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Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in het cognitief functioneren en 
in de psychiatrische symptomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Meer specifiek 
waren de doelstellingen:  
1) te onderzoeken of diepe hersenstimulatie (in het Engels: Deep Brain Stimulation; DBS) 

van de globus pallidus internus (GPi) dan wel de nucleus subthalamicus (in het Engels: 
SubThalamic Nucleus; STN) geassocieerd is met meer bijwerkingen op cognitief, 
psychiatrisch en sociaal functioneren na de operatie,  

2) te onderzoeken of preoperatief cognitief functioneren gerelateerd is aan cognitieve 
achteruitgang, functioneren in het dagelijks leven en kwaliteit van leven na DBS, en  

3) de prognostische validiteit te onderzoeken van verschillende toepassingen van de recent 
voorgestelde criteria voor lichte cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson (in het 
Engels: mild cognitive impairment; PD-MCI) voor de ontwikkeling van dementie bij de 
patiënten met de ziekte van Parkinson (in het Engels: Parkinson Disease Dementia; PDD). 

 
Hoofdstuk 1 is de introductie van het proefschrift, en hierin worden de onderwerpen 
gepresenteerd en beschreven aan de hand van literatuur. DBS is een behandeling voor 
patiënten met gevorderde ziekte van Parkinson. Eerdere onderzoeken waarin de twee 
hersenkernen, de GPi en STN, met elkaar vergeleken waren, lieten een soortgelijke 
verbetering van motorische symptomen zien voor beide kernen. Er waren echter zorgen 
over de verschillen tussen de twee kernen met betrekking tot de niet-motorische 
bijwerkingen. Om te beoordelen in welke hersenkern de tip van de DBS elektrode het best 
geplaatst kan worden voor gevorderde ziekte van Parkinson, GPi versus STN, was het 
noodzakelijk de behandelingen direct met elkaar te vergelijken in de setting van een 
gerandomiseerde klinische trial met als belangrijke uitkomstparameters effecten op 
cognitieve, psychiatrische en psychosociale uitkomsten naast de gebruikelijke metingen van 
het effect op de motoriek. ‘The Netherlands Subthalamic and Pallidal Study’ (NSTAPS) werd 
geïnitieerd waarin patiënten met de ziekte van Parkinson tot vijf jaar na de operatie zijn 
gevolgd.  

Eerdere studies hebben nog geen eenduidige voorspellers gevonden voor cognitieve 
achteruitgang na de operatie. Daarnaast laten deze studies eveneens geen eenduidig beeld 
zien met betrekking tot de invloed van preoperatief cognitief functioneren en uitkomsten na 
DBS. Deze aspecten zijn onder andere van belang voor het selecteren van patiënten 
waarvoor DBS een goede behandel optie is.  

Cognitieve achteruitgang komt veel voor bij de ziekte van Parkinson en wordt 
gerapporteerd gedurende het hele verloop van de ziekte. Patiënten hebben een verhoogd 
risico om PDD te ontwikkelen in vergelijking met de gezonde populatie. Hogere leeftijd, maar 
ook PD-MCI zijn risicofactoren voor PDD. PD-MCI kan een overgangsfase zijn tussen normale 
cognitie en PDD maar dat is niet altijd het geval. Soms blijven de cognitieve klachten stabiel 
en bij slechts een enkeling verdwijnen de klachten. Om cognitieve achteruitgang correct te 
kunnen identificeren zijn er in 2012 criteria voor PD-MCI voorgesteld. De validiteit van deze 
criteria moet nog worden onderzocht. 
 
In hoofdstuk 2 worden de cognitieve uitkomsten één jaar na bilaterale GPi en STN DBS 
beschreven. De groep patiënten met STN DBS toonden meer achteruitgang dan patiënten 
met GPi DBS op de Stroop test (kleurwoorden lezen en kleuren benoemen), op de Trail 
Making test deel B en op de WAIS subtest Overeenkomsten. Deze verschillen waren echter 
zeer klein en lijken van minimale klinische relevantie. Vervolgens werden hogere leeftijd en 



betere semantische fluency gevonden als voorspellers voor cognitieve achteruitgang na DBS. 
De bevinding met betrekking tot semantische fluency sluit niet aan op eerder gepubliceerd 
onderzoek en is niet eenduidig te verklaren.  
 
In hoofdstuk 3 worden de psychiatrische en psychosociale uitkomsten één jaar na bilaterale 
DBS beschreven. Uitkomsten op maten voor angst en depressie, manie, positief en negatief 
affect en persoonlijkheidskenmerken laten geen statistisch significante verschillen zien 
tussen GPi en STN DBS. Uitkomsten als psychiatrische diagnoses, suïcidale gedachten en 
suïcidepogingen, en sociaal functioneren (waaronder tevredenheid in de relatie met partner 
en lidmaatschap van verenigingen) werden descriptief weergegeven. Er werden geen 
klinisch relevante verschillen gevonden op diverse maten voor psychiatrisch en sociaal 
functioneren één jaar na DBS. De afwezigheid van suïcidale gedachten en suïcidepogingen in 
onze studie is met name geruststellend, aangezien eerdere onderzoeken dit wel 
rapporteerden.   
 
In hoofdstuk 4 worden de cognitieve, psychiatrische en psychosociale uitkomsten drie jaar 
na bilaterale DBS beschreven. Er werden geen statistisch significante verschillen gevonden 
op een test voor globaal cognitief functioneren en diverse neuropsychologische testen. 
Daarnaast werden er op een vragenlijst voor angst, depressie en manie geen verschillen 
gevonden tussen de groepen. Uitkomsten als psychiatrische diagnoses, suïcidale gedachten 
en suïcidepogingen, sociaal functioneren (waaronder tevredenheid in relatie met partner en 
lidmaatschap van verenigingen) werden wederom descriptief weergegeven. Enkele 
psychiatrische diagnoses werden geobserveerd, maar het sociaal functioneren was stabiel 
drie jaar na DBS. Er waren geen suïcide pogingen drie jaar na DBS; bij één GPi DBS patiënt 
was er sprake van suïcidale gedachten. 
 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten vijf jaar na DBS beschreven. Aangezien de ziekte van 
Parkinson een chronische en progressieve ziekte is, is het relevant patiënten met GPi en STN 
DBS over een langere periode te volgen om ze dan ook te kunnen vergelijken op motorische, 
cognitieve en psychiatrische uitkomsten. De NSTAPS is de eerste gerandomiseerde studie die 
al deze resultaten rapporteert vijf jaar na de operatie. In totaal deden 71 van de 128 initieel 
gerekruteerde patiënten mee aan deze follow-up. Er was geen statistisch significant verschil 
in drop-out tussen GPi en STN DBS. De groep patiënten met STN DBS toonden minder 
achteruitgang dan patiënten met GPi DBS op een maat voor motorische symptomen tijdens 
een gestandaardiseerde ‘off-medicatie’ fase (off-medicatie: situatie waarin patiënten 
antiparkinson medicatie was onthouden gedurende 12 uur). Hoewel niet significant, 
scoorden patiënten met STN DBS ook beter op een maat voor functioneren in het dagelijks 
leven tijdens ‘off-medicatie’ en op motorische symptomen tijdens ‘on-medicatie’ (on-
medicatie: situatie 1 uur na inname van antiparkinson medicatie). Er werden geen 
verschillen gevonden met betrekking tot overbeweeglijkheid, globaal cognitief functioneren, 
angst en depressie.  
 
In hoofdstuk 6 wordt de relatie tussen preoperatief cognitief functioneren, functioneren in 
het dagelijks leven en kwaliteit van leven na DBS beschreven. Patiënten werden gegroepeerd 
op basis van preoperatief cognitief functioneren aan de hand van de PD-MCI criteria. 
Patiënten met PD-MCI werden vergeleken met patiënten met een normale cognitie op 
maten voor functioneren in het dagelijks leven en kwaliteit van leven. Er werden geen 



significante verschillen gevonden tussen de groepen drie jaar na de operatie. De drop-out bij 
patiënten met PD-MCI was significant hoger dan bij de patiënten met een normale cognitie. 
De levodopa respons was de enige significante baseline voorspeller voor drop-out.  
 
In hoofdstuk 7 worden de toepassing en de validatie van de recent voorgestelde PD-MCI 
criteria beschreven. Er werden data van 8 internationale studies samengevoegd. Level I PD-
MCI criteria is één van deze toepassingen en was gebaseerd op één test in elk van de vijf 
cognitieve domeinen (bestaande uit: taal, executief functioneren, aandacht en 
werkgeheugen, geheugen, en het visueel-spatiële domein). Vervolgens werd door middel 
van een survival analyse de invloed van diverse demografische en klinische baseline 
variabelen, waaronder level I PD-MCI, op de kans op PDD geëvalueerd. Resultaten lieten zien 
dat, onafhankelijk van elkaar, level I PD-MCI, een hogere leeftijd, mannelijk geslacht en de 
ernst van de symptomen resulteerden in een verhoogde kans op PDD. Concluderend, 
cognitieve stoornissen op het niveau van level I PD-MCI dragen op onafhankelijke wijze bij 
aan de ontwikkeling van PDD. Deze bevinding ondersteunt de prognostische validiteit van de 
level I PD-MCI criteria voor PDD. Daarnaast werden in een deel van deze data, namelijk in 
vier studies, level I PD-MCI criteria vergeleken met level II PD-MCI criteria (een tweede 
toepassing gebaseerd op twee testen in elk van de vijf cognitieve domeinen). Beide levels 
hadden een soortgelijk onderscheidend vermogen met betrekking tot de tijd tot het 
ontwikkelen van PDD.  
 
In hoofdstuk 8 worden de resultaten van dit proefschrift beschreven en in de context van de 
huidige literatuur besproken. De resultaten van de NSTAPS laten zien dat de STN de betere 
kern is voor DBS in vergelijking met de GPi bij patiënten met gevorderde ziekte van 
Parkinson. Dit is gebaseerd op betere motorische uitkomsten na STN DBS zonder klinisch 
relevante groepsverschillen op cognitieve, psychiatrische en psychosociale uitkomsten. Zoals 
beschreven in dit proefschrift en in de literatuur, zijn er op basis van preoperatief cognitief 
functioneren geen eenduidige conclusies te trekken met betrekking tot uitkomsten na DBS. 
Vervolgonderzoek waarin grote aantallen patiënten worden geanalyseerd lijkt een 
noodzakelijke volgende stap.  

De ontwikkeling van cognitieve stoornissen en het verloop ervan in de ziekte van 
Parkinson is een belangrijk aandachtsgebied in onderzoek. In dit proefschrift werd de 
prognostische validiteit van level I PD-MCI criteria aangetoond. Het onderscheidend 
vermogen van diverse toepassingen van de criteria moet verder worden onderzocht. 
Daarnaast is meer kennis over PD-MCI van belang om subgroepen van patiënten te kunnen 
identificeren op basis van cognitief functioneren, om vervolgens behandelinterventies toe te 
passen en om PD-MCI te gebruiken als een uitkomstmaat om de effecten van dergelijke 
interventies te beoordelen. 
 
 


