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Ziekte van Alzheimer 
~ 260.000 patiënten in Nederland 
 
Belangrijkste risicofactor: Leeftijd 
 
Dubbele vergrijzing:  
à méér ouderen 
à worden ouder 
àà snelle toename! 
Schatting 2040: 500.000 
 
 



Etiologie 
Amyloïd plaques  

 + 
Tau tangles  

 + 
Hersenvaatschade 
 

Neurodegeneratie 

Cognitieve achteruitgang 
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Diagnostiek 

•  Diagnose gebaseerd op klinische criteria 
     1.  Voldoet aan criteria voor dementie 
A  Sluipend begin 
B  Achteruitgang  
C  Meerdere cognitieve domeinen aangedaan 
D  Interferentie van klachten in dagelijks leven 
E  géén aanwijzingen voor andere vorm van dementie of andere 

neurologische aandoening 
F  Initiële en meest prominente presentatie: 

 * geheugen 
 * niet- geheugen (taal, visuoconstructief, executief, gedrag) 



•  Diagnose gebaseerd op klinische criteria 
     1.  Voldoet aan criteria voor dementie 
A  Sluipend begin 
B  Achteruitgang  
C  Meerdere cognitieve domeinen aangedaan 
D  Interferentie van klachten in dagelijks leven 
E  géén aanwijzingen voor andere vorm van dementie of andere 

neurologische aandoening 
F  Initiële en meest prominente presentatie: 

 * geheugen 
 * niet-geheugen (taal, visuoconstructief, executief, gedrag) 

 

Diagnostiek 



Neuropsychologisch onderzoek van cognitieve domeinen:  
-  Geheugen 
-  Aandacht 
-  Taal 
-  Executieve functies 
-  Praxis 
-  Hogere sensorische functies 
 
Beeldvorming: MRI onderzoek + PET onderzoek 
Lumbaal punctie voor onderzoek hersenvocht 

Diagnostiek 



Cognitie: Geheugen 
•  Coderen, opbergen en ophalen van informatie 

•  Werkgeheugen 
•  Episodisch geheugen 
•  Semantisch geheugen 

•  Temporale kwab 



Cognitie: Aandacht 
•  Het gericht waarnemen van de omgeving 

•  Stoornis in alertheid & waakzaamheid 

•  ARAS en frontale hersenschors 

ARAS 



Cognitie: Taal 
Afasie 
•  Vroege fase: milde woordvindstoornissen van laag-

frequent gebruikte woorden.  
•  Latere fase: stoornissen in benoemen, taalbegrip van 

woorden en zinnen en stoornissen in schrijven en 
lezen.  

•  Frontotemporale kwab + parieto-temporale kwab 



Cognitie: Executieve functies 
•  Regulatie van gedrag naar prikkels uit de omgeving 

•  Stoornissen bij het nemen van beslissingen, 
prioriteiten stellen, plannen  

•  Geassocieerd met veranderingen in het sociale 
gedrag en emoties 

•  Prefrontale cortex 



Apraxie 

•  Het onvermogen om (complexe) handelingen uit 
te voeren.  

•  Motor cortex/parietaal kwab 

Cognitie: Praxis 



Cognitie: Hogere sensorische perceptie 

•  Verwerking en interpretatie van zintuigelijke informatie 

•  Verminderd ruimtelijk inzicht; desoriëntatie; agnosie, 
alexie; agrafie; acalculie;  

 
•  Occipitaal kwab, parietaal kwab rechts  
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Beeldvorming: MRI onderzoek: Mediale temporale Atrofie 
 

Diagnostiek 



Beeldvorming: PiB-PET/FDG-PET scan 
 

PIB 

FDG 

Controle ZvA 

• Pittsburgh compound B (PIB): 
specifieke binding met amyloid 
 

 
• [18-F]FDG: glucose metabolisme 

Diagnostiek 



Lumbaal punctie voor onderzoek hersenvocht: 
Biomarkers:  
-  Amyloid-beta 
-  Tau 
-  pTau  
 

Diagnostiek 



Ziekte van Alzheimer 
~ 260.000 patiënten in Nederland 
 
Belangrijkste risicofactor: Leeftijd 
 
Dubbele vergrijzing:  
àméér ouderen 
àworden ouder 
àà snelle toename! 
Schatting 2040: 500.000 
 
Aantal jong dementerenden 
(<65) neemt toe 
 



Ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd 

•  In 1/3 atypische klinische presentatie 

•  Relatief late diagnose stelling 

•  Ingrijpende gevolgen 



Atypische varianten: 
 
•  Posterior cortical atrophy (PCA) 
•  Gedrags/executieve variant 
•  Logopene variant van PPA 

Ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd 



•  Visueel-ruimtelijke waarneming gestoord 

•  Simultaan agnosie 

•  Apraxie, Alexie, Acalculie, Agrafie 
 
•  Afasie : Anomie & verminderde 

fonematische fluency 

Posterior cortical atrophy 



•  Visueel-ruimtelijke waarneming gestoord 

•  Simultaan agnosie 

•  Apraxie, Alexie, Acalculie, Agrafie 
 
•  Afasie: Anomie & verminderde 

fonematische fluency 

Posterior cortical atrophy 



MMSE – ‘teken 2 pentagons na’ 

2002 2005 2003 2004 2006 2008 2007 23 16 21 15 

Visuoconstructie 
fouten 



MMSE – ‘Schrijf een zin’ 

2002 2005 2003 2004 2006 2008 2007 23 16 21 17 15 

Agrafie 
Perseveratie 



MRI – hippocampale atrofie 

2002 2004 2006 



MRI – parietale atrofie 

2002 2004 2006 



Frontaal/disexecutief variant 
•  Overeenkomsten met gedragsvariant 

Frontotemporaal dementie (FTD) 

•  Disexecutief functioneren 

•  Gedragsveranderingen 



•  Woordvindstoornissen 
•  Gestoorde herhaling 
 
•  Spraak is relatief vloeiend 
 
•  Klank- en woordherhalingen 
•  Pauzes en pauzevullers (‘uh’) 
•  Parafasieën (mn fonematisch, ook 

semantisch) 

Logopene variant van PPA 



Primair Progressieve Afasie 



•  Klinische criteria:  

-  Taalstoornissen zijn dominant in begin fase van de ziekte en veroorzaken 
problemen in het dagelijks leven.  

-  Taalstoornissen worden niet verklaard door andere ziekte.  

Primair Progressieve 
Afasie  
(PPA) 

Semantische variant  
(SvPPA) 

Niet-vloeiende/
agrammatische variant  

(NvPPA) 

Logopene variant  
(LvPPA) 

Primair Progressieve Afasie 



Semantische variant van PPA  
     2 kern criteria:  

  1. Gestoord benoemen 
  2. Gestoord woordbegrip  

 ≥ 3 ondersteunende criteria:  
  1. Gestoorde objectherkening (mn voor laag-frequente items) 
             2. Oppervlakte alexie of agrafie 

                3. Gespaard naspreken 
  4. Gespaarde spraakprocutie (grammatica en spraak)  

 
Niet vloeiende variant van PPA  

 ≥ 1 kern criteria:  
  1. Agrammatisme in taalproductie 
  2. Moeizame, haperende spraak met inconsistent spraakfouten en 
 distorsies (spraakapraxie)  

 ≥ 2 ondersteunende criteria:  
  1. Gestoord begrip van syntactisch complexe zinnen  
  2. Gespaard woordbegrip  
  3. Gespaarde objectherkenning 

PPA: SvPPA & NvPPA 



Kerncriteria:  
 
1. Gestoorde woord retrieval in spontane taal en benoemen 

2. Stoornis in naspreken van zinnen en zinsdelen 
  

≥3 ondersteunende criteria:  
 
1. Taal fouten (fonematische parafasieën)  
2. Gespaarde spraak 
3. Gespaard woordbegrip en objectherkenning.  
4. Afwezigheid van duidelijk agrammatisme 

 
 

 

PPA: LvPPA 



1.Rood, NvPPA: posterieur fronto-insulair 

2.Blauw, SvPPA: anterieur temporaal 

3.Groen, LvPPA: posterieur perisylvisch of parietaal 

PPA: hersenatrofie 



Casus LvPPA: Dhr. J. 

VG/ maagperforatie 
Med/ geen 
Intox/ roken 15 sig/dag 
 
A/ Sinds 2jr woordvindstoornissen, concentratie- en 
geheugenproblemen. Interferentie met werk, daarom nu thuis. 
Echtgenote voegt toe dat zijn begrip intact is. Meer klachten bij 
spanning. 
 



Casus LvPPA 

Logopedie verslag Spontane spraak: 
 
• Volledige zinnen, matig vloeiend door vele pauze en pauzevullers 

• Regelmatig zinsafbrekingen en grammaticaal incorrecte zinnen 

• Fonematische onzekerheden en –parafasieen 

  



Casus LvPPA 

Logopedie verslag Naspreken: 
 
•  Naspreken klanken, eenlettergrepige woorden en leen- en 

vreemde woorden gaan goed 

•  Moeite met naspreken woorden met meer dan zeven 
lettergrepen en fouten bij naspreken zinnen 

 



Casus LvPPA 

Logopedie verslag vervolg: 
 
•  Zinnen bij situatieplaat (AAT: Benoemen BE-4):  

 Enkele aarzelingen en pauzevullers.  
 Zinnen zijn grammaticaal veelal correct.  

•  Navertellen van verhaal: Onmiddelijk en uitgesteld (ABCD):  
 Bij direct navertellen verwoording 10/17 info eenheden. 
 Bij uitgesteld navertellen nog 5/17  

 



Casus LvPPA 

Conclusie: 
 
•  Niet passend bij semantische variant 

•  Niet passend bij progressieve niet-vloeiende variant 

Gezien woordvindstoornissen en fouten in de herhaling van 
samengestelde woorden en zinnen: Logopene afasie.  
 
Gezien bijkomende geheugen- en concentratiestoornissen 
passend bij de preseniele ziekte van Alzheimer 



•  Prognose: 
 
Frontotemporaal dementie (FTD) 
SvPPA à veranderingen in gedrag en karakter  
Dwangmatigheid, verminderde flexibiliteit en inzicht 
NvPPA à bewegingsstoornissen, spraakapraxie, slikstoornissen 
(CDB/PSP) 
 
Ziekte van Alzheimer 
LvPPA à geheugen, minder woordbegrip 
Verminderd geheugen, snel blokkeren. 
 

•  Medicatie en inclusie in clinical trials  

PPA: Etiologie 



PPA: Probleem 

 
•  Ongeveer 30% niet goed classificeerbaar 

 
•  Klinisch beeld ≠ pathologie 



Studie 

"Heterogeneous language profiles in patients 
with Primary Progressive Aphasia due to 
Alzheimer's disease.“ 
 
Eva Louwersheimer, Antoinette Keulen, Martijn Steenwijk, Mike Wattjes, Lize 
Jiskoot, Hugo Vrenken, Charlotte Teunissen, Bart van Berckel, Wiesje van der Flier, 
Philip Scheltens, John van Swieten, Yolande Pijnenburg  

 
* Ingediend bij Journal of Alzheimer’s Disease  



Doel van de studie 
1.  Om de prevalentie van de logopene variant van PPA, 

volgens de kerncriteria van Gorno-Tempini, in een 
cohort van PPA patienten met de Ziekte van 
Alzheimer.  

2.  Om het patroon van hersenatrofie te onderzoeken in 
PPA patienten met de ziekte van Alzheimer 



Studie design 
•  Retrospectieve database zoektocht in databases van 

de geheugenklinieken van het Vumc Amsterdam en 
het Erasmus mc in Rotterdam. 

 



Inclusie criteria 
1.  Klinische diagnose PPA 

2.  Klinische diagnose van Ziekte van Alzheimer obv 
NINCDS-ADRDA criteria of McKhann et al 1984, 
2011.1 

3.  Diagnose van Ziekte van Alzheimer ondersteund 
door hersenvloeistof eiwitten en/of PiB PET scan 
positief for amyloid neerslag 

4.  Beschikbaarheid van logopedieverslag 
1. Ref. McKhann et al, Alzheimer’s and Dementia 1984 & 2011 



Methoden 
•  Beoordeling spontane spraak en  
     testen van herhaling, benoemen en taalbegrip (AAT)  

•  Toepassing LvPPA criteria van Gorno-Tempini;  
  LvPPA mild 

 LvPPA matig 
 PPA niet classificeerbaar 

•  Patroon van hersenatrofie op MRI 



Karakteristieken 
  
Totaal aantal patienten 

  
22 

Leeftijd 67 ± 7 
N vrouw(%) 11 (50%) 
Duur van ziekte 3 ± 3 
Educatie (Verhage) 5 ± 1 
MMSE 21 ± 6 
CSF (amyloid-beta ng/L)* 414 ± 109 
CSF (tau ng/L)* 791 ± 356 
CSF (ptau ng/L)* 103 ± 44 

*cut off voor ZvA: amyloid-beta <550 ng/L; tau >375 ng/L; ptau >52 ng/L 



Resultaten: Spontane Spraak 

5 4 3 2 1 0 

Communicatief gedrag 0 12 9 1 - - 
Articulatie en prosodie 13 7 2 - - - 
Geautomatiseerde Taal 11 11 - - - - 
Semantische Structuur 1 16 5 - - - 
Fonematische Structuur 1 17 4 - - - 
Syntactische Structuur 3 12 6 1 - - 
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LvPPA	  mild	  Repetition

LvPPA	  mild	  Naming

LvPPA	  mild	  Comprehension

LvPPA mild LvPPA matig 
 

PPA niet-classificeerbaar 

•  Naspreken 

•  Benoemen 

•  Taalbegrip 

Resultaten: Per subgroep 



Resultaten: LvPPA criteria 

•  77% voldeed aan kerncriteria LvPPA 

•  36% ook gestoord taalbegrip of benoemen 

•  23% niet classificeerbaar 



Taalstoornissen =   Linkszijdige atrofie op MRI 

Resultaten: atrofie patronen 



Conclusie 

•  PPA patienten met onderliggende Ziekte van 
Alzheimer verschillen in klinische manifestatie van 
taalstoornissen.  

•  De huidige LvPPA criteria lijken te beperkt om alle 
taalfouten te omvatten.  

•  Bettere classificatie mogelijk door meer gebruik te 
maken van biomarkers 



Risicofactoren :  
•  Man  

•  Ontwikkelingsstoornis als dyslexie*                            
Niet-rechtshandigheid # 

•  Erfelijkheid: progranuline mutatie 
             chromosoom 17 mutatie 

 
•  Tweetaligheid mogelijk beschermend/vertragend$ 

PPA: Nieuwe inzichten 

*Ref. Rogalski et al, Arch Neurol 2008 
#Ref. Miller et al, Brain 2013 
$Craik et al, Neurology 2010 



Behandelingsopties: 
 
• Leren omgaan met veranderde communicatie mogelijkheden 

• Communicatieadvies schrijven i.s.m. patiënt en naasten 

• Regelmatig evalueren doelen & aanpak 

• Stimuleren sociale participatie 
 

PPA: Nieuwe inzichten 



 
Jonge variant van de Ziekte van Alzheimer: 
•  Andere klinische presentatie 
•  Andere symptomen 
•  Andere patronen van hersenatrofie 
 
Logopene variant PPA 
•  PPA klinische criteria goed bruikbaar voor grote groepen 
•  Echter met uitzonderingen 
•  Correcte typering van onderliggende ziekte is van belang 

Take home message 



Dank voor uw aandacht! 


