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Summary and concluding remarks

This thesis deals with clinical aspects of the early diagnosis and the differential diagnosis of
dementia, particularly in relation to depression and normal forgetfulness. The thesis opens
with a general introduction on the rationale of an early diagnosis of dementia (Öwpfór / ) .
The patients of the studies described have been examined in the Memory Clinic of the
Academic Hospital of Maastricht, between May 1986 and October 1992. The aims, methods
and organisation of the Maastricht Memory Clinic is presented. The MMC addresses especially
patients with cognitive impairments which are not severe enough to merit the diagnosis of
dementia or for patients who are suffering from mild stages of dementia. This specific aim of
the MMC is reflected by the characteristics of the patients: they were on average younger and
less cognitively impaired than in traditional psychogeriatric departments. Therefore, the
results of the studies of this thesis cannot be generalized to populations of older, more
severely disturbed patient groups without due consideration.

An introductory review of the literature on mild dementia is presented in CAajDfór 2 . The
aim of this review is to present the state-of-the art knowledge and to identify critical issues in
the research of mild stages of dementia. Dementia is generally regarded as a syndrome, not as
a disease, but important differences exist in the interpretation of this notion. Therefore, the
various meanings of the term are discussed first. Next, the most frequently used criteria for the
clinical diagnosis of dementia (the DSM-III-R criteria) and of Alzheimer's disease (those of the
NINCDS/ADRDA workgroup) are amply discussed. The accuracy of the diagnosis of dementia
has largely been improved by these diagnostic criteria. An attempt is made to depict the
clinical features of Alzheimer's disease before it has developed to frank dementia, on the base
of empirical data from longitudinal studies. The earliest manifestations of Alzheimer's disease
are qualitative rather than quantitative: patients may perform on traditional
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neuropsychological tests within normal limits, but they need more time and get tired easily.
Non-cognitive features are prominent in early stages: feelings of anxiety and psychological
vulnerability, passivity, an increased dependency on the environment and decreased
spontaneity are likely characteristcs of very early Alzheimer's disease. Unfortunately, non-
cognitive aspects have received much less attention than cognitive aspects. Among the earliest
neuropsychological deficits are impaired delayed recall, fluency and general speed of
information processing. It is concluded that the diagnosis of early Alzheimer's disease is based
on clinical judgement and repeated cognitive measures over time. It is not known, however,
which features can best be followed, and how long the intervals between the tests should be!
In recent decades, many different proposals have been made for the classification of the state
of mild memory impairment. These are discussed in view of their reliability and predictive
validity. Important clinical issues in the assessment of mild dementia are the differentiation
from normal aging, age-associated memory impairments and depression, clinical variations
related to subtypes of dementia, and the influence of comorbidity and age upon the diagnosis
of dementia.

The issues of studies of this thesis can be divided into three main themes: the influence of
the discipline that make the diagnosis, clinical features of non-demented subjects with
cognitive complaints and clinical characteristics of patients with dementia.

The influence of the discipline that make the diagnosis

In view of the fact that the diagnosis of dementia still depends to a large extent on clinical
judgement, it is quite remarkable that the influence of different specialists upon this diagnosis
has so far been neglected. Therefore, an experimental study of interdisciplinary differences in
the diagnosis of dementia was carried out, described in Giw/rfer j . An inquiry was held among
the participants of the Dutch consensus meeting on dementia. Eighty-five clinicians diagnosed
the case descriptions of ten patients with various forms of cognitive dysfunctions. There was no
difference between the disciplines with regard to syndrome diagnoses. However, with regard
to aetiology, significant differences existed between the specialties: neurologists were more
often in agreement with a "golden standard" diagnosis than the psychiatrists. Furthermore, the
level of consensus increased with the severity of the cognitive disturbances of the patients.
The diagnosis was more often erroneous when depressive symptoms existed. The nature of
the diagnoses appeared to depend on the discipline of the diagnostician. Finally, the number
of the various terms that were used by the responding clinicians was inversely related to the
severity of the cognitive deterioration.

In Chapter 4, the discrepancies in diagnostic outcome were examined between the
multidisciplinary, criteria-based approach in patients referred to the Memory Clinic and the
monodisciplinary approach of the referrers. Of the 278 patients not fulfilling the criteria
dementia, 19 had been previously diagnosed as being demented (specificity 0.93). In 60 of
152 demented patients, dementia had not been diagnosed before (sensitivity 0.61).
Underreporting was frequent in mildly demented patients and in patients with coexisting
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depressive symptoms. In patients referred by psychiatrists, sensitivity rates for dementia and
Alzheimer's disease were low; in patients referred by neurologists, depression often went
unreported.

In order to investigate whether the use of the MMC diagnosis as the 'gold standard' in the
above-mentioned study was correct, a study was carried out on the predictive validity of the
diagnoses of dementia from the MMC. Available clinical data were collected on the course of
the cognitive and behavioral symptoms of 114 patients, 81 with Alzheimer's disease and 33
with vascular dementia. Most patients were only mildly or moderately demented at the initial
assessment. After a mean period of 41 months (16.7-71.2), 95% of the patients were described
as having deteriorated since the initial assessment. This figure indicates that the diagnosis of
dementia, even in relatively mild stages, can be made reliably. This finding supports the
validity of the diagnostic model of dementia, as used in the MMC.

Mild dementia is not a diagnosis that can be made by rudimentary bedside screening
instruments, but neither do we believe that the diagnosis can only be made by esoteric
experts that use highly sophisticated technology. The main difference between our approach
and the usual monodisciplinary approach is the combined and integrated use of common
assessment methods that are used in daily clinical practice, and the consequent application of
generally accepted diagnostic criteria.Many sorts of data have to be taken into account. For
instance, it was found that referrers quite often failed to investigate the functional significance
of the cognitive impairments, as is required by criterion C of the DSM-HI-R.

The studies further confirm the stereotype ideas about several disciplines: psychiatrists and
psychologists are good at recognizing depression, neurologists look especially at brain
diseases, whereas physicians from nursing-homes and geriatricians pay particular attention to
potentially treatable causes such as polypharmacy. These are all important aspects, but
unfortunately a price has to be paid for specialization: psychiatrists did not always complete
the somatic diagnostic work-up, and neurologists and other somaticaily orientated clinicians
did not recognize psychiatric disorders. Thus, all of the specialties had specific advantages, but
also certain flaws. This is not say that each discipline should be blamed for not being an expert
in their colleague's area of interest, but rather to plead for more modesty when working
separately, as no one specialism knows everything. Neurologists, psychiatrists and
neuropsychologists complement each other in the early stages of dementia, whereas internists
or geriatricians may be of value in the older patient who has several other severe medical
disorders and significant comorbidity.

Thus, a more systematic use of multidisciplinary services for patients with cognitive
disorders is to be encouraged. However, such a multidisciplinary approach should be more
than the mere sum of the different elements. Special emphasis must be laid upon the
integrative abilities of each one: the different disciplines should be familiar with each other's
terminology and paradigms. Trainees in one relevant area need to be better educated in the
integration of their specific findings with those of others.
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Clinical aspects of non-demented patients with cognitive complaints

It is generally known that memory and other cognitive complaints are seen in a variety of
organic disorders, one of which is Alzheimer's disease. However, it is often not sufficiently
recognized that cognitive impairments are also a common feature of many functional
psychiatric disorders: in clinical practice major depression is often seen as the single functional
cause. The study described in Cfoz/Sfór <J was carried out in order to determine whether
psychiatric conditions other than depression are relevant in elderly patients with memory
disturbances. Therefore, 430 consecutive outpatients (242 males, 188 females; mean age 61.7
years) who visited the Maastricht memory clinic were examined by using a standardized
diagnostic procedure which included somatic, neurological, psychiatric and neuropsychological
examinations. Psychiatric disorders were diagnosed according to DSM-III(-R) criteria. Of 152
patients with dementia, 34 had a secondary depressive syndrome and 19 another secondary
psychiatric disorder. Of the 37 patients with an organic mental disorder other than dementia,
16 had an organic mood disorder. Of the other 241 patients, 152 had 159 primary psychiatric
diagnoses: there were 100 diagnoses of mood disorders (depression and dysthymia) and 59
diagnoses of other psychiatric disorders, especially adjustment disorders, anxiety disorders and
personality disorders. Together, no fewer than 40% of all primary or secondary psychiatric
diagnoses concerned other disorders than mood disorders. Therefore, the differential
diagnosis of memory deficits should encompass more than just looking at whether depression
is present or not. Moreover, the relationship between psychiatric disorders and cognitive
functioning is complex and requires a careful psychiatric assessment. The studies of this thesis
illustrate the idea that a too linear view on causality between the two, i.e., depression causing
cognitive impairments, does not do justice to the complex interplay between cognition,
substrate, emotionality and subjective meaning.

From a scientific point of view, studying the combination of psychiatric symptoms and
cognitive deficits in the elderly is of importance, because they may be the very first features of
dementing disorders. Longitudinal studies have indicated that these symptoms are often too
mild to merit the diagnosis of major depression. This condition may be covered more-or-less
by other DSM diagnoses, notably dysthymia. Q>#p/er 7 reports a study in which the nature of
cognitive functioning was examined in a group of 25 middle-aged dysthymic subjects, who
sought help for memory complaints in the Maastricht Memory Clinic. There were no differen-
ces in the performance of primary memory. However, their performance for secondary
memory was significantly inferior to that of controls matched for age, sex-distribution and
educational level. In addition, the performance on a memory scanning task (with subtasks with
increasing memory load) and the Stroop Colour-Word Interference Task was also impaired in
dysthymic subjects. The results suggest that dysthymic patients are characterised by a problem
with effort demanding processes; the patients appear to make more use of a controlled
processing strategy, which takes them more time and energy and which results in subjective
complaints.

Recent neuropsychological concepts have made it possible to unravel the process of
retaining information into different psychological operations, each one of which can be
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analysed separately, e.g., attention, speed of processing, susceptibility for interfering stimuli,
encoding strategies and rehearsal strategies, and au tomat ic versus cont ro l led process ing of
information. Tasks derived from this paradigm may provide m o r e insight into t h e psychological
processes of early Alzheimer's disease than the tasks that a re usually a d h e r e d to in medical
practice, in which old-fashioned terms such as sho r t - t e rm and long- te rm m e m o r y still
dominate. The findings of the study described in chap te r 7 illustrate this po in t clearly: all
dysthymic patients studied had scores within the normal range on Folstein's Mini-Mental State
Examination, a widely used, but static and not very demand ing test for n o n - d e m e n t e d subjects.
In contrast, when there was increasing memory load, t h e pe r fo rmances of t h e pa t ien t s
diverged significantly from those of the controls. The ques t ions w h e t h e r t h e cognitive dysfunc-
tions found in the memory clinic population can b e genera l ised to all dysthymic subjects ,
cannot be answered in the present study. Interestingly, the profiles of t h e dysthymic pat ients
had much in common with those seen in ageing. It is u n k n o w n yet t o wha t ex ten t t h e
neuropsychological deficits of the patients of this s tudy may b e caused by a p r imary
degenerative brain disease: we must wauit for the results of a longitudinal s tudy tha t is
presently carried out in our department. As our studies have been carried o u t in a m e m o r y
clinic, the relatively high proportion of patients that had cognitive complaints t oge the r with
functional disorders may be due to our method of pat ient selection. Therefore, the s tudy in to
the cognitive aspects of dysthymia should be reproduced in a general psychiatric practice, in
order to find out whether these findings can be genera l ized to less well-selected pa t ien t
samples.

Longitudinal studies can shed light upon the development of t h e psychiatric and cognitive
symptoms and their mutual relationship, and, hopefully, provide impor tan t clues abou t the
prodromes of dementia. In Giwpter 8, a two-year follow-up study of 65 n o n - d e m e n t e d patients
complaining of their memory is described. Forty seven pat ients could b e reexamined after a
mean follow-up period of 25.0±4 months. Patients w h o could be re tes ted had lower initial
depression scores than those who were not retested, indicating s o m e selective attrit ion. Six
out of 47 patients were found to be demented at follow-up. This figure is a manyfold of the
one that was to be expected. Patients with subsequent demen t i a were o lder and per formed
worse with regard to memory aspects, but were comparable to those w h o were n o t d e m e n t e d
at follow-up with regard to the depression score, and rat ings of cognitive and s e n s o m o t o r
speed. The level of depressive symptomatology did no t always parallel the d e g r e e of cognitive
impairments. Some patients appeared to be improved on b o t h measu re s of cogni t ion and
depression, but others deteriorated with regard to cognitive functions while t h e depress ion
score remained unchanged. These results indicate that affective disorders may cause cognitive
dysfunctions in some patients, and, inversely, be the (psychological) c o n s e q u e n c e in o the r s .
The conclusions of the study described are limited b e c a u s e of t h e many me thodo log ica l
problems that were involved. For instance, selective attrition s e e m inhe ren t to this type of
study, as those subjects who are the most uncertain and anxious abou t b e c o m i n g d e m e n t e d
are the most likely to refrain from participating in the study. Larger samples with longer follow-
up periods are necessary. Despite the limitations of this s tudy, it can b e c o n c l u d e d tha t
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departments such as the memory clinic are suitable for clinical research into the earliest
features of Alzheimer's disease.

Apan from a possible relationship between the cognitive aspects of psychiatric disorders
and dementia, there are other reasons why cognitive functioning deserves more attention
than they receive at present. Cognitive aspects of functional disorders are too often viewed as
mere epiphenomena, only of diagnostic significance because they are included in some of the
DSM-III-(R) criteria. It is important to note that the patients that were examined in our
memory clinic sought help primarily for their cognitive problems and not for their psychiatric
condition. Cognitive impairments may compromise the individual's capacity to function in
demanding activities. Besides, patients may perceive their limited cognitive capacity as the
first signs of dementia and become severely distressed. Therefore, the development of
therapeutic psychological interventions aimed at coping strategies for the cognitive
impairment is another negelcted area of research. Memory clinics can also be useful in this
respect.

Clinical aspects of patients with dementia

The differentiation between Alzheimer's disease and vascular dementia was, untill recently,
mainly clinical: Ischaemic scores, in which several clinical features are collected, have long'
been used as a diagnostic tool for the diagnosis of vascular dementia. However, more
elaborate diagnostic criteria have been published recently. The new criteria differ from the
old criteria in that brain-imaging data are taken into consideration and in that attention is paid
to the temporal relationship between stroke and dementia. Introduction of new criteria for
vascular dementia also has an impact on the diagnosis of Alzheimer's disease, as the frequency
of this latter diagnosis is directly to the exclusion of other disorders: vascular dementia is the
most frequent disorder to be ruled out. Cïwp/er 9 describes a comparison between six
currently used sets of clinical criteria for the diagnosis of vascular dementia in a sample of 109
demented patients. These are: the ischaemic scales of Hachinski, Rosen and Loeb, the criteria
from the DSM-III, those outlined by Erkinjuntii and coworkers, and those from the State of
California Alzheimer's Disease Diagnostic and Treatment Centres (ADDTC). Depending on
which criteria were used, the frequency of vascular dementia ranged from 13% to 33%, and
the frequency of Alzheimer's disease from 54% to 64%. The Ischaemic Scales of Hachinski and
Rosen resulted in the highest frequencies of vascular dementia, whereas the criteria of
Erkinjuntti et al., the DSM-HI criteria and the ADDTC yielded the lowest. The number of
patients with vascular dementia was reduced substantially when neuroradiological data and the
temporal relationship between stroke and dementia were taken into consideration. The
ADDTC criteria and those of Erkinjuntti seem to be the most advisable. The NINCDS-ADRDA
criteria for Alzheimer's disease should be adopted on this point, once the validity for the
criteria of vascular dementia has been established. Differences, in the criteria for vascular
dementia and Alzheimer's disease may be an overlooked source of interstudy variance.
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The study described in chapter 10 investigated the popular notion that depression, intact
awareness or preserved personality favour a diagnosis of vascular dementia rather than
Alzheimer's disease. Most of the studies on this subject have been carried out with severely
demented inpatients, and confounding factors such as age, sex and severity of dementia have
not been taken into account. We compared 48 patients with relatively mild vascular dementia
with 48 patients with Alzheimer's disease who were matched for age, sex and severity of
dementia. The two groups did not differ with regard to the prevalence of major depression,
the mean depression score, the awareness score or the sum of scores on the items of the
Blessed dementia Scale concerning personality changes. We concluded that depression, lack of
insight and personality changes do not favour an aetiology of vascular dementia rather than
Alzheimer's disease.

Chapter 11 reports a study into the relationship between insight into ones' own deficits
and depression in demented patients. It is commonly thought that demented patients may
become depressed when they become aware of their cognitive limitations, although the
empirical evidence for this notion is little. We examined 170 outpatients, 103 with
Alzheimer's disease, 43 with vascular dementia and 24 with various other causes, in order to
investigate whether or not depressive symptoms were more likely to occur in dementia
patients who had some degree of awareness of their cognitive deterioration. Awareness was
rated on a four point scale that assessed discrepancies between the patient's and the
caregiver's history. The level of awareness was significantly related to the severity of
dementia, but not to depression or to the score on Hamilton's depression scale. However, the
score on the item 'psychic anxiety' showed a significant correlation with the level of insight.
The occurence of anxiety and other non-affective psychiatric symptoms in dementia have
received much less attention than depression. It would be worthwhile investigating symptoms
of anxiety in demented patients more extensively, as the relationship to insight into one's
condition may suggest a more psychological origin. Related to this, symptoms of anxiety may
respond better to psychological treatments, such as psycho-education.

The studies in chapter 10 and 11 illustrate an important methodological point as well,
namely the necessity of considering age and degree of dementia when the characteristics of
the different types of dementia are to be compared. Our patients with Alzheimer's disease
differed from those with vascular dementia with regard to the degree of awareness and of
personality changes, but these differences disappeared after correction for age and severity of
the dementia. This point has not had enough coverage in the literature so far.

In general, cognitive aspects of dementia have received much more attention than the non-
cognitive aspects, although it is these aspects that cause the caregivers more problems for
than those related to cognition. That non-cognitive aspects of dementia are so often
neglected may be related to the fact that they are more difficult to measure. Therefore, more
refined instruments should be developed in order to establish these non-cognitive aspects
more precisely, both qualitatively and quantitatively. Psychopathological symptoms in organic
brain disorders are the subject of an ongoing research project in our department. Until better
measures for behavioural and emotional symptoms become available, we must rely on the
subtleties of clinical evaluation.





Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de klinische aspecten van de vroege - en differentiële diagnose van
dementie. Het proefschrift begint met een algemene beschouwing over het nut van een
vroege diagnose bij dementie (foo/ifrta/fe f). De patiënten die voor dit proefschrift werden
onderzocht, werden tussen mei 1986 en oktober 1992 gezien in de polikliniek voor
geheugenstoornissen van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De doelstellingen, werkwijze
en organisatie van deze Maastrichtse geheugen-polikliniek worden in dit hoofdstuk
beschreven. Deze polikliniek richt zich vooral op patiënten met lichte dementie, of met
dermate lichte cognitieve stoornissen dat ze niet voldoen aan de diagnose dementie. Dit
weerspiegelt zich in de kenmerken van de patiënten: deze zijn in het algemeen jonger en
minder ernstig cognitief gestoord dan in traditionele psychogeriatrische afdelingen. Het
generaliseren van de bevindingen van dit proefschrift naar de situatie bij oudere patiënten
met ernstiger cognitieve stoornissen dient daarom met enige terughoudendheid piaats te
vinden.

Ter inleiding wordt in foojitafe^ een overzicht van de literatuur over het stellen van de
diagnose dementie, vooral in een licht stadium, gegeven. Het doel van dit overzicht is de
huidige stand van zaken te beschrijven, en belangrijke aspecten voor het onderzoek te
bespreken. In het algemeen wordt dementie beschouwd als een klinisch syndroom, maar deze
opvatting blijkt in de dagelijkse praktijk verschillend te worden geïnterpreteerd. Daarom
wordt eerst stilgestaan bij de verschillende betekenissen van het begrip dementie. In het
hoofdstuk wordt vervolgens ingegaan op de meest gehanteerde diagnostische criteria voor
dementie (de DSM-III-R-criteria) en de ziekte van Alzheimer (de NINCDS/ADRDA-criteria).
Door deze criteria is de betrouwbaarheid van de klinische diagnose dementie de laatste jaren
aanmerkelijk verbeterd. Daarna wordt er een poging gedaan om de allereerste verschijnselen
van de ziekte van Alzheimer te beschrijven aan de hand van empirische gegevens uit



136 SAMENVATTING

longitudinaal onderzoek. De allereerste verschijnselen van de ziekte van Alzheimer zijn vooral
kwalitatief: patiënten presteren op kwantitatieve psychometrische tests vaak nog binnen de
normale grenzen, maar hebben meer tijd nodig en zijn sneller moe. Niet-cognitieve
verschijnselen staan in de vroegste stadia van de ziekte van Alzheimer vaak op de voorgrond:
de patiënten zijn psychisch kwetsbaar, angstig, passief, afhankelijk van de omgeving,
teruggetrokken en minder spontaan. Deze niet-cognitieve aspecten zijn echter veel minder
onderzocht dan de cognitieve verschijnselen. De eerste neuropsychologische stoornissen
betreffen de uitgestelde herinnering, de vloeiendheid van de taal (fluency) en de snelheid
waarmee informatie wordt verwerkt. Een conclusie uit het literatuuroverzicht is dat de
diagnose 'beginnende ziekte van Alzheimer' vooral gebaseerd is op een kwalitatief klinisch
oordeel en op verschillende metingen van het cognitief functioneren in de tijd. Het is
evenwel nog onduidelijk welke symptomen zich het beste lenen om in de tijd vervolgd te
worden, en hoe lang de periodes tussen de tests zouden moeten zijn. In de laatste decennia
zijn er verschillende voorstellen gedaan om tot een classificatie te komen van patiënten met
lichte cognitieve stoornissen. Deze worden eveneens in dit hoofdstuk besproken, waarbij met
name gelet wordt op de betrouwbaarheid en de voorspellende waarde (predictieve validiteit)
van de verschillende concepten. Belangrijke problemen bij het diagnostiseren van lichte
dementie zijn verder het onderscheid met normale veroudering, veroudering-gerelateerde
geheugenstoornissen en depressie, de variatie in de verschijningsvormen en de invloed van
bijkomende ziektes en de leeftijd op de diagnostiek.

De onderwerpen van de onderzoeken uit dit proefschrift betreffen drie hoofdthema's,
namelijk de invloed van de discipline die de diagnose stelt, klinische kenmerken van
patiënten met cognitieve stoornissen bij wie geen sprake is van dementie, en klinische
kenmerken van patiënten met dementie.

De invloed van de discipline die de diagnose dementie stelt

Gezien het feit dat de diagnose dementie in belangrijke mate is gebaseerd op het klinisch
oordeel, is het opmerkelijk dat nauwelijks onderzocht is in hoeverre de discipline van de
diagnostics hierop van invloed is. Een experimenteel onderzoek naar de verschillen tussen de
disciplines in het diagnostiseren van cognitieve syndromen wordt beschreven in foq/M j .
Hiertoe werd er onder de deelnemers aan de Nederlandse consensus-vergadering over
dementie een enquête gehouden. Vijfentachtig clinici, afkomstig uit verschillende disciplines,
diagnostiseerden tien 'papieren' casus van tien verschillende patiënten met cognitieve'
stoornissen. Ten aanzien van de syndromale diagnose (dementie of geen dementie) werden er
geen verschillen tussen de disciplines gevonden. Ten aanzien van de etiologische diagnose
bleken er echter wèl significante verschillen te bestaan: neurologen bleken daarbij de
'gouden standaard' diagnosen meer te benaderen dan psychiaters. In geval van lichte
dementie liepen de meningen sterker uiteen dan in ernstiger gevallen. Men was het vaker
onderling oneens wanneer er ook sprake was van depressieve symptomen. De diagnostische
uitspraak bleek mede bepaald te zijn door de discipline die men vertegenwoordigde. Ten
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slotte bleek dat het aantal verschillende termen die door de respondenten werden gebezigd
in omgekeerde zin samenhing met de ernst van de cognitieve stoornissen.

in toq/fe/«& 4 wordt een onderzoek beschreven bij 430 patiënten naar de verschillen
tussen de diagnosen van de (multidisciplinair werkende) Maastrichtse polikliniek voor
geheugenstoornissen en die van (in het algemeen monodiscipliniar werkende) verwijzers,
vooral neurologen, psychiaters en huisartsen. Zestig van de 152 patiënten met dement ie
waren door de verwijzer niet eerder als zodanig gediagnostiseerd (sensitiviteit: 0.61). Dit
betrof vooral patiënten met lichte dementie en pat iënten die tevens depressieve
verschijnselen hadden. Van de 278 patiënten die niet voldeden aan de criteria voor dementie,
bleken er 19 eerder wel als dement te zijn gediagnostiseerd (specificiteit: 0.93). Bij de
patiënten die door psychiaters werden verwezen werden vaak de diagnosen 'dementie ' en
'ziekte van Alzheimer' gemist; bij de patiënten die door neurologen waren verwezen werd de
diagnose 'depressie' vaak niet gesteld.

In het hierboven beschreven onderzoek golden de diagnosen van de geheugenpolikliniek
als de gouden standaard waarmee de verwijzers werden vergeleken. Om na te gaan of een
dergelijke handelswijze geoorloofd was, werd er een onderzoek uitgevoerd naar de
voorspellende waarde van de diagnose dementie, zoals die was gesteld door de polikliniek
voor geheugenstoornissen (to/ata/fe 5). Hiertoe werden diverse beschikbare gegevens
verzameld over het beloop van het cognitief en algemeen functioneren van 114 demente
patiënten, 81 met de ziekte van Alzheimer en 33 met vasculaire dementie . De meeste
patiënten waren ten tijde van het eerste o n d e r z o e k o p de polikliniek voor
geheugenstoornissen slechts licht of matig dement. Na een gemiddelde periode van 41
maanden (16.7-71.2), bleken 109 van de 114 patiënten (95%) in cognitief en/of sociaal
opzicht slechter te functioneren dan bij het eerste onderzoek. De geldigheid van de diagnose
dementie, zoals die door de geheugenpolikliniek werd gesteld, wordt hiermee ondersteund.

De hier beschreven onderzoeken bevestigen de bekende ideeën over de diverse
disciplines: psychiaters en psychologen letten vooral op het voorkomen van depressie,
neurologen kijken vooral naar hersenpathologie en verpleeghuisartsen en geriaters letten
vooral op potentieel behandelbare medische aandoeningen, zoals polypharmacie. Dit zijn
ieder voor zich natuurlijk belangrijke aspecten, maar hier staat tegenover dat ieder specialist
ook zijn (haar) eigen blinde vlekken had: de psychiaters verrichtten onvolledig lichamelijk
onderzoek, de neurologen en de andere somatisch georiënteerde clinici mistten juist vaak
psychiatrische stoornissen. Kennelijk heeft ieder specialisme zijn sterke en zijn zwakke kanten
in de benadering van de patiënt met cognitieve stoornissen. Uiteraard kan men niet van de
verschillende disciplines verwachten dat ze expert zijn op het gebied van hun collega's. Wèl
nopen de resultaten van dit onderzoek tot meer bescheidenheid, want kennelijk is er geen
specialisme dat alle wijsheid in dezen in pacht heeft. Neurologen, psychiaters en
neuropsychologen vullen elkaar vooral bij lichte dementie goed aan. Internisten en geriaters
kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij de oudere patiënt met meer bijkomende
lichamelijke aandoeningen.

Het is niet verwachten dat de diagnose 'lichte dementie" betrouwbaar gesteld kan worden
met behulp van een eenvoudige screeningstest, maar evenmin is de diagnose slechts
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weggelegd voor een handjevol superspecialisten die de beschikking hebben over zeer
gespecialiseerde onderzoeksmethoden. In feite was het belangrijkste verschil tussen de
diagnostische benadering van de geheugen-polikliniek en die van de verwijzers de
geïntegreerde multidisciplinaire aanpak en de consequente toepassing van algemeen
geaccepteerde diagnostische criteria. Voor de diagnose moeten vele gegevens van
uiteenlopende aard in beschouwing worden genomen. Zo bleek bijvoorbeeld dat verwijzers te
weinig letten op de functionele betekenis van de cognitieve stoornissen, zoals dat door het C-
criterium van de DSM-III-R bijvoorbeeld wordt vereist.

De bevindingen van deze onderzoeken pleiten voor een meer systematisch gebruik van
een multidisciplinaire benadering bij patiënten met cognitieve stoornissen. Een dergelijke
multidisciplinaire aanpak hoort evenwel meer te zijn dan alleen maar de som van de
afzonderlijke delen. Er dient meer nadruk gelegd te worden op de integratie van de
verschillende disciplines onderling: specialisten zouden meer van eikaars werkwijzen,
referentiekaders en terminologie op de hoogte moeten zijn. Studenten en assistenten zouden
bij het onderwijs in de verschillende specialismes meer dan thans het geval is geoefend
moeten worden in de integratie van de bevindingen van het eigen vak met die van hun
collegae.

Klinische aspecten van niet- demente patiënten met cognitieve verschijnselen.

Het is algemeen bekend dat klachten over het geheugen en andere cognitieve functies in het
kader van veel verschillende organische stoornissen voor kunnen komen. Het is echter veel
minder bekend dat cognitieve stoornissen ook een veel voorkomend verschijnsel zijn bij
diverse functionele psychiatrische stoornissen. In de dagelijkse praktijk wordt er bij het
onderzoek naar psychiatrische oorzaken voor geheugenklachten vrijwel uitsluitend aandacht
gegeven aan depressie. Het onderzoek dat in foq/fewK wordt beschreven, werd uitgevoerd
om na te gaan in hoeverre ook andere psychiatrische stoornissen dan depressie voorkomen bij
patiënten met geheugenklachten. Vierhonderddertig patiënten van de Maastrichtse
polikliniek voor geheugenstoornissen (242 mannen en 188 vrouwen, gemiddelde leeftijd 61,7
jaar) werden onderzocht volgens een gestandaardiseerd diagnostisch protocol, dat onder meer
een lichamelijk, een neurologisch, een psychiatrisch en een neuropsychologisch onderzoek
inhield. Psychiatrische stoornissen werden gediagnostiseerd volgens de criteria van de DSM-
III(-R). Van de 152 patiënten met dementie hadden er 34 tevens een depressief syndroom en
19 een andere bijkomende psychiatrische stoornis. Van de 37 patiënten met andere
psycho-organische stoornissen hadden er 16 een organische stemmingsstoornis, 21 andere
psychopathologie. Bij de overige 241 patiënten werden er bij 152 in het totaal 159
functionele psychiatrische diagnosen gesteld: in 100 gevallen betrof dat een stemmings-
stoornis, in 59 andere stoornissen, vooral angst-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen.
In het totaal betroffen maar liefst 40% van alle psychiatrische aandoeningen een andere
stoornis dan depressie of dysthymie. Hoewel stemmingsstoornissen dus de meest
voorkomende psychiatrische stoornissen waren in deze populatie, waren er diverse andere
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psychiatrische aandoeningen in het kader waarvan geheugenprob lemen ook konden
voorkomen. Het psychiatrisch onderzoek bij patiënten met geheugenklachten dient derhalve
niet uitsluitend gericht te zijn op het al dan niet vaststellen van depressieve verschijnselen.
Bovendien kunnen psychopathologie, cognitieve symptomen en onderliggend substraat op
verschillende wijzen met elkaar samenhangen. Aan de hand van een aantal casus wordt
duidelijk gemaakt dat een te lineair causale visie hierop (depressie als oorzaak van cognitieve
stoornissen) geen recht doet aan de ingewikkelde relatie die er kan bestaan tussen cognitie,
emoties en substraat. Het belang van een goed uitgevoerd psychiatrisch onderzoek bij de
patiënt met geheugenstoornissen wordt hiermee onderstreept.

Ook uit wetenschappelijk oogpunt is het van belang om onderzoek te doen bij patiënten
met de combinatie van psychiatrische verschijnselen en cognitieve stoornissen, omdat er
aanwijzingen zijn dat het bij hen relatief vaak zou kunnen gaan om de al lereerste
manifestaties van de ziekte van Alzheimer. Uit longitudinaal onderzoek is gebleken dat de
emotionele veranderingen die in het kader van beginnende ziekte van Alzheimer worden
gezien vaak niet zo ernstig zijn als bij een depressie in engere zin. Deze toestand voldoet
betrekkelijk vaak aan de criteria van dysthymie volgens de DSM-1II-R. In Aoq/i/sta& 7 wordt
een onderzoek beschreven naar het cognitief functioneren van 25 dysthyme patiënten van
middelbare leeftijd die in verband met geheugenklachten werden verwezen naar de
polikliniek voor geheugenstoornissen. Ten aanzien van het primaire geheugen werden geen
duidelijke verschillen tussen de patiënten en de controle-groep gevonden. Wat het
secondaire geheugen betreft presteerden deze patiënten echter gemiddeld slechter dan 25
normale proefpersonen met dezelfde leeftijd, geslachtsverdeling en opleidingsniveau. Verder
bleek dat de dysthyme patiënten sprake was van een vertraagd geheugen-zoekproces en van
een verhoogde afleidbaarheid voor taak-irrelevante stimuli. Deze bevindingen suggereren dat
althans deze groep van dysthyme patiënten wordt gekenmerkt door problemen bij inspanning
vereisende cognitieve processen. Dit gaat dan ten koste van tijd en (mentale) energie, en
leidt dan tot de subjectieve klachten van dysthymie.

Recente neuropsychologische concepten hebben het mogelijk gemaakt om geheugen-
processen te ontrafelen in verschillende psychologische operaties, die ieder afzonderlijk
kunnen worden onderzocht, zoals aandacht, snelheid van informatieverwerking, gevoeligheid
voor storende stimuli in de omgeving, het gebruik van strategieën bij het inprenten en
opdiepen van informatie, en het automatisch versus gecontroleerd verwerken van informatie.
Hiermee wordt een beter inzicht verkregen in de dynamiek van de psychische veranderingen
bij het begin van de ziekte van Alzheimer dan met de tests die traditioneel worden gebruikt
in de dagelijkse praktijk, waar nog altijd vrijwel uitsluitend begrippen als korte- en lange-
termijn geheugen worden gehanteerd. De bevindingen van het onderzoek in hoofdstuk 7
illustreren dit: alle onderzochte patiënten scoorden binnen de normale grenzen op de Mini-
Mental State Examination, een veel gebruikte maar statische en weinig belastende test voor
mensen die niet dement zijn. Bij de geheugenvergelijkingstaak bleek dat, naarmate het
geheugen meer werd belast, de prestaties van de dysthyme pat iënten s teeds meer
achterbleven bij die van de normale proefpersonen. Het profiel van de cognitieve stoornissen
bij de patiënten uit dit onderzoek vertoont overeenkomsten met dat wat o p oudere leeftijd
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verwacht kan worden. Het is derhalve mogelijk dat het hier gaat om een versterkt
leeftijdseffect wat het cognitief functioneren betreft. Dit onderzoek kan geen uitsluitsel
geven over de vraag in hoeverre de patiënten inderdaad lijden aan een beginnende primair
neurodegeneratieve aandoening zoals de ziekte van Alzheimer. Hiervoor moeten de
resultaten afgewacht worden van een longitudinaal onderzoek, dat thans in de polikliniek
voor geheugenstoornissen wordt uitgevoerd. Of de bevindingen gegeneraliseerd kunnen
worden naar andere dysthyme patiënten kan met dit onderzoek evenmin worden beantwoord
omdat er waarschijnlijk sprake is van een selectie van patiënten: allen werden immers naar
een geheugenpolikliniek verwezen in verband met cognitieve klachten.

Om meer te weten te komen over de voorstadia van dementie en over de samenhang
tussen cognitieve en psychische veranderingen werd een follow-up-onderzoek uitgevoerd bij
65 patiënten mèt geheugenklachten, maar zonder dementie. Dit onderzoek wordt in
Aoo/rfrfwè 8 beschreven. Na een periode van gemiddeld 25.0±4 maanden konden 47
patiënten weer opnieuw worden onderzocht. Patiënten bij wie follow-up onderzoek plaats
kon vinden hadden lage uitgangs-scores op de depressie-schaal van Hamilton dan de patiënten
die niet vervolgd konden worden. Er was dus sprake van enige selectieve uitval uit het
onderzoek. Zes van de 47 patiënten die werden vervolgd werden als dement
gediagnostiseerd bij follow-up. Dit aantal was een veelvoud van hetgeen mocht worden
verwacht op grond van bekende incidentiegegevens. Patiënten die dement waren geworden
waren gemiddeld ouder en hadden slechtere prestaties op de geheugenmaten dan degenen
die niet dement waren geworden, maar er werd verder geen verschil gevonden in score op de
depressieschaal of op de maten voor de cognitieve en de sensomotorische snelheid. Het bleek
dat de mate van stemmingsstoornissen niet altijd parallel liep met de mate waarin cognitieve
stoornissen aanwezig waren: sommige patiënten bleken na twee jaar te zijn verbeterd, zowel
in cognitief opzicht als wat hun stemming betreft; anderen waren juist in cognitief opzicht
verslechterd, met gelijke scores op de depressieschaal. Deze resultaten suggereren dat
stemmingsstoornissen bij sommige patiënten de oorzaak zijn voor de cognitieve stoornissen,
maar bij anderen juist het gevolg.

Een aantal methodologische problemen doen zich voor bij dit onderzoek. Zoals gezegd was
de uitval het onderzoek selectief. Dit probleem lijkt inherent te zijn aan het type onderzoek,
waarbij juist de personen bij wie de sterkste verdenking op beginnende dementie bestaat, het
meest onzeker zijn bij het onderzoek, en dus eerder van verdere deelname zullen afzien.
Bovendien ontbrak een controlegroep en konden bij een aantal patiënten niet alle gegevens
worden verkregen, omdat men bijvoorbeeld de taken te moeilijk vond en deze voortijdig
moest beëindigen. Hierdoor is het niet goed mogelijk 'harde' conclusies te trekken uit de
bevindingen van dit onderzoek. Een grotere groep van patiënten wordt thans een langere
periode vervolgd. Wel kan op basis van onze ervaringen met dit onderzoek worden gesteld
dat de geheugenpolikliniek een geschikte voorziening is om dit soort onderzoek uit te
voeren.

Afgezien van de mogelijke relatie tussen de cognitieve stoornissen en eventuele dementie,
is er nog een andere reden waarom het cognitief functioneren bij psychiatrische stoornissen
meer aandacht verdient dan tot dusver het geval is. Cognitieve stoornissen bij functionele
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aandoeningen worden te vaak nog beschouwd als een soort epifenomeen, hooguit relevant
omdat ze nu eenmaal in de DSM-III criteria staan. Het is van belang erop te wijzen dat alle
patiënten die in onze polikliniek voor geheugenstoornissen werden onderzocht in eerste
instantie hulp zochten voor hun cognitieve problemen en niet voor hun psychiatrische
toestand. Cognitieve stoornissen kunnen het functioneren van de patiënt aanzienlijk
beinvloeden. Bovendien zien veel patiënten hun geheugenklachten als een eerste teken van
dementie, hetgeen een extra bron van ongerustheid vormt. Het ontwikkelen van
therapeutische interventies die zich richten op het omgaan met deze cognitieve stoornissen is
een tot dusver verwaarloosd gebied. Geheugenpoliklinieken kunnen ook in dit opzicht van
waarde zijn.

Klinische aspecten van patiënten met d e m e n t i e

Het onderscheid tussen de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie werd tot voor kort
vooral gemaakt op basis van de kliniek. Vasculaire dementie werd vooral gediagnostiseerd met
behulp van één van de diverse ischemische scores, waarin een aantal klinische criteria
verzameld zijn. Niet lang geleden zijn er echter andere, meer omvattende, criteria voor
vasculaire dementie voorgesteld. Het verschil tussen deze nieuwe en de oude criteria is, dat
in de nieuwe voorstellen rekening wordt gehouden met gegevens van neuroradiologische
technieken zoals CT en MRI, en dat aandacht wordt gegeven aan de relatie in de tijd tussen
de dementie en eventuele beroertes. Het introduceren van nieuwe criteria voor vasculaire
dementie heeft rechtstreeks gevolgen voor de diagnose 'ziekte van Alzheimer', omdat deze
diagnose vooral gesteld wordt door andere aandoeningen uit te sluiten. Vasculaire dementie is
de meest voorkomende vorm van dementie die moet worden uitgesloten: de bekende
NINCDS/ADRDA criteria voor de ziekte van Alzheimer adviseren de ischemische score van
Hachinski hiervoor te gebruiken.

tfoq/Jtafe 9 beschrijft een onderzoek waarin zes verschillende maar veel gebruikte criteria
voor vasculaire dementie werden toegepast bij 109 patiënten met dementie. Deze criteria
waren: de ischemische scores van respectievelijk Hachinski, Rosen en Loeb, de criteria van de
DSM-III-R, de criteria van Erkinjuntii et al, en die van de State of California Alzheimer's
Disease Diagnostic and Treatment Centres (ADDTC). Afhankelijk van welke criteria werden
toegepast, varieerde de mate waarin vasculaire dementie in deze groep voorkwam van 13 tot
33%, en de ziekte van Alzheimer van 54 tot 64%. De ischemische scores van Hachinski en
Rosen leidden tot het hoogste aantal diagnosen vasculaire dementie. Het aantal patiënten met
vasculaire dementie nam duidelijk af wanneer de neuroradiologische gegevens en de
tijdsrelatie bij de diagnostiek werden betrokken. Deze aspecten zijn belangrijk en op grond
hiervan lijken de criteria van Erkinjuntii en die van de ADDTC de voorkeur te genieten. Dit
onderzoek laat evenwel geen uitspraken toe over de validiteit van de verschillende criteria.
Zodra de validiteit van de nieuwe criteria bevestigd is, dienen de NINCDS/ADRDA-criteria
voor de diagnose ziekte van Alzheimer op dit punt te worden aangepast.
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Het onderzoek beschreven in £oo/afsta& /O richtte zich op de wijdverbreide opvatting dat
depressie, aanwezig ziektebesef en een behouden persoonlijkheid differentiaal-diagnostisch
meer pleiten voor vasculaire dementie dan voor de ziekte van Alzheimer. De meeste
onderzoeken hiernaar werden uitgevoerd bij opgenomen patiënten met ernstige dementie,
en in het algemeen werd daarbij onvoldoende rekening gehouden met factoren als leeftijd,
geslacht en ernst van de dementie. Ten aanzien van deze aspecten werden 48 patiënten met
vasculaire dementie en 48 patiënten met de ziekte van Alzheimer, met dezelfde gemiddelde
leeftijd, geslachtsverdeling en ernst van de dementie, onderling vergeleken. De meeste
patiënten waren licht dement. De twee groepen verschilden onderling niet in de mate waarin
depressie voorkwam en hadden vergelijkbare scores op schalen waarmee de mate van
depressieve symptomen, de mate van ziektebesef en de mate van persoonlijkheids-
veranderingen werden gemeten. Op grond hiervan concludeerden wij dat deze aspecten geen
bijzondere waarde hebben bij de differentiële diagnostiek tussen vasculaire dementie en de
ziekte van Alzheimer.

//oo/ïfcfw£ / i beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen ziektebesef en depressie bij
demente patiënten. Het wordt vaak aangenomen dat demente patiënten depressief worden
wanneer zij besef hebben van hun aftakelingsproces, maar empirisch onderzoek hierover is er
nauwelijks. Om na te gaan of depressieve verschijnselen inderdaad meer voorkomen bij
patiënten die blijk geven van enig besef van hun deterioratie, onderzochten wij 170 demente
patiënten, 103 met de ziekte van Alzheimer, 43 met vasculaire dementie en 24 met
verschillende andere oorzaken. De mate van ziektebesef werd vastgelegd op een vier-
puntsschaal, waarmee discrepanties tussen de anamnese van de patiënt en die van de
begeleider (gebruikt als referentie) werden nagegaan. Het bleek dat de mate waarin
ziektebesef aanwezig was omgekeerd samenhing met de ernst van de dementie, maar niet
met de het voorkomen van depressie of de score op de depressie schaal van Hamilton. Het
item 'psychische angst' van deze Hamilton-schaal hing daarentegen wèl significant samen met
het ziektebesef. Angstverschijnselen en andere niet-affectieve psychische symptomen zijn veel
minder dan depressie onderzocht bij demente patiënten. Het is van belang uitgebreider
onderzoek te doen naar het voorkomen van angstsymptomen bij dementie, omdat het
verband met een intact ziektebesef suggereert dat deze symptomen vooral psychologisch
bepaald zouden kunnen zijn. Depressie bij dementie zou daarentegen meer biologisch
bepaald kunnen zijn. Als dit waar is, heeft dit gevolgen voor de wijze waarop deze
verschijnselen therapeutisch moeten worden benaderd.

De onderzoeken beschreven in de hoofdstukken 10 en 11 laten nog een belangrijk
methodologisch punt zien, namelijk het belang rekening te houden met leeftijd en ernst van
dementie bij het vergelijken van klinische kenmerken van verschillende types dementie.
Aanvankelijk verschilden de patiënten met de ziekte van Alzheimer uit ons onderzoek wèl van
die met vasculaire dementie, maar dit verschil verdween nadat voor bovengenoemde
variabelen was gecontroleerd. In de betreffende literatuur is tot dusver onvoldoende rekening
gehouden met dit gegeven.

Hoewel cognitieve aspecten bij dementie veel meer aandacht genieten dan de niet-
cognitieve, zijn het vooral deze laatste symptomen die voor de verzorgers sterk belastend



SAMENVATTING

zijn. Dat er niettemin nauwelijks onderzoek gedaan is naar deze niet-cognitieve symptomen,
heeft wellicht te maken met het feit dat deze veel moeilijker te meten zijn. Daarom is het
noodzakelijk dat er verfijndere instrumenten worden ontwikkeld waarmee de niet-cognitieve
symptomen zowel kwantitatief als kwalitatief nauwkeuriger vast te stellen zijn. Zolang deze
instrumenten er nog niet zijn, moeten wij varen op de nuances van het klinisch onderzoek.




