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SUMMARY 
 
The increasing number of people with dementia will have large consequences for 
society and health care systems. As a result, there is a growing need for early 
diagnosis of dementia in order to initiate timely care, treatment and support for 
the patient and his/her family.  
The transitional state between normal cognitive functioning and dementia is now 
usually referred to as Mild Cognitive Impairment (MCI). MCI denominates a 
heterogeneous group of people with large individual variation in the level and 
pattern of cognitive impairment, course of decline over time and thus prognosis. 
This variation is likely due to differences in underlying cause of the impairment, 
and it is increasingly recognized that multiple factors contribute together to the 
development of dementia. So, in order to identify and discriminate between 
individuals that progress to dementia and those that do not, it is of major 
importance to investigate the profile of impairment and the natural course of 
cognitive decline in MCI and detect factors that can influence this course.  To 
examine this, the Clinical Course of Cognition and Comorbidity in MCI (4C-MCI) 
study was initiated. In the first part of this thesis we investigated the profile and 
course of cognitive decline in MCI. In the second part, we described the influence 
of the often-overlooked issue of comorbidity on the course of cognitive decline, 
and also on Health-related Quality of Life (HRQoL) in a memory clinic setting.  
 
In chapter 2, we provided a systematic review and meta-analysis on the rate of 
domain-specific cognitive decline in global cognition, episodic memory, executive 
functioning, attention/information processing speed, verbal and visuospatial 
ability in the pre-dementia phase. In addition, we performed domain wise 
comparisons with the rates of decline in non-converters. We included 21 studies, 
representing 2249 pre-dementia subjects and 2439 non-converters. Effect sizes for 
the extent of decline per year were calculated for each cognitive domain. Results 
showed that decline in episodic memory and global cognition was almost twofold 
compared to decline in other domains. In addition, the rate of decline in 
attention/information processing speed was relatively small and, more 
importantly, did not differ between converters to dementia and non-converters.  
Thus, measures for episodic memory and global cognitive functioning seem the 
most promising tools for early detection of dementia.  
 
In chapter 3, we aimed to further investigate the results from the previous chapter 
in a multicentre memory-clinic based population of consecutive non-demented 
patients (n=819). We examined the pattern, magnitude and temporal sequence of 
decline in various cognitive domains in people who converted to AD dementia 
and compared this to decline in those who did not convert. We found that the 
performance of converters and non-converters differed already seven (episodic 
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memory) to three (executive functioning and verbal fluency) years prior to AD 
dementia diagnosis. There was no evidence of decline in attention/information 
processing speed in both groups and thus no difference in trajectory. So, besides 
early episodic memory decline, decline in executive functioning may flag future 
dementia converters and should be given equal weight as memory decline in the 
diagnostic process.  
 
In chapter 4, we investigated the existence of different cognitive subtypes within a 
multicentre memory-clinic based population (n=635) and studied their prognostic 
value for the development of dementia. Using a data-driven approach, we were 
able to distinguish five different subtypes: patients with high-normal cognition; 
patients with low-normal cognition; patients with mainly memory impairment in 
recall; patients with memory impairment in recall and recognition; and patients 
with non-memory impairments. Lowest dementia risk was found in the high-
normal cognition subtype, which likely represents the “worried-well” patients. 
The highest dementia risk was found in the non-memory impairment subtype, 
which developed most often non-AD dementia. People with primarily amnestic 
impairment most often developed AD dementia, regardless of whether they had 
impaired recognition memory or not. Our findings show that is inefficient to treat 
patient’s data as if coming from a single population, and that failure to take 
variability into account may dilute associations that exist between subpopulations.  
 
The study design, measurement instruments and relationship between the 4C-MCI 
and the complementary 4C-Dementia study were described in chapter 5. In the 4C-
MCI study 315 consecutive non-demented patients, who presented themselves 
with cognitive complaints at the memory clinics of three academic centres, were 
followed for three years. Each year we recorded data on: the course of complaints, 
medical comorbidities, frailty, medication use and intoxications, quality of life, 
daily life functioning, neuropsychiatric symptoms and a physical examination and  
extensive neuropsychological assessment.   
 
In chapter 6, the association between the severity of total comorbidity and 
cognitive decline and/or conversion to dementia was investigated using data from 
the 4C-MCI study (n=315). Our results showed that the severity of comorbidity 
was related to lower performance on speed dependent cognitive tests, already at 
the time patients presented themselves at the memory clinic. This was found for 
both the total severity of comorbidity as for specific organ systems (i.e. cardiac, 
respiratory, neurological and endocrine domain). Further severity of total 
comorbidity was also related to faster cognitive decline over a three-year period, 
again on speed dependent tests. However, the severity of total comorbidity was 
not related to an increased risk of conversion to dementia. Our results show that 
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multimorbidity is a significant health problem and underscore the importance of a 
broad assessment of medical disorders in clinical practice.  
 
The research in chapter 7 focused on determinants of Health-related Quality of 
Life (HRQoL) in patients who presented themselves with cognitive complaints at a 
memory clinic (n=301). Our results indicated that most of the variance in HRQoL 
of memory clinic visitors is explained by emotional functioning and especially by 
depressive symptoms. In addition, lower HRQoL in MCI was also related to the 
presence of comorbidities in the eyes/ears/nose and lower gastrointestinal tract 
domain and to worse performance on a processing speed test. Yet, this was not 
found for people with subjective cognitive impairment. So, emotional and physical 
functioning should be taken into account in the memory clinic population and 
these factors might be promising targets for non-cognitive interventions to 
improve HRQoL.  
 
Chapter 8 provided a general discussion of the findings described in this thesis. 
Clinical and research implications of our research were discussed and suggestions 
for future research were debated. Furthermore, this last chapter included a 
summary of the findings, a knowledge valorisation, list of author affiliations, list of 
publications, information about the author, and acknowledgements.   
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SAMENVATTING 
 
Het groeiende aantal mensen met dementie zal grote gevolgen hebben voor onze 
maatschappij en de gezondheidszorg in het bijzonder. Als gevolg hiervan is er een 
toenemende behoefte naar vroegdiagnostiek bij dementie om zo tijdig zorg, 
behandeling en ondersteuning te kunnen bieden aan de patiënt en zijn/haar 
naasten.  
Tegenwoordig spreekt men vaak over het voorstadium van dementie wanneer er 
sprake is van milde cognitieve problemen (mild cognitive impairment of MCI). De 
groep mensen met MCI is een zeer heterogene groep, die grote individuele 
verschillen laat zien in de mate en het patroon van cognitieve beperkingen, het 
beloop van achteruitgang over tijd en dus ook in prognose. Deze variatie wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in de onderliggende oorzaak van de 
cognitieve beperkingen, waarbij het de laatste jaren steeds duidelijker is geworden 
dat dementie een multifactorieel bepaald ziektebeeld is. Het is dan ook van groot 
belang om het natuurlijk beloop van cognitieve achteruitgang in MCI te 
onderzoeken en factoren te ontdekken die het beloop kunnen beïnvloeden, om op 
deze manier een onderscheid te kunnen maken tussen mensen die dementie gaan 
ontwikkelen en mensen die dit niet doen. Om dit te onderzoeken werd de Clinical 
Course of Cognition and Comorbidity in MCI (4C-MCI) studie opgezet.  
In het eerste deel van dit proefschrift hebben we het profiel en natuurlijk beloop 
van cognitieve achteruitgang in MCI onderzocht. In het tweede deel focusten we 
op de tot nog toe vaak genegeerde factor comorbiditeit. Hierbij onderzochten we 
de invloed van comorbiditeiten op het beloop van cognitieve achteruitgang. 
Daarnaast bekeken we de invloed van comorbiditeit op gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven in een geheugenpoli setting.   
 
In hoofdstuk 2 beschreven we de resultaten van een systematische review en 
meta-analyse naar de mate van domein-specifieke cognitieve achteruitgang in het 
voorstadium van dementie voor de domeinen: globale cognitieve vermogens,  
episodisch geheugen, uitvoerende controlefuncties, 
aandacht/informatieverwerkingssnelheid, verbale en visuospatiële vaardigheden. 
Daarbij vergeleken we de achteruitgang per domein ook met de achteruitgang in 
mensen die geen dementie ontwikkelden. Er werden 21 studies geïncludeerd met 
daarin 2249 mensen in een voorstadium van dementie en 2439 mensen die niet 
dement werden. Voor de verschillende cognitieve domeinen werden effectgroottes 
voor de mate van achteruitgang per jaar berekend. Resultaten toonden aan dat 
achteruitgang in episodisch geheugen en globale cognitieve vermogens bij 
degenen in het voorstadium van dementie  bijna twee keer zo snel verliep als 
achteruitgang in andere domeinen. Verder viel op dat de mate van achteruitgang 
in aandacht/snelheid relatief klein was en dat er in dit domein ook geen verschil 
in achteruitgang bestond tussen mensen die dementie ontwikkelden en zij die geen 
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dementie ontwikkelden. Voor alle andere domeinen werd echter een duidelijk 
verschil in achteruitgang gezien tussen beide groepen. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat testen voor episodisch geheugen en globale cognitieve vermogens de 
belangrijkste instrumenten zijn voor een vroege detectie van dementie.  
 
In hoofdstuk 3 werden de bevindingen uit het vorig hoofdstuk nader onderzocht 
in een multicenter studie waarin 819 niet-demente patiënten, afkomstig van twee 
geheugenpoli’s, zijn geïncludeerd. We onderzochten het patroon, de snelheid en 
de tijdsvolgorde van achteruitgang in meerdere cognitieve domeinen in patiënten 
die Alzheimer dementie kregen en patiënten die geen dementie ontwikkelden. We 
vonden dat de prestaties van deze twee groepen op een geheugentest reeds zeven 
jaar voor de diagnose dementie werd gesteld van elkaar verschilden. Enkele jaren 
later vertoonden ook de prestaties op woordvlotheid en uitvoerende 
controlefuncties een verschil tussen de twee groepen. Daarbij zagen we grote 
verschillen tussen beide groepen in de snelheid van achteruitgang op met name 
episodisch geheugen en uitvoerende controlefuncties. In beide groepen werd geen 
achteruitgang gevonden in aandacht/snelheid en was er dus ook geen verschil in 
beloop over tijd in dit domein. Hieruit kunnen we concluderen dat naast een 
vroege achteruitgang in geheugen ook achteruitgang in uitvoerende 
controlefuncties een indicator is voor het ontwikkelen van Alzheimer dementie en 
dat beide domeinen van even groot belang zouden moeten zijn in het diagnostisch 
proces.    
 
In hoofdstuk 4 hebben we het bestaan van verschillende cognitieve subtypes 
binnen een multicenter geheugenpolipopulatie (n=635) getest en onderzochten we 
de voorspellende waarde van de verschillende subtypes voor het ontwikkelen van 
dementie. Met behulp van een vooruitstrevende gegevens-gestuurde aanpak, 
waren we in staat vijf verschillende cognitieve subtypes te onderscheiden: mensen 
die presteren op hoognormaal niveau, mensen die presteren op laagnormaal 
niveau, mensen met geheugenstoornissen in het opdiepen, mensen met 
geheugenstoornissen in opdiepen en herkennen en mensen met stoornissen in 
andere functies dan geheugen. De groep die presteerde op hoognormaal niveau 
had het laagste risico op het ontwikkelen van dementie. Het hoogste risico op het 
ontwikkelen voor dementie werd gevonden in het subtype met stoornissen in 
andere functies dan geheugen, deze mensen ontwikkelden het meest frequent 
dementie van een niet-Alzheimer type. Mensen met voornamelijk 
geheugenstoornissen ontwikkelden vooral Alzheimer dementie, ongeacht of ze 
alleen stoornissen hadden in het opdiepen van informatie of stoornissen in zowel 
opdiepen als herkennen. Onze bevindingen tonen aan dat patiënten niet gezien 
moeten worden als één grote groep bestaande uit hetzelfde type en dat bestaande 
associaties tussen subgroepen mogelijk verzwakt worden door geen rekening te 
houden met deze variabiliteit.  
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De studieopzet, gekozen meetinstrumenten en de relatie van de 4C-MCI studie 
met de complementaire 4C-Dementie studie beschreven we in hoofdstuk 5 van dit 
proefschrift. In de 4C-MCI studie werden 315 niet-demente patiënten, die zichzelf 
hadden gemeld met cognitieve klachten op de geheugenpoli van drie academische 
centra, gevolgd gedurende drie jaar. Ieder jaar werd informatie verzameld over: 
het beloop van de cognitieve klachten, medische comorbiditeiten, fysieke 
kwetsbaarheid, medicatiegebruik en intoxicaties, kwaliteit van leven, functioneren 
in het dagelijks leven en neuropsychiatrische symptomen. Ook werd een 
lichamelijk onderzoek en een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek 
uitgevoerd. 
 
In hoofdstuk 6 onderzochten we wat de invloed is van de totale ernst van 
medische comorbiditeiten van een patiënt op cognitieve prestaties, cognitieve 
achteruitgang en het risico op het krijgen van dementie in de 4C-MCI studie 
(n=315). Onze bevindingen toonden aan dat de ernst van de comorbiditeiten 
gerelateerd was aan slechtere prestaties op taken waarbij het tempo van werken 
van belang was. Dit effect was al zichtbaar op het moment dat mensen zich 
meldden met klachten. Deze resultaten werden gevonden voor zowel de totale 
ernst van de comorbiditeiten, als voor de ernst binnen specifieke orgaansystemen 
(d.w.z. het cardiale, respiratoire, neurologische en endocriene domein). Verder 
bleek dat de ernst van de comorbiditeiten ook gerelateerd was aan snellere 
cognitieve achteruitgang over een periode van 3 jaar. Dit effect werd wederom 
gevonden voor tempo-gerelateerde taken. Ondanks deze resultaten bleek echter 
dat de ernst van de comorbiditeiten niet geassocieerd was met een verhoogd risico 
op het krijgen van dementie na 3 jaar. Onze resultaten onderstrepen het belang 
van een grondig onderzoek naar medische comorbiditeiten in de klinische praktijk, 
gezien de effecten van multimorbiditeit op cognitie.  
 
In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht welke factoren een rol spelen in de kwaliteit 
van leven van patiënten die zich melden met cognitieve klachten op een 
geheugenpoli (n=301). Onze resultaten toonden aan dat het grootste deel van de 
variantie in kwaliteit van leven van geheugenpolipatiënten verklaard wordt door 
hun emotioneel functioneren en in het bijzonder door de aanwezigheid van 
depressieve symptomen. Verder bleek dat een lagere kwaliteit van leven in 
patiënten met MCI geassocieerd was met de aanwezigheid van comorbiditeiten in 
de domeinen ogen/oren/neus en het maagdarmkanaal en met slechtere prestaties 
op een snelheidstaak. Deze resultaten werden echter niet gevonden in de groep 
met alleen subjectieve cognitieve klachten. Concluderend kan worden gesteld dat 
emotioneel en fysiek functioneren belangrijke factoren zijn om te onderzoeken in 
een geheugenpolipopulatie en mogelijk zouden deze factoren veelbelovende 
targets zijn voor niet-cognitieve interventies om kwaliteit van leven in deze groep 
te verbeteren.  
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Hoofdstuk 8 omvat een algemene discussie van onze bevindingen, waarbij ook 
klinische en wetenschappelijke implicaties worden toegelicht en suggesties voor 
toekomstig onderzoek worden gegeven.  Daarnaast bevat dit hoofdstuk een 
Engelse en Nederlandstalige samenvatting van de belangrijkste bevindingen, een 
kennisvalorisatie, een auteurslijst, een publicatielijst, informatie over de auteur en 
een dankwoord. 


