathie. Een tweede 

belangrijke bevinding betreft de verwachte hersenveranderingen die met 

MRS bij aMCI-patiënten naar voren komen. Wij konden de resultaten die in 

de vorige paragraaf zijn beschreven niet repliceren, wat wellicht suggereert 

dat de proefpersonen in onze studie niet vergelijkbaar zijn met die in de 

eerder uitgevoerde studies. Bij verdere analyse waren de voornoemde 

bevindingen echter alleen aanwezig bij personen waarbij klinisch was 

vastgesteld dat ze geen apathie hadden, het betrof met andere woorden 

personen die alleen geheugentekorten en geen apathie hadden. Dit kan 

impliceren dat verschillende pathologische processen kunnen optreden bij 

aMCI patiënten met en zonder apathie. De huidige studie leverde in ieder 
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geval voorlopig bewijs op dat apathie in aMCI een biologische basis lijkt te 

hebben. 

In hoofdstuk 4 is een complementaire aanpak gebruikt die apathie 

associeert met veranderingen in functionele hersenconnectiviteit. 

Functionele connectiviteit is een recente techniek die een nieuw begrip van 

de hersenfunctie biedt. In tegenstelling tot het toewijzen van een functie of 

een tekort aan een enkel hersengebied, meet functionele connectiviteit de 

gelijkenis in activiteit tussen twee hersenregio's, die dan vervolgens aan 

een functie of symptoom gerelateerd kan worden. Met andere woorden, 

individuele hersenregio's worden hierbij dus niet als onafhankelijk 

functionerend gezien; in plaats daarvan wordt de communicatie tussen 

regio's gezien als sleutel tot het begrijpen van normaal en abnormaal 

functioneren. Nog geavanceerder is het gebruik van grafentheorie, die het 

mogelijk maakt om functionele connectiviteit tussen vele paren regio's in 

de hersenen te beoordelen. Dit in tegenstelling tot conventionele 

methoden, waarbij de analyse om statistische redenen beperkt is tot 

slechts enkele geselecteerde hersengebieden. 

In onze studie hebben we de mate van functionele connectiviteit 

tussen elk paar van de 264 regio's bepaald. Vervolgens zijn diverse 

manieren om het functioneren van de hersenen te meten ingezet, 

waaronder de mate van globale efficiëntie (hoeveel verbindingen er 

gemiddeld nodig zijn om informatie van de ene regio naar de andere te 

sturen), lokale efficiëntie (het aantal verbindingen dat elke regio gemiddeld 

heeft met de omliggende regio's), clustering coëfficiënt (of de omliggende 

regio's die met een gemeenschappelijk regio verbonden zijn ook met elkaar 

zijn verbonden) en modulariteit (een meting van de neiging van een 

netwerk om subgroepen of modules te vormen die hechter met elkaar zijn 

verbonden dan met de rest van het netwerk). Ter vergelijking kunnen 

sociale netwerken op een zelfde manier omschreven worden hoe 

bevriende mensen met elkaar verbonden zijn. Zo wordt een individu met 

veel vrienden als efficiënt beschouwd (bijvoorbeeld bij het verspreiden van 

roddels), aangezien hij of zij met veel individuen rechtstreeks verbonden is 

en met één extra stap (via de vrienden van de vrienden) in korte tijd een 
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enorme hoeveelheid mensen kan bereiken. Als de vrienden van het 

individu ook vrienden van elkaar zijn, wordt op dezelfde manier een sociale 

groep gevormd. 

Dankzij deze techniek ontdekten we dat proefpersonen met 

apathie allerlei veranderingen in functionele hersennetwerken vertoonden. 

Zo bleek apathie gerelateerd te zijn aan een gemiddeld lagere lokale 

connectiviteit tussen regio's en hun directe buren (gemeten door lokale 

efficiëntie en clustering coëfficiënt) dan bij patiënten zonder apathie. 

Patiënten met dementie die waarschijnlijk door Alzheimer was veroorzaakt 

vertoonden een verhoogde scheiding tussen functionele netwerken 

(gemeten door modulariteit) in vergelijking met gezonde ouderen. 

Daarnaast wilden we vaststellen of veranderingen in individuele 

functionele netwerken een rol speelden bij apathie. Uit onze analyse bleek 

dat twee specifieke netwerken een verminderde connectiviteit met andere 

netwerken lieten zien. Interessant genoeg zijn deze netwerken betrokken 

bij het reguleren van gedrag bij het uitvoeren van een taak. Terwijl van één 

netwerk wordt verondersteld dat het wordt gebruikt wordt om een 

bepaald lange termijndoel in het geheugen te vormen en actief te houden, 

zorgt het andere netwerk voor eventuele bijstellingen van het doel als dat 

tussentijds nodig blijkt te zijn. Enerzijds kan de verklaring van apatisch 

gedrag dus liggen in een probleem om actiedoelen te vormen en actief te 

houden, of anderzijds in de tussentijdse bijstelling en adequate uitvoering.  

Een aantal van de beschreven studies koppelde apathie aan meer 

dan één hersengebied. Veel van die gebieden komen in hoofdstuk 4 terug 

als onderdeel van de functionele hersennetwerken die we met apathie in 

verband brengen, en vormen samen een gemeenschappelijk mechanisme 

dat op diverse manieren aangetast lijkt te zijn om taken uit te kunnen 

voeren of te initiëren. Zo is het plausibel dat individuele regio's bijdragen 

aan verschillende aspecten van het uitvoeren van handelingen. Zo wordt 

de dorsale voorste cingulatieve cortex in de middelste lijn van de hersenen 

bijvoorbeeld vaak geassocieerd met apathie, een gebied wat waarschijnlijk 

belangrijk is om na een evaluatie van verschillende actie-mogelijkheden tot 

een keuze te komen. Maar apathie kan bijvoorbeeld ook voortkomen uit 
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een heel andere regio, zoals bijvoorbeeld de laterale pariëtale cortex, aan 

de zijkant van de hersenen, die vooral bij oudere volwassenen met 

geheugentekorten vaak lijkt te zijn aangedaan maar waarbij de link met 

apathie nog onduidelijk is. In hoofdstuk 5 hebben we de literatuur 

onderzocht om de functies die verband houden met deze regio te 

identificeren die relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling van apathie. 

Onder de verschillende functies die door deze regio worden gesteund, is 

met name zijn rol bij het bepalen hoe een bepaalde actie dient te worden 

uitgevoerd relevant voor het ontstaan van apathie. Deze regio lijkt met 

name specifieke motorische hersengebieden te activeren en lijkt bepalend 

te zijn welke lichaamsdelen aangestuurd dienen te worden om tot een 

bepaalde gedrag en bewegingen te komen. Als deze functie wordt 

aangetast kan men vaak nog wel tot een bepaalde gedragskeuze komen, 

maar bestaat er een onvermogen om deze keuze vervolgens te vertalen in 

de daarbij horende acties. Een dergelijk mechanisme komt overeen met de 

observatie dat apathie patiënten veel dingen wel degelijk nog kunnen, 

maar dat daarbij wel precies verteld moeten worden wat ze dan moeten 

doen. Toekomstig onderzoek is nodig om dit mechanisme van apathie, 

zoals voorgesteld in hoofdstuk 5, verder te bestuderen en te toetsen. 

Samenvattend komt uit het onderzoek naar voren dat apathie lijkt 

voort te vloeien uit tekortkomingen vanuit meerdere regio's. Een dergelijk 

complex patroon van verschillende pathologische gronden is eerder ook 

gekoppeld aan ziektes zoals Parkinson en schizofrenie. Het betekent dat de 

ontwikkeling van apathie dus verschillende oorzaken kan hebben, en er bij 

de beoordeling en behandeling van dit syndroom dus diverse 

mechanismen in aanmerking moeten worden genomen. 

Tekorten in de hersenfuncties die ten grondslag liggen aan 

dergelijke cognitieve en gedragssymptomen, treden geleidelijk op, 

verspreid over een groot aantal jaren. Dit biedt tegelijk relatief veel tijd 

voor interventies om problemen, verdere hersenaantasting en de daaraan 

gekoppelde vermindering van functioneren te stoppen of in ieder geval te 

reduceren. De factoren die dit langzame proces beïnvloeden zijn echter 

nog steeds niet duidelijk. In hoofdstuk 6 hebben we de rol van insuline-
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achtige groeifactor-1 (IGF-1) onderzocht op cognitieve achteruitgang over 

een periode van acht jaar bij mannen van middelbare leeftijd en ouder. 

IGF-1 is een mediator van groeihormoon in het lichaam en is gekoppeld aan 

de levensduur bij verschillende soorten, waaronder mensen. Bij oudere 

volwassenen zijn hoge niveaus van IGF-1 eerder gekoppeld aan betere 

cognitie. Bij andere soorten zijn echter optimale, dus juist niet hele hoge of 

lage, niveaus van IGF-1 geassocieerd met een lange levensduur. Bij mensen 

is de associatie tussen IGF-1 en cognitie in de middelbare leeftijd 

vooralsnog inconsistent. In onze analyse ontdekten we dat hoge IGF-1 

niveaus nadelig zijn voor toekomstige cognitie. Aangezien deze link 

aanwezig was bij de twintig procent van proefpersonen met de hoogste 

IGF-1-niveaus, vermoeden wij dat optimale IGF-1-niveaus ook bij mensen 

de cognitie bevorderen. 

Samenvattend stelt dit proefschrift een aantal cognitieve, neurale 

en biologische mechanismen voor die bij oudere volwassenen en vooral bij 

degenen met apathie aangetast kunnen zijn. Onze bevindingen wijzen erop 

dat patiënten met apathie het moeilijk vinden om te bepalen wat te doen 

en deze doelen vervolgens om te zetten in handelingen. De basis hiervoor 

kan een verminderde communicatie tussen de relevante hersengebieden 

zijn, voor tenminste een deel veroorzaakt door een tekort in een 

neurotransmitter die de communicatie tussen hersencellen regelt. Hoewel 

apathie geen openlijke symptomen van angst veroorzaakt, is het een 

aanzienlijke last voor patiënten en verzorgers. Nieuwe behandelingen zijn 

nodig om deze last te verminderen, en de bevindingen van dit proefschrift 

kunnen hieraan wellicht een belangrijke bijdrage leveren. 
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