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SAMENVATTING
Op 9 juli 2019 promoveerde Meenakshi Dauwan aan 
de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ge-
titeld ‘Neurophysiological signature(s) of visual hallu-
cinations across neurological and perceptual disor-
ders – and non-invasive treatment with physical 
exercise’. Het onderzoek werd uitgevoerd onder lei-
ding van promotor prof. dr. I.E.C. Sommer en prof. dr. 
C.J. Stam. In dit artikel worden de belangrijkste be-
vindingen van dit proefschrift besproken. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):85-7)

SUMMARY
On July 9th 2019, Meenakshi Dauwan obtained a PhD 
at Rijksuniversiteit Groningen. The thesis was titled 
‘Neurophysiological signature(s) of visual hallucina-
tions across neurological and perceptual disorders 
– and non-invasive treatment with physical exercise’. 
Her research was supervised by prof. dr. I.E.C. Som-
mer and prof. dr. C.J. Stam. This article summarizes 
the most important findings of this thesis.
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INLEIDING
Hallucinaties komen voor bij een scala aan neurologische en 
psychiatrische ziektebeelden, maar ook bij slechtziende 
patiënten. Voor veel mensen vormen hallucinaties een ern-
stige aanslag op de kwaliteit van hun leven. Er bestaan di-
verse behandelingen voor hallucinaties, maar deze zijn niet 
altijd effectief en kunnen forse bijwerkingen veroorzaken. 
Hallucinaties worden verschillend behandeld, afhankelijk 
van de onderliggende diagnose, zonder dat daar goede in-
houdelijke argumenten voor bestaan. Anderzijds krijgen 
mensen met dezelfde diagnose allemaal dezelfde behande-
ling voor hun hallucinaties. Mensen met dezelfde diagnose 
kunnen echter verschillende typen hallucinaties hebben, 
die ook een ander ontstaansmechanisme hebben, terwijl 
mensen met verschillende diagnosen dezelfde soort halluci-
naties kunnen ervaren. 

Het doel van dit proefschrift was tweeledig. Het doel van 
deel I was om inzicht te krijgen in neurofysiologische me-
chanismen die ten grondslag kunnen liggen aan visuele hal-
lucinaties bij patiënten met de ziekte van Alzheimer, Le-
wy-body-dementie (DLB), de ziekte van Parkinson en 
slechtziendheid. De neurofysiologische hersenmechanis-
men werden onderzocht met elektro-encefalografie (EEG) 
en magneto-encefalografie (MEG). Tevens werd onderzocht 
of de onderliggende neurofysiologische mechanismen van 
visuele hallucinaties overeenkomen tussen de verschillende 
ziektebeelden. Het doel van deel II van het proefschrift was 
om te onderzoeken of lichamelijke activiteit (fysieke inspan-
ning) een therapeutische rol kan spelen in de behandeling 
van hallucinaties, maar ook in de verbetering van de kwali-
teit van leven, depressieve symptomen en cognitieve stoor-
nissen bij chronische hersenaandoeningen.

NEUROFYSIOLOGISCHE MECHANISMEN 
In een groot cohort van 1.227 patiënten met ‘probable’ ziek-
te van Alzheimer, afkomstig uit een tertiaire geheugenkli-
niek in Nederland, was de prevalentie van hallucinaties in 
een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer laag (4,5%).1 

Visuele hallucinaties kwamen het vaakst voor, gevolgd door 
auditieve hallucinaties. Onder alzheimerpatiënten met hal-
lucinaties was de prevalentie van andere neuropsychiatri-
sche symptomen en ernstigere ziekte significant hoger. 
Daarnaast kwamen in de voorgeschiedenis andere aandoe-
ningen voor die met hallucinaties geassocieerd zijn en een 
trend naar meer gebruik van hallucinatie-inducerende me-
dicijnen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat hal-
lucinaties zeldzaam zijn in een vroeg stadium van de ziekte 
van Alzheimer. Het optreden van hallucinaties in een vroeg 
stadium kan worden veroorzaakt door andere aandoenin-

gen of factoren en vereist daarom een nauwkeurige analyse 
en differentiële diagnostiek. 
DLB vertoont zowel klinisch als pathologisch overlap met 
de ziekte van Alzheimer. Hierdoor kunnen bestaande bio-
markers tekortschieten in het onderscheiden van beide 
ziektebeelden. Daarom werd er gekeken naar de diagnosti-
sche waarde van kwantitatieve EEG in het differentiëren 
tussen beide vormen van dementie. Hierbij werd het zoge-
noemde ‘random forest’-algoritme (een ‘machine learn-
ing’-methode gebaseerd op het principe van beslissingsbo-
men) gebruikt om te differentiëren tussen DLB en de ziekte 
van Alzheimer. DLB en de ziekte van Alzheimer konden 
worden onderscheiden met een nauwkeurigheid van 87%, 
met bèta-power als de meest onderscheidende variabele.2 
De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat neuropsy-
chologische testen, beeldvormend en liquoronderzoek van 
beperkte diagnostische waarde zijn in de differentiatie tus-
sen DLB en de ziekte van Alzheimer. Dit suggereert dat 
(kwantitatieve) EEG een grotere rol verdient in de diagnos-
tiek van DLB.
Tevens werd gevonden dat het patroon van vertraging in 
hersenactiviteit (dat wil zeggen lagere piekfrequentie, alfa- 
en bèta-power en hogere delta-power) overeenkomt tussen 
alzheimer- en DLB-patiënten met hallucinaties.3

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kwamen visuele 
hallucinaties het meest voor, gevolgd door auditieve, olfac-
torische en tactiele hallucinaties. De helft van de geïnclu-
deerde parkinsonpatiënten bleek unimodale visuele hallu-
cinaties (= alléén visuele hallucinaties) te ervaren, terwijl er 
bij de andere helft van de patiënten sprake was van multi-
modale hallucinaties (= visuele, auditieve, olfactorische en/
of tactiele hallucinaties). Parkinsonpatiënten met unimoda-
le visuele hallucinaties toonden vertraging in hersenactivi-
teit. Deze vertraging werd niet gezien bij patiënten met mul-
timodale hallucinaties.4 Parkinsonpatiënten met unimodale 
visuele hallucinaties toonden veranderingen in globale en 
lokale hersennetwerken in de bèta-band. Deze waren geas-
socieerd met een verminderd aandachtsvermogen en ver-
minderd kunnen verplaatsen van aandacht (‘set-shifting’). 
Ook bij slechtziende patiënten met visuele hallucinaties was 
de organisatie van functionele hersennetwerken verstoord 
in de bèta-band. 
Op basis van de bevindingen kan worden geconcludeerd 
dat de bèta-band consistent de meest aangedane frequentie-
band is bij alle 4 de onderzochte ziektebeelden waarbij visu-
ele hallucinaties voorkomen. Bèta-activiteit staat centraal in 
aandachtsprocessen. Tevens speelt bèta-activiteit een rol in 
de integratie van frontopariëtale aandachtsnetwerken die 
betrokken zijn bij ‘top-down’ aandachtsprocessen. Het on-
derzoek in dit proefschrift toont aan dat visuele hallucina-
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ties tussen ziektebeelden vergelijkbaar zijn met betrekking 
tot een onderliggend neurofysiologisch mechanisme en dat 
veranderingen in de bèta-band een mogelijke neurofysiolo-
gische determinant vormen van visuele hallucinaties. 

HET THERAPEUTISCH EFFECT VAN 
LICHAMELIJKE ACTIVITEIT
Een meta-analyse over 29 studies (n=1.109), toonde een signi-
ficant positief effect van lichamelijke activiteit in het verbete-
ren van hallucinaties bij patiënten met schizofrenie.5 Behou-
dens hallucinaties hebben patiënten met chronische 
hersenaandoeningen ook te maken met een verminderde 
kwaliteit van leven, depressieve klachten en cognitieve pro-
blemen. Een therapeutische interventie gericht op deze alge-
mene en gedeelde symptomen kan mogelijk indirect leiden 
tot vermindering van hallucinaties. Een tweede transdiag-
nostische meta-analyse betreffende 122 gerandomiseerde ge-
controleerde studies (n=7.231) naar het effect van lichamelijke 
activiteit op de kwaliteit van leven, depressieve symptomen 
en cognitie bij patiënten met een chronische hersenaandoe-
ningen (ziekte van Alzheimer, ziekte van Huntington, multi-
ple sclerose, ziekte van Parkinson, schizofrenie en unipolaire 
depressie) toonde dat lichamelijke activiteit een effectieve en 
veilige adjuvante behandeling is met een significant positief 
effect op de kwaliteit van leven, depressieve symptomen en 
op diverse cognitieve domeinen.6 Een kwalitatieve review van 
de studies toonde een lage incidentie van complicaties met 
een mogelijke relatie tot lichamelijke activiteit, die geen blij-
vende gevolgen hadden voor deelname aan en afronden van 
de interventies. 

CONCLUSIE
De bevindingen in deel I van dit proefschrift tonen aan 
dat visuele hallucinaties bij de onderzochte ziektebeel-

den vergelijkbaar zijn met betrekking tot een onderlig-
gend neurofysiologisch mechanisme. Dit zou kunnen 
dienen als basis voor verder onderzoek naar behandelop-
ties van visuele hallucinaties. Deze bevindingen suggere-
ren dat visuele hallucinaties dienen te worden behandeld 
als een symptoom, onafhankelijk van de onderliggende 
diagnose. 

De bevindingen in deel II van dit proefschrift pleiten 
voor implementatie van lichamelijke activiteit als een ad-
juvante therapeutische interventie in de behandeling van 
patiënten met chronische hersenaandoeningen. 
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Hallucinaties zijn zeldzaam in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer.

2 EEG is een relevant diagnosticum in het onderscheid tussen Lewy-body-dementie en de ziekte van 
Alzheimer.

3 EEG- en MEG-veranderingen in de bèta-band vormen een neurofysiologische determinant van visuele 
hallucinaties, onafhankelijk van de onderliggende diagnose.

4 Lichamelijke activiteit heeft een positief therapeutisch effect op het verbeteren van hallucinaties, de 
kwaliteit van leven, depressieve symptomen en cognitie.

5 De incidentie van complicaties geassocieerd met lichamelijke activiteit is laag bij patiënten met een 
chronische hersenaandoening.




