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Tijdige en correcte diagnose van FTD 
is cruciaal
Editorial bij de bijdrage van Van der Ende et al. getiteld ‘Frontotemporale 
 dementie: een uitdaging in de klinische praktijk’

Dr. Y.A.L. Pijnenburg

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(3):85-6)

Van der Ende et al. beschrijven in hun artikel ‘Frontotempo-
rale dementie, een uitdaging in de klinische praktijk’ de hui-
dige valkuilen in de diagnostiek van frontotemporale de-
mentie (FTD). 
Waar het relatief gemakkelijk is om de taalvarianten van 
FTD klinisch vast te stellen, vormt de gedragsvariant de 
moeilijkste variant, zeker in het beginstadium. Dit blijkt uit 
het gegeven dat 50% van de FTD-patiënten aanvankelijk een 
psychiatrische diagnose krijgt en dat het stellen van de diag-
nose bij FTD gemiddeld 6 jaar na het ontstaan van de eerste 
symptomen gebeurt.1,2

Omdat FTD zelfs geheel zonder cognitieve symptomen kan 
beginnen, bestaat de belangrijkste differentiaaldiagnose uit 
primair psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, ma-
nie, schizofrenie of autisme. In geval van een presentatie met 
gedragsverandering op middelbare of laat-volwassen leeftijd 
kunnen biomarkers voor neurodegeneratie van grote waarde 
zijn. In aanvulling op de veelbelovende resultaten met 
neurofilament light (NfL) die Van der Ende et al. beschrij-
ven, toonde recent onderzoek de waarde van plasma NfL bij 
dit dilemma.3 Wanneer het beeldvormend onderzoek geen 
afwijkingen laat zien, pleit dit sterk voor een psychiatrische 
aandoening, alhoewel in enkele gevallen van C9orf-mutaties 
geen afwijkingen op beeldvormend onderzoek zichtbaar 
zijn.4 
Niet-afwijkende beeldvorming is ook een kenmerk van de 
veelal mannelijke patiënten wiens partner een voor FTD 
kenmerkende heteroanamnese afgeeft. Bij het zogenoemde 
FTD-‘phenocopy’-syndroom lijkt een combinatie van psy-
chologische en psychiatrische factoren een rol te spelen, 

waaronder persoonlijkheidsstructuur, life-events en stem-
ming.5 Bij twijfel over de diagnose FTD is het goed om een 
psychiater te raadplegen om dit soort factoren te onderzoe-
ken. Daarnaast is ook follow-up van belang. 

Een tweede belangrijke differentiaaldiagnose is de ziekte 
van Alzheimer. FTD kan zich, met name op wat oudere leef-
tijd, met relatief meer geheugen- en andere cognitieve stoor-
nissen presenteren.6 Ook bij de FTD-veroorzakende muta-
ties komen op de ziekte van Alzheimer lijkende presentaties 
voor. Omdat een klinisch beeld niet altijd is wat het lijkt, is 
de bepaling van ziektespecifieke biomarkers van belang. 
Wanneer een jongere patiënt een klinisch beeld heeft dat 
past bij de ziekte van Alzheimer, maar de liquorbiomarkers 
niet afwijkend zijn of alleen een licht verhoogd tau-gehalte 
laten zien, noopt dit tot het zoeken naar een alternatieve 
diagnose. Een uitgebreide familieanamnese, gedragsanam-
nese en genetische analyse kunnen dan richting FTD wij-
zen. Hoewel ziektespecifieke biomarkers voor FTD ontbre-
ken, kunnen de Alzheimerspecifieke biomarkers dus zeker 
van nut zijn in de differentiaaldiagnostiek.

Aangezien FTD heterogeen is, ook wat betreft neuropatholo-
gische achtergrond, is het niet realistisch te verwachten dat 
er ooit 1 ziektespecifieke biomarker voor FTD zal worden 
gevonden. Wel wordt er veel onderzoek gedaan naar onder-
liggende pathologiespecifieke biomarkers.7 Veelal zal de 
diagnostiek van FTD berusten op een combinatie van bio-
markers. Idealiter kan op basis van onze voortschrijdende 
kennis per diffentiaaldiagnostische afweging een diagnos-
tisch flowdiagram worden ontworpen.
FTD-patiënten hebben ten tijde van presentatie bij een 
neuroloog niet zelden hun baan of contacten met dierbaren 



JA ARGANG120 JUNI20193 7

NEUROLOGIE 86
verloren. Door hun gebrek aan inzicht zullen zij zich niet 
zelf bij een dokter melden. Het is cruciaal dat neurologen 
het verhaal van partners serieus nemen en zich inzetten 
voor een tijdige en correcte diagnose van deze hersenziek-
te.
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