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Nederlandse samenvatting 
 

Downsyndroom & de ziekte van Alzheimer 
 

In Nederland wordt bij 1 op de 740 baby’s het syndroom van Down geconstateerd. 
Wereldwijd komt het voor bij ongeveer zes miljoen mensen. Downsyndroom wordt 
veroorzaakt door een derde exemplaar van chromosoom 21 (trisomie 21). De cellen in het 
lichaam bevatten drie in plaats van twee kopieën van dit chromosoom. Dit heeft een 
breed palet aan (biologische) gevolgen, zoals de karakteristieke lichaamsbouw, de 
(variabele) verstandelijke beperking én een enorm hoog risico op het ontwikkelen van 
dementie door de ziekte van Alzheimer, het centrale onderwerp in dit proefschrift. 

Algemeen wordt gesteld dat 50-80% van de mensen met downsyndroom 
dementie ontwikkelt op 60-70 jarige leeftijd, terwijl het 11% van de algemene bevolking 
(zonder downsyndroom) treft op die leeftijd. Dit immense risico op de ziekte van 
Alzheimer is te wijten aan de trisomie. Op chromosoom 21 ligt namelijk het zogenaamde 
APP-gen dat zorgt voor de aanmaak van het APP-eiwit. In het lichaam wordt dit lange APP-
eiwit in kleinere stukken geknipt, waaronder het amyloïdeiwit. Amyloïd is een ‘plakkerig’ 
eiwit dat gemakkelijk samenklontert in zogenaamde plaques. Amyloïdpathologie is 
schadelijk voor de omliggende zenuwcellen, met uiteindelijk het afsterven van die cellen 
tot gevolg. Door het derde chromosoom 21 wordt vanaf jongs af aan overmatig veel APP-
eiwit – en dus ook amyloïdeiwit – aangemaakt in de hersenen van mensen met 
downsyndroom. Al vroeg in het leven hopen de plaques zich op en is schade zichtbaar. 
Pathologen hebben aangetoond dat vanaf veertigjarige leeftijd het downbrein te 
vergelijken is met een alzheimerbrein: vol met plaques, maar ook met kluwens van tau-
eiwit (tweede pathologische kenmerk van de ziekte) en aanwezigheid van 
ontstekingsprocessen. 
 Ondanks dat het downbrein vanaf veertig jaar bomvol eiwitophopingen zit, duurt 
het vaak nog vele jaren voordat klinische symptomen van dementie zich uiten. Bij de ene 
persoon treedt dementie vroegtijdig op, terwijl andere Downers symptoomvrij zijn tot in 
de zestig. De oorzaak van deze discrepantie tussen aanwezigheid van alzheimerpathologie 
en optreden van dementiesymptomen is vooralsnog onduidelijk. De zeer variabele 
tijdspanne waarin symptomen optreden maakt het voorspellen van het ziekteverloop, 
d.w.z. de progressieve achteruitgang, bijzonder lastig bij deze doelgroep. Dementie is een 
van de belangrijkste uitdagingen in de hedendaagse gehandicaptenzorg. Een betrouwbare 
voorspelling en het adequaat monitoren van het verloop is van het grootste belang voor 
tijdige aanpassing van de dagelijkse zorg, zeker in deze tijd waarin aanpassingen niet altijd 
direct beschikbaar, of financieel haalbaar, zijn. 
  

Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen (BPSD) 
 

Hoewel bij dementie meestal direct gedacht wordt aan leer- en geheugenproblemen en 
andere cognitieve problematiek, is het meer dan dat. Naast cognitieve achteruitgang 
wordt dementie gekenmerkt door achteruitgang in activiteiten van het dagelijks leven én 
gedragsveranderingen (Figuur A1). Kunnen we dementie bij downsyndroom voorspellen of 
monitoren? Met die vraag in het achterhoofd, hebben we ons in dit proefschrift gericht op 
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gedragsveranderingen. Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen – in het Engels 
aangeduid als Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) – worden 
gedefinieerd als “een heterogene serie psychologische reacties, psychiatrische 
symptomen en gedragingen ten gevolge van de aanwezigheid van dementie” (Finkel, 
2001). BPSD raken zowel de cliënt (toename van lijden, verminderde kwaliteit van leven, 
eerdere institutionalisering), de omgeving (verhoogde zorglast en effect op 
medebewoners/groepsgenoten), alsook de zorg in het algemeen (o.a. toename van 
kosten). Vaak hebben begeleiders en verwanten moeite om dergelijke veranderingen te 
begrijpen. BPSD zijn dan ook een belangrijke reden voor verwijzing naar een specialist. 
 

 
 

Figuur A1: Schematisch overzicht van de drie clusters van dementiesymptomen.  
De niet-cognitieve symptomen worden dementie-gerelateerde gedragsveranderingen of  

Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) genoemd. 
 
Het nauwkeurig herkennen van BPSD bij mensen met downsyndroom is belangrijk voor 
begrip en acceptatie door begeleiders en verwanten, om de zorg specifiek aan te passen 
en om gerichte therapeutische interventies te kunnen bieden om de kwaliteit van leven te 
verbeteren. Maar welke dementie-gerelateerde gedragsveranderingen treden op bij 
downsyndroom, en op welke symptomen moet specifiek gelet worden? In hoofdstuk 2 
wordt de beschikbare literatuur hierover samengevat en bediscussieerd. Tot dusver 
hebben de meeste downstudies zich vooral gericht op de cognitieve en functionele 
aspecten van dementie, maar zijn dementie-gerelateerde gedragsveranderingen 
onderbelicht gebleven. Waarbij inmiddels duizenden gedragsmatige studies zijn verricht in 
de algemene bevolking, weten we hier nog verrassend weinig over bij Down. Door de 
jaren heen hebben downstudies een breed scala aan verschillende vragenlijsten gebruikt, 
die veelal niet specifiek ontwikkeld zijn voor gedragsveranderingen. Daarnaast werden 
kleine studiegroepen, verschillende methodes en uitkomstmaten gebruikt, waardoor het 
zeer lastig bleek om de studies te vergelijken en conclusies te trekken over BPSD bij 
downsyndroom.  

Om gedragsverandering grondig in kaart te brengen besloten we daarom een 
multidisciplinair samenwerkingsverband te starten met verschillende zorginstellingen in 
Nederland en expertisecentra in België, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje. Hoofdstuk 3 
presenteert de ontwikkeling van een nieuwe schaal voor de systematische evaluatie van 
BPSD bij downsyndroom. Deze schaal, BPSD-DS genaamd, is specifiek aangepast aan de 
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doelgroep en omvat 83 korte gedragsmatige items, gecategoriseerd in twaalf secties:  
(1) angst & nervositeit, (2) slaapproblemen, (3) prikkelbaarheid, (4) koppigheid, (5) agitatie 
& stereotiep gedrag, (6) agressie, (7) apathie & spontaniteitsverlies, (8) depressieve 
kenmerken, (9) waanideeën, (10) hallucinaties, (11) ontremd & seksueel gedrag en  
(12) eet- en drinkgedrag. De BPSD-DS werd ingevuld met informanten van 281 personen 
met downsyndroom, van wie 149 zonder dementie, 65 met twijfelachtige dementie en  
67 met gediagnosticeerde dementie. Daarmee is dit de grootste gedragsstudie bij 
downsyndroom tot dusver. Per item werden de frequentie en ernst gescoord voor twee 
tijdsmomenten, d.w.z. voor het karakteristieke gedrag in het verleden én voor het gedrag 
in de laatste zes maanden, om vervolgens een frequentieverandering en ernstverandering 
te berekenen.  
 Wanneer we de drie studiegroepen met elkaar vergeleken, vonden we duidelijke 
verschillen in frequentie- en/of ernstveranderingen in symptomen van angst, 
slaapproblemen, agitatie, agressie, apathie, depressie en eet- en drinkgedrag. Over het 
algemeen was het aantal personen dat een toename liet zien procentueel het hoogst in de 
dementerende groep, intermediair in de groep met twijfelachtige dementie en het laagst 
in de groep zonder dementie. Een substantieel deel van de groep met twijfelachtige 
dementie liet al een toename zien in angst, slaapproblemen, apathie en depressieve 
kenmerken, wat er mogelijk op duidt dat dit vroege alzheimersymptomen zijn. Dergelijke 
veranderingen zouden wellicht als alarmsignalen voor dementie kunnen dienen. Scores 
voor waanideeën, hallucinaties en ontremd gedrag bleken nauwelijks te verschillen tussen 
de groepen. In hoofdstuk 3 werd ook de betrouwbaarheid van de BPSD-DS schaal 
onderzocht. Hoewel de schaal verbeterd zal worden aan de hand van de gevonden 
resultaten, bleek de betrouwbaarheid en validiteit van de huidige versie goed. 
Toekomstige (longitudinale) studies moeten de betrouwbaarheid en validiteit van de 
volgende versie van de schaal verder vaststellen.  
 

Monoamine neurotransmitters 
 

BPSD zijn dus alom aanwezig in dementerende mensen met downsyndroom. Welke 
onderliggende biologische veranderingen kunnen hieraan ten grondslag liggen? 
Neurotransmitters, de signaalstoffen in de hersenen, zijn daarbij zeer interessant. 
Veranderingen in de concentraties van deze signaalstoffen worden namelijk in verband 
gebracht met BPSD. Naast het bestuderen van gedragsveranderingen zelf, richt dit 
proefschrift zich daarom ook op veranderingen in neurotransmitters. Daarbij wordt 
specifiek gekeken naar de zogenaamde monoamine neurotransmitters – noradrenaline, 
adrenaline, dopamine en serotonine – en hun belangrijkste afbraakproducten. Door 
middel van een geavanceerde scheidingstechniek (RP-HPLC) hebben we serum, d.w.z. 
bloed zonder bloedcellen en stollingseiwitten, onderzocht van 151 oudere personen (>45 
jaar) met downsyndroom (hoofdstuk 4). De concentraties van de monoamines en 
afbraakproducten werden vergeleken tussen drie diagnostische downgroepen: (1) zonder 
dementie, (2) met gediagnosticeerde dementie en (3) een niet-demente groep op het 
moment van bloedafname die na enkele jaren ging dementeren – de ‘geconverteerde 
groep’ genoemd. Het meest opmerkelijke verschil tussen de groepen was een zeer sterke 
daling in de concentratie van MHPG, het belangrijkste afbraakproduct van 
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(nor)adrenaline, in de demente en geconverteerde groep in vergelijking met de niet-
demente personen. Wij berekenden dat personen met een MHPG concentratie lager dan 
de mediaan (21.5 ng/ml), een meer dan tien keer zo grote kans hadden op het 
ontwikkelen van dementie. Deze resultaten bleven overeind nadat we alle personen 
hadden uitgesloten die gedragsregulerende medicatie namen. Hiervan is namelijk bekend 
ze de concentraties van de genoemde neurotransmitters (kunnen) beïnvloeden. Deze 
opzienbarende bevindingen suggereren dat MHPG mogelijk een voorspellende merker is 
voor het ontwikkelen van alzheimer bij downsyndroom. 

De concentraties in het bloed zijn onderhevig aan perifere invloeden, d.w.z. ze 
geven niet alleen veranderingen in het centrale zenuwstelsel weer, maar weerspiegelen 
ook veranderingen in de rest van het lichaam. Hersenvocht staat in veel directer contact 
met het hersenweefsel dan het bloed en krijgt daarom veel aandacht in 
dementieonderzoek in de algemene bevolking. In hersenvocht kan een aantal biologische 
merkers worden bepaald die met hoge betrouwbaarheid de diagnose van alzheimer 
ondersteunen. Hoewel de ruggenprik inmiddels op dagelijkse basis wordt toegepast in de 
kliniek (vooral bij jong-dementerende patiënten in de algemene bevolking), lijkt 
hersenvochtonderzoek nog taboe bij downsyndroom. Niet meer dan een handjevol 
kleinschalige onderzoekjes hebben hersenvocht van deze doelgroep bekeken. In 
hoofdstuk 5 vatten we de beschikbare literatuur hierover samen en bepleiten we dat 
mensen met downsyndroom niet op voorhand moeten worden uitgesloten van dergelijk 
onderzoek. Een objectieve en betrouwbare combinatie van biologische merkers die de 
alzheimerdiagnose bij downsyndroom ondersteunen zou van grote waarde zijn voor de 
(complexe) diagnostiek en zorg.  

Zou de MHPG concentratie ook veranderd zijn in het hersenvocht van mensen 
met downsyndroom? Enkele jaren geleden zijn onze collega’s in Barcelona het eerste 
grootschalige initiatief gestart waarbij mensen met downsyndroom, net als patiënten in 
de algemene bevolking, konden kiezen voor een ruggenprik samen met een bloedafname. 
Meer dan 20% van de personen en hun begeleiders/verwanten stemden hiermee in. Het 
resultaat is een absoluut unieke collectie goed gedocumenteerde hersenvochtmonsters. 
In hoofdstuk 6 analyseerden we deze monsters wederom op monoamines en 
afbraakproducten. Wanneer we de drie diagnostische downgroepen – zonder dementie, 
twijfelachtige dementie en vastgestelde dementie – vergeleken, vonden we, verrassend 
genoeg, vrijwel geen verschillen. De MHPG concentratie was niet verlaagd in de 
dementerende groep ten opzichte van de niet-dementerende groep, waarmee we de 
eerdere bevindingen in serum niet konden bevestigen. 

Om de neurotransmitter veranderingen bij downsyndroom verder uit te zoeken 
zochten we het vervolgens dichterbij de bron, namelijk in het brein zelf. Hersenweefsel 
van oudere personen met downsyndroom met/zonder dementie is bijzonder schaars, 
maar het is ons gelukt om een grote collectie hersenmateriaal te verzamelen inclusief 
verschillende stukken van de hersenschors, limbische gebieden (o.a. hippocampus), basale 
kernen, locus coeruleus (productiekern van noradrenaline) en de kleine hersenen. 
Hoofdstuk 6 beschrijft eveneens de resultaten van metingen in dit hersenweefsel. Tussen 
downweefsel met en zonder alzheimer kwamen geen significante verschillen in 
monoamines en afbraakproducten aan het licht. Daarentegen vonden we een algemene 
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verlaging in noradrenerge en serotonerge componenten in downsyndroom met alzheimer 
versus jong-dementerende alzheimerpatiënten in de algemene bevolking, evenals in 
downsyndroom zonder alzheimerpathologie versus gezonde controles. Opvallend genoeg 
vertoonden beide downgroepen een gelijksoortig monoamineprofiel, d.w.z. lagere 
concentraties dan in de algemene bevolking. De oorzaak hiervoor is nog onduidelijk, maar 
het is vermoedelijk deels te wijten aan de trisomie 21 alsook aan de vroege aanwezigheid 
van amyloïdpathologie, d.w.z. vroege schadelijke effecten op de neurotransmitters. 
  

Downmuizen 
 

Tot dusver bestudeerden we menselijk materiaal: bloed, hersenvocht en hersenweefsel. 
Echter, experimenteel ingrijpen in het laboratorium om de onderliggende biologische 
mechanismes van neurotransmitterveranderingen verder te begrijpen is hierbij niet 
mogelijk. In dat kader komen diermodellen van downsyndroom om de hoek kijken. In 
hoofdstuk 7 zetten we de eerste stap door te bepalen of de veelgebruikte Ts65Dn 
downmuizen veranderingen laten zien overeenkomstig met de humane situatie. Ts65Dn 
muizen zijn genetisch ‘bewerkt’ en hebben een muisvariant van trisomie 21. Bij de Ts65Dn 
muizen en hun wildtype collega’s die geen trisomie hebben, bepaalden we de 
monoamines en afbraakproducten in tien hersengebieden. Bij jonge dieren (3-5 maanden) 
zagen we nauwelijks een verschil tussen de downmuizen en de wildtype muizen, wat erop 
lijkt te duiden dat het extra genetische materiaal in Ts65Dn muizen geen duidelijk effect 
heeft op de monoamines. Aangezien wij geïnteresseerd zijn in veroudering en alzheimer in 
het bijzonder, hebben we vervolgens gekeken naar het effect van veroudering door 
oudere dieren (12-13 maanden) te vergelijken met hun jongere soortgenoten (3-5 
maanden). Substantiële verschillen werden gevonden tussen de oudere downmuizen en 
hun jongere Ts65Dn collega’s: (nor)adrenerge componenten waren vooral aangetast door 
de veroudering (overwegend verlaagde concentraties), terwijl serotonerge componenten 
juist waren verhoogd. Echter, dergelijke verschillen werden ook gevonden bij oudere 
versus jonge wildtype muizen. In tegenstelling tot andere studies konden wij dus geen 
algemene aantasting van monoamine neurotransmitters vaststellen in de downmuizen ten 
opzichte van wildtypes. Als we daarnaast meewegen dat het Ts65Dn muismodel geen 
alzheimerpathologie ontwikkelt over de tijd, dan is het twijfelachtig of dit muismodel 
geschikt is voor toekomstige studies naar monoamine veranderingen in de context van 
alzheimer bij downsyndroom. 
 

Ontstekingsfactor lipocaline-2 
 

Een andere component van de alzheimerpathologie betreft ontstekingsprocessen. Vrij 
recent is het eiwit lipocaline-2 geïdentificeerd als een ontstekingsfactor betrokken bij de 
ziekte van Alzheimer in de algemene bevolking. Eerder onderzoek toonde bovendien aan 
dat lipocaline-2 in serum van mensen met downsyndroom correleerde met de leeftijd en 
verhoogd was in volwassenen en ouderen ten opzichte van personen zonder down-
syndroom. Een verband met dementie in downsyndroom was echter nog niet onderzocht. 
Daarom bepaalden wij de concentratie van lipocaline-2 in het serum van gezonde controle 
personen in de algemene bevolking en in drie downgroepen: zonder dementie, met 
gediagnosticeerde dementie en wederom een ‘geconverteerde’ groep (hoofdstuk 8). 
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Lipocaline-2 waardes bleken verhoogd in downsyndroom versus controle personen, maar 
hielden geen verband met de dementiestatus. Hierbij moet worden opgemerkt dat alle 
deelnemende Downers ouder waren dan 45 jaar, waardoor de alzheimerpathologie alom 
aanwezig is in hun brein. Het is daarom aannemelijk dat een concentratietoename in 
lipocaline-2 niet samenhangt met de klinische status van dementie, maar met de opbouw 
van alzheimerpathologie.  
 

Epigenetisch redigeren 
 

Tot dusver werden dementie-gerelateerde gedragsveranderingen en (daaraan 
gerelateerde) neurotransmitterveranderingen beschreven. In hoofdstuk 9 nemen we wat 
meer afstand en belichten we een nieuw perspectief op het mogelijk voorkomen van de 
ziekte van Alzheimer. Tot op heden zijn geneesmiddelstudies, bijvoorbeeld gericht op het 
verminderen van plaques in het brein, weinig succesvol geweest. Alzheimer kan (nog) niet 
worden voorkomen of gestopt ondanks recente hoopvolle studieresultaten. In hoofdstuk 
9 stellen we dat epigenetica hier mogelijk een interessante rol kan vervullen.  
‘Epi’ betekent ‘bovenop’ in het Grieks, en met epigenetica wordt dan ook de regulatie- of 
instructielaag bovenop het DNA bedoeld. Terwijl elke cel in ons lichaam hetzelfde DNA 
heeft, gedraagt iedere cel zich anders. Allerlei moleculen zitten rondom het DNA en geven 
instructies over de mate dat genen moeten worden afgelezen, d.w.z. regulatie van 
genactiviteit. Epigenetica is sinds enkele jaren een bijzonder populair onderzoeksveld, 
maar wederom is er weinig onderzoek verricht bij downsyndroom. Mogelijk zouden 
epigenetische veranderingen, die de genactiviteit dus beïnvloeden, (een deel van) de 
variatie tussen mensen met downsyndroom kunnen verklaren. In hoofdstuk 9 wordt de 
beschikbare literatuur hierover samengevat. Bijzonder interessant is het feit dat de 
epigenetische instructielaag beïnvloed kan worden, bijvoorbeeld door ‘epigenetisch 
redigeren’, een techniek gericht op het herprogrammeren van die epigenetische 
instructies. In kankeronderzoek heeft deze techniek inmiddels veelbelovende resultaten 
gegeven. Zoals eerder beschreven is de derde kopie van chromosoom 21 verantwoordelijk 
voor een scala aan negatieve effecten in downsyndroom, waaronder de overmatige 
aanmaak van het APP-eiwit. Het epigenetisch redigeren van de activiteit van het APP-gen 
zou mogelijk een oplossing kunnen bieden. Zou het onderdrukken van de activiteit van het  
APP-gen de overmatige aanmaak van eiwit kunnen normaliseren en daarmee alzheimer 
voorkomen of vertragen? Het antwoord daarop weten we (nog) niet, maar het is een 
hoopvolle gedachte.  
 

Slotsom 
 

Dit proefschrift richt zich op dementie-gerelateerde gedragsveranderingen. Om dit 
grondig in kaart te brengen werd de gloednieuwe BPSD-DS evaluatieschaal ontwikkeld in 
een multidisciplinair consortium. De eerste validatiegegevens zijn veelbelovend, en in een 
grote downcohort toonden we uitgesproken gedragsveranderingen aan in de 
dementerende groep, met name in symptomen van angst, slaapproblemen, agitatie, 
agressie, apathie, depressie en eet- en drinkgedrag. Een substantieel deel van de personen 
met een twijfelachtige dementie liet al een toename zien in angst, slaapproblemen, 
apathie en depressieve kenmerken, wat er mogelijk op wijst dat dit vroege symptomen 
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(alarmsignalen) zijn. Nieuwe longitudinale studies zijn nodig om gedragsveranderingen 
over de tijd vast te stellen en de betrouwbaarheid en validiteit van een geoptimaliseerde 
versie van de BPSD-DS schaal verder te onderzoeken.  

Veranderingen in monoamine neurotransmitters worden geassocieerd met 
gedragsveranderingen en zijn daarom verder onderzocht in dit proefschrift. De 
concentratie van MHPG, het belangrijkste afbraakproduct van (nor)adrenaline, bleek sterk 
verlaagd in het serum van personen met downsyndroom met dementie in vergelijking met 
diegene zonder dementie. De diagnostische waarde van MHPG kon echter niet worden 
bevestigd in een tweede studie waarin hersenvocht werd geanalyseerd. In hersenweefsel 
verschilden de concentraties van monoamines en afbraakproducten ook niet significant 
tussen downsyndroom met en zonder alzheimer. Daarentegen bleek dat de monoamine 
concentraties in het brein over het algemeen waren verlaagd in downsyndroom (ongeacht 
dementiestatus) ten opzichte van jong-dementerende alzheimerpatiënten en gezonde 
controles in de algemene bevolking. Verdere studies naar monoamine veranderingen in 
downsyndroom zijn nodig. Het veelgebruikte Ts65Dn muismodel lijkt hiervoor ongeschikt. 
Figuur A2 vat de belangrijkste onderdelen van dit proefschrift en hun onderlinge 
samenhang schematisch samen. 

 

 
 

Figuur A2: Schematisch overzicht van de belangrijkste onderdelen en bevindingen in dit proefschrift.  
De nummers in de zwarte cirkels geven de betreffende hoofdstukken aan. 
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stap verder te zetten. In het downsyndroomonderzoeksveld (mooi Scrabblewoord!) was 
de volgende stap zetten niet gemakkelijk. Waar dementieonderzoek in de algemene 
bevolking een geoliede hogesnelheidstrein is, lijkt dementieonderzoek bij downsyndroom 
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vonden elkaar bovendien in de bourgondische levensstijl. Mocht Huize De Deyn ooit weer 
uit Groningen vertrekken, dan zal menig restaurant de omzet zien instorten. Ook wil ik 
jou, Leen en de kinderen bedanken voor de gastvrijheid. De maanden dat ik bij jullie in 
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Dam, Jean-Jacques Martin en de rest van de Antwerpse collega’s van het Instituut Born-
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andere afdeling werk en qua studieonderwerp misschien een vreemde eend in de bijt was, 
heb ik mij altijd erg thuis gevoeld op de achtste verdieping van de voormalige 
vrouwenkliniek, het thuishonk van de medisch fysiologen. Nieske en Zhuoran, ik 
ontmoette jullie voor het eerst in Antwerpen toen jullie daar een weekje experimenten 
kwamen doen. Jullie oprechte interesse en bereidheid tot meedenken heb ik altijd zeer op 
prijs gesteld. Verder wil ik de leden van het koffie- en theegenootschap noemen. Om 10 
uur ’s ochtends galmde de kreet ‘koffie’ door de gang, en om 3 uur ’s middags klonk het 
‘thee-alarm’. Het signaal voor de getrainde luisteraar om in de benen te komen voor een 
ochtendpauze in de kelder (door de kantinemedewerkers liever ‘het souterrain’ genoemd) 
of een afternoon tea hangend in de vensterbank met uitzicht over de stad. Met 
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persoonlijke gesprekken, hilarisch gezwam over, ja waarover eigenlijk niet, alsook 
grondige analyses van de laatste politieke beslommeringen in Den Haag. Vaste stamgasten 
Rob Bakels, Nieske Brouwer, Bart Eggen, Susanne Kooistra, Laura Kracht, Jon Laman, Ietje 
Mantingh-Otter, Michel Meijer, Harry Moes, Tjalling Nijboer, Wiep Patberg, Roeland Prak, 
Trix van der Sluis, Claudio Tiecher, Hilmar van Weering, Evelyn Wesseling en Inge 
Zijdewind hebben ervoor gezorgd dat het niet zomaar een pauze was, maar een gezellig 
powerbank-momentje waarna ik opgeladen weer an die arbeit kon. Ook de andere MFY-
collega’s van toen en nu ben ik erkentelijk voor hun bijdrage aan de prettige en open 
sfeer. 

Van deze gang, naar een andere gang, die van de afdeling Neurologie. Een gang 
die een kilometer verderop ligt, waar mijn post binnenkwam, Peter ‘bureel’ houdt, en het 
secretariaat zetelt. Het werd mijn dagelijkse wandeling van noord naar zuid, en weer 
terug, zo’n beetje alle grote bouwdelen van het UMCG doorkruisend. Een extra 
vergadering? Weer twee kilometer erbij. Aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
stappen kwam ik zeker. In het algemeen wil ik de afdeling Neurologie en het Alzheimer 
Research Centrum bedanken voor de geboden mogelijkheden. Fransje Reesink, Marlien 
Kollé en Yvonne Krauts wil ik specifiek noemen voor hun collegialiteit en ondersteuning. 
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without the marvellous efforts and enthusiasm of the people enlisted on 
pages 305-307. Your contribution has been invaluable. In addition to 
scientific and clinical expertise, I would also like to thank you – particularly 
the colleagues in Barcelona (Juan Fortea, Bessy Benejam, et al.), Paris (Anne-
Sophie Rebillat, Silvia Sacco, et al.) and Rome (Angelo Carfi, Graziano Onder, 
et al.) – for your cooperation, constructive feedback and thinking along. Our 
collaboration yielded fantastic results and has been of great added value to 
the project and to me personally. Friends and colleagues, I am very much 
looking forward to seeing you again on many more occasions and continuing 
our successful partnership. Many thanks from the north! 

 
Moreover, I would like to extend my sincerest thanks to prof. dr. Marie-
Claude Potier for her scientific and personal support over the years. Marie-
Claude, your hospitality in Paris has been heartwarming and working with 
you at ICM was a great pleasure, both on the professional and personal 
level. I’m looking forward to many more joint efforts.  

 
 

Verder wil ik graag prof. dr. Uli en dr. Pieter Naudé noemen voor de aangename 
samenwerking rondom het lipocaline-2 project (hoofdstuk 8), prof. dr. Christine zu 
Eulenburg voor haar statistische expertise en samenwerking (hoofdstuk 3), prof. dr. 
Marianne Rots voor haar enthousiasme en inhoudelijke betrokkenheid (hoofdstuk 9) en 
prof. dr. Erik Boddeke voor zijn steun en vertrouwen. Daarnaast heb ik de praktische 
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ondersteuning van de mensen van de onderzoeksschool BCN (Diana Koopmans, Evelyn 
Kuiper-Drenth, e.a.) en het promotiebureau (Mieke Kapteyn e.a.) op prijs gesteld.  

Bovendien wil ik de mensen bedanken die mij door de jaren heen gevormd 
hebben. Allereerst de docenten van de Van der Capellen SG in Zwolle waar ik een 
fantastische middelbareschooltijd heb gehad. Tot op de dag van vandaag heb ik profijt van 
het tweetalig onderwijs en het International Baccalaureate programma. Aan de RUG wil ik 
de docenten uit de bachelor- en masteropleiding bedanken voor hun enthousiasmerende 
onderwijs en aanmoediging om wetenschappelijk onderzoek te doen. Mede dankzij hen 
besloot ik de stap naar de journalistiek (voorlopig) niet te maken. Journalistieke kneepjes 
zijn in de wetenschap overigens niet weg. Bij de Universiteitskrant (UK), heb ik bijna vijf 
jaar lang mijn schrijven verfijnd (Hanneke Boonstra en de toenmalige redactie, 
dankjewel!) en daar heb ik ook in het wetenschappelijke schrijven profijt van. 

Cabaretière Brigitte Kaandorp beschreef mensen met een verstandelijke 
beperking ooit als “mensen met een intellectuele uitdaging”. Promoveren was zeker ook 
een intellectuele uitdaging die z’n weerslag heeft op het dagelijkse leven. Daarom wil ik 
ook mijn lieve vrienden en familie bedanken voor hun betrokkenheid en oprechte 
interesse. Rutger Bianchi, Judith de Graaf, Mickel Hansen, Jelly de Jong, Dingena Last, 
Jackelien van der Mast, Sophie Meijberg, Jan ten Napel, Riëtte Nies, Elise van der Stouwe, 
de buurtjes in ’s-Heerenbroek, de collega’s van het Zalkerveer en natuurlijk de familie 
Faber, bedankt voor jullie steun en aanmoediging! 

Ilona Schepel en Maaike Blankestijn, lieve paranimfen van me, jullie zijn heel 
dierbare vrienden en ik wil jullie ontzettend bedanken voor het helpen organiseren van 
‘de dag’, maar vooral door gewoon te zijn wie je bent. Mijn steun en toeverlaat, niet 
alleen voor het promoveren, maar ook op persoonlijk vlak. 

Jaap Dekker, lieve pap, jouw onophoudelijke steun en hulp is geweldig fijn. Ik kan 
me geen betere vader wensen. En ik ben je natuurlijk heel dankbaar voor het maken van 
de prachtige foto’s voor dit proefschrift met medewerking van Jan ten Napel. Grote dank 
aan Wilma Goudbeek, Gerard Hollander, Christel Kanis, Rens van Keulen, Marije Kingma, 
Henry Melitz, Hannah Vahl en Simone Zandbergen voor de vrolijke en enthousiaste inzet. 
Jullie staan er prachtig op! Samen met de andere medewerkers van het Zalkerveer zijn 
jullie een inspiratiebron voor mij. Jullie steun, ieder op z’n geheel eigen manier, is 
hartverwarmend. Zo realiseer ik me dagelijks voor wie ik dit onderzoek doe. Niet voor 
mezelf, niet voor Peter, niet voor RUG-UMCG, maar voor iedereen met downsyndroom.  
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2015 – present  Organizing committee Dementietafel Groningen, symposia about dementia in people with 

intellectual disabilities 
2014 – present Member Alzheimer's Association, ISTAART, Professional Interest Area (PIA) on Down 

Syndrome and Alzheimer’s Disease 
2014 – present Member Trisomy 21 Research Society (T21RS), Committee for Science & Society  
2010 – 2014 Columnist/editor Universiteitskrant (UK), Groningen 
2007 – present Zalkerveer & Theehuis, Stichting Philadelphia Zorg, ’s-Heerenbroek (Overijssel) 
 

Media outreach 
 

• ‘Meer aandacht voor dementie en verstandelijke beperking’ by Marjolein ter Winkel, KennisInZicht,  
05/10/2015, kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/Meer-aandacht-voor-dementie-en-verstandelijke-
beperking.aspx 

• ‘Er is een enorme honger naar informatie’ by Johan de Koning, Markant, 04/12/2015, p.12-16 
• 'Mensen met downsyndroom meer kans op dementie' by Rhijja Jansen, Tijdschrift voor Verzorgenden, 

nursing.nl/Verzorgenden/Nieuws/2015/11/Mensen-met-downsyndroom-meer-kans-op-dementie-
2712161W/ 

• ‘Met hart en ziel in de bres voor demente Downers’ by Olger Koopman, De Stentor, 20/06/2015, p.2-3 
• ‘Down en dwars of dement?’ by Ellen de Visser, de Volkskrant, 06/06/2015, Sir Edmund: p.45-48 
• ‘Toch hun piece of cake’ by Anne Carlijn Kok, Dagblad van het Noorden, 31/01/2015, p.20 
• ‘Alzheimer en Down: Toch hun piece of cake’ by Anne Carlijn Kok, Universiteitskrant (UK), 21/01/2015 

 
Training 

 

Master of Science University of Groningen (diploma, with distinction) 
- Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN), research master 

 
Bachelor of Science University of Groningen (diploma, with distinction) 

- Major (150 ECTS): Life Science & Technology, Biomedical Sciences, Faculty of 
Mathematics & Natural Sciences 

- Minor (30 ECTS): Media and Journalism Culture, Faculty of Arts 
 
Secondary education Van der Capellen SG, Zwolle  

- Bilingual atheneum (vwo, N&G + N&T, with distinction) 
- International Baccalaureate English A2 higher level (diploma)  
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List of Abbreviations 
 

5-HIAA  5-hydroxyindoleacetic acid 
5-hmC  5-hydroxymethylcytosine 
5-HT  5-hydroxytryptamine, serotonin 
5-HMT  5-hydroxy-N-methyl tryptamine oxalate 
 
A 
A  Adrenaline (epinephrine) 
AADC  Aromatic amino acid decarboxylase 
AADS   Assessment for Adults with Developmental Disabilities  
AAIDD  American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
Aβ  Amyloid-β 
ABC  Aberrant Behaviour Checklist 
ABS  Adaptive Behaviour Scale 
AD  Alzheimer’s disease 
ADL  Activities of daily living 
ALDH  Aldehyde dehydrogenase 
ANCOVA  Analysis of covariance 
ANOVA  Analysis of variance 
ApoE  Apolipoprotein E 
APP  Amyloid precursor protein 
APP  Amyloid precursor protein gene 
 
B 
BA  Brodmann area 
BARS  Brief Agitation Rating Scale 
BBB  Blood-brain barrier 
BCN  Research school of Behavioural and Cognitive Neurosciences 
BEAM-D  Behavioural and Emotional Activities Manifested in Dementia scale 
BEHAVE-AD Behavioral pathology in Alzheimer's disease rating scale 
BMI  Body mass index 
BPSD  Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia 
BPSD-DS  Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia in Down Syndrome scale 
BRWD1  Bromodomain and WD repeat domain containing 1 
 
C 
CAMCOG   Cambridge Cognitive Examination 
CAMDEX  Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly 
CAMDEX-DS CAMDEX for Older People with Down Syndrome and Others with Intellectual Disabilities 
CBCL   Child Behaviour Checklist 
CBP/P300  CREB binding protein 
CBS  Cystathionine β-synthase 
CCTIRS Comité Consultatif sur le Traitement de l'Information en matière de Recherche dans le 

domaine de la Santé 
CERAD  Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease 
CHAF1B  Chromatin assembly factor 1B 
CI  Confidence interval 
CIZ  Centrum indicatiestelling zorg 
CNIL   Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
COMT  Catechol O-methyltransferase 
CpG  Cytosines preceding a guanine 
CPP  Comité de Protection des Personnes 
CREB  Cyclic AMP response element-binding protein 
CSF  Cerebrospinal fluid 
CUSPAD  Columbia University Scale for Psychopathology in Alzheimer's Disease 
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D 
DA  Dopamine 
DABNI  Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging Initiative 
DAS  Disability Assessment Schedule 
DBC-A  Developmental Behaviour Checklist Adult version 
DBH  Dopamine β-hydroxylase 
DDC   DOPA decarboxylase 
DHBA  Dihydroxybenzylamine hydrochloride 
DHPG  3,4-dihydroxyphenylglycol 
DMR  Dementia questionnaire for persons with Mental Retardation 
DMR  Differentially methylated regions 
DNMT  DNA methyltransferase 
DOPAC  3,4-dihydroxyphenylacetic acid 
Dp1Tyb  C57BL/6J.129P2-Dp(16Lipi-Zbtb21)1TybEmcf/Nimr mouse model of Down syndrome 
DREADDs  designer receptors exclusively activated by designer drugs 
DS  Down syndrome 
DS+AD  Down syndrome with Alzheimer’s disease/dementia  
DS+pAD  Down syndrome with prodromal Alzheimer’s disease (resembles DS+Q) 
DS+Q  Down syndrome with questionable dementia 
DSCR  Down Syndrome Critical Region 
dsDNA  Double-stranded DNA 
DSDS  Dementia Scale for Down Syndrome 
DSM  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
DSVH  Dementieschaal voor mensen met een Verstandelijke Handicap 
DVZ  Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten 
DYRK1A  Dual specificity tyrosine-phosphorylated and regulated kinase 1A 
 
E 
ECNP  European College of Neuropsychopharmacology 
EFNS  European Federation of Neurological Societies 
EGCG  Epigallocatechin gallate 
ELISA  Enzyme-linked immunosorbent assay 
EMA  European Medicines Agency 
EOAD  Early-onset Alzheimer’s disease 
ETS2  Erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2 
 
F 
FDA  US Food and Drug Administration 
FTD   Frontotemporal dementia 
Fq  Frequency change 
 
G 
GEDDs  Gene expression dysregulation domains 
 
H 
H2A  Histone 2A 
H2AFZP  H2A histone family member Z pseudogene 1 
H2BFS  H2B histone family member S pseudogene 
H3K4me3  Trimethylation of histone 3 lysine 4 
H3S10  Histone 3 serine 10 
HAT  Histone acetyltransferase 
HDAC  Histone deacetylase 
HMGN1  Nucleosome-binding high-mobility group N1 
HP1  Heterochromatin protein 1 
HVA  Homovanillic acid 
HSA21  Human chromosome 21 
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I 
IASSID  International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities 
IBB  Institute Born-Bunge 
ICD  International Classification of Diseases  
ICM  Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
ID  Intellectual disability 
IDIBAPS  Institut d'Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer 
ISAAC  In Situ Ag/AgCl reference electrode 
IQ  Intelligence quotient 
 
L 
LC  Locus coeruleus 
L-DOPA   L-3,4-dihydroxyphenylalanine (levodopa) 
L-DOPS  L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine 
 
M 
MALDI-TOF/TOF  Matrix-assisted laser desorption/ ionization time-of-flight/time-of-flight mass spectrometry 
MAO  Monoamine oxidase 
MBD1  Methyl-CpG binding protein 1 
MCI  Mild cognitive impairment 
Me  Methylation 
MECP2  Methyl-CpG-binding protein 2 
METC  Medical-ethical committee (Dutch: medisch-ethische toetsingscommissie) 
MHPG  3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol 
MMSE  Mini-Mental State Examination 
Mmu  Mouse chromosome 
mtDNA  Mitochondrial DNA 
Mth  Months 
 
N 
N (or n)  Number 
NA  Noradrenaline (norepinephrine) 
NAD+  Nicotinamide adenine dinucleotide 
NAID   Neuropsychological Assessment of Dementia in Individuals with Intellectual Disabilities 
NBAP   Neuropsychology Behaviour and Affect Profile 
NBB  Netherlands Brain Bank 
NET  Noradrenaline transporter 
NFT  Neurofibrillary tangles 
ng/ml  Nanogram per milliliter  
NGAL  Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (aka Lipocalin-2, Siderocalin, 24p3, Uterocalin) 
NIPT  Non-invasive prenatal test(ing) 
NPI  Neuropsychiatric Inventory 
NPS  Neuropsychiatric symptoms of dementia 
NRSE  Neuron-restrictive silencer element 
NRSF  Neuron-restrictive silencer factor (aka REST) 
ns  Not significant 
NSAIDs  Non-steroidal anti-inflammatory drugs 
 
O 
OSA  Obstructive sleep apnoea 
OSA  Octane-1-sulfonic acid sodium salt 
 
P 
PAS-ADD  Psychiatric Assessment Schedule for Adults with a Developmental Disability 
PBHI  Past Behavioural History Inventory 
PET  Positron emission tomography 
PIA  Professional Interest Area (Alzheimer’s Association) 
PLPH  Post-lumbar puncture headache 
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PNMT  Phenylethanolamine N-methyltransferase 
PPS-LD  Present Psychiatric State for adults with Learning Disabilities 
PSEN1/PSEN2 Presenilin 1/presenilin 2  
p-tau  Phosphorylated tau 
 
Q 
QCS  Social Behaviour Questionnaire 
Q-Q  Normal Quantile-Quantile plot 
 
R 
RP-HPLC  Reversed-phase high-performance liquid chromatography 
RPM  Revolutions per minute 
RSMB  Reiss Screen for Maladaptive Behaviour 
RUG  University of Groningen (Dutch: Rijksuniversiteit Groningen) 
RUNX1  Runt-related transcription factor 1 
 
S 
S  Sensitivity 
SAM  S-adenosylmethionine 
sAPP  Soluble APP 
SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau 
SD  Standard deviation 
SEM  Standard error of the mean 
SERT  Serotonin transporter 
SN  Substantia nigra 
SNP  Single nucleotide polymorphism 
Sp  Specificity 
SRZ  Social Competence Rating Scale for persons with an intellectual disability (Dutch: Sociale 

Redzaamheidsschalen) 
Sv  Severity change 
 
T 
T21RS  Trisomy 21 Research Society 
TALE  Transcription activator-like effector 
TET  Ten-eleven translocation protein family 
TH  Tyrosine hydroxylase  
TPH  Tryptophan hydroxylase 
TRP  Tryptophan 
Ts65Dn  Ts(1716)65Dn mouse model of Down syndrome 
t-tau  Total tau 
 
U 
UMCG  University Medical Center Groningen (Dutch: Universitair Medisch Centrum Groningen) 
 
V 
V1  Occipital pole / primary visual cortex / Brodmann area 17 
VABS  Vineland Adaptive Behaviour Scales 
VMA  Vanillyl mandelic acid 
VTA  Ventral tegmental area 
 
W 
WBP  Dutch Personal Data Protection Act (Dutch: Wet Bescherming Persoonsgegevens) 
WT  Wild-type 
 
X – Y – Z 
XIST  X inactive specific transcript 
Yrs  Years 
ZNA  Hospital Network Antwerp (Dutch: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen) 
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