soort informatie niet en laat het protocol onvermeld;
daarmee doet de standaard onvoldoende recht aan deze
voor patiënten en verzorgers moeilijke afweging.
De samenstellers van de herziene standaard zijn erin
geslaagd een volledig overzicht te geven van de vragen
rond dementie waarmee de huisarts te maken krijgt.
Beschrijving van en praktische adviezen voor de begeleiding na de diagnostiek vormen het sterkste punt van
deze standaard. Bij een aantal onderwerpen is er ruimte
voor verbetering. Met een concretere leidraad ter ondersteuning van de huisarts bij de afweging wel of niet
te verwijzen en bij de afweging symptomatische, medicamenteuze therapie al of niet te starten, zou de standaard aan kwaliteit kunnen winnen. Bij toekomstige
herziening van de standaard verdienen de positie en de
uitwerking van het onderzoek van cognitieve functies
speciale aandacht.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

is stated in rather general terms. Therefore, for most general
practitioners it will still be difficult to decide how best to act on
these issues. The fact that the cognitive examination is treated
as part of the history taking will, most probably, negatively affect the quality of the diagnostic evaluation.
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abstract
The practice guideline ‘Dementia’ (second revision) from the
Dutch College of General Practitioners; a response from the perspective of neurology. – The revised version of the practice
guideline ‘Dementia’ from the Dutch College of General
Practitioners provides a sound and comprehensive overview,
and a practical guideline especially for the period following the
diagnostic evaluation. The advice on the issues of whether to
refer patients and whether to start symptomatic drug treatment
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Vasculaire dementie
f.e.de leeuw en j.van gijn
Vasculaire dementie is na de ziekte van Alzheimer de
frequentste vorm van dementie. Cognitieve achteruitgang ontstaat daarbij vaak na een klinisch manifest herseninfarct of een klinisch manifeste hersenbloeding (beroerte), maar komt ook voor na een klinisch niet waarneembare beroerte. De ernst kan uiteenlopen van niet
objectiveerbare subjectieve geheugenklachten tot dementie, dat wil zeggen cognitieve achteruitgang die tot
beperkingen leidt in het dagelijks leven.1 2 Het stellen
van de diagnose is niet altijd gemakkelijk omdat de samenhang in de tijd tussen een beroerte en de cognitieve

gevolgen niet altijd duidelijk is. Eén mogelijke verklaring hiervoor is dat zowel de patiënt als zijn of haar omgeving de beroerte niet heeft opgemerkt (‘stille beroerte’), een andere dat de cognitieve stoornissen ten dele
berusten op een vooraf reeds bestaande, meer sluipend
verlopende aandoening, bijvoorbeeld de ziekte van
Alzheimer.
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epidemiologie van vasculaire dementie
Frequentie. Ongeveer 1 op elke 3 mensen ouder dan 85
jaar lijdt aan een dementiesyndroom en ongeveer eenzesde van hen heeft vasculaire dementie, zodat de prevalentie in deze leeftijdsgroep ongeveer 5% bedraagt.3
De absolute aantallen nemen nog steeds toe in de wes-

Samenvatting: zie volgende bladzijde.
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– Vasculaire dementie is niet zeldzaam; de prevalentie bedraagt ongeveer 5% onder mensen ouder dan 85 jaar.
– Hoge bloeddruk en atherosclerose zijn de belangrijkste risicofactoren.
– Volgens internationale criteria ontstaat dit dementiesyndroom meestal binnen korte tijd (per definitie binnen 3 maanden) na een beroerte.
– De diagnosestelling kan echter bemoeilijkt worden doordat
een beroerte niet altijd wordt opgemerkt door de patiënt en
diens omgeving, doordat er andere factoren tot de dementie
bijdragen of doordat een bijkomende depressie op de voorgrond staat.
– Bevolkingsonderzoeken laten zien dat behandeling van de
vasculaire risicofactoren gepaard gaat met een relatief lage
incidentie van vasculaire dementie, maar gerandomiseerd interventieonderzoek ontbreekt.
– De waarde van acetylsalicylzuur ter voorkoming van verslechtering van het cognitief functioneren bij patiënten met
vasculaire dementie is onzeker.
– Cholinesteraseremmers kunnen wellicht niet alleen bij sommige patiënten met de ziekte van Alzheimer, maar ook bij sommige met vasculaire dementie de cognitieve achteruitgang vertragen.

terse – steeds ouder wordende – populaties. In een bevolkingsonderzoek onder meer dan 7000 mensen bleek
dat de incidentie van vasculaire dementie toenam van
0,1 per 1000 persoonsjaren bij 60-64-jarigen tot 7 per
1000 persoonsjaren bij 90-94-jarigen.4 De incidentie
van vasculaire dementie is overigens lager bij vrouwen;
vooral bij mensen ouder dan 80 jaar is het verschil
duidelijk.4
Risicofactoren. Het zal geen verbazing wekken dat de
belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten
ook in nauw verband staan met vasculaire dementie. Bij
bevolkingsonderzoek vond men dat iedere toename van
10 mmHg van zowel de diastolische als de systolische
bloeddruk gepaard ging met een toename van het risico
op vasculaire dementie van 40%.5 Ook indicatoren van
atherosclerose, zoals plaques of een toegenomen intimamediadikte van de A. carotis communis, hingen samen
met vasculaire dementie, vooral in aanwezigheid van
een Apo-E4-allel.6 In een kleinere studie onder patiënten die net een beroerte hadden gehad, vond men
bovendien dat diabetes mellitus en atriumfibrilleren het
risico op vasculaire dementie verhoogden.7
Omdat cholesterol zo’n belangrijke rol speelt tijdens
het ontstaan van atherosclerose zou het voor de hand
liggen dat een verhoogde serumcholesterolconcentratie
leidt tot een verhoogde incidentie van vasculaire dementie. Dit is echter tot op heden niet duidelijk bewezen; ook het medicamenteus verlagen van de serumcholesterolconcentratie in de PROSPER-studie leidde
niet tot vermindering van cognitieve achteruitgang.8 De
incidentie van (vasculaire) dementie werd daarbij echter
niet vastgesteld.
klinische kenmerken
Dementie is gedefinieerd als objectiveerbare achteruitgang van het geheugen in combinatie met achteruitgang
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in tenminste één ander cognitief domein, bijvoorbeeld
oriëntatie, aandacht, taal, rekenen, uitvoerende functies
en abstract denken, waarbij dit alles leidt tot beperkingen in het dagelijks leven.9 Naast deze cognitieve stoornissen kunnen ook niet-cognitieve verschijnselen voorkomen, zoals stoornissen van de stemming, de realiteitstoetsing en de impulsregulatie.
Een belangrijk onderscheid tussen vasculaire dementie en bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer is dat de
cognitieve achteruitgang als gevolg van de beroerte (of
deze nu opgemerkt werd of niet) in de regel niet progressief is, maar gedurende lange tijd vrijwel stabiel blijft.
Een belangrijke aanwijzing voor een vasculaire oorzaak
van een dementiesyndroom is het acute ontstaan na een
beroerte, gevolgd door een stapsgewijze achteruitgang.
Een uitzondering vormt de geleidelijk aan beginnende
en langzaam progressieve dementie op basis van uitgebreide, confluerende wittestofafwijkingen (zie verder).10
Herseninfarcten veroorzaken naast de algemene verschijnselen focale neurologische uitval, afhankelijk van
de plaats en de omvang van de afwijking. Het bekendst
zijn enkelzijdige verlammingen, hemianopsie of stoornissen van het corticobulbaire systeem zoals slikstoornissen, spastische dysartrie en oncontroleerbaar huilen
of lachen.
Grote frontale infarcten (of bloedingen) in het verzorgingsgebied van de A. cerebri anterior kunnen zich
manifesteren als initiatiefverlies (aboulie), verlies van
spontane taal bij intact naspreken (transcorticale motorische afasie), amnesie of dyspraxie. Een psychose kan
een uiting zijn van een infarct in het gebied van de A. cerebri media in de niet-taaldominante hemisfeer (meestal de rechter). Afasie door een infarct in het gebied van
de A. cerebri media maakt een adequaat neuropsychologisch onderzoek onmogelijk; daarbij kan de diagnose
‘vasculaire dementie’ formeel dan ook niet gesteld worden. Er kan echter wel een indruk van het cognitief functioneren worden verkregen met behulp van non-verbale methoden. Een infarct in het gebied van de A. cerebri
posterior kan gepaard gaan met een amnestisch syndroom (bij afsluiting van de kleine arteriën naar de thalamus), psychomotorische agitatie of visuele hallucinaties.
De chronischer verlopende ischemie van de witte stof
als gevolg van arteriolosclerose, die veel voorkomt bij
ouderen, heeft meestal lichte tot matige cognitieve achteruitgang tot gevolg en leidt zelden tot een volledig
dementiesyndroom.11 12 Deze soort vasculaire dementie
(in de oudere literatuur wel ‘de ziekte van Binswanger’
genoemd) is van het zogenaamde subcorticale type, dat
wil zeggen dat traagheid het verlies van aangeleerde
functies overheerst. Deze aandoening gaat vaak samen
met loopstoornissen en valneiging (‘parkinsonisme van
de onderste lichaamshelft’) en met incontinentie voor
urine.13-15 Er zijn aanwijzingen dat deze zogeheten wittestofafwijkingen een belangrijke risicofactor zijn voor depressieve symptomen en voor depressie op oudere leeftijd, vooral als de afwijkingen zich bevinden in de subcorticale witte stof; de wittestofafwijkingen bevinden
zich dan niet direct naast het ventrikel, zoals in figuur 1,
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gezonde
witte stof

wittestofafwijkingen

a

b

figuur 1. T2-gewogen ‘fluid attenuated inversion recovery’(FLAIR)-opnamen van wittestofafwijkingen die in vrijwel dezelfde
mate aanwezig zijn bij een gezonde, zelfstandig levende oudere (a) en een patiënt met vasculaire dementie (b).

maar meer lateraal.15 De bij dementie vaak voorkomende stemmingsstoornissen kunnen dus ook een vasculaire genese hebben.
diagnostische criteria
Goede diagnostische criteria zijn belangrijk voor de zo
heterogene groep van aandoeningen met de naam ‘vasculaire dementie’. Deze criteria vergemakkelijken het
vaststellen van risicofactoren voor de ziekte en stellen
onderzoekers in staat om het effect van een behandeling
op de progressie van de ziekte te meten. Door het nauwgezet toepassen van een aantal criteria is de specificiteit
ervan doorgaans hoog, maar de sensitiviteit is vaak laag.
Bij veel mensen met cognitieve problemen van wie de
afwijkingen net niet aan de radiologische criteria voldoen, kan daardoor de diagnose ‘vasculaire dementie’
niet worden gesteld. Criteria voor de diagnostiek van
vasculaire dementie zijn in 1993 opgesteld door het
National Institute of Neurological Disorders and Stroke
(NINDS), samen met de Franse Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences (AIREN); ze zijn bekend onder de naam
‘NINDS-AIREN-criteria voor vasculaire dementie’
(tabel).16 De diagnose ‘vasculaire dementie’ kan alleen
worden gesteld als aan zowel klinische als radiologische
criteria is voldaan.
Klinische criteria. Het eerste klinische criterium is dat
er een klinisch vastgesteld dementiesyndroom moet bestaan: er zijn stoornissen in het geheugen en in tenminste één ander cognitief domein die ernstig genoeg zijn
om voor de patiënt een zelfstandig bestaan onmogelijk
te maken. Daarnaast moeten de gegevens uit de anamnese en de bevindingen bij het neurologisch onderzoek
passen bij een beroerte en bij de afwijkingen die door
middel van radiologisch onderzoek van de hersenen gevonden worden. Als de anamnese geen gegevens oplevert die passen bij een beroerte, kunnen bevindingen bij

het neurologisch onderzoek duiden op een doorgemaakt
‘stil’ infarct (bijvoorbeeld reflexasymmetrie of een
voetzoolreflex volgens Babinski). Tenslotte moet het
dementiesyndroom zijn ontstaan binnen 3 maanden na
de beroerte. Uiteraard is deze tijdslimiet arbitrair, maar
deze helpt om een verkeerde classificatie van mensen
die jaren na een beroerte alsnog dement worden, te voorkomen. Een nadeel van de arbitraire tijdslimiet is dat bij
patiënten met een stille beroerte (waarvan immers het
tijdstip niet bekend is) alleen een ‘mogelijke’ en niet een
‘waarschijnlijke’ vasculaire dementie kan worden gediagnosticeerd.
Radiologische criteria. Deze betreffen de plaats en de
ernst van radiologische afwijkingen. Wat de plaats betreft, moet beeldvorming ofwel ‘territoriale infarcten’
tonen, dat wil zeggen afwijkingen passend bij een infarct
in een stroomgebied van een van de grote hersenarteriën, ofwel een kleine, maar strategisch gelegen afwijking, bijvoorbeeld in het genu van de capsula interna, de
globus pallidus of de thalamus. Ook acceptabel als verklaring zijn meerdere lacunaire infarcten in de basale
kernen of de frontaalkwabben, of uitgebreide, confluerende, periventriculaire wittestofafwijkingen. Het ernstcriterium houdt in dat territoriale infarcten worden geacht bij te dragen aan het dementiesyndroom als ze zijn
gelegen in de dominante hemisfeer of als ze bilateraal
voorkomen. Ook dit is een arbitraire stelregel. Verder
wordt verondersteld dat wittestofafwijkingen bijdragen
aan het dementiesyndroom als ze minimaal een kwart
van de witte stof in beslag nemen.
Er bestaat geen eenvoudige meetmethode om uit te
maken wanneer een kwart van de witte stof is ingenomen door wittestofafwijkingen. Ook zijn er geen nauwkeurige radiologische criteria voor de aantallen lacunaire
infarcten in de basale ganglia of de frontaalkwabben
gedefinieerd in de ‘ernst’-sectie. Daardoor is het niet
mogelijk om bij een patiënt met dergelijke afwijkingen
Ned Tijdschr Geneeskd 2004 12 juni;148(24)
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Criteria voor de diagnose ‘vasculaire dementie’, opgesteld door het National Institute of Neurological Disorders and Stroke
(NINDS) en de Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences (AIREN): de ‘NINDSAIREN-criteria’*16
klinische criteria

radiologische criteria

– dementie†
– cerebrovasculaire ziekte‡
– cerebrovasculaire ziekte
vóór dementie§

plaats

ernst

– infarct in het verzorgingsgebied van de A. cerebri anterior
beiderzijds, in het gebied van de A. cerebri posterior, in
associatiegebieden|| of in waterscheidingsgebieden van de
A. carotis interna
– arteriolopathie: uitgebreide periventriculaire wittestofafwijkingen, lacunaire infarcten in basale kernen of frontale
witte stof, of dubbelzijdige infarcten in de thalamus

– infarcten in arteriële
verzorgingsgebieden van de
dominante hemisfeer of in
beide hemisferen
– ischemische afwijkingen
in tenminste een kwart van
de witte stof

*De diagnose ‘vasculaire dementie’ kan alleen worden gesteld als aan klinische en radiologische (lokalisatie en ernst betreffende) criteria is voldaan.
†Stoornissen in het geheugen en in tenminste één ander cognitief domein die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven.
‡De aanwezigheid van focale neurologische uitval tijdens neurologisch onderzoek, die verklaard kan worden door een beroerte welke met beeldvorming kan worden bevestigd.
§Het dementiesyndroom moet binnen 3 maanden na de beroerte zijn ontstaan.
||Pariëtotemporale en temporo-occipitale gebieden (inclusief de gyrus angularis).

vasculaire dementie volgens de NINDS-AIREN-criteria
te diagnosticeren (figuur 2). Nauwkeurige omschrijving
van de radiologische criteria kan de correcte classificatie van patiënten mogelijk bevorderen en is praktisch
gezien zeker haalbaar voor ervaren beoordelaars van
de beeldvorming.17 Om aan de radiologische NINDSAIREN-criteria te voldoen moet zowel aan de plaatsals aan de ernstcriteria worden voldaan. Voor het uiteindelijk stellen van de diagnose ‘(vasculaire) dementie’
is uiteraard de klinische informatie van doorslaggevend
belang. Dit wordt geïllustreerd in figuur 1, die MRIscans van de hersenen toont van twee verschillende personen met een vrijwel identieke mate van wittestofafwijkingen; de linker scan is van een gezonde, zelfstandig
levende oudere en de rechter scan is van een patiënt met
dementie.
Diagnosestelling. Op basis van de bestaande klinische
en radiologische criteria kan slechts ‘waarschijnlijke’ en
‘mogelijke’ vasculaire dementie worden gediagnosticeerd. Bij ‘mogelijke’ vasculaire dementie zijn er neurologische afwijkingen die kunnen passen bij een doorgemaakte beroerte, maar er heeft geen beeldvorming van
de hersenen plaatsgevonden of er kan geen duidelijke
tijdsrelatie met de beroerte worden vastgesteld.
Een ‘zekere’ diagnose ‘vasculaire dementie’ kan alleen gesteld worden na neuropathologisch bewijs van
cerebrovasculaire ziekte (oude infarcten of bloedingen),
verkregen via biopsie of obductie. Ook mogen er daarbij niet meer plaques en ‘tangles’ (afwijkingen die als bewijs voor de ziekte van Alzheimer worden beschouwd)
aanwezig zijn dan men op grond van de leeftijd mag
verwachten. Dit laatste criterium is moeilijk toepasbaar,
gezien het ontbreken van referentiewaarden. Tevens
mag bij neuropathologisch onderzoek niet alsnog een
andere oorzaak van de dementie blijken.
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behandeling
Primaire preventie. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat als iedere bloeddrukstijging gepaard gaat met
een toename van het risico op vasculaire dementie, omgekeerd behandeling van de bloeddruk kan leiden tot
een verlaging van dat risico. In overeenstemming daarmee werd in een groot bevolkingsonderzoek een lager
risico op vasculaire dementie gevonden bij mensen die
bloeddrukverlagende middelen gebruikten (relatief risico: 0,3; 95%-BI: 0,1-0,9) dan bij degenen die deze middelen niet gebruikten.18 Dit is echter een indirect argument en geen rechtstreeks bewijs voor de stelling dat
bloeddrukverlaging vasculaire dementie voorkomt.
Secundaire preventie. Voor alle symptomatische vasculaire aandoeningen geldt dat acetylsalicylzuur een belangrijke plaats inneemt bij de secundaire preventie van
nieuwe verschijnselen. Opmerkelijk genoeg is over het
effect van dit middel bij vasculaire dementie nog weinig
bekend. Uiteraard gebruiken vele patiënten die aan vasculaire dementie lijden, acetylsalicylzuur op grond van
de voorafgaande beroerte; dit geldt echter niet voor de
groep patiënten met vasculaire dementie (mede) door
wittestofafwijkingen. Tot op heden zijn er geen gerandomiseerde onderzoeken gedaan waarin het effect van
acetylsalicylzuur binnen deze specifieke groep is onderzocht. Een meta-analyse van de beschikbare literatuur
door de Cochrane Collaboration toonde aan dat er tot
nu toe geen bewijs is voor de effectiviteit van acetylsalicylzuur bij de secundaire preventie van vasculaire
dementie.19
Symptomatische behandeling. Een belangrijke overeenkomst tussen de verschillende dementieën is het tekort aan acetylcholine in de hersenen.20 Waarschijnlijk is
dit tekort er ook bij vasculaire dementie. Theoretisch
zou men de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen

3 lacunaire infarcten

gebied met
verwijde
perivasculaire
ruimten

hersenventrikels

figuur 2. T1-gewogen MRI-opname van de hersenen van een demente patiënt: 3 lacunaire infarcten in de linker basale kernen
en enkele verwijde perivasculaire ruimten in de rechter basale kernen. Volgens de internationale criteria16 kan bij deze patiënt de
diagnose ‘vasculaire dementie’ niet gesteld worden, omdat in de radiologische criteria voor lacunaire infarcten ‘ernst’ niet is
gedefinieerd en dus niet aan zowel de klinische als de radiologische criteria kan worden voldaan. De schaalverdeling is in cm.

kunnen vergroten door de afbraak te remmen. Dit helpt
tot op zekere hoogte om de cognitieve functie bij
sommige patiënten met de ziekte van Alzheimer initieel
te verbeteren, terwijl een gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek soortgelijke, maar minder uitgesproken effecten laat zien bij vasculaire dementie.21
In een dubbelblinde, gerandomiseerde trial met galantamine, dat zowel de acetylcholinereceptor stimuleert als de acetylcholineafbraak remt, werd gedurende
tenminste een jaar een gunstig effect gezien op de cognitie bij patiënten met een ‘waarschijnlijke’ vasculaire
dementie.22
conclusie
Het zal voor niemand moeilijk zijn om dementie te
herkennen bij een patiënt die een beroerte heeft gehad.
Maar meestal zijn de cognitieve beperkingen na een
beroerte veel subtieler en voelen mensen zich ‘gewoon
anders’ dan vóór de beroerte. Het is belangrijk om deze
symptomen te herkennen en de patiënt en diens familie
erover te informeren dat deze een gevolg kunnen zijn

van de doorgemaakte beroerte. Er is tot op heden weinig bewijs voor dat medicamenteuze interventie verergering van cognitieve stoornissen kan voorkomen. Wel
kan een onderliggende depressie, die veel voorkomt na
een beroerte, een belangrijke en in beginsel behandelbare factor zijn bij klachten over denken en geheugen.
Prof.dr.Ph.Scheltens, neuroloog, en dr.I.van Straaten, assistentgeneeskundige, Alzheimer Centrum, VU Medisch Centrum,
Amsterdam, leverden figuur 1 respectievelijk 2.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Vascular dementia
– Vascular dementia is one of the most frequently occurring
dementia syndromes. Its prevalence is about 5% among subjects
above 85 years of age.
– Elevated blood pressure and atherosclerosis are the most
important risk factors.
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– According to international criteria, vascular dementia usually occurs within three months after having a stroke.
– However, the diagnosis can be difficult as some strokes are
clinically ‘silent’ and may go unnoticed. Other factors may
also contribute to the dementia syndrome, and concomitant
depression may mask its clinical picture.
– In population studies, treatment of vascular risk factors is
associated with a relatively low incidence of vascular dementia,
but this effect has not been investigated in a randomized clinical trial.
– The value of acetylsalicylic acid in attenuating cognitive
deterioration in patients with vascular dementia is uncertain.
– Acetylcholinesterase inhibitors may slow down cognitive
decline not only in some patients with Alzheimer’s disease but
also in patients with vascular dementia.
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Stamcellen: biologie en mogelijke toepassing bij het hartinfarct
a.c.fijnvandraat en a.f.m.moorman
Ondanks geneesmiddelen en chirurgische technieken
blijft hartfalen een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse samenleving. In Nederland zijn er al
circa 200.000 patiënten, een aantal dat elk jaar met 10%
toeneemt. 40-50% van de patiënten met een ernstige
vorm van hartfalen, dat wil zeggen klasse 3-4 volgens de
New York Heart Association, overlijdt binnen 2 jaar.
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Samenvatting: zie volgende bladzijde.

Teneinde het voortschrijdende proces van hartfalen
te stoppen lijkt het creëren van meer spierweefsel om
het beschadigde myocard met nieuwe functionele contractiele cellen aan te vullen, samen met neovasculogenese, een voor de hand liggende therapie te zijn. Er
zijn inderdaad reeds verschillende celtypen getest voor
dergelijke transplantaties in het hart, waaronder stamcellen.1
Hartspiercellen (cardiomyocyten) verliezen enkele jaren na de geboorte van het individu hun vermogen om

