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Ouderdomsgerelateerde hersensziekten zoals dementie en beroertes, maar ook depressie, 
maken de laatste jaren een sterke opmars als veroorzakers van sterfte en ziektelast. Eén 
van de veroorzakers van deze ziekten kan  schade aan de kleinste bloedvaatjes van 
het lichaam, de haarvaatjes, zijn. De haarvaatjes, ook wel de microcirculatie genoemd, 
vervullen een belangrijke rol in het gezond houden van het lichaam, door een veelvoud 
aan taken zoals het leveren van voedingsstoffen aan, en het weghalen van afvalstoffen uit 
de organen. Daarbij vervullen ze (onder andere) een belangrijke rol in het reguleren van 
de bloeddruk. Schade aan de haarvaten (microvasculaire dysfunctie), kan ertoe leiden dat 
deze processen verstoord raken. Dit is vooral het geval in organen die sterk afhankelijk 
zijn van een goede bloedvoorziening, zoals de hersenen. Daarom wordt microvasculaire 
dysfunctie genoemd als een mogelijke oorzaak van hersenproblematiek zoals dementie, 
depressie en beroertes. Nu de bevolking steeds ouder wordt, zijn er steeds meer mensen 
die lijden onder een ongunstig vasculair risicoprofiel met ‘klassieke’ cardiometabole 
risicofactoren zoals overgewicht, hoge bloeddruk (hypertensie) en suikerziekte (type 
2 diabetes). Het is belangrijk om te onderzoeken hoe deze risicofactoren bijdragen 
aan microvasculaire dysfunctie en daardoor hersenproblematiek. Er zijn al meerdere 
risicofactoren voor microvasculaire dysfunctie geïdentificeerd, zoals stijfheid van de 
grote slagaderen (arteriën) van het lichaam (vaatstijfheid), type 2 diabetes, hypertensie, 
leeftijd en overgewicht. We weten momenteel niet welke andere factoren ook bijdragen 
aan microvasculaire dysfunctie, en het mechanisme waardoor deze risicofactoren en 
microvasculaire dysfunctie leiden tot hersenproblematiek is nog onduidelijk.

Dit proefschrift richt zich op het evalueren van de oorzaken van microvasculaire dysfunctie 
en de effecten ervan op hersenproblematiek (i.e. dementie, depressie en beroertes). 
Daarbovenop onderzoekt dit proefschrift of microvasculaire dysfunctie een spil is in de 
reeds bekende associatie tussen cardiometabole risicofactoren en hersenproblematiek. 
De hoofdbevindingen in deze thesis zijn:

1. Microvasculaire dysfunctie is geassocieerd met dementie, depressie, beroerte en 
mortaliteit;

2. Hoe meer verschillende vormen van microvasculaire dysfunctie in de hersenen 
aanwezig zijn, des te hoger het risico op een beroerte;

3. Microvasculaire dysfunctie kan de relatie tussen vaatstijfheid en hersenproblematiek, 
en type 2 diabetes en hersenproblematiek deels verklaren;

4. Grotere fluctuaties in bloeddruk zijn geassocieerd met albuminurie, een maat van 
microvasculaire dysfunctie.

Aan het eind van deze samenvatting wordt er een pathofysiologisch model beschreven 
dat de relatie tussen bovenstaande bevindingen beschrijft. Tot slot worden de gevolgen 
van deze bevindingen voor de dagelijkse praktijk besproken, alsmede de aard van de 
studies die verricht dienen te worden om de kennis verder uit te breiden.
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Hoofdbevindingen

Microvasculaire dysfunctie is geassocieerd met dementie, depressie, beroerte en 
mortaliteit
In het tweede hoofdstuk van deze thesis hebben we de hypothese getest dat microvasculaire 
dysfunctie in de hersenen gerelateerd is aan het krijgen van hersenproblematiek. Om dit 
uit te zoeken, hebben wij een grote literatuurstudie uitgevoerd, waarin we systematisch 
alle artikelen over dit onderwerp hebben bekeken. Vervolgens hebben wij de vergelijkbare 
data ervan hebben samengevat middels een test, waarmee op statistische wijze wordt 
vastgesteld of deze associatie bestaat. Hiertoe hebben we gekeken naar alle studies 
die een relatie hebben onderzocht tussen bepaalde kenmerken van microvasculaire 
dysfunctie in de hersenen, cerebral small vessel disease genoemd, en het krijgen van 
dementie, depressie, en beroerte, of het optreden van sterfte. We vonden een sterke en 
ook consistente associatie tussen verschillende van deze kenmerken van cerebral small 
vessel disease, en het optreden van bovenstaande uitkomsten. Om een idee te geven 
van de relevantie van cerebral small vessel disease; als er cerebral small vessel disease 
aantoonbaar is, dan is iemands risico op het krijgen van dementie, depressie, en beroerte 
hetzelfde als bij aanwezigheid van type 2 diabetes1-4 of hypertensie.5-9 Hieruit kunnen we 
opmaken dat de microcirculatie in de hersenen belangrijk is voor optimale hersenfunctie. 
Als de gemeten microvasculaire functie in de hersenen een weerspiegeling is van de 
rest van het lichaam, betekent dit dat de microcirculatie belangrijk is voor optimale 
orgaanfunctie. Een belangrijk gegeven voor de interpretatie van deze data is dat de 
geïncludeerde onderzoeken in deze literatuurstudie van longitudinale aard zijn, dat wil 
zeggen, iedere deelnemer is voor een lange periode gevolgd nadat cerebral small vessel 
disease is gemeten. Hierdoor weet je vrij zeker dat er éérst microvasculaire dysfunctie in 
de hersenen moet optreden, voordat de klinische uitkomstmaten meetbaar zijn, in plaats 
van andersom.

Microvasculaire dysfunctie in andere organen dan de hersenen zouden de mate van 
cerebral small vessel disease kunnen weerspiegelen, en daarom dus ook geassocieerd 
kunnen zijn met hersenproblematiek. Andere studies hebben al aangetoond dat 
bepaalde tekenen van microvasculaire dysfunctie, zoals albumineverlies via de urine,10 
en verhoogde bloed biomarkers van microvasculaire dysfunctie, aanwezig zijn bij 
mensen met verslechterde geheugenfunctie. Om dit principe verder te onderzoeken, 
hebben we in hoofdstuk vier gekeken of een composietscore, een soort optelsom 
van verschillende maten van microvasculaire dysfunctie, weerspiegelt of iemand 
een slechtere geheugenfunctie heeft. Hiervoor hebben we verschillende maten voor 
microvasculaire dysfunctie samengevat in een score, namelijk: maten van cerebral small 
vessel disease, vaatreactiviteit van netvliesvaten op lichtflitsen, albumineverlies in de 
urine, bloed biomarkers van microvasculaire dysfunctie en vaatreactiviteit van de huid op 
warmtestimulatie. We concludeerden dat deze composietscore inderdaad verhoogd (i.e. 
ongunstiger) is bij mensen met een slechtere geheugenfunctie, en dat deze associatie 
aanwezig bleef wanneer we cerebral small vessel disease uit de score haalden. Dit betekent 
dat ook microvasculaire dysfunctie in andere organen dan de hersenen geassocieerd 
is met een slechtere geheugenfunctie. Deze studie is dus een onderbouwing voor de 
hypothese dat microvasculaire dysfunctie in het hele lichaam de (dys)functie van de 
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microcirculatie in de hersenen weerspiegelt, en dus ook een rol zou kunnen spelen bij het 
pathofysiologische proces dat leidt tot hersenproblematiek. 

Hoe meer verschillende vormen van microvasculaire dysfunctie in de hersenen 
aanwezig zijn, des te hoger het risico op een beroerte
In hoofdstuk twee toonden we aan dat de aanwezigheid van twee maten van cerebral 
small vessel disease sterker geassocieerd is met het optreden van een beroerte dan alleen 
enkelvoudig aanwezige maten. Deze bevinding impliceert dat er een dosis-respons 
relatie zou kunnen zijn tussen de mate van cerebral small vessel disease en de mate van 
hersenproblematiek die daarbij optreedt. Dit is een relevante bevinding voor clinici, 
omdat het kan leiden tot een betere voorspelling voor patiënten die een risico lopen op 
bijvoorbeeld dementie of beroerte.  Een speciale schaal om de mate van cerebral small 
vessel disease te scoren zou dan nog een risicopredictie kunnen geven bovenop reeds 
bekende risicofactoren.

Microvasculaire dysfunctie kan de relatie tussen vaatstijfheid en type 2 diabetes, 
en hersenproblematiek (deels) verklaren
Zoals boven al aangegeven, zijn meerdere cardiovasculaire risicofactoren geassocieerd 
met hersenproblematiek, en zou deze associatie veroorzaakt (ook wel gemedieerd 
genoemd) kunnen worden door microvasculaire dysfunctie.11-14 Het doel van hoofdstuk 
drie en vijf was om te onderzoeken of microvasculaire dysfunctie inderdaad een 
mediërende rol heeft in de associatie tussen zowel vaatstijfheid en hersenproblematiek, 
als type 2 diabetes en hersenproblematiek.

De aanvoerende slagaderen in het lichaam, de arteriën, werken als een buffer voor 
de bloeddrukgolven vanuit het hart, door middel van hun meeverende elastische 
wand. Stijvere arteriën, bijvoorbeeld door aderverkalking, leiden tot een ongunstig 
bloeddrukpatroon, waardoor schade kan ontstaan.11, 12  Voorgaande studies15 16-29 
toonden al aan dat er een associatie bestaat tussen arteriële stijfheid en de aanwezigheid 
van dementie, of het optreden van cognitieve achteruitgang. In hoofdstuk vijf hebben 
we deze associatie opnieuw onderzocht, door te kijken of twee verschillende maten 
van vaatstijfheid, namelijk buikslagaderstijfheid (aortastijfheid) en halsslagaderstijfheid 
(carotisstijfheid), een associatie vertonen met een slechtere geheugenfunctie. Het bleek 
dat aortastijfheid geassocieerd is met een slechtere geheugenfunctie. Vervolgens hebben 
we met een statistische analyse aangetoond dat deze associatie deel verklaard kon 
worden door microvasculaire dysfunctie. We vonden in onze studie geen associatie tussen 
carotisstijfheid en geheugenfunctie, dit kan komen doordat de meting voor aortastijfheid 
betrouwbaarder is dan de meting voor carotisstijfheid,30, 31 waardoor eventuele associaties 
eerder kunnen worden aangetoond met aortastijfheid dan met carotisstijfheid.

Type 2 diabetes kan, net als vaatstijfheid, leiden tot microvasculaire dysfunctie. Het wordt 
verondersteld dat in patiënten met type 2 diabetes, het hebben van o.a. hoge bloedsuikers, 
verminderde insulineafhankelijke vaatfunctie, aantasting van eiwitten en cellen door 
reactie met glucose (glycolysering) en zuurstofradicalen (oxidatieve stress), kan leiden 
tot deze schade aan de microcirculatie.13, 14, 32 De aanwezigheid van type 2 diabetes 
bleek eerder al  geassocieerd met het optreden van depressieve klachten, hetgeen dus 
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mogelijk veroorzaakt wordt door microvasculaire dysfunctie. In hoofdstuk drie hebben 
we bevestigd dat type 2 diabetes geassocieerd is met een toename van depressieve 
klachten over de tijd. Tevens hebben we aangetoond dat deze associatie deels verklaard 
wordt door microvasculaire dysfunctie in de hersenen. 

De bevinding dat microvasculaire dysfunctie de associatie tussen ‘klassieke’ cardiovasculaire 
risicofactoren en hersenproblematiek medieert is belangrijk, omdat microvasculaire 
dysfunctie daarmee een doel kan worden voor het behandelen en voorkomen van 
hersenziekten bij mensen met deze cardiovasculaire risicofactoren. Het is echter wel 
belangrijk vast te stellen dat een aanzienlijk deel van de gevonden associaties tussen 
cardiovasculaire risicofactoren en hersenproblematiek niet (statistisch) gemedieerd werd 
door microvasculaire dysfunctie in onze studies. Dit ‘niet-verklaarde deel’ kan bestaan 
uit een effect van microvasculaire dysfunctie dat niet goed geobjectiveerd kan worden 
met onze gemeten maten van microvasculaire dysfunctie. Wij hebben bijvoorbeeld geen 
onderzoek gedaan naar functionele uitkomstmaten voor microvasculaire dysfunctie, 
zoals het adaptatievermogen van de microcirculatie in de hersenen op bepaalde stimuli 
(cerebrale autoregulatie genoemd). Dit adaptievermogen kan echter wel een belangrijke 
weerspiegeling zijn van microvasculaire dysfunctie, en eerder afwijkingen vertonen 
dan structurele metingen van de hersenen, zoals het geval is bij cerebral small vessel 
disease.33 Het is ook mogelijk dat slechts een deel van de mensen met vaatstijfheid of 
type 2 diabetes hersenproblematiek krijgt die direct gerelateerd is aan microvasculaire 
dysfunctie. Zo kan slechtere cognitie bij vaatstijfheid of type 2 diabetes ook een gevolg zijn 
van macrovasculaire schade, of de ziekte van Alzheimer.34 Daarnaast kunnen depressieve 
symptomen in type 2 diabetes ook veroorzaakt worden door aan diabetes gerelateerde 
risicofactoren, zoals psychosociale factoren,35 comorbiditeit35 en directe zenuwschade 
door hoge bloedsuikers.36 

Grotere fluctuaties in bloeddruk zijn geassocieerd met albuminurie, een maat van 
microvasculaire dysfunctie
Naast ‘klassieke’ risicofactoren voor microvasculaire dysfunctie, worden er ook nieuwe 
risicofactoren beschreven. Een mogelijke risicofactor voor microvasculaire dysfunctie is 
het hebben van fluctuaties in de bloeddruk. Fluctuaties in de bloeddruk zijn normaal, 
maar wanneer dit te veel wordt (wanneer het lichaam het verschil in bloeddrukken 
minder goed kan opvangen), kan het leiden tot microvasculaire dysfunctie.37, 38 Om 
deze hypothese te testen, hebben we in hoofdstuk 6 bekeken of grote fluctuaties in de 
bloeddruk leiden tot microvasculaire dysfunctie. We hadden hierbij de verwachting dat 
organen die bloeddruk(fluctuaties) makkelijk doorlaten, namelijk de nieren en hersenen, 
meer schade zouden ondervinden dan andere organen. We vonden dat een grotere 
bloeddrukvariabiliteit alleen was geassocieerd met microvasculaire dysfunctie in de 
nieren, maar niet in de hersenen of andere organen. Mogelijk komt dit omdat de nieren 
van alle organen de grootste bloedtoevoer hebben, waardoor zij meer blootgesteld 
worden aan bloeddrukfluctuaties dan  andere organen.39
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Conclusie

Dit proefschrift laat zien dat microvasculaire dysfunctie een centrale rol speelt in de 
relatie tussen cardiometabole risicofactoren en het krijgen van hersenproblematiek, 
zoals dementie, depressie en beroertes. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift schematisch weergegeven. Wij hopen dat deze 
thesis aanknopingspunten geeft voor vervolgonderzoek dat kan helpen het risico op 
hersenziektes te verminderen. 
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Figuur. Potentiele mechanismen voor de oorzaken en gevolgen van microvasculaire dysfunctie 
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