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Inleiding 
Frontotemporale dementie (FTD) is na de ziekte van
Alzheimer (AD) de tweede oorzaak van dementie op
jonge leeftijd (optredend vóór het 65e jaar). Het
betreft een neurodegeneratieve aandoening waarbij
vooral de frontaal- en/of temporaalkwabben zijn
aangedaan. De ziekte werd in 1892 voor het eerst
beschreven door Arnold Pick en werd vroeger ook
wel de ziekte van Pick genoemd. 
Klinisch presenteert de aandoening zich, samen-
hangend met de pathologische lokalisatie, met ge-
leidelijk progressieve gedrags- en persoonlijkheids-
veranderingen. Cognitieve symptomen bestaan uit
executieve, taal- en in mindere mate geheugenstoor-
nissen. In de dagelijkse praktijk wordt het klinische
beeld vaak niet herkend. Standaard diagnostiek in de
vorm van structureel beeldvormend onderzoek en
neuropsychologisch onderzoek heeft een relatief lage
sensitiviteit voor FTD. Er bestaat een relevante 
psychiatrische differentiaaldiagnose. 
FTD vormt het frequentst voorkomende syndroom
binnen het klinische spectrum van de frontotemporale
lobaire degeneratie (FTLD). Daarnaast vormen de
semantische dementie en de progressieve niet-vloei-
ende afasie varianten waarbij talige aspecten meer op
de voorgrond staan en waarbij respectievelijk de
temporaalpolen en de cortex rond de linker fissuur
van Sylvius betrokken zijn. De pathologie van
FTLD is heterogeen en bestaat grofweg uit patholo-
gie waarbij het tau-eiwit betrokken is en ubiquitine-
gerelateerde pathologie.

Klinische herkenning van FTD
De klinische herkenning van FTD wordt bemoeilijkt
door de klachtenpresentatie van de patiënten en in
mindere mate van hun partners. In een retrospectief
statusonderzoek rapporteerde géén van de patiënten
en minder dan 50% van hun partners spontaan de
aanwezigheid van gedragsveranderingen. Zowel de
patiënten als hun partners meldden relatief vaak
geheugenproblemen. Misinterpretatie van de eerste
verschijnselen leidde tot vertraging van de diagnose
in 62% van de gevallen.1 Bij semantische dementie
en progressieve niet-vloeiende afasie lag de klachten-
presentatie van de patiënten en partners dichter bij
elkaar en betrof het vaker taalproblemen. Bij de
semantische dementie werden ook relatief vaak
geheugenklachten gepresenteerd.
De diagnose FTD wordt gesteld aan de hand van
klinisch diagnostische criteria (zie Tabel 1).2 De
waarde van deze criteria werd geëvalueerd in een
cohort patiënten die werden verwezen naar de
geheugenpolikliniek. Een schriftelijke vragenlijst
voor zorgdragers werd ontwikkeld, die de 5 kern-
symptomen van FTD volgens de internationale 
consensus bevatte. De vragenlijst werd afgenomen
voorafgaand aan de eerste presentatie op de geheugen-
polikliniek. De antwoorden van de zorgdragers 
werden gerelateerd aan de klinische diagnoses die
onafhankelijk hiervan door het multidisciplinaire
team werden gesteld. Een consistente klinische diagnose
over minstens een jaar werd als gouden standaard
beschouwd. Nadat evidente, niet-neurodegeneratieve
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oorzaken van cognitieve en gedragsmatige achter-
uitgang waren uitgesloten, had de vragenlijst een
specificiteit van 90% (95% BI 85-94%) en een 
sensitiviteit van 79% (95% BI 57-92%) voor de
diagnose FTD. De diagnostische criteria voor FTD
lijken dan ook geschikt te zijn voor toepassing op 
de geheugenpolikliniek, mits standaard een gestruc-
tureerde heteroanamnese met aandacht voor gedrags-
verandering wordt afgenomen. 

De rol van nieuwe vormen van aanvullend
onderzoek bij FTLD
Onderzoek naar biomarkers in het hersenvocht staat
steeds meer in de belangstelling als hulpmiddel bij de
diagnostiek van neurodegeneratieve aandoeningen,
omdat deze markers hypothetisch een afspiegeling
zijn van wat zich in het brein afspeelt. Standaard
aanvullend onderzoek heeft een relatief lage opbrengst
bij FTD, zodat nieuwe diagnostische methoden een
welkome aanvulling zouden betekenen.
De concentraties in het hersenvocht van de routine
liquorbiomarkers tau en amyloïd β 1-42 (Aβ42) blijken
sterk variabel bij FTLD, in tegenstelling tot alzheimer-
patiënten en cognitief normale controlepersonen.3

Op basis van het liquorprofiel van tau en Aβ42 konden
FTLD-patiënten niet voldoende worden geïdentifi-
ceerd.4 De grote variatie van het liquor Aβ42-gehalte
kon niet worden verklaard met (een combinatie van)
klinische kenmerken, bevindingen bij beeldvormend
onderzoek en apolipoproteïne E (ApoE)-genotype. Voor
het liquor-taugehalte bestond een relatie met de lokali-
satie van de atrofie (frontaal of temporaal). Bovendien
waren in de subgroep met vooral temporale afwijkingen
liquortauconcentraties gerelateerd aan de liquor-
Aβ42-concentratie, de leeftijd, de ziekteduur en de
ziekte-ernst. In de subgroep met vooral frontale
afwijkingen was een effect van het ApoE-genotype.5

Eerder werd al gevonden dat het lichte keten subtype
neurofilament in de liquor van FTD-patiënten in
hogere concentraties voorkomt dan in die van prese-
niele alzheimerpatiënten.6 De mogelijke rol voor liquor-
neurofilamenten bij de diagnostiek van FTD werd
verder onderzocht. Concentraties van lichte en zware
keten neurofilamenten, alsook de hypergefosforyleerde
zware keten neurofilamenten in het hersenvocht,
werden vergeleken tussen FTD-patiënten, patiënten
met preseniele AD en cognitief normale controle-
personen. De groep alzheimerpatiënten had hogere
mediane concentraties lichte keten neurofilamenten
dan controlepersonen. Ongeveer een kwart van de
FTD-patiënten had zeer hoge waarden van beide
typen neurofilamenten, maar er waren geen verschillen

op groepsniveau. Deze gegevens suggereren dat
neurofilamenten in een subgroep van FTD-patiënten
een pathofysiologische rol spelen.
Vervolgens werden liquorconcentraties van Aβ40 en
Aβ42 gemeten bij FTLD- en alzheimerpatiënten en
cognitief normale controlepersonen. Aβ40-concen-
traties waren lager en Aβ42/40-ratio’s hoger bij FTLD
dan in de beide andere groepen.7 Deze bevindingen
zijn op het eerste gezicht verrassend daar amyloïd β-
eiwitten voor zover bekend geen rol spelen in de patho-
fysiologie van FTLD. Er bestaan echter wel degelijk
beschrijvingen van afwijkende concentraties Aβ42 en
Aβ40 in opgeloste fracties van hersenhomogenaten en
liquor van FTLD-patiënten. Een verklaring ont-
breekt vooralsnog, maar gezocht zou kunnen worden in
een directe relatie tussen tau- en amyloïdpathologie. 

Herevaluatie van de rol van het EEG bij FTLD
Hoewel oudere studies consequent melding maken
van een normaal EEG tot ver in het beloop van de
ziekte FTLD, werd recentelijk een studie gepubliceerd
waarbij wel degelijk vertraging van het achtergrond-
patroon op het EEG werd gevonden bij pathologisch
geverifieerde FTLD-gevallen.8

In onze studie werd de rol van het visueel beoordeelde
EEG bij de diagnose van FTLD geherevalueerd en de
potentie van functionele connectiviteitsmaten onder-
zocht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een ge-
detailleerde visuele beoordelingsschaal (the Grand
Total EEG-score), die onafhankelijk werd ingevuld
door 2 klinisch neurofysiologen die geblindeerd
waren voor de klinische diagnose van de onderzoch-
te personen. 
De EEG’s van 15 achtereenvolgende FTLD-patiënten
werden vergeleken met die van 23 alzheimerpatiënten
met vergelijkbare leeftijd en dementie-ernst (mild tot

Tabel 1. Diagnostische kerncriteria voor 
frontotemporale dementie.

Sluipend begin en geleidelijke achteruitgang

Vroeg in beloop afname van sociaal gedrag 

Vroeg in beloop stoornis in regulatie 
persoonlijk gedrag

Vroege emotionele afvlakking

Vroeg verlies van inzicht
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matig) en 25 personen met subjectieve geheugen-
klachten. Op basis hiervan bleek het EEG bij FTLD-
patiënten net zo normaal te zijn als bij controle-
personen, contrasterend met de bij alzheimerpatiënten
gevonden afwijkingen, waaronder vertraging van het
achtergrondpatroon, verminderde reactiviteit en focale
afwijkingen. Onderzoek naar functionele connectiviteit
in de rusttoestand leverde op dat de ’synchronisatie-
likelihood’ bij FTLD hoger was dan bij AD in de lage
α-frequentieband, in het bijzonder over de frontale
elektroden.9 Deze maat is mogelijk gevoeliger om neuro-
fysiologische veranderingen bij FTLD op te pikken.

Conclusie
De klinische herkenning van FTD kan worden
beïnvloed door de klachtenpresentatie. Vooral wanneer
klachten ontbreken, bestaat er een risico op vertraging
van de diagnose. Voor een goede herkenning van
FTD is een gestructureerd gedragsinterview bij de
zorgdrager essentieel. 
De huidige klinisch diagnostische criteria voor FTD
hebben, toegepast als vragenlijst op een geheugen-
polikliniek, een goede specificiteit voor de diagnose
FTD, terwijl de sensitiviteit relatief lager is. De waarde
van de klinisch diagnostische criteria voor FTD voor het
onderscheiden van FTD en psychiatrische aandoenin-
gen is nog niet onderzocht, maar is klinisch relevant
gezien de symptomatologische overeenkomsten.
De liquorbiomarkers tau en Aβ42 zijn niet bruikbaar
in de diagnostiek van FTLD. Er werden aanwijzingen
gevonden voor betrokkenheid van neurofilamenten
en amyloïd β bij de pathofysiologie van FTLD. Uit
onze studies kunnen nog geen conclusies worden
getrokken over de diagnostische bruikbaarheid van
bepaling van neurofilamenten, Aβ40 en Aβ42/40-
ratio in het hersenvocht voor de diagnose FTLD.
Hiervoor zullen de resultaten eerst in grotere groepen
moeten worden gereproduceerd.

Het visueel beoordeelde EEG is bij FTLD normaal.
Een abnormaal EEG bij patiënten met een preseniele
dementie pleit vóór de diagnose ziekte van Alzheimer.
Functionele connectiviteitsmaten bieden mogelijk
een betere gelegenheid om FTLD van de ziekte van
Alzeimer en personen met subjectieve geheugen-
klachten te onderscheiden.
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1. Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die zich presenteert met 
gedragsveranderingen. Klachten hieromtrent worden weinig spontaan gemeld en dienen 
gericht te worden nagevraagd.

2. Binnen de setting van een geheugenpolikliniek hebben de 5 diagnostische kerncriteria van 
Neary en Snowden, wanneer uitgevraagd bij de zorgdrager, een goede specificiteit en een 
redelijke sensitiviteit voor de diagnose FTD.

3. Binnen de differentiaaldiagnose ziekte van Alzheimer-FTD pleit een abnormaal EEG voor de 
diagnose ziekte van Alzheimer.

Aanwijzingen voor de praktijk


