
Tabel 1 Het effect van leeftijd op grijzestofvolume in cognitief gezonde ouderen (groep
1) en ouderen met cognitieve achteruitgang (groep 2).

Groep 1. Cognitief gezond (n=35)

Corticaal gebied Leeftijdseffect

Volume in ml
(SD)

Volume in %
vh ICV (SD) F r df p

Hippocampus 7,40 (1,12) 0,51 (0,06) 6,33 0,40 1 0,017*

Parahippocampale gyrus 3,46 (0,83) 0,24 (0,05) 0,46 0,12 1 0,502

Inferieure prefrontale cortex 10,38 (2,86) 0,71 (0,17) 0,18 0,08 1 0,671

Orbitale prefrontale cortex 8,57 (2,28) 0,59 (0,14) 1,46 0,20 1 0,236

Dorsolaterale prefrontale
cortex 28,15 (6,61) 1,92 (0,38) 0,67 0,14 1 0,419

Anterieure cingulate gyrus 7,48 (1,92) 0,51 (0,12) 0,77 0,15 1 0,386

Posterieure cingulate gyrus 3,04 (0,98) 0,21 (0,06) 1,25 0,19 1 0,271

Groep 2. Cognitieve achteruitgang (n=30)

Corticaal gebied Leeftijdseffect

Volume in ml
(SD)

Volume in %
vh ICV (SD) F r df p

Hippocampus 6,84 (1,26) 0,46 (0,08) 16,97 0,61 1
<0,001**

Parahippocampale gyrus 3,21 (0,76) 0,22 (0,05) 10,53 0,52 1 0,003**

Inferieure prefrontale cortex 10,67 (2,54) 0,72 (0,19) 20,01 0,65 1
<0,001**

Orbitale prefrontale cortex 8,32 (2,44) 0,56 (0,16) 20,60 0,65 1
<0,001**

Dorsolaterale prefrontale
cortex 27,18 (7,25) 1,84 (0,51) 7,49 0,47 1 0,011*

Anterieure cingulate gyrus 7,68 (2,18) 0,52 (0,15) 6,38 0,43 1 0,018*

Posterieure cingulate gyrus 3,08 (1,15) 0,21 (0,08) 9,17 0,50 1 0,005**
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Groep 1 minus 7 deelnemers die cognitieve achteruitgang vertoonden binnen 3
jaar na het scannen (n=28)

Corticaal gebied Leeftijdseffect

Volume in ml
(SD)

Volume in %
vh ICV (SD) F r df p

Hippocampus 7,47 (1,05) 0,51 (0,05) 2,43 0,29 1 0,131

Parahippocampale gyrus 3,46 (0,88) 0,24 (0,05) 0,72 0,16 1 0,403

Inferieure prefrontale cortex 10,48 (2,93) 0,71 (0,18) 0,11 0,06 1 0,744

Orbitale prefrontale cortex 8,79 (2,34) 0,60 (0,14) 0,32 0,11 1 0,575

Dorsolaterale prefrontale
cortex 28,52 (7,01) 1,94 (0,39) 0,25 0,10 1 0,620

Anterieure cingulate gyrus 7,36 (1,93) 0,50 (0,11) 0,57 0,15 1 0,456

Posterieure cingulate gyrus 3,01 (1,07) 0,20 (0,06) 0,83 0,18 1 0,370

Het leeftijdseffect in groep 1 werd twee keer berekend: met (n = 35) en zonder (n = 28) de 7 deelnemers die op t6 volde-
den aan de criteria voor cognitieve achteruitgang.
ICV = intracranieel volume; r = Pearsons correlatiecoëfficiënt (effect size); df = vrijheidsgraden; F = F waarde. *p<0,05;
**p<0.01
Bron: Neuropsychology 2009;23:541-550

De discussie die volgde

De publicatie van de resultaten van deze studie
leverde veel reacties op. In 2010 verschenen twee
artikelen in hetzelfde tijdschrift Neuropsycho-
logy waarin commentaar werd gegeven door Raz
en Lindenberger en door Fjell en anderen.9,10

Daarnaast verschenen er enkele commentaren op
het Alzheimer Research Forum van Fox, Ridge-
way en Scheltens. Bovendien ging er een persbe-
richt uit van het tijdschrift waardoor de bevin-
dingen werden gerapporteerd in enkele kranten,
websites en radio. We zullen de belangrijkste
commentaren hier bespreken.

Eén van de belangrijkste kritiekpunten die
werden aangedragen is het feit dat in onze stu-
die de neuropychologische data weliswaar longi-
tudinaal zijn, maar de MRI scans slechts op één
moment in de tijd gemaakt werden. We konden
daarom geen daadwerkelijke achteruitgang van
het volume meten. Een studie met longitudinale
MRI data is dus nodig om met zekerheid te kun-
nen zeggen wat de relatie is tussen leeftijd en
corticale krimp. Zowel Fjell et al. (2010) als Raz &
Lindenberger (2010) beschikten over een derge-
lijk longitudinaal databestand. Naar aanleiding
van onze studie selecteerden zij een groep proef-
personen uit hun longitudinaal databestand die
over de tijd heen cognitief stabiel bleven. Beide
onderzoeksgroepen vonden een afname van
grijzestofvolume in hun ‘gezonde’ groep. Zij
concludeerden daarom dat er wel degelijk atrofie
is van de grijze stof bij gezonde ouderen en dat

preklinische pathologische processen niet ver-
antwoordelijk zijn voor hersenkrimp. Hoewel
dit aannemelijk klinkt, zijn er toch enkele kant-
tekeningen te plaatsen bij de cognitieve
screening van beide studies.

Raz & Lindenberger (2010) hebben géén uitge-
breide neuropsychologische screening gedaan
om hun ‘cognitief gezonde’ proefpersonen te
selecteren. Zij selecteerden 10 ‘cognitief gezonde’
proefpersonen op basis van de Cattell IQ , een
IQ-test die gevoelig is voor het effect van verou-
dering. Deze test is echter niet ontworpen om
een preklinisch neuropathologisch ziektebeeld
te detecteren. Fjell et al. (2010) selecteerden 21
‘gezonde’ proefpersonen uit het databestand van
de Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
(http://www.adni-info.org). Hierbij is wèl uitge-
breid neuropsychologisch onderzoek gedaan
waarvan de uitkomsten zijn meegenomen in de
selectie van de proefpersonen. Echter, de follow-
up-periode van de cognitieve metingen bedroeg
slechts 2 jaar, wat een vrij korte periode is gezien
de vaak langzame progressie bij neurodegenera-
tieve aandoeningen. Dus ook in de studies van
Fjell et al. (2010) en Raz & Lindenberger (2010)
bestaat er een aanzienlijke kans dat er deelne-
mers met een preklinische cognitieve aandoe-
ning geïncludeerd zijn.

Ook bij de longitudinale MRI-papers die Schel-
tens noemt op het Alzheimerforum11,12 zijn niet
de strenge inclusiecriteria gebruikt die wij voor
onze gezonde proefpersonen konden toepassen.
Het is echter van belang om hier stil te staan bij
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