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Summary

Summary

There is increasing awareness that YOD patients represent a specific group in
health care, whose needs may differ from those of LOD patients. However, re-
search on this top is scarce. Therefore, the central aim of this thesis was to assess
the characteristics and impact of YOD (onset <65) compared with LOD, in order
to gain insight into the specific needs and care requirements of this group, which
is important for the development of evidence-based guidelines for practice. Three
aspects in particular were investigated: (1) the psychosocial impact of dementia
on caregivers (chapter 3), (2) diagnostic issues (chapter 4 & 5) and (3) the devel-
opment of neuropsychiatric symptoms during the course of the disease (chapter 6
& 7).

We have conducted a 2-year prospective cohort study dubbed the Needs in
Young-onset Dementia (NeedYD) study that obtained measurements every six
months and included 215 YOD patients and their caregivers of which the results
are presented in this thesis. For most of the research questions, the results obtained
in this study were compared with data from an historical cohort of LOD patients,
the MAAstricht Study of BEhaviour in Dementia (MAASBED) study. In the
general introduction of this thesis (chapter 1) the rationale and research questions
of the study are described and in chapter 2 the participants, assessment methods
and procedure of the NeedYD-study are described in further detail.

To investigate whether the psychosocial impact of YOD is different from that
of LOD, we conducted a literature review, which is described in chapter 3. We
hypothesized that YOD would have a higher impact on caregivers. Seventeen
studies were included. The results indicated that YOD caregivers experience high
levels of burden and stress. Several psychosocial problems were reported, such
as a changing marital relationship, family conflict, problems with workforce par-
ticipation and finances, diagnostic difficulties and a lack of designated services.
Only two studies compared the impact on caregivers between YOD and LOD. No
firm conclusions could be drawn based on these studies because of contradicting
results and methodological limitations. However, the review did show that YOD
caregivers experience high levels of psychological suffering and specific problems
related to their phase in life.

In chapter 4 we investigated the time from symptom onset to diagnosis in
YOD and LOD patients and attempted to determine the factors that influence
this duration. The following predictors were investigated: age at onset, diagnosis,
gender, education, living arrangements (alone vs not alone) and family history of
dementia. We showed that it took on average 1.6 years longer from symptom onset
to diagnosis in YOD patients than in LOD (2.8 versus 4.4 years). A younger age at
onset and a FTD diagnosis were predictive of an extended time between symptom
onset and diagnosis, whereas patients with vascular dementia received a diagnosis
earlier. To obtain more information regarding the period prior to diagnosis, we
analyzed qualitative interviews with 92 YOD caregivers (chapter 5). This period
was commonly experienced as long and difficult. Cognitive and behavioral changes
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in the person with YOD were common and difficult to understand for caregivers.
Marital difficulties were common and frequently related to behavioral changes,
sometimes leading to thoughts about divorce. In addition, problems with children
and issues related to work, such as early discharge or financial hardship were
important topics. Based on the subjective experience of these caregivers, the
following possible barriers to diagnosis were identified: misattribution of symptoms
by caregivers (often psychological causes), denial of the individual with YOD and
the refusal to seek medical advice, lack of confirmation from the social context
(e.g. not knowing about problems at work), lack of responsiveness of the general
practitioner, misdiagnosis leading and inadequate advice/help, which happened in
45% of the cases. The diagnosis burnout or depression was most frequently given
prior to the dementia diagnosis. The previous chapters underline the importance
of a timely diagnosis in YOD.

The next two chapters provide the first two longitudinal studies investigating
the development of neuropsychiatric symptoms in YOD. We found that over the
course of two years, the incidence, prevalence and persistence of neuropsychiatric
symptoms was overall lower in YO-AD, with significant differences for delusions,
agitation, depression, anxiety, apathy, irritability and aberrant motor behavior.
The frequency of individual symptoms showed large variability. Like in LO-AD,
the most frequent symptom in YO-AD was apathy. The profiles of neuropsychi-
atric symptoms were roughly similar between groups, but eating changes ranked
higher and delusions ranked lower in YO-AD. Future studies should investigate the
biopsychosocial mechanisms resulting in the strikingly lower frequency parameters
of neuropsychiatric symptoms in YO-AD patients.

In chapter 7 we investigated differences in awareness between YO-AD and LO-
AD and the association with affective symptoms. Anecdotal evidence suggested
that awareness levels were higher in younger patients, but no empirical studies
were conducted. We were the first to demonstrate that YO-AD patients indeed
had higher levels of awareness than LO-AD patients over a one-year period. High
levels of awareness were associated with depression but not anxiety over the study
period and this effect was stronger in the YO-AD group at baseline. A causal
relationship between awareness and affective symptoms could not be established.
This study showed that alertness to affective symptoms in YO-AD patients with
high awareness is important and that YO-AD patients may have greater treatment
benefits due to their higher awareness.

In chapter 8, the results of this thesis are summarized, the theoretical and
methodological considerations discussed and implications for future research and
directions for clinical practice are addressed.
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Samenvatting

Jonge mensen met dementie worden steeds meer als een specifieke groep gezien
binnen de gezondheidszorg. Deze groep heeft mogelijk andere zorgbehoeften dan
de groep ouderen met dementie, maar er is nog weinig wetenschappelijk onder-
zoek op dit gebied gedaan. De centrale doelstelling van het onderzoek in dit
proefschrift was dan ook het in kaart brengen van de klinische kenmerken en im-
pact van dementie op jonge leeftijd (onset <65 jaar) en deze te vergelijken met
dementie op oudere leeftijd. Deze informatie is belangrijk voor de ontwikkeling
van evidence based richtlijnen voor de klinische praktijk. Drie specifieke aspecten
werden onderzocht: (1) de psychosociale impact van dementie op mantelzorgers
(hoofstuk 3), (2) het diagnostisch proces (hoofdstuk 4 & 5) en (3) het ontstaan
van gedragsproblemen tijdens de ziekte (hoofdstuk 6 & 7).

Om dit te onderzoeken hebben wij een prospectieve cohort-studie met een
follow-up van 2 jaar uitgevoerd, de NeedYD-studie (Needs in Young onset De-
mentia), met 5 meetmomenten om het half jaar, waarvan de resultaten beschreven
zijn in dit proefschrift. In deze studie zijn 215 jong dementerenden en hun man-
telzorgers gëıncludeerd. Voor de meeste onderzoeksvragen, zijn de gegevens die
verkregen zijn in de NeedYD-studie vergeleken met een groep ouderen met de-
mentie uit de MAASBED-studie (MAAstricht Study of BEhaviour in Dementia).
In de algemene introductie (hoofdstuk 1) van dit proefschrift worden de ratio-
nale en vraagstellingen van het onderzoek beschreven en in hoofdstuk 2 wordt een
gedetailleerd overzicht gegeven van de deelnemers, de meetmethoden en analy-
setechnieken die gebruikt zijn voor de studie.

Om te onderzoeken of de psychosociale impact van dementie op jonge leeftijd
op mantelzorgers anders is dan die van dementie op oudere leeftijd, hebben we
een systematische literatuur review uitgevoerd, die beschreven is in hoofdstuk 3.
Onze hypothese was dat de impact van dementie op jonge leeftijd op mantelzorgers
hoger zou zijn. Zeventien studies werden gëıncludeerd. Hieruit kwam naar voren
dat mantelzorgers van jonge personen met dementie in hoge mate aan stress en
depressieve symptomen lijden. Tevens werden veel psychosociale problemen ge-
rapporteerd, zoals relatieproblemen, conflicten binnen het gezin, werkgerelateerde
en financiële moeilijkheden, negatieve ervaringen m.b.t. de diagnostiek en een
gebrek aan gespecialiseerde voorzieningen. Slechts 2 studies hadden als doel de
impact op mantelzorgers te vergelijken tussen dementie op jonge en oudere leeftijd.
Deze studies waren methodologisch beperkt en er werden tegenstrijdige resultaten
gevonden. Op basis hiervan kon dan ook geen eenduidige conclusie getrokken
worden. Wel werd duidelijk dat mantelzorgers van jonge personen met dementie
een verhoogde lijdensdruk ervaren en dat de ziekte specifieke problemen met zich
meebrengt die gerelateerd zijn aan de vroegere levensfase.

In hoofdstuk 4 is de tijd tussen het ontstaan van de eerste symptomen en
diagnose en de predictoren voor deze tijdsduur vergeleken tussen jongere en oudere
personen met dementie. De volgende predictoren werden onderzocht: leeftijd
at onset, type dementie, geslacht, opleiding, familiaire belasting en woonsituatie
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(al dan niet alleen). Het bleek dat de duur van onset tot diagnose bij jonge
mensen met dementie gemiddeld 1.6 jaar langer was dan bij oudere mensen met
dementie (2.8 versus 4.4 jaar). Jongere leeftijd en frontotemporale dementie waren
significante predictoren voor een langere duur tot diagnose. Vasculaire dementie
bleek gerelateerd te zijn aan een kortere duur. De overige factoren bleken niet van
invloed te zijn.

Om verder inzicht te verkrijgen in de periode voorafgaand aan de diagnose is
een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van mantelzorgers van
jonge personen met dementie in deze periode (hoofdstuk 5). Hieruit bleek dat dit
een lange en moeilijke periode was voor mantelzorgers, waarbij de diagnose soms
als een opluchting werd ervaren. Cognitieve en gedragsmatige problemen kwa-
men veel voor bij jonge mensen met dementie en waren moeilijk te begrijpen voor
mantelzorgers. Relatieproblemen werden tevens veelvuldig genoemd en meestal
in verband gebracht met deze gedragsveranderingen. In enkele gevallen werd een
echtscheiding overwogen voordat de diagnose werd gesteld. Daarnaast werd ge-
rapporteerd dat kinderen tegen problemen aanliepen en dat er problemen op het
gebied van werk en/of financiën ontstonden. Op basis van de subjectieve beleving
van mantelzorgers, leken de volgende factoren gerelateerd te zijn aan uitstel van
de diagnose: misattributie van symptomen (vaak werd gedacht aan psychische
problemen), ontkenning en weigering van de jonge persoon met dementie om hulp
te zoeken, gebrek aan bevestiging van de sociale context (bijvoorbeeld het niet op
de hoogte zijn van problemen op het werk), gebrek aan responsiviteit van de huis-
arts en het krijgen van een verkeerde diagnose en inadequate zorg. Dit gebeurde
in 45% van de gevallen, waarbij meestal de diagnose burnout of depressie werd
gesteld voordat duidelijk werd dat er sprake was van dementie.

De volgende twee hoofdstukken beschrijven de eerste longitudinale studies
gericht op het ontstaan van gedragsproblemen bij jonge personen met demen-
tie. In de studie gepresenteerd in hoofdstuk 6, wordt de cumulatieve prevalentie,
incidentie en persistentie van gedragsproblemen onderzocht bij jonge personen met
de ziekte van Alzheimer (AD) en vergeleken met oudere personen met AD tijdens
de twee-jarige onderzoeksperiode. Gedragsproblemen bleken over het algemeen
een lagere incidentie, prevalentie en persistentie te hebben bij jonge personen met
AD, waarbij significante verschillen werden gevonden voor wanen, agitatie, de-
pressie, angst, apathie, prikkelbaarheid en bewegingsonrust. De frequenties van
individuele symptomen lieten een hoge variabiliteit zien. Het meest voorkomende
symptoom in beide groepen was apathie. Relatief gezien kwamen eetproblemen
vaker voor in de jongere groep, terwijl wanen minder vaak voorkwamen dan op
oudere leeftijd. Verder onderzoek zou uit moeten wijzen welke biopsychosociale
mechanismen ten grondslag liggen aan de opvallend lagere frequenties van neu-
ropsychiatrische symptomen bij jonge personen met AD.

In hoofdstuk 7 werd ziekte-inzicht vergeleken tussen vroeg-en laat ontstane
AD en de relatie tussen ziekte-inzicht en affectieve symptomen onderzocht. De
indruk bestond dat ziekte-inzicht hoger was bij jonge mensen met dementie dan
bij ouderen, maar empirische studies ontbraken. Onze studie was de eerste waarin
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werd aangetoond dat jongere personen met AD inderdaad een beter ziekte-inzicht
hebben dan ouderen met AD. Intact ziekte-inzicht was geassocieerd met depressie-
ve symptomen, maar niet met angst en dit effect was sterker in de jongere groep
op baseline. Een causale relatie tussen ziekte-inzicht en affectieve symptomen
kon niet vastgesteld worden. Deze studie liet zien dat alertheid op affectieve
symptomen bij jonge mensen met AD met adequaat ziekte-inzicht belangrijk is
en dat behandelings-en begeleidingseffecten mogelijk hoger zijn in deze groep,
vanwege het hogere ziekte-inzicht.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten samengevat, de theoretische en method-
ologische aspecten besproken en implicaties van de bevindingen voor de klinische
praktijk en toekomstig onderzoek gegeven.
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