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Samenstelling van de werkgroep 
 
 
Werkgroep 

• Prof. dr. Ph. (Philip) Scheltens, neuroloog, werkzaam in het VU medisch centrum 5 
te Amsterdam, voorzitter (NVN) 

• Dr. M. (Meike) Vernooij, neuroradioloog, werkzaam in het Erasmus MC te 
Rotterdam (NVvR) 

• Prof. dr. B.N.M. (Bart) van Berckel, nucleair geneeskundige, werkzaam in het VU 
medisch centrum te Amsterdam (NVNG) 10 

• Dr. J.M. (Jorien) Willems, internist-ouderengeneeskunde, werkzaam in het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg (NIV) 

• Prof. F.R.J. (Frans) Verhey, neuroloog en psychiater, werkzaam in het Maastrichts 
Universitair Medisch Centrum te Maastricht (NVvP) 

• Dr. H.L. (Dineke) Koek, klinisch geriater, werkzaam in het UMC Utrecht te Utrecht 15 
(NVKG) 

• Dr. J.A.H.R. (Jurgen) Claassen, klinisch geriater, werkzaam in het Radboud 
Universitair Medisch Centrum te Nijmegen (NVKG) 

• Drs. B.A. (Bregje) Appels, klinisch neuropsycholoog, werkzaam in het 
Slotervaartziekenhuis te Amsterdam (NIP) 20 

• Dr. ir. M.M. (Marcel) Verbeek, neurochemicus, werkzaam in het Radboud 
Universitair Medisch Centrum te Nijmegen (NVKC) 

• Dr. M. (Marieke) Perry, huisarts en senior onderzoeker, werkzaam in het Radboud 
Universitair Medisch Centrum te Nijmegen (NHG) 

 25 
Meelezers: [indien die er waren] 

• Dr. C.M.A.A. (Gerwin) Roks, neuroloog, werkzaam in het St. Elisabeth ziekenhuis 
(NVN) 

• Alzheimer Nederland 
 30 
Met ondersteuning van: 

• Dr. J (Janneke) Hoogervorst-Schilp, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten 

• P. (Pieter) Broos, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten 35 
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Samenvatting 
 
 
Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit het 
addendum MCI bij de richtlijn dementie. Het doel is om de bestaande richtlijn dementie 5 
aan te vullen met een aantal modules over MCI. In de multidisciplinaire richtlijn 
dementie (2014) is ervoor gekozen om MCI buiten beschouwing te laten. Voor de 
clinicus practicus die werkt op een geheugenpoli betreft dit echter een grote groep 
patiënten. Ook in de Standaard Dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is 
de aandacht voor MCI zeer beperkt. De modules over MCI zullen ontwikkeld worden 10 
onder verantwoordelijkheid van de in standgehouden kerngroep van de richtlijn 
dementie. De modules zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij de diagnostiek, 
behandeling en begeleiding van patiënten met MCI. 
 
In deze samenvatting ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die 15 
tot de aanbevelingen geleid hebben. Lezers van deze samenvatting worden voor deze 
informatie verwezen naar de volledige richtlijn. Deze samenvatting van aanbevelingen 
staat niet op zichzelf. 
 
 20 
De samenvatting volgt na de commentaarfase. 
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Algemene inleiding 
 
 
Aanleiding voor het maken van de richtlijn 
Mild Cognitive Impairment (MCI) is een lichte cognitieve stoornis waarbij iemand 5 
objectieve problemen heeft met het geheugen of een andere cognitieve functie, zonder 
interferentie in het dagelijks leven. Traditioneel wordt MCI gezien als een ‘stadium’ 
tussen normale veroudering en dementie in. De relevantie van het concept wordt 
bepaald door de hoge kans op progressie naar dementie in deze groep. Ook worden 
patiënten met MCI in toenemende mate behandeld met cholinesteraseremmers in de 10 
door ons omringende landen. 
 
 
Doel van de richtlijn 
Het doel is om de bestaande richtlijn dementie aan te vullen met een aantal modules 15 
over MCI. In de multidisciplinaire richtlijn dementie (2014) is ervoor gekozen om MCI 
buiten beschouwing te laten. Voor de clinicus practicus die werkt op een geheugenpoli 
betreft dit echter een grote groep patiënten. Ook in de Standaard Dementie van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap is de aandacht voor MCI zeer beperkt. De modules 
over MCI zullen ontwikkeld worden onder verantwoordelijkheid van de in 20 
standgehouden kerngroep van de richtlijn dementie. Er zal een beknopt 
implementatiehoofdstuk worden toegevoegd met betrekking tot de aanbevelingen. 
Bovendien zal waar nodig de samenvatting voor zorgverleners en voor patiënten 
aangepast worden en worden kennislacunes toegevoegd. De modules zijn bedoeld voor 
alle betrokkenen bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met MCI. 25 
Bij de start van het project zal een beperkt aantal uitgangsvragen worden benoemd die 
aan de hand van een systematische literatuuranalyse beantwoord zullen worden. 
 
 
Afbakening van de richtlijn 30 
Door het gebruik van verschillende definities wordt grote variëteit gezien in prevalentie 
en incidentie van MCI zoals die in de literatuur worden gerapporteerd. De prevalentie 
varieert in de literatuur tussen 14 en 18% bij ouderen boven de 70 jaar, terwijl de 
incidentie varieert tussen de 14 en 111 patiënten per 1000 persoonsjaren. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen met MCI een hoger risico hebben om na enkele jaren dementie te 35 
krijgen. Bij ongeveer 50% van de mensen worden de klachten ernstiger en kan binnen 3 
tot 5 jaar dementie worden vastgesteld. Er is echter ook een groep mensen waarbij de 
klachten stabiel blijven of zelfs verdwijnen. 
 
De behandelmogelijkheden voor MCI zijn beperkt. Een goede monitoring en begeleiding 40 
van de patiënt met MCI is van groot belang. De gezondheidswinst voor de patiënt (en de 
omgeving) bestaat uit een mogelijk langer thuis kunnen functioneren en een betere 
kwaliteit van leven. 
 
 45 
Beoogde gebruikers van de richtlijn 
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij 
de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met MCI. 
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Definities en begrippen 
Wat zijn de belangrijkste definities die in deze richtlijn gebruikt worden? 

• MCI: cognitieve stoornis in 1 of meer domeinen, zonder interferentie in het 
dagelijks leven. 

• Amnestische MCI: stoornis in het geheugendomein, zonder interferentie in het 5 
dagelijks leven. 

• Dementie: een syndroom waarbij 2 of meer cognitieve of gedragsdomeinen 
aangedaan zijn, met interferentie in het dagelijks leven. 

• Ziekte van Alzheimer: meest voorkomende oorzaak van dementie op oudere 
leeftijd, al dan niet gemengd met vaatschade in de hersenen. 10 

• Neuropsychologisch onderzoek: het onderzoek door een neuropsycholoog waarbij 
de verschillende cognitieve domeinen getest worden. 

• Cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers: merkstoffen die een afspiegeling vormen 
van de processen in de hersenen en die bepaald worden in het hersenvocht. 

• Magnetic resonance imaging (MRI): kerspintomografie, ofwel een beeldvormende 15 
techniek waarbij nauwkeurig afwijkingen in en om de hersenen in beeld gebracht 
kunnen worden. In de context van MCI gaat het vooral om de hippocampus en 
omringende structuren. 

• Positron emission tomography (PET): een beeldvormende techniek waarbij met 
behulp van een radioactief gelabelde stof het metabolisme van de hersenen in 20 
beeld gebracht wordt (FDG) of de aanwezigheid van amyloid in beeld gebracht kan 
worden. 
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Verantwoording 
 
 
Leeswijzer 
Onderstaande tekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en autorisatiefase 5 
opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen naar 
aanverwante producten zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden als 
afzonderlijke modules (zie inhoudsopgave bij de richtlijn). 
 
 10 
Methodologie richtlijnontwikkeling 
Geldigheid 
Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep niet in stand 
gehouden. Uiterlijk in 2023 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een 15 
onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per 
module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling 
moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij 
een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te 
vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten. 20 
 
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie is regiehouder van deze richtlijn en 
eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De 
andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers 
van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over 25 
relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 
 
Initiatief 
Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
 30 
Autorisatie 
De richtlijn is geautoriseerd door: volgt nog 
 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie 35 
Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Stichting 
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 
 
 
Doel en doelgroep 40 
Doel 
Het doel was om de bestaande richtlijn dementie aan te vullen met een aantal modules 
over MCI. In de multidisciplinaire richtlijn dementie is ervoor gekozen om MCI buiten 
beschouwing te laten. Voor de clinicus practicus die werkt op een geheugenpoli betreft 
dit echter een grote groep patiënten. Ook in de Standaard Dementie van het Nederlands 45 
Huisartsen Genootschap is aandacht voor MCI zeer beperkt. De modules over MCI zullen 
ontwikkeld worden onder verantwoordelijkheid van de in stand gehouden kerngroep 
van de richtlijn dementie.  
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Doelgroep  
De modules zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van patiënten met MCI. 
 
 5 
Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2016 een multidisciplinaire werkgroep 
ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die 
betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met MCI te maken hebben (zie hiervoor de 
samenstelling van de werkgroep). 10 
 
De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. 
 
De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn. 
 15 
 
Belangenverklaringen 
De KNMG-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 
belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of 
ze in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel 20 
bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen 
(persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een 
overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met 
eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende 
belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van 25 
de Federatie Medisch Specialisten. 
 
Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde belangen  Ondernomen 

actie 

Berckel, Van - Nucleair 
geneeskundige 
Vumc 

- Universitair 
hoofddocent 
UMCU 

Docent voor PIRAMAL 
en GE, echter geen 
persoonlijke betaling 
maar aan Industry 
Alliance Office van 
het Vumc. 

PIRAMAL, GE en AVID financieren 
diverse projecten in het Vumc 

Geen actie 

Vernooij - Neuroradioloog 
- Universitair 
Hoofddocent 

Geen Geen Geen actie 

Willems Internist-
ouderengeneeskunde 

Geen Geen Geen actie 

Appels Klinisch 
neuropsycholoog in 
Medisch Centrum 
Slotervaart 

Geen Geen Geen actie  

Scheltens Neuroloog en 
directeur 
Alzheimercentrum 
Vumc Amsterdam 

- Bestuurslid KNAW 
(0,2 fte betaald aan 
Vumc) 
- Vicevoorzitter en 
bestuurslid 
Coöperatie Deltaplan 
Dementie (0,1 fte 
betaald aan Vumc) 

- Dutch Flutemetamol Onderzoek 
(GE Healthcare en Alzheimer 
Nederland 
- NL-Enigma Onderzoek (NWO-FCB 
en Nutricia) 
- ABIDE Studie (ZonMw en Piramal) 
- CODA Onderzoek (Boehringer 
Ingelheim) 
- Via het Industry Alliance Office 
van Vumc verricht ik consultancy 
activiteiten voor: EIP Pharma, 

Geen actie 
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Novartis Cardio, Probiodrug AG, 
Avraham, NeuroDyne, Roche, 
Nutricia Research, Sanofi 

Verhey Psychiater Geen  Geen Geen actie 

Claassen Klinisch geriater, 
onderzoeker 

Geen  Onderzoek gefinancierd door 
Alzheimer Nederland (onderzoek 
naar de relatie tussen 
slaap(stoornis) en Alzheimer) 

Geen actie 

Koek Lid werkgroep 
namens de NVKG 

Geen  - Onderzoek gefinancierd door 
Alzheimer Nederland (Pl) 
- Parelsnoeronderzoek (UMCU) 
(Co-Pl) 
- Diverse RCT's met experimentele 
medicatie bij MCI & dementie 
gefinancierd door industrie (local 
Pl) 

Geen actie 

Verbeek UHD - Radboudumc, 
Nijmegen 

Geen - Lid van de wetenschappelijke 
adviesraad van de 
Hersenstichting 

- Ontvang subsidies van de 
volgende fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek: 
ISAO, Noyons Stichting, ZonMW 
Memorabel Programma (in dit 
project wordt samengewerkt 
met de firma's Adx 
Neurosciences, Philips Health 
care),  EU: ITN-Marie 
Sklodowska-Curie 

Geen actie 

Perry - Huisarts in Zevenaar 
- Senior onderzoeker 
afdelingen Eerstelijns 
Geneeskunde en 
Geriatrie, 
Radboudumc 

- Expertfunctie 
website dementie.nl 
van Alzheimer 
Nederland (vrijwillig) 
- Gastdocent 
Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (betaald) 
- Gastschrijver 
nascholing 
Accredidact over 
dementie (betaal) 

- Expertisefunctie website 
dementie.nl voor Alzheimer 
Nederland 
- Lid NHG 
Gieskes Strijbis fonds - 
DementieNet (ik ben niet de 
projectleider) 
- ZonMw: onderzoek naar advance 
care planning bij dementie in de 
eerstelijn 

Geen actie 

Roks Neuroloog Lid METC Brabant Deelname Lipididiet studie. 
Onderzoek naar effect van 
souvenaid op MCI met tekenen van 
M. Alzheimer. Hier 2 perioden in 
gemandateerd. Kwestie is reeds 
beëindigd 

Geen actie 

 
 
Inbreng patiëntenperspectief 
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het meelezen van teksten 
door Alzheimer Nederland. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd 5 
aan Alzheimer Nederland. 
 
 
Implementatie 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 10 
implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de 
aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn 
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in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij 
de aanverwante producten. 
 
 
Werkwijze 5 
AGREE 
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch 
Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. 
Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for 
Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd 10 
instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot 
stand komt wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch 
Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. 
 
Knelpuntenanalyse 15 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de 
adviseur de knelpunten. Tevens is er een knelpuntenanalyse gehouden om te 
inventariseren welke knelpunten er in de praktijk bestaan rondom de zorg voor 
patiënten met MCI. De knelpuntenanalyse vond tijdens een Invitational conference 
plaats. Hiervoor werden alle belanghebbende partijen (stakeholders) uitgenodigd. 20 
Knelpunten konden zowel medisch inhoudelijk zijn, als betrekking hebben op andere 
aspecten zoals organisatie van zorg, informatieoverdracht of implementatie.  
 
De volgende partijen waren aanwezig en hebben knelpunten aangedragen: Zorginstituut 
Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Alzheimer Nederland, Nederlands 25 
Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, 
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie. Een verslag van de Invitational conference is opgenomen in de bijlage 30 
(Knelpuntenanalyse). 
 
Uitgangsvragen en uitkomstmaten 
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de 
adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken 35 
waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens 
inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt 
relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De 
werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de 
besluitvorming rondom aanbevelingen, als kritiek, belangrijk (maar niet kritiek) en 40 
onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de kritieke 
uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden. 
 
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen en naar 45 
systematische reviews in Medline (OVID) en Cochrane. Vervolgens werd voor de 
afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar 
gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. 
Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de 
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geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste 
mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden 
artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen 
werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is 
gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module 5 
met desbetreffende uitgangsvraag. De zoekstrategie voor de oriënterende zoekactie is 
opgenomen onder aanverwante producten. 
 
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand 10 
opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende 
studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in 
de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde 
instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR – voor 
systematische reviews; Cochrane – voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; 15 
QUADAS II – voor diagnostisch onderzoek. 
 
Samenvatten van de literatuur 
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk 
weergegeven in evidence-tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur 20 
werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal 
studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens 
ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5. 
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  25 
A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening) 
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. 
GRADE staat voor Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
(zie http://www.gradeworkinggroup.org/). 
 30 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: 
hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid 
die er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013). 
 
GRADE Definitie 

Hoog  er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er  resultaten van 
nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Redelijk  er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Laag  er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Zeer 
laag 

 er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 de literatuurconclusie is zeer onzeker. 

 35 
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B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en 
prognose 

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-
methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008), en een 
generieke GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en 5 
prognose. In de gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van 
de GRADE methodiek toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) 
relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een 
beoordeling van bewijskracht op basis van de vijf GRADE criteria (startpunt hoog; 
downgraden voor risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias). 10 
 
Formuleren van de conclusies 
Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een 
of meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de 
GRADE methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie 15 
(overall conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige 
effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de 
laagste bewijskracht gevonden bij een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe 
besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele 
aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall 20 
conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten van de interventies 
samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje Overwegingen. 
 
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke 25 
bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van 
de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and 
preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. 
Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, 
vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje Overwegingen. 30 
 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging 
van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het 35 
wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de 
overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-
methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische 
literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge 
bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt 40 
altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. 
 
Randvoorwaarden (Organisatie van zorg) 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening 
gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor 45 
het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, 
menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het 
beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de 
overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. 

50 
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Kennislacunes 
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek 
waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke 
uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk 
onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van 5 
de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is 
als aanbeveling in de bijlage Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten). 
 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en 10 
(patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld 
en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de 
conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve 
richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) 
organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel 15 
geaccordeerd. 
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Module 1 Definitie en diagnose MCI 
 
 
Inleiding 
Mild Cognitive Impairment (MCI) is een cognitieve stoornis waarbij iemand objectieve 5 
problemen heeft met het geheugen of een andere cognitieve functie, zonder 
interferentie in het dagelijks leven. Traditioneel wordt MCI gezien als een stadium 
tussen normale veroudering en dementie in. De relevantie van het concept wordt 
bepaald door een hogere kans op dementie in deze groep. 
 10 
MCI betreft een grote groep patiënten. De exacte prevalentie en incidentie van MCI is 
onbekend en wordt erg wisselend gerapporteerd in de literatuur, met name door de 
wisselende definitie. De prevalentie in de algemene populatie ouder dan 70 jaar varieert 
in de literatuur tussen 5 en 18%, terwijl de incidentie varieert tussen de 14 en 111 
patiënten per 1000 persoonsjaren (Roberts and Knopman, 2013). Uit onderzoek blijkt 15 
dat mensen met MCI een hoger risico hebben om na enkele jaren dementie te krijgen. 
Bij ongeveer 50% van de mensen worden de klachten ernstiger en kan binnen 5 jaar 
dementie worden vastgesteld. Er is echter ook een groep mensen bij wie de klachten 
stabiel blijven of verdwijnen. 
 20 
 
Diagnostische criteria van MCI 
Er worden veel verschillende definities gebruikt voor MCI, zoals Cognitive Impairment 
No Dementia (CIND) (Graham, 1997), Amnestic Mild Cognitive Impairment (Petersen, 
1997; Petersen, 2004), Mild Cognitive disorder van de ICD- 10 (WHO 2010), Mild 25 
Cognitive Impairment volgens Albert en collega’s (Albert, 2011) en Minor neurocognitive 
disorder (beperkte neurocognitieve stoornis) van de DSM-V (APA 2013). 
 
Welke definitie van MCI het meest valide is, hangt af van het doel van de definitie; voor 
research zijn andere in- en exclusiecriteria van belang dan voor de klinische praktijk. Het 30 
addendum MCI is een aanvulling op de bestaande richtlijn Diagnostiek en behandeling 
van dementie (2014) en bedoeld voor de clinicus die werkt op een geheugenpolikliniek. 
Voor dit addendum is dan ook gekeken welke definitie van MCI het best tegemoet komt 
aan de klinische praktijk. 
 35 
Een scherpe definitie van MCI die de conversie naar dementie het best voorspelt, zoals 
amnestic MCI (Petersen, 1997) geeft meer eenduidigheid over etiologie en prognose 
maar sluit een grote groep patiënten met MCI die zich naar verwachting niet ontwikkelt 
tot een (Alzheimer) dementie uit, terwijl deze zich ook presenteert op een 
geheugenpoli. In een eerstelijns populatie vertegenwoordigt deze laatst groep naar 40 
verwachting een nog groter deel van de patiënten met MCI. Voor het addendum MCI 
gaat de voorkeur uit naar een brede definitie van MCI die aansluit bij wat internationaal 
gangbaar is. 
 
Als definitie van MCI wordt voorgesteld: 45 
I. Cognitieve klachten door patiënt of informant. 
II. Bewijs uit cognitieve testen, bij voorkeur neuropsychologisch onderzoek, dat er 

sprake is van een stoornis in één of meer cognitieve domeinen. 
III. Geen significante interferentie met complexe dagelijkse levensverrichtingen. 
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IV. Voldoet niet aan de criteria van een dementiesyndroom. 
MCI wordt net als dementie gezien als een syndromaal begrip, dat als uitgangspunt kan 
dienen voor onderzoek naar de etiologie, zoals met behulp van cognitief profiel en/of 
biomarkers. 
 5 
De mogelijke etiologie van MCI is heterogeen. Er zijn behandelbare oorzaken zoals 
psychiatrische problematiek, schildklierdysfunctie of andere medische problemen. 
Doorgaans leidt adequate behandeling in dergelijke gevallen tot verbetering van het 
cognitief functioneren, soms tot volledig herstel. Een andere mogelijkheid is dat de 
cognitieve stoornissen stabiel blijven, bijvoorbeeld indien deze een gevolg zijn van een 10 
vasculair incident. Ten slotte is er een categorie bij wie sprake is van een onderliggende 
neurodegeneratieve aandoening die zal leiden tot verdergaande cognitieve 
achteruitgang en uitmondt in een dementiesyndroom. Bij ouderen is vaak sprake van 
een combinatie van verschillende oorzaken. 
 15 
Naast het opsporen van behandelbare oorzaken kan een patiënt de wens hebben het 
risico op progressie naar dementie te weten, zodat er duidelijkheid komt over prognose, 
tijdig preventieve maatregelen kunnen worden genomen en (op termijn) geprofiteerd 
kan worden van medicamenteuze behandeling. Uit onderzoek is gebleken dat 
prominente geheugenstoornissen, zonder duidelijke afwijkingen in andere cognitieve 20 
domeinen, het meest voorspellend zijn voor het ontwikkelen van een dementie, 
voornamelijk die ten gevolge van de ziekte van Alzheimer (amnestische MCI). Over de 
conversie van MCI naar andere vormen van dementie, zoals een frontotemporale 
dementie (FTD) of dementie met Lewy lichaampjes (DLL) is vooralsnog weinig bekend. 
Het is denkbaar dat bij deze vormen van dementie de cognitieve stoornissen bij MCI niet 25 
beperkt blijven tot de geheugenfunctie (zoals bij DLL) of juist een ander cognitief domein 
betreffen (zoals bij FTD). 
 
De werkgroep acht het relevant om binnen MCI een subtypering aan te brengen voor 
patiënten die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een Alzheimer 30 
dementie, de zogeheten amnestische variant. 
 
Enkele studies hebben aangetoond dat een diagnose MCI die is gebaseerd op 
stoornissen in meerdere cognitieve domeinen een hogere kans geeft op het ontwikkelen 
van een dementie dan wanneer de diagnose MCI zich beperkt tot één cognitief domein. 35 
De werkgroep is echter van mening dat een subtypering van MCI in termen van aantal 
aangedane cognitieve domeinen (zoals single-domain en multiple-domain) minder 
relevant is voor de klinische praktijk omdat het geen informatie verschaft over de 
onderliggende etiologie. 
 40 
 
Aanbevelingen 

Stel een syndromale diagnose Mild Cognitive Impairment. Een diagnose MCI noopt tot 
verder onderzoek naar de oorzaak ervan. 

 

Identificeer mogelijke reversibele oorzaken en behandel deze adequaat. 

 

Gebruik de subtypering MCI-amnestische variant bij verdenking op de ziekte van 
Alzheimer. 
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Diagnostiek 
Het is algemeen bekend dat normale veroudering gepaard gaat met een zekere 
achteruitgang van het cognitief functioneren, zoals het tempo van 
informatieverwerking, geheugen en executief functioneren. Het verschil tussen normale 
veroudering en MCI is dat patiënten met MCI significant meer cognitieve achteruitgang 5 
vertonen dan verklaard kan worden door de leeftijd. Op testonderzoek zal een 
cognitieve prestatie dus significant lager liggen dan die van een controlegroep met 
vergelijkbare leeftijd. Binnen de neuropsychologie bestaan algemene vuistregels 
wanneer een cognitieve testprestatie als afwijkend beschouwd kan worden. Dit hangt 
naast leeftijd ook af van andere variabelen, zoals het premorbide intelligentieniveau, 10 
geslacht, psychometrische kwaliteiten van een test (zoals de sensitiviteit) en kenmerken 
van de normgroep (mate waarin deze representatief is voor een specifieke patiënt). Om 
de kans op foutpositieve diagnoses van MCI te minimaliseren heeft de werkgroep ervoor 
gekozen om een testprestatie afwijkend te noemen indien deze 2 standaarddeviaties of 
meer onder het gemiddelde van de norm ligt. Een clinicus kan hier bij uitzondering 15 
beargumenteerd van afwijken. 
 
Voor het vaststellen van de diagnose MCI moeten de volgende cognitieve domeinen 
worden onderzocht:  
a. Geheugen 20 
b. Aandacht en executief functioneren 
c. Visuospatiële functies 
d. Taal 
Over de rol van sociale cognitie bij MCI en de relatie met andere cognitieve functies is 
vooralsnog onvoldoende bekend om dit als apart domein in het addendum op te nemen. 25 
Wel is van belang om sociale cognitie te herkennen als mogelijk probleem bij MCI met 
voornamelijk frontale kenmerken. 
 
Cognitieve stoornissen  
De diagnose MCI wordt primair klinisch gesteld, ondersteund door bij voorkeur NPO, 30 
indien niet mogelijk of wenselijk dan kunnen voor dit doel meer globale cognitieve tests 
gebruikt worden. De richtlijn beoogt geen complete opsomming te geven van bruikbare 
instrumenten voor de vaststelling van cognitieve stoornissen. Er wordt een overzicht 
gegeven van het soort testen en cognitieve maten die in ieder geval overwogen moeten 
worden als onderdeel van de diagnostiek naar MCI. 35 
 
Voor het vaststellen van een geheugenstoornis zijn vooral testen naar het episodisch 
geheugen bruikbaar. Deze bestaan vaak uit een onmiddellijke en uitgestelde 
reproductie. Met name de uitgestelde reproductie geeft inzicht in de mate waarin 
informatie beklijft over de tijd, wat prognostische waarde heeft voor het beloop. 40 
Voorbeelden van dergelijke testen zijn woordenlijsten (onder andere 15-Woordentest), 
verhaaltjes (zoals krantenberichten Rivermead A+B) of non-verbale geheugentaken 
(Visuele Reproductie van de WMS-IV-NL of Location Learning Test). Ook geschikt zijn 
gepaarde leertaken, zoals de Visuele Associatie test of geheugentaken die gebruik 
maken van een herkenningsconditie of cued recall (zoals de Verbale Leer en Geheugen 45 
Test of Enhanced Cued Recall (Grober, 1988)). Er bestaan ook samengestelde 
geheugenbatterijen die meerdere geheugenprocessen in kaart brengen (zoals de 
Wechsler Memory Scale-IV-NL). Omdat bij MCI ook andere cognitieve domeinen 
gestoord kunnen zijn, is het van belang ook deze domeinen te onderzoeken. Dit betreft 
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de aandacht en het executief functioneren (zoals werkgeheugen, responsinhibitie, 
mentale flexibiliteit, probleemoplossend vermogen), visuospatiële functies 
(visuoconstructieve vaardigheden, ruimtelijk inzicht) en taal (benoemen, 
woordgeneratie, taalbegrip). Voorbeelden van goed genormeerde en gevalideerde tests 
om deze domeinen te onderzoeken zijn Cijferreeksen WAIS-IV, Stroop Test, Trail Making 5 
Test, Wisconsin Card Sorting Test (aandacht en executief functioneren), 
natekenopdrachten, Blokpatronen WAIS-IV (visuospatiële functies), Boston Benoem 
Taak, GIT-2 Woordopnoemen en letterfluency (taal). Voor een beschrijving van 
bovenstaande en andere bruikbare neuropsychologische tests wordt verwezen naar het 
Handboek neuropsychologische diagnostiek (Bouma, 2012). 10 
 
Bepaalde diagnostische criteria operationaliseren het aantal cognitieve tests of maten 
waarop een afwijkende prestatie moet zijn behaald om van een stoornis in dat domein 
te kunnen spreken. Een dergelijke uitwerking vindt de werkgroep niet werkbaar. Het 
onderscheid in cognitieve domeinen is kunstmatig en sommige tests doen een beroep 15 
op meerdere cognitieve domeinen. De werkgroep is van mening dat een afwijkende 
testprestatie bij voorkeur wel dient te zijn bevestigd op minimaal één andere 
vergelijkbare cognitieve test of maat (Loewenstein, 2009), bijvoorbeeld een afwijkende 
prestatie op zowel de uitgestelde reproductie van een woordenlijst als een 
krantenbericht. De werkgroep adviseert verder om naast testprestaties ook andere 20 
gegevens te betrekken om vast te stellen of sprake is van een stoornis in een cognitief 
domein, zoals anamnese, heteroanamnese en klinische indruk. 
 
Een neuropsychologisch onderzoek verdient de voorkeur voor het vaststellen van 
cognitieve stoornissen. Het levert een duidelijke bijdrage aan de diagnose MCI (Jansen, 25 
2017). Indien een neuropsychologisch onderzoek niet uitvoerbaar is, kan getrapte 
diagnostiek overwogen worden met eerst een screening naar het cognitief functioneren 
en op indicatie neuropsychologisch onderzoek. Argumenten voor nader 
neuropsychologisch onderzoek kunnen zijn: aanhoudende twijfel over de aanwezigheid 
van cognitieve stoornissen of onduidelijkheid over het aantal cognitieve domeinen dat is 30 
aangedaan indien reeds interferentie in het dagelijks functioneren is vastgesteld (voor 
onderscheid MCI en dementie). De MMSE, CAMCOG-R/N, Seven Minute Screen en de 
MoCA-D zijn veelgebruikte screeningsinstrumenten in Nederland. De meeste van deze 
instrumenten zijn ontwikkeld voor het opsporen van dementie en zijn onvoldoende 
sensitief in het vaststellen van een meer subtiele cognitieve achteruitgang, zoals bij MCI. 35 
Ook screeningsinstrumenten die specifiek zijn ontwikkeld voor detectie van MCI laten de 
sensitiviteit en specificiteit te wensen over (Thissen, 2010). Daarnaast is het 
geheugendomein vaak oververtegenwoordigd in screeningsinstrumenten en worden 
andere cognitieve domeinen minder uitgebreid of zelfs helemaal niet onderzocht, 
waardoor stoornissen gemist kunnen worden. De werkgroep is van mening dat een Mini 40 
Mental State Examination als afzonderlijk screeningsinstrument ongeschikt is om 
cognitieve stoornissen uit te sluiten dan wel aan te tonen in het kader van de diagnose 
MCI. 
 
 45 
Aanbevelingen 

Verricht cognitief onderzoek om klachten te objectiveren en breng in ieder geval 
geheugen, aandacht en executief functioneren, visuospatiële vaardigheden en de 
taalfunctie in kaart. 
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Hanteer in principe de vuistregel van -2 SD voor het vaststellen van een gestoorde 
cognitieve testprestatie. 

 

Geef de voorkeur aan een neuropsychologisch onderzoek, indien niet mogelijk of 
wenselijk een getrapt diagnostisch model. Stel geen diagnose MCI op basis van de Mini 
Mental State Examination alleen. 

 
Interferentie 
De impact van cognitieve stoornissen op het dagelijks functioneren heeft in de definitie 5 
van MCI een belangrijke positie. Interferentie met complexe dagelijkse handelingen 
blijkt bij MCI een voorspeller voor de conversie naar dementie (Peres, 2006; Triebel, 
2009). Het vaststellen van interferentie kan echter leiden tot discussie. In de definitie 
zoals hierboven wordt gesproken van een significante interferentie van dagelijkse 
activiteiten. Dit impliceert dat bij MCI sprake kan zijn van een minimale verstoring in de 10 
uitvoer van complexe of niet dagelijkse handelingen zonder dat dit nader wordt 
gespecificeerd (Petersen, 2004). Ook zijn er verschillende meetmethodes om de 
beperkingen in dagelijks functioneren vast te stellen, zoals een gesprek, 
zelfbeoordelingslijsten, informantlijsten en observaties van alledaagse handelingen 
(thuis of in een testomgeving), waarbij zelfrapportage of beoordeling door 15 
mantelzorgers kan leiden tot een over- of onderrapportage van beperkingen. 
 
Uit literatuur blijkt de mate van interferentie in dagelijks functioneren te worden 
opgevat als een continuüm van gezond naar dement. MCI is hierbij een tussenstadium 
met meer beperkingen in het dagelijks functioneren dan gezonde controles, maar 20 
minder dan patiënten met dementie (Gold, 2012). Uit een systematische review blijken 
vrijwel alle studies naar MCI aan te tonen dat binnen deze groep bepaalde tekorten 
bestaan in de uitvoer van hoog complexe instrumentele handelingen, specifiek op het 
gebied van financiën, boodschappen, autorijden en het regelen van afspraken (Jekel, 
2015). Patiënten met MCI doen in vergelijking met gezonde controles ook vaak langer 25 
over dagelijkse handelingen en ze zijn minder nauwkeurig. Met name MCI met 
stoornissen in meerdere cognitieve domeinen zijn er lichte beperkingen in het 
functioneren. Hoewel het optreden van interferentie mede afhankelijk is van de 
gehanteerde diagnostische criteria van MCI en de operationalisatie daarvan, is de 
werkgroep van mening dat er voldoende argumenten zijn om in het addendum op te 30 
nemen dat bij MCI een lichte verstoring in de uitvoer van hoog complexe instrumentele 
handelingen is toegestaan. 
 
De interferentie dient een achteruitgang te zijn ten opzichte van het vroegere 
activiteitenniveau. Daarnaast moet deze een gevolg zijn van stoornissen in het cognitief 35 
functioneren, niet motoriek, motivatie of initiatiefname. Het is bij de inventarisatie van 
mogelijke interferentie belangrijk om aan te sluiten bij het premorbide niveau en 
rekening te houden met een andere culturele achtergrond. Hiervoor kan gewerkt 
worden met cultuurspecifieke vragen of opdrachten, zoals thee zetten op Turkse wijze 
(Berendsen, 2009). 40 
 
Er kunnen schalen gebruikt worden als hulpmiddel om het (I)ADL-functioneren 
gestructureerd te inventariseren, hoewel de meeste hiervan verouderd zijn en gericht 
zijn op dementie. Voorbeelden zijn de Katz, de Lawton Instrumental Activities of Daily 
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Living Scale en de Inventory of Deterioration in Daily Activities in Dementia (IDDD). Een 
veelbelovend instrument is de Amsterdam Instrumental Activity of Daily Living 
Questionnaire (A-IADL-Q) (Sikkes, 2012), te verkrijgen via de website: 
http://www.alzheimercentrum.nl/professionals/amsterdam-iadl/. Ook kan overwogen 
worden een ergotherapeutische observatie te laten verrichten. Een beperking in het 5 
dagelijks functioneren kan ook blijken uit werk- of relatieproblemen of het niet langer 
bezoeken van sociale gelegenheden. 
 
 
Aanbevelingen 10 

Beschouw de mate van interferentie in het dagelijks functioneren als een continuüm 
waarin MCI een positie inneemt tussen gezond en dement. Sta een lichte verstoring toe 
in de uitvoer van hoog complexe instrumentele handelingen. 

 

Stel vast of er een achteruitgang is ten opzichte van het vroegere activiteitenniveau die 
een gevolg is van cognitieve stoornissen, niet van problemen in motoriek of initiatief. 

 

Gebruik naast gespreksgegevens ook gestandaardiseerde vragenlijsten en/of 
(ergotherapeutische) observaties voor het vaststellen van de mate van interferentie bij 
dagelijkse handelingen. 
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Module 2 Diagnostische uitkomstmaten 
 
 
Inleiding Diagnostische uitkomstmaten 
De werkgroep is van mening dat het uitsluiten van progressie naar dementie op dit 5 
moment waardevoller is dan het voorspellen wie van de MCI-patiënten dementie 
ontwikkelt. Het belangrijkste doel van diagnostiek is om de patiënt gerust te kunnen 
stellen dat hij/zij geen dementie zal ontwikkelen, mede omdat er in het geval van 
progressie naar dementie vooralsnog geen therapeutische opties zijn. Het uitsluiten van 
progressie zet de clinicus aan tot onderzoek naar andere verklaringen van de cognitieve 10 
en gedragsmatige veranderingen die mogelijk wel behandelbaar zijn (zoals een 
depressie, relatieproblemen). 
 
 
Likelihood ratio 15 
De specificiteit en negatieve likelihood ratio (LR) zijn gezien bovenstaande belangrijke 
uitkomsten bij de voorspellende waarde van NPO en biomarkers. Van de geïncludeerde 
studies worden om die reden de sensitiviteit en specificiteit gerapporteerd, en de 
positieve en negatieve likelihood ratio (LR+ en LR-). De sensitiviteit van een test is het 
percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen. De specificiteit van een 20 
test is het percentage terecht negatieve testuitslagen onder de niet-zieke personen. Een 
likelihood ratio combineert de sensitiviteit en specificiteit en is een maat voor de kans 
op ziekte na de test, de achteraf kans. LR+ = sensitiviteit/(1-specificiteit); LR- = (1-
sensitiviteit)/specificiteit. De likelihood ratio geeft aan hoe sterk een positieve uitkomst 
van een test de kans op aanwezigheid van ziekte vergroot (LR+) en een negatief 25 
testresultaat de kans op aanwezigheid van ziekte verkleint (LR-). Hoe hoger de LR+, hoe 
meer zekerheid over de aanwezigheid van ziekte bij een positief testresultaat. Hoe 
dichter LR- de nul nadert, hoe meer zekerheid over de afwezigheid van ziekte bij een 
negatief testresultaat. 
 30 
De Classificatie van LR geschiedt op basis van de indeling van Jeaschke (1994) 
 
Effect LR op posttest probability: 
 
LR+   LR-  35 
> 10    < 0.1   groot 
5 tot 10   0.1 tot 0.2  matig 
2 tot 5    0.2 tot 0.5  klein 
1 tot 2    0.5 tot 1  miniem 
1    1   geen 40 
 
Als je een instrument hebt met een LR+ > 10 heb je bij een positief testresultaat veel 
zekerheid over de aanwezigheid van ziekte. En omgekeerd, een test met een LR- < 0,1 
geeft bij een negatief testresultaat veel zekerheid over de afwezigheid van ziekte. 
 45 
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Figuur 2.1 
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Area Under the Curve 
Een Receiver Operating Characteristic-curve (ROC-curve) is ook toepasselijk voor een 
onderlinge vergelijking van diagnostische testen. Het gebied onder de curve (Area Under 25 
the Curve: AUC) is een maat voor de diagnostische waarde van een test. Op de x-as staat 
de proportie fout-positieven (1-specificiteit), op de y-as de terecht-positieven 
(sensitiviteit). De meest optimale waarde bevindt zich in de linkerbovenhoek van de 
grafiek en geeft een hoog aantal terecht-positieven en een laag aantal fout-positieven. 
Een AUC van 1 is een perfecte test die alle zieken kan detecteren zonder fout-positieven 30 
en een AUC van 0,5 is een waardeloze test die evenveel terecht-positieven als fout-
positieven dicteert. 
 
Figuur 2.2 

 35 
 

Een veel gebruikte richtlijn voor de 
classificatie van de AUC is:  
• .90 - 1   = excellent  
• .80 - .90  = good  40 
• .70 - .80  = fair  
• .60 - .70  = poor  
• .50 - .60  = fail 

       
 45 
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Module 3 Etiologie en prognose 
 
 
Uitgangsvraag 
3.1 Welke voorlichting/informatie geef je aan de patiënt over MCI 5 

(risicocommunicatie)? 
3.2 In hoeverre voorspellen neuropsychologisch onderzoek en cognitieve testen de 

progressie van MCI naar dementie? 
3.3 Wat is de waarde van de toepassing van biomarkers (MRI, PET en CSF) bij het 

voorspellen van progressie van MCI naar dementie? 10 
 
 
3.1 Voorlichting over MCI 
Inleiding 
De mogelijkheden van het voorspellen van de progressie van MCI naar dementie zijn 15 
beperkt. Het is daarom wenselijk al voorafgaande het diagnostisch traject de voor-en 
nadelen van aanvullend onderzoek met de patiënt en mantelzorger te bespreken 
(risicocommunicatie). Er is grote praktijkvariatie in risicocommunicatie aangaande MCI 
(Kunneman, 2017 (1)). 
 20 
 
Zoeken en selecteren 
Om deze uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse 
verricht. 
 25 
 
Samenvatting literatuur 
Een systematische review naar de effecten van risicocommunicatie op basis van 
biomarkers liet zien dat risicocommunicatie van ApoE4 gevoelens van stress veroorzaakt 
als ook veranderd gedrag ten aanzien van gezondheid en verzekeringen (Bemelmans, 30 
2016). Kwalitatief onderzoek laat zien dat de diagnose MCI als angstig of onzeker wordt 
ervaren (Joosten, 2008), wat ervoor zou kunnen pleiten om het risico op progressie 
duidelijk te bespreken. Onderzoek naar risicocommunicatie bij andere aandoeningen 
laat echter zien dat persoonlijke voorkeur en persoonlijkheid een belangrijke rol spelen 
bij het nemen van beslissingen over het verrichten van aanvullend onderzoek 35 
(Ostermann, 2015; Benning 2014; Thompson, 2014). Een keuzehulp voor persoonlijke 
risicocommunicatie waarin biomarker uitslagen worden gebruikt om zo goed mogelijk 
een persoonlijk risico op progressie van MCI naar dementie te schatten is op dit moment 
in ontwikkeling (de Wilde, 2017). In deze keuzehulp spelen wensen en voorkeuren van 
de patiënt een belangrijke rol. Bij ouderen is inventarisatie hiervan essentieel bij het 40 
gezamenlijk beslissen over toekomstige zorg (van de Pol, 2016). Kwalitatief onderzoek 
bij een kleine groep patiënten met MCI en hun mantelzorgers die voor cognitieve 
problemen naar een geheugenpolikliniek waren gestuurd, laat zien dat de doelgroep 
graag een actieve rol heeft in een diagnostisch proces maar dat het besluit om 
aanvullend onderzoek te doen vaak al gemaakt wordt zonder hun inmenging. Zij misten 45 
bespreking van de testuitslagen en hoe die tot de diagnose hadden geleid (Kunneman, 
2017). 
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Overwegingen 
Bij MCI-patiënten is het op individueel niveau moeilijk een voorspelling te doen op grond 
van aanvullend hoe groot het risico is op progressie naar Alzheimer dementie. Als 
aanvullend onderzoek negatieve testuitslagen laat zien, is het waarschijnlijk dat de 
betreffende persoon niet de ziekte van Alzheimer zal ontwikkelen. In het geval van 5 
positieve testresultaten blijft er veel onzekerheid bestaan. Het stellen van de diagnose 
MCI kan derhalve leiden tot onzekerheid, angst of andere gezondheidsbeleving. Het is 
belangrijk u dit als professional te realiseren en vooraf ook bespreekbaar te maken met 
patiënt en mantelzorger. Door informatie te verstrekken voorafgaand aan het 
diagnostisch traject, kunnen de patiënt en zijn systeem weloverwogen een beslissing 10 
nemen over het al dan niet laten verrichten van aanvullend onderzoek. Bij een dergelijke 
beslissing is het zeker bij de oudere MCI-patiënt van belang om mee te wegen hoe 
patiënt in het leven staat (zingeving) en wat zijn/haar copingsmechanisme is bij 
tegenslagen en onzekerheid. Ondersteunend voor patiënt en diens mantelzorger zou 
ook adequate schriftelijk informatie met betrekking tot MCI kunnen zijn waarin 15 
eveneens de voor- en nadelen van de aanvullend onderzoek duidelijk staan beschreven. 
 
 
Aanbevelingen 

Bespreek met de patiënt en mantelzorger wat het syndroom MCI inhoudt en wat 
aanvullend onderzoek kan bieden. Meer specifiek kunnen de volgende punten worden 
besproken:  

• Als uitslagen van het aanvullend onderzoek niet passend zijn bij een 
dementie/Alzheimer profiel, kan dat geruststellend zijn. 

• Uitslagen kunnen leiden tot de wetenschap dat je misschien een ziekte aan het 
ontwikkelen bent die progressief is en waar geen curatieve behandeling voor is. 

• Als patiënten ouder dan 75 jaar zijn is het risico op progressie naar dementie basis 
van aanvullend onderzoek moeilijk in te schatten. 

• Een risicoschatting zegt niets over de snelheid waarmee deze progressie zal gaan 
plaatsvinden. In geval van langzame progressie kan het zo zijn dat iemand relatief 
lang met onzekerheid leeft. 

 20 
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3.2 Neuropsychologische onderzoek 
Inleiding 
Neuropsychologisch onderzoek (NPO) is behulpzaam bij het objectiveren van cognitieve 
stoornissen en het monitoren van veranderingen in cognitief functioneren bij MCI. Een 
sterkte/zwakte profiel ten aanzien van het cognitief functioneren kan bijdragen aan het 5 
achterhalen van de onderliggende etiologie van MCI, wat bruikbaar is voor psycho-
educatie en indicatief voor advies en behandeling. 
 
Neuropsychologisch onderzoek vraagt een tijdsinvestering van de patiënt van een paar 
uur. Er is in het land praktijkvariatie in hoe het NPO wordt ingericht. Mogelijk is er ook 10 
variatie in hoe de uitkomsten van een NPO worden gebruikt in de diagnostiek 
(bijvoorbeeld inschatting van etiologie, bepalen risico op progressie). Er is geen actueel 
overzicht met nieuw verschenen onderzoeken, systematische reviews en meta-analyses 
over de prognostische waarde van een NPO voor de progressie van MCI naar een 
Alzheimer dementie. Er is weinig bekend over de prognostische waarde van een NPO 15 
voor de progressie van MCI naar andere veelvoorkomende vormen van dementie, zoals 
een frontotemporale dementie (FTD), dementie met Lewy bodies (DLB) of vasculaire 
dementie (VaD). 
 
 20 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag: 

Wat is de voorspellende waarde van de resultaten van neuropsychologisch 
onderzoek op de domeinen geheugen, aandacht en executief functioneren, 25 
visuospatiële functies en taal voor de progressie van MCI naar dementie? 

 
P:  patiënten met MCI; 
I:  stoornis bij uitvoeren neuropsychologisch onderzoek; 
C:  geen stoornis bij uitvoeren neuropsychologisch onderzoek; 30 
O:  progressie naar dementie; 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte de progressie van MCI naar dementie een voor de besluitvorming 
kritieke uitkomstmaat. 35 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde 
de in de studies gebruikte definities. 
 
Per uitkomstmaat 40 
De werkgroep definieerde progressie van MCI naar een diagnose dementie, vastgesteld 
volgens geaccepteerde criteria, als een klinisch (patiënt) relevant verschil. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 22 december 45 
2016 met relevante zoektermen gezocht naar systematische reviews, gerandomiseerde 
trials en diagnostische studies. De zoekverantwoording is weergegeven onder het 
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 730 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische review (gezocht in 
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tenminste twee databases met een objectieve en transparante zoekstrategie, data 
extractie en methodologische beoordeling), gerandomiseerde trials of diagnostische 
studies van MCI-patiënten waarbij gekeken werd naar de prognostische waarde van 
NPO voor de progressie van MCI naar dementie. Op basis van titel en abstract werden in 
eerste instantie 180 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 5 
werden vervolgens 163 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording), en 17 studies definitief geselecteerd. 
 
Bij de studieselectie bleek dat de resultaten van de literatuursearch heel divers waren, 
zowel qua onderzoeksopzet, als ook qua meegenomen cognitieve maten, gebruikte 10 
analysemethoden en gerapporteerde uitkomstmaten. Besloten werd om alleen studies 
te selecteren waarin de focus lag op NPO of cognitieve testen en niet op andere 
biomarkers zoals bijvoorbeeld MRI, PET of CSF. Studies werden alleen meegenomen, 
indien het geïsoleerde effect van een NPO gerapporteerd werd, en niet alleen een 
combinatie uitkomstmaat. Studies werden niet meegenomen indien in het abstract de 15 
gebruikte cognitieve testen of NPO niet werden beschreven. Ook werden alleen studies 
meegenomen van de laatste tien jaar (na 2006), met een maximale follow-up van 5 jaar, 
en een minimale inclusie van 50 MCI-patiënten. 
 
 20 
Samenvatting literatuur 
Er werd één recente Cochrane review gevonden naar de diagnostische waarde van de 
MMSE in het voorspellen van de ontwikkeling van Alzheimer dementie (Arevalo-
Rodriguez, 2015). Er werden geen systematische reviews gevonden naar andere 
cognitieve testen, combinaties van testen of NPO. 25 
 
Als belangrijke kanttekening bij de beoordeling van de beschikbare literatuur moet 
geplaatst worden dat de specifieke cognitieve testen die werden meegenomen als 
neuropsychologisch onderzoek erg uiteen lopen. Bovendien werd in lang niet alle 
studies op dezelfde wijze de voorspellende waarde van de testen weergegeven. De 30 
methodologische kwaliteit van de gevonden studies was over het algemeen laag 
(bijvoorbeeld in patiënten selectie, index test, referentiestandaard). De enorme variatie 
in onderzochte testen en het ontbreken van methodologische overeenkomsten tussen 
de verschillende studies maakt dat de beschikbare literatuur zich niet leent voor een 
GRADE beoordeling. Er is voor gekozen om een overzichtstabel te maken met de 35 
voorspellende waarde van NPO-resultaten en (combinaties van) cognitieve testen die 
zijn onderzocht. De methodologische kwaliteit van deze studies werd niet beoordeeld, 
omdat er geen GRADE beoordeling kon worden uitgevoerd. De werkgroep is zich bewust 
van het feit dat de tabel niet helemaal compleet is en er nog enkele andere relevante 
studies zijn. De inschatting is echter dat het toevoegen van deze studies de conclusie en 40 
aanbevelingen niet substantieel zal veranderen. Gezien de tijdsinvestering is er voor 
gekozen om niet alle geïncludeerde studies te beschrijven, maar te volstaan met het 
aantal studies dat een positieve bijdrage van NPO laat zien ten aanzien van het 
voorspellen van progressie. 
 45 
Beschrijving studies 
Er was grote heterogeniteit tussen de studies. Zowel in de diversiteit van de 
onderzochte testen, als de gebruikte definities voor MCI en dementie, de follow-up duur 
en de al dan niet gemeten prognostische waarde maat. Hierdoor was het niet mogelijk 
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een meta-analyse uit te voeren naar NPO of cognitieve testen. Tabel 3.1 geeft een 
overzicht van NPO en cognitieve testen en hun al dan niet gerapporteerde 
voorspellende waarde in de progressie naar dementie. Dit overzicht beoogt niet 
compleet te zijn, maar geeft een overzicht van de verschillende cognitieve testen en 
samengestelde scores gevonden in de literatuur om verschillende cognitieve domeinen 5 
te meten. In de tabel werden alleen de studies tot 10 jaar terug (gepubliceerd na 2006), 
met een follow-up duur van maximaal 5 jaar opgenomen. Bovendien werden alleen 
studies met 50 of meer MCI-patiënten opgenomen. 
 
In de systematische review van Arevalo-Rodriguez (2015) werd de diagnostische waarde 10 
van de MMSE op verschillende afkappunten onderzocht om MCI-patiënten op te sporen 
die dementie in het algemeen of Alzheimer dementie gaan ontwikkelen. In totaal 
werden 11 studies geïncludeerd (2002 tot 2012), met in totaal 1569 MCI-patiënten. De 
gemiddelde follow-up varieerde tussen 15 maanden en 7 jaar. Verschillende 
afkappunten werden gebruikt in de geïncludeerde studies voor MMSE. 15 
 
De geïncludeerde diagnostische studies hebben veelal betrekking op losse en op zichzelf 
staande cognitieve testen, zoals de Rey Auditory Verbal Learning Test, waarbij ook vaak 
gekeken is naar de subschalen immediate recall, delayed recall en recognition (Mazzeo, 
2016; Marra, 2015; Gomar, 2011; Davide, 2016; Quaranta, 2016), semantische fluency 20 
(Mazzeo, 2016; Gomez-Tortosa, 2012) of kloktekening (Nesset, 2014; Buchhave, 2008; 
Gomar, 2011). Er zijn ook studies verricht naar de voorspellende waarde van een 
combinatie van tests (Marra, 2015; Gomar, 2014), een neuropsychologische testbatterij 
(Schmand, 2012; Gomar, 2011; Espinosa, 2013) of uitgebreidere cognitieve screening 
zoals de ADAS-cog (Fleisher, 2007) of de CAMCOG (Gallagher, 2010; Marcos, 2006; 25 
Conde-Sala, 2012). 
 
In de studie van Mazzeo (2016) werden initieel 137 MCI-patiënten geïncludeerd in een 
periode van ruim 6 jaar. Patiënten met een follow-up duur van minder dan 12 maanden 
zonder progressie naar dementie (n=41) werden geëxcludeerd. De analyse werd 30 
uiteindelijk gedaan op een subset van slechts 43 patiënten (18 met progressie naar 
dementie, 25 zonder progressie), omdat de overige 53 patiënten incomplete data 
hadden. De methodologische kwaliteit van deze studie is matig (risico op bias), met een 
kleine sample size en hoog risico op selectiebias. Ook is de diagnostiek naar dementie 
niet uniform verricht (deels telefonisch, deels poliklinisch). Mazzeo heeft gekeken naar 35 
de voorspellende waarde van losse cognitieve tests, maar ook naar die van een 
neuropsychologische batterij waarin deze testen werden gecombineerd. 
 
De studies van Schmand (2012), Gomar (2011) en Munoz-Ruis (2014) maakten gebruik 
van de Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) database. Deze database was 40 
erop gericht om door middel van een combinatie van demografische variabelen en 
verschillende biomarkers en maten de progressie naar dementie zo goed mogelijk te 
voorspellen. Schmand en Gomar onderzochten de afzonderlijke predictieve waarde van 
een op zichzelf staande neuropsychologische testbatterij, beide met een follow up duur 
van 2 tot 3 jaar. Gomar includeerde alle MCI-patiënten (n=320), Schmand beperkte de 45 
analyses tot de MCI-patiënten die ook liquoronderzoek (CSF) hadden ondergaan 
(n=175). Studies naar de kloktekening hadden doorgaans een relatief lange follow up 
duur van 4 tot 5 jaar (Gomar, 2014; Nesset, 2014; Buchave 2008). 
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Resultaten 
Neuropsychologisch onderzoek en cognitieve testen 
Voor het selecteren van MCI-patiënten werden in de meeste studies de criteria van 
Petersen toegepast, al dan niet gereviseerd (1999; 2004). Soms werden patiënten met 
specifiek de amnestische variant geselecteerd, terwijl in andere studies patiënten met 5 
een bredere uitval (multidomein MCI) werden geïncludeerd. Bijna alle gerapporteerde 
studies onderzochten de progressie van MCI naar Alzheimer dementie, een enkele 
studie rapporteerde geen definitie van dementie (Gomez-Tortosa, 2012) of onderzocht 
ook progressie naar andere vormen van dementie, zoals vasculaire dementie, 
frontotemporale dementie of dementie met Lewy bodies (Pozueta, 2011; Gomez-10 
Tortosa, 2012; Espinosa, 2013). De variatie in follow-up duur was groot, variërend tussen 
1 en 9 jaar, waarbij in de meeste studies de gemiddelde follow-up rond de twee tot vier 
jaar was. Met deze gegevens zou dus wel antwoord gegeven kunnen worden op de 
vraag of een NPO bij een patiënt bij wie MCI is vastgesteld kan voorspellen of er in de 
nabije toekomst (2 tot 4 jaar) dementie zal optreden. 15 
 
Lang niet alle studies analyseerden de prognostische waarde van de cognitieve testen of 
NPO. In een aantal studies werden alleen gemiddelde scores gerapporteerd of een t-test 
toegepast op de baseline waarden (Gomez-Tortosa, 2012; Conde-Sala, 2012; Espinosa, 
2013), of werd alleen een OR of HR weergegeven (Quaranta, 2016; Gomar, 2014). Van 20 
de geïncludeerde studies is de sensitiviteit en specificiteit beschreven, de Area Under 
the Curve (AUC) of de likelihood ratio. Gemiddelde scores op baseline zijn omgerekend 
naar een effect size (Cohen’s d; Zakzanis, 2001) waar bijbehorende AUC bij is opgezocht 
(Rice, 2005). In tabel 3.1 is weergegeven welke specifieke domeinen worden gemeten 
met de cognitieve testen. De meeste testen of samengestelde scores hebben betrekking 25 
op het geheugendomein. Daarnaast doen enkele testen ook een beroep op de 
domeinen aandacht en executief functioneren, visuospatiële functies en taal. 
 
In de systematische review van Arevalo-Rodriguez (2015) werd geen bewijs gevonden 
dat een MMSE test MCI-patiënten kan onderscheiden die dementie zullen ontwikkelen 30 
van MCI patiënten die geen progressie naar dementie zullen tonen. De studies in de 
review waren erg heterogeen. Diagnostische studies toonden ook aan dat de 
voorspellende waarde van de MMSE verwaarloosbaar is met AUC’s van 0,51 (Gomez-
Tortosa, 2012; Nesset, 2014) en 0,62 (Gomar, 2011). 
 35 
De studie van (Mazzeo, 2016) bekeek naast NPO ook liquorbiomarkers, maar 
rapporteerde de predictieve waarde voor NPO ook apart. In deze studie had de Rey 
Auditory Verbal Learning test immediate recall (RAVLT-I) de hoogste specificiteit (80%; 
95% BI 64,3 tot 95,7) echter met lage sensitiviteit ((61%; 95% BI 38,6 tot 83,5). De AUC 
was redelijk (0,72), de LR klein (LR+ 3,06, LR -0,49). De Trail Making Test deel B (TMT-B) 40 
had de hoogste sensitiviteit van 89% met een specificiteit van 64%, een ROC AUC van 
0,78 en een negatieve likelihood ratio van 0,17. Wanneer een combinatie van de meest 
accurate testen van elk cognitief domein werd gebruikt (RAVLT-delayed recall voor 
geheugen, TMT-B voor executieve functie, en semantische fluency voor taal (SVT) met 
een cut-off Z-score van -1,99 was de AUC 0,83, sensitiviteit 78% (95% BI 58,6 tot 97,0), 45 
specificiteit 85% (95% BI 69,5 tot 98,5). Zowel de LR- als LR+ zijn echter relatief klein. 
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In studies naar de voorspellende waarde van geheugentests bleek de diagnostische 
nauwkeurigheid redelijk tot goed. De studie van Quarante uit 2016 toonde dat een 
combinatie van immediate en delayed recall van de RAVLT een AUC had van 74% (95% 
BI 67 tot 80). Pozueta rapporteerde met de delayed recall van de California Verbal 
Learning Test een vergelijkbaar resultaat met een sensitiviteit van 72,9% en een 5 
specificiteit van 70,3% (AUC 0,78; 95% BI 0,69 tot 0,86) weliswaar met kleine likelihood 
ratio’s (LR+ 2,45 en LR- 0,39). Gomez-Tortosa en collega’s vonden vergelijkbare 
resultaten met de Hopkins Verbal Learning test (AUC 0,76 voor de delayed recall en AUV 
0,75 voor de herkenningsconditie). En ook Fleisher had nagenoeg dezelfde uitkomsten 
voor wat betreft de delayed recall van een 10-woordenlijst als die van een verhaaltje 10 
(beide hadden een AUC van 0,78). Marra en collega’s vonden tegenvallende resultaten 
met de RAVLT. Bij de immediate recall bleken de sensitiviteit en specificiteit lager (60% 
versus 66%) en bij de delayed recall was de sensitiviteit hoog (80%) maar de specificiteit 
laag (33%) (LR+ 1,19, LR- 0,61). De gecombineerde Episodische geheugenscore van 
Marra had weer wel een redelijke voorspellende waarde met een AUC van 0,77 (95% BI 15 
070 tot 0,83). Gomar en collega’s (2011) kwamen ook tot iets minder positieve 
resultaten voor verschillende geheugentesten waarbij de AUC lag tussen de 0,62 en de 
0,70. 
 
De voorspellende waarde van testen die geen beroep doen op het geheugen is mager. 20 
Zo is de AUC van de semantische fluency 0,67 (Mazzeo: sensitiviteit 66,7% en 
specificiteit 76% met een LR+ van 2,78 en een LR- van 0,44). In de studies van Gomez-
Tortosa (2012) en Gomar (2001) ligt de voorspellende waarde van de semantische 
fluency nog lager (AUC’s respectievelijk 0,54 en 0,55), vergelijkbaar aan die van de 
fonetische fluency (Gomez-Tortosa, 2012: AUC 0,52). Ook de voorspellende waarde van 25 
de kloktekening is mager (AUC’s rond de 0,60). Trail Making test deel B lijkt van de niet-
geheugenmaten nog de beste voorspellende waarde te hebben, hoewel de resultaten 
erg wisselen, variërend van een AUC van 0,50 (Gomez-Tortosa, 2012) en 0,65 (Gomar, 
2011) tot 0,78 met een specificiteit van 89% en een LR- van 0,17 (Mazzeo, 2016). De 
voorspellende waarde van de taalfunctie is nauwelijks onderzocht; de Boston Naming 30 
Test werd in een enkele studie meegenomen (Gomez-Tortosa) en blijkt weinig 
toegevoegde waarde te hebben in het voorspellen van progressie naar dementie (AUC 
0,60). Voor de Digit Span ligt dit nog lager (Gomar, 2011: AUC van 0,50). De Digit Symbol 
test toont wisselende resultaten variërend van geen enkele toegevoegde waarde 
(Gomez-Tortotsa, 2012: AUC 0,50) tot een redelijke AUC van 0,76 (Fleisher, 2007). 35 
 
Studies naar gecombineerde testbatterijen of uitgebreide cognitieve screeningen tonen 
de beste voorspellende waarde voor progressie van MCI naar dementie. Eerder werd dit 
al beschreven met de studie van Mazzeo die de meest accurate testen uit elk cognitief 
domein combineerde wat leidde tot een AUC van 0,83. Schmand en collega’s (2012) 40 
vonden bij een uitgebreide neuropsychologische testbatterij een AUC van 0,70, Gomar 
(2011) van 0,80. De testbatterij van Munoz-Ruiz (2014) die onderdeel uitmaakte van de 
ADNI studie had wat mindere resultaten (sensitiviteit 65%, specificiteit 63%, AUC 0,64 
met een LR+ van 1,76 en een LR- van 0,56). Met de CAMCOG werden afhankelijk van het 
afkappunt ook redelijke tot goede resultaten gevonden. Bij een afkappunt van 85 45 
(Gallagher, 2010) was de sensitiviteit van de CAMCOG 80%, de specificiteit 68% met een 
AUC van 0,79 (0,69 tot 0,89). Bij een afkappunt van 79,5 vonden Marcos en collega’s 
(2006) een sensitiviteit van 92% (95% BI 78 tot 98), specificiteit van 68% (95% BI 52 tot 
81) met een AUC van 0,88, een LR+ van 1,35 en een LR- van 0,12. Conde-Sala (2012) 
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vond een tegenvallend resultaat met de CAMCOG bij een relatief laag afkappunt van 70 
(AUC 0,61). Bij een studie naar de voorspellende waarde van een gecombineerde 
episodische geheugenmaat (immediate en delayed recall and recognition van de RAVLT 
en Rey-Osterrieth Figure) zien we een zelfde effect optreden; hoe hoger het afkappunt, 
hoe hoger de sensitiviteit en bijbehorende LR- die vanaf een afkappunt van 10 of hoger 5 
0 is (Marra, 2015). De ADAS-cog totaalscore heeft een redelijke tot goede voorspellende 
waarde (Fleisher, 2007: AUC 0,80) waarbij Gomar en collega’s (2011) aantonen dat 
vooral de geheugensectie van de ADAS-cog een bijdrage levert (memory AUC 0,71; non-
memory AUC 0,61). Een combinatie van een kloktekening en een geheugentaak (RAVLT) 
gaf een sensitiviteit van 58%, een specificiteit van 74%, met een LR+ van 2,23 en een LR- 10 
van 0,57). 
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Tabel 3.1 Overzicht geïncludeerde studies naar neuropsychologisch onderzoek en cognitieve testen 

NPO Domain Study N Criteria MCI Criteria outcome: 
dementia 

Follow-up Sensitivity 
(95%BI) 

Specificity 
(95%BI) 

AUC LR+ LR- 

MMSE 
a, b, c, 
d 

Arevalo-
Rodriguez, 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gomez-
Tortosa, 
2012 
 
 
 
Nesset, 
2014 
 
 
 
 
Gomar, 
2011 

1569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
320 

MCI: (revised) 
Petersen, Matthews 
or CDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
aMCI 
 
 
 
 
 
Winblad, 2004 and 
Portet, 2006 
(International and 
European Working 
Groups on MCI) 
 
aMCI: Petersen 
criterai 

Alzheimer disease 
(NINCDS-ADRDA or 
DSM-IIIR or ICD) 
 
Overall dementia 
 
 
Vascular dementia 
(NINDS-AIREN) 
 
 
Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 
dementia, Lewy Body 
dementia) 
 
Dementia: ICD-10 and 
NINCDS-ADRDA 
 
 
 
 
Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

1-7 yr 
 
 
 
2-6 yr 
 
 
 
 
 
 
>36 months 
 
 
 
 
46 months 
 
 
 
 
 
2 yr 

Median  
54% (27-
89%) 
 
40% (23-
76%) 
 
36% 
 

Median  
80% (32-
90%) 
 
88% (40-
94%) 
 
80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,51 
 
 
 
 
 
0,51 
 
 
 
 
 
0,62 

2,7 
 
 
 
3,33 
 
 
1,8 

0,6 
 
 
 
0,68 
 
 
0,8 

Hopkins Verbal Learning delayed 
recall 

a Gomez-
Tortosa, 
2012 

210 aMCI Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 
dementia, Lewy body 
dementia) 

>36 months   0,76   

Hopkins Verbal Learning 
Discrimination Index (true positive – 
false positive) 

a Gomez-
Tortosa, 
2012 

210 aMCI Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 

>36 months   0,75   
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dementia, Lewy body 
dementia) 

            

RAVLT immediate recall a Mazzeo, 
2016 

96 
(43) 

IWG diagnostische 
criteria 
 

Alzheimer disease 
(NINCDS- ADRDA) 

Mean 37 
months 

61.1% 
(±22,5) 

80.0% 
(±15.7) 

0,72 3,06 0,49 

  Marra, 
2015 

198 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
DSM-IV-TR 

2 yr 60% 66%  1,76 0,61 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,70   

RAVLT delayed recall a Mazzeo, 
2016 

94 
(43) 

IWG diagnostische 
criteria 

Alzheimer disease 
(NINDS-ARDRA) 

Mean 37 
months 

66,7% 
(±21,8) 

72,0% 
(±17,6) 

0,72 
 

2,38 0,46 

  Marra, 
2015 

198 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
DSM-IV-TR 

2 yr 80% 33%  1,19 0,61 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,69   

RAVLT recognition a Mazzeo, 
2016 

96 
(43) 

IWG diagnostische 
criteria 

Alzheimer disease 
(NINCDS-ARDRA) 

Mean 37 
months 

61% 
(±22,5) 

72% 
(±20,7) 

0,62 2,18 0,54 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,64   

RAVLT immediate + delayed recall a Quaranta, 
2016 

270 aMCI: Petersen Alzheimer disease 
(NIA-AA) 

3 yr   0,75   

California Verbal Learning Test 
delayed recall 

a Pozueta, 
2011 

 aMCI: Petersen 
criteria 

Not reported 
(Alzheimer disease, 
vascular dementia, 
Lewy Body dementia) 

2 yr 72,9% 70,3% 0,78 
(0,69 
to 
0,86) 

2,45 0,39 

10-Word List (ADAS) delayed recall a Fleisher, 
2007 

539 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

3 yr   0,78   

New York University Paragraph 
delayed recall 

a Fleisher, 
2007 

539 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

3 yr   0,78   

Logical Memory immediate recall  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 

2 yr   0, 62   
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criteria 

Logical Memory delayed recall  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0, 69   

TMT-A b Mazzeo, 
2016 
 
Gomez-
Tortosa, 
2012 

96 
(43) 
 
210 

IWG diagnostische 
criteria 
 
aMCI 

Alzheimer disease 
(NINCDS-ARDRA) 
 
Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 
dementia, Lewy body 
dementia) 

Mean 37 
months 
 
>36 months 

72% 
(±20,7) 

64% 
(±18,8) 

0,70 
 
 
0,56 

2,00 0,44 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,61   

TMT-B b Mazzeo, 
2016 
 
 
Gomez-
Tortosa, 
2012 

96 
(43) 
 
 
210 

IWG diagnostische 
criteria 
 
 
aMCI 
 
 

Alzheimer disease 
(NINCDS-ARDRA) 
 
 
Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 
dementia, Lewy body 
dementia) 

Mean 37 
months 
 
 
>36 months 

89% 
(±14,5) 

64% 
(±18,8) 

0,78 
 
 
 
0,58 

2,47 0,17 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0, 65   

Semantic Verbal Fluency b, d Mazzeo, 
2016 
 
Gomez-
Tortosa, 
2012 

96 
(43) 
 
210 

IWG diagnostische 
criteria 
 
aMCI 

Alzheimer disease 
(NINCDS-ARDRA) 
 
Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 
dementia, Lewy body 
dementia) 

Mean 37 
months 
 
>36 months 

66,7% 
(±21,8) 

76% 
(±16,7) 

0,67 
 
 
0,54 

2,78 0,44 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 

2 yr   0,55   
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criteria 

Phonetic Verbal Fluency b, d Gomez-
Tortosa, 
2012 

210 aMCI Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 
dementia, Lewy body 
dementia) 

>36 months   0,52   

Clock Drawing b, c Nesset, 
2014 

90 Winblad, 2004 and 
Portet, 2006 
(International and 
European Working 
Groups on MCI) 

Dementia: ICD-10 and 
NINCDS-ADRDA 

46 months   0,51   

  Buchhave, 
2008 

147 MCI: Petersen criteria Alzheimer disease: 
NINCDS-ADRDA criteria 

Mean 5.2 yr 
(range 4-
6.8) 

     

- Manos score (0-10 points)       46% 68% 0,57 
(0,48 
tt 
0,65) 

1,44 0,79 

- Shulman score (0-5 points)       52% 68% 0,59 
(0,50 
to 
0,67) 

1,63 0,71 

- Sunderland score (1-10 points)       73% 43% 0,58 
(0,50 
to 
0,67) 

1,28 0,63 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,64   

Boston Naming Test d Gomez-
Tortosa, 
2012 

210 aMCI Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 
dementia, Lewy body 
dementia) 

>36 months   0,60   

Digit Symbol b Gomez-
Tortosa, 
2012 

210 
 
 

aMCI 
 
 

Not reported 
(Alzheimer, mixed 
dementia, vascular 

>36 months 
 
 

  0,50 
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Fleisher, 
2007 

 
 
 
539 

 
 
 
aMCI: Petersen 
criteria 

dementia, Lewy body 
dementia) 
 
Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

 
 
3 yr 

 
 
 
0,76 

  Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,64   

Digit Span b Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0, 50   

Samengestelde scores  

    Composite cognitive score a, b, c, 
d 

Mazzeo, 
2016 

96 IWG diagnostic 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS-ADRRA criteria 

Mean 37 
months 
(range 13-
74 months) 

77.8% 
(±19.2) 

84.0% 
(±14.5) 

0,83 4,86 0,26 

Episodic Memory Score (berekend 
met de RAVLT- immediate recall, 
delayed recall en recognition en 
Rey-Osterrieth figure-delayed 
recall) 
 

a Marra, 
2015 

198 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
DSM-IV-TR 

2 yr   0,77 
(0,70 
to 
0,83) 

  

<5 
<6 
<7 
<8 
<9 
<10 
<11 
<12 

      16% 
36% 
73% 
82% 
93% 
100% 
100% 
100% 

94% 
86% 
71% 
61% 
45% 
24% 
20% 
8% 

 2,67 
2,57 
2,52 
2,10 
1,69 
1,32 
1,25 
1,09 

0,89 
0,74 
0,38 
0,30 
0,16 
0,00 
0,00 
0,00 

Clock drawing and RAVLT a, b, c Gomar, 
2014 

371 MCI: ADNI-I cohort 
criteria 

Alzheimer disease: 
ADNI-I cohort criteria 

4 yr 58% 74%  2,23 0,57 

CAMCOG total 
 
 
Cutoff <70 

a, b, c, 
d 

 
 
 
Conde-Sala, 

 
 
 
109 

 
 
 
MCI: EADC criteria 

 
 
 
Alzheimer disease: 

 
 
 
5 yr 

   
 
 
0,61 
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2012 NINCDS- ADRDA 
criteria 

Cutoff ≤85  Gallagher, 
2010 

295 MCI: Petersen criteria Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

Mean 26 
months (SD 
17.5) 

80% 68% 0.79 
(0.69 
to 
0.89) 
 

2,50 0,29 

Cutoff<79.5  Marcos, 
2006 

82 MCI: Petersen criteria Alzheimer disease: 
DSM-IV criteria 

3 yr 92% (78 to 
98) 

68% (52 to 
81) 

0,88 1,35 0,12 

CAMCOG orientation and memory a Conde-Sala, 
2012 

109 MCI: EADC criteria Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

5 yr   0,64   

ADAS-cog Total score a, b, c, 
d 

Fleisher, 
2007 

539 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

3 yr   0,80   

ADAS memory a Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,71   

ADAS non-memory b, c, d Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr   0,61   

Battery of tests ADNI database a, b, c, 
d 

Munoz-
Ruiz, 2014 

376 MCI: ADNI-I cohort 
criteria 

Alzheimer disease: 
ADNI-I cohort criteria 

4 yr 65% 63% 0,64 1,76 0,56 

Battery of Fundació ACE (NBACE) a, b, c, 
d 

Espinosa, 
2013 

550 MCI: Petersen criteria 
(amnestic and non-
amnestic, single and 
multiple domain) 

AD, VD, mixed 
dementia, 
frontotemporal 
dementia, DLB: no 
criteria reported 

Mean 27 
months 
(range 6-68 
months) 

NR      

Combination symbol digit 
modalities test, delayed-10-word 
list recall, New York University 
Paragraph Recall test, ADAS-cog 
total score 

a, b, c, 
d 

Fleisher, 
2007 

539 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

3 yr 80% (78 to 
82) 

    

Neurobehavioral Cognitive Status 
Examination 

A, b, c, 
d 

Nesset, 
2014 

90 Winblad 2004 and 
Portet 2006 
(International and 
European Working 

Dementia: ICD-10 and 
NINCDS-ADRDA 

46 months   0,59   
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Groups on MCI) 

Neuropsychological assessment: 
ADAS-Cog, RAVLT IR en DR, verbal 
fluency, Boston Naming Test, TMT 
A+B, Letter Digit Substitution, Digit 
Span and Clock drawing 

A, b, c, 
d 

Schmand, 
2012 

175 MCI: ADNI-I cohort 
criteria 

Alzheimer disease: 
ADNI-I cohort criteria 

2,7 yr   0,70 
(0,63 
to 
0,76) 

  

Neuropsychological assessment: 
ADAS-Cog, RAVLT IR en DR, verbal 
fluency, Boston Naming Test, TMT 
A+B, Letter Digit Substitution, Digit 
Span and Clock drawing 

A, b, c, 
d 

Gomar, 
2011 

320 aMCI: Petersen 
criteria 

Alzheimer disease: 
NINCDS- ADRDA 
criteria 

2 yr NR     

Domein: a=geheugen, b=aandacht en executief functioneren, c=visuospatiële functies, d=taal 
Afkortingen: EADC, European AD Consortium; AD, Alzheimer disease; VD, vascular dementia; DLB, dementia with Lewy Bodies 
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Bewijskracht van de literatuur 
Vanwege de diversiteit in methodologie, onderzochte cognitieve testen en 
gerapporteerde uitkomsten in de literatuur was het niet mogelijk een GRADE-
beoordeling uit te voeren. 
 5 
 
Conclusies 

-  
GRADE 

Er is grote heterogeniteit in methodologische kwaliteit, onderzochte 
cognitieve testen, follow-up tijd en uitkomsten in het onderzoek naar de 
waarde van neuropsychologisch onderzoek in het voorspellen van de 
progressie van MCI naar dementie. 
 
Een grote meerderheid van de geïncludeerde studies keek naar progressie 
van MCI naar een Alzheimer dementie. Studies gericht op progressie naar 
andere vormen van dementie zijn schaars. 

 

-  
GRADE 

Voor klinische toepassing is het voorspellend vermogen van individuele 
cognitieve testen of een NPO matig, op basis van het nu beschikbare 
onderzoek. 
 
Samengestelde neuropsychologische testbatterijen voorspellen beter dan 
individuele cognitieve testen. 
 
Van de afzonderlijke cognitieve testen heeft een episodische 
geheugenmaat de beste voorspellende waarde, vooral in het uitsluiten van 
progressie (hoge sensitiviteit, lage LR-). In een enkele studie betreft dit een 
executieve test zoals de Trail Making Test deel B.  
 
De voorspellende waarde van een kloktekening, taaltest, aandachtstaak of 
semantische fluencytaak is onvoldoende voor het voorspellen van 
progressie van MCI naar dementie.  
 
Bronnen (onder andere Mazzeo, 2016; Quaranta, 2016; Marra, 2015; 
Schmand, 2012; Gomez-Tortosa, 2012; Gomar, 2011; Gallagher, 2010; 
Fleisher, 2007; Marcos, 2006). 

 
 10 
Overwegingen 
Bij de literatuur search kwamen alleen studies naar voren die losse cognitieve tests of 
een samengestelde neuropsychologische testbatterij hebben onderzocht op de 
voorspellende waarde van progressie naar dementie. Een dergelijke onderzoeksopzet 
biedt weliswaar de gelegenheid tot het doen van een prognostische uitspraak in maat en 15 
getal, maar komt niet overeen met de klinische praktijk van een NPO. Naast 
testresultaten worden bij een NPO ook gegevens als anamnese, heteroanamnese, 
observaties en klinische indruk meegenomen bij de interpretatie en conclusie of er een 
vermoeden bestaat dat progressie naar dementie zal optreden. Hierdoor is de conclusie 
van deze literatuur search niet zondermeer van toepassing op een NPO. 20 
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Beschikbaarheid 
In elke setting is er de beschikbaarheid van een gezondheidszorgpsycholoog en/of 
klinisch neuropsycholoog. Afhankelijk van de formatie zal de keuze gemaakt worden om 
een NPO in te zetten voor een bijdrage aan het voorspellen van progressie naar 
dementie. 5 
 
Veiligheid, kosteneffectiviteit 
Een NPO is niet invasief of risicovol. Wel is het relatief tijdrovend en kan het een 
mentale belasting zijn voor een patiënt. De gemiddelde duur van een NPO 
(patiëntcontact) is doorgaans twee tot drie uur met dito uitwerktijd. Er is geen vaste 10 
kostprijs voor een NPO. Dit hangt onder meer af van de onderzoeksduur en ervaring van 
de onderzoeker (minimumeis BIG-registratie). Een cognitieve screening behelst 
doorgaans maximaal 30 tot 45 minuten en kan worden verricht door een 
gespecialiseerde verpleegkundige die getraind is in het afnemen van testen. 
 15 
Patiëntperspectief en ethiek 
De wens van patiënt en/of mantelzorger is leidend bij de beslissing om aanvullende 
diagnostiek te verrichten naar de kans op progressie van MCI naar dementie. Gezien de 
matige voorspellende waarde van de verschillende onderzoeksmethoden en het 
vooralsnog ontbreken van therapeutische consequenties in geval van progressie naar 20 
dementie kan worden besloten af te zien van verder onderzoek hiernaar. Anderzijds 
biedt een prognostische uitspraak een patiënt en mantelzorger de mogelijkheid om 
voorbereidende maatregelen te treffen. Tevens kan na aanvullende diagnostiek blijken 
dat het niet om een dementeringsproces gaat maar bijvoorbeeld om een stemmings- of 
relatieprobleem, wat een patiënt kan geruststellen en behandelmogelijkheden biedt 25 
(relatietherapie, cognitieve gedragstherapie, medicatie). 
 
Combinatie  
Een combinatie van verschillende biomarkers en cognitieve maten lijkt veelbelovend in 
het voorspellen van progressie naar Alzheimer dementie. Uit studies blijkt het 30 
combineren van verschillende methodes de sensitiviteit en specificiteit voor het 
voorspellen van progressie naar Alzheimer dementie te verhogen (Korolev, 2016; 
Moradi, 2015; Willette, 2014). Er is echter geen systematische search verricht naar de 
combinatie van methoden. Aanbevolen wordt om dit onderdeel verder uit te zoeken bij 
herziening van deze richtlijn. 35 
 
 
Aanbevelingen 

Wees terughoudend om bij een individuele patiënt op basis van alleen een NPO een 
voorspelling te doen over de kans op progressie naar dementie. 

 

Het is niet goed mogelijk om op basis van gestoorde testprestaties progressie naar 
dementie te voorspellen. Normale geheugenprestaties maken progressie naar een 
Alzheimer dementie wel onwaarschijnlijk. 

 40 
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Bijlagen bij module 3.2 
 
 
Evidence-tabellen 
Evidence table for diagnostic test accuracy studies 5 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 
 

Index test 
(test of interest)  

Reference test  
 

Follow-up Outcome measures and 
effect size 

Comments 

Mazzeo, 
2016  

Type of study1: 
cohort study 
 
Setting: hospital 
patients 
 
Country: Italy 
 
No conflicts of 
interest reported 

Inclusion criteria: 
- CDR=0.5 
- Diagnosis MCI 

according to 
NINCDS-ARDRA 
criteria 

 
Exclusion criteria: 
- Presence of past 

or concurrent 
illnesses 

- Complete data 
loss of follow-up 

- Follow-up 
visit<12 months 

 
N=96 
 
Prevalence 
dementia: 39% 
 
MCI-converters  
Age 72.9±6.4 yr 
46% male  
 
MCI-non converters  

Neuropsychological 
assessment, based on 15 
tests: 
1) Memory domain: RAVLT-
1, RVLT-D, RVLT-R, story 
recall 
2) Attention/ executive 
functions: attentive 
matrices, trail making test A, 
B, B-A 
3) Language domain: token 
test, PVF, SVF 
4) Visuo-spatial abilities: 
RFC, FFR, GSC 
5) Reasoning: CPM 
 
Scores at each test reported 
as z-scores 

Alzheimer 
disease based 
on NINCDS-
ARDRA criteria 

Mean 
follow-up 
of 36.73 
months.  

MCI converters performed 
worse than MCI-non 
converters on tests of 
memory domain, executive 
functions and language. 

ROC curve analysis used to 
evaluate diagnostic accuracy for 
each neuropsychological test. 
 
Separate analyses for all 
neuropsychological tests. Also a 
combined model with CSF 
biomarkers and neuropsychological 
tests. 
 
Results of analysis for domains not 
reported (only in supplementary 
table)  

                                                        
1 In geval van een case-control design moeten de patiëntkarakteristieken per groep (cases en controls) worden uitgewerkt. NB; case control studies zullen de accuratesse overschatten (Lijmer et al., 1999) 



44 
Conceptrichtlijn Addendum MCI bij de richtlijn dementie 
Commentaarfase 8 december 2017 

Age 70.3±7.9 yr 
51% male 

 
 
Risk of bias assessment diagnostic accuracy studies (QUADAS II, 2011) 
Study 
reference 

Patient selection  
 
 

Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

Mazzeo, 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
No 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
No 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
No 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
No 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
No 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
No 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: HIGH 
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
– 
december 
2016 
 

1     exp *Mild Cognitive Impairment/ or 'mild cognitive impairment'.ab,ti. or mci.ti. or 
'preclinical dementia'.ti.. (14705) 

2     exp *Neuropsychological Tests/ or 'neuropsychological assessment*'.ab,ti. or 
'cognitive marker*'.ab,ti. or neurocogn*.ab,ti. or 'immediate recall'.ab,ti. or 'delayed 
recall'.ab,ti. or 'free recall'.ab,ti. or 'paired-associate learning'.ab,ti. or 
((neuropsychological or cognitive or diagnostic or memory or attention or 'executive 
function' or 'visuospatial function' or language) adj2 test*).ab,ti. (115795) 

3     1 and 2 and (exp *Prognosis/ or prognos*.ab,ti. or predict*.ab,ti. or progres*.ab,ti. or 
conversion.ab,ti.)  (1300) 

4     limit 4 to english language (1261) 

5     4 not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (1252) 

6     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) 

7     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) 

8     exp "Sensitivity and Specificity"/ or (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. or (predict* or ROC-
curve or receiver-operator*).ti,ab. or (likelihood or LR*).ti,ab. or exp Diagnostic Errors/ or 
(inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver or validity or kappa or 
reliability).ti,ab. or reproducibility.ti,ab. or (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. or 
"Reproducibility of Results"/ or accuracy.ti,ab. or Diagnosis, Differential/ or Validation 
Studies.pt. 

9     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ [Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies] 

10    5 and 6 (30) 

11   5 and 7 (235) 

12   5 and 8 (1038) 

13   9 and 12 (618) 

14   10 or 11 or 13 (733) 

 

= 733 (552 uniek) 

730 

Embase 
(Elsevier) 

('mild cognitive impairment'/exp/mj OR 'mild cognitive impairment':ti OR mci:ti OR 
'preclinical dementia':ti) 

AND ('neuropsychological test'/exp/mj OR 'neuropsychological assessment*':ab,ti OR 
'cognitive marker*':ab,ti OR neurocogn*:ab,ti OR 'immediate recall':ab,ti OR 'delayed 
recall':ab,ti OR 'free recall':ab,ti OR 'paired-associate learning':ab,ti OR 
((neuropsychological OR cognitive OR diagnostic OR memory OR attention OR 'executive 
function' OR 'visuospatial function' OR language) NEAR/2 test*):ab,ti) 

AND ('prognosis'/exp OR prognos*:ab,ti OR predict*:ab,ti OR progres*:ab,ti OR 
conversion:ab,ti) 

AND [english]/lim NOT 'conference abstract':it) 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta 
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 

 
RCTs: 'clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti 
NOT 'conference abstract':it 
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Diagnostiek filter: 'sensitivity and specificity'/de OR sensitiv*:ab,ti OR specific*:ab,ti OR 
predict*:ab,ti OR 'roc curve':ab,ti OR 'receiver operator':ab,ti OR 'receiver operators':ab,ti 
OR likelihood:ab,ti OR 'diagnostic error'/exp OR 'diagnostic accuracy'/exp OR 'diagnostic 
test accuracy study'/exp OR 'inter observer':ab,ti OR 'intra observer':ab,ti OR 
interobserver:ab,ti OR intraobserver:ab,ti OR validity:ab,ti OR kappa:ab,ti OR 
reliability:ab,ti OR reproducibility:ab,ti OR (test NEAR/2 're-test'):ab,ti OR (test NEAR/2 
'retest'):ab,ti OR 'reproducibility'/exp OR accuracy:ab,ti OR 'differential diagnosis'/exp OR 
'validation study'/de OR 'measurement precision'/exp OR 'diagnostic value'/exp OR 
'reliability'/exp 

 

= 497 (474 uniek) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Reden van exclusie 

Mogelijke systematische reviews 

Mitchel, 2015 Opinion article of Cochrane review Arevalo 

Lischka, 2012 Screening tools best predicting dementia 
P: dementia (included MCI, no subgroup analysis) 

Bruscoli, 2004 Rate of conversion. Effectmodifiers (age, length of follow-up, subject selection) 
investigated  

Mogelijke RCT’s 

Tremont, 2016 Minnesota Cognitive Acuity 

Tondelli, 2015 CSF predictive value 

Moradi, 2015 MRI investigated (cognitive tests added) 

Huang, 2015 Development composite score 

Hall, 2015 Cognitive test combined, in subsets of patients 

Di Stefano, 2015 subjective cognitive decline and MCI 

Bertens, 2015 Difference in cognitive markers within subgroup MCI patients 

Apostolova, 2015 Composite biomarker classifier for predicting brain amyloidosis 

Samtani, 2014 Covariates in disease progression model 

Kaduszkiewicz, 2014 P: primary care MCI patients. O: progression to dementia 
Progression to more severe course of MCI (4 courses), not dementia 

Hessler, 2014 I: Syndrome Short Test. Age as modifier 

Gainotti, 2014 No systematic review. No primary study 

Bondi, 2014 O: conversion to AD not assessed 

Berres, 2014 Model study. Mixed model demographic, clinical, biological and 
neuropsychological predictors 

Wong, 2013 subgroep mci 

Samtani, 2013 Focussed on CSF to predict progression 

Prins, 2013 No test of diagnostic accuracy for cognitive tests  

Bahar-Fuchs, 2013 O: amyloid beta (PET) 

Palmqvist, 2012 I: combination MMSE and clock drawing (MMSE included in SR Arevalo, 2015) 
O: different kind of dementia 

Habert, 2011 P: memory complaint and MCI (n=83). I: SPECT 

Chapman, 2011 Only 43 MCI patients. 

Barabash, 2011 I: focus on APOE genotype (in combination with cognitive tests) 

Liu, 2010conde I: focus on MRI (also combined with cognitive tests) 

Devenand, 2010 I: focus on SPECT (NPO added in regression analysis) 

Nakata, 2009 O: discriminate MCI from healthy, and predict convertion to dementia. 
For progression to dementia MCI and health individuals analyzed together 

Loewenstein, 2009 P: amnestic and nonamnestic MCI based on single or multiple tests 
O: reversion to normal CI 

Fleisher, 2008 I: focus on MRI 

Perri, 2007 No diagnostic accuracy of conversion to AD tested (only mean of tests at baseline) 

Dickerson, 2007 P: very mild cognitive impairment. O: probable AD 

Borroni, 2006 I: only combination SPECT and NPO 

Lehrner, 2005 P: subgroup aMCI not separately analyzed  

De Mendonca, 2004 P: retrospectively diagnosed 

Arnaiz, 2004 Study >10 year old. No diagnostic accuracy measures 
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Huang, 2003 I: focus on SPECT. Study >10 year old 

Mogelijke diagnostische studies 

Wood, 2016 P: 15 MCI patients. I: 4 mountains test. 2 yr follow-up 

Shim, 2016 O: conversion to AD not mentioned. No NPO (only weight loss) as predictor 

Lowe, 2016 I: Focus on BrainAGE and APOE 

Lopez, 2016 P: only 33 MCI patients 
I: only combination of APOE, NPO, hippocampal volume 

De Roeck, 2016 P: 35 aMCI patients, focus on depressive symptoms 

Yoon, 2015 O: discriminate between MCI-DLB and MCI-AD 

Sousa, 2015 I: orientation score 

Lemos, 2015 I: Free and Cued Selective Reminding Test to predict conversion to AD (not used in 
NL) 

Knopman, 2015 P: elderly without dementia 

Hobson, 2015 P: MCI in Parkinson disease patients 

Hayakawa, 2015 I: focus on orthostatic BP 

Hatz, 2015 I: only combination EEG microstates and NPO 

Hall, 2015 P: comparison 4 cohorts. I: only adding NPO to MRI 

Egli, 2015 P: early-stage MCI: check definition in full text 

Edmonds, 2015 P: cognitive normal participant at baseline 

Eckerstrom, 2015 I: trail making test. O: prediction of dementia 

Dukart, 2015 I: combination of imaging, genetic and NPO biomarkers 

Callahan, 2015 P: check selection criteria baseline (non-demented). I: 6 methods of defining 
episodic memory impairment 

Baerresen, 2015 P: older people with memory complaints (full text) 

Amodeo, 2015 Review subgroup of MCI patients 

Zhao, 2015 Comparison 2 recall tests 

Young, 2014 I: Focus on other biomarkers (despite cognitive tests) 

Tarnanas, 2014 I: VR-DOT compared to biomarkers 

Kim, 2014 Cluster analysis. I: MMSE 

Julayanont, 2014 Predictive value of different models of battery of different tests  

Geurtsen, 2014 P: Parkinson disease patients 

Ellis, 2014 Description status cohort study. No predictive value tested 

Egli, 2014 O: time to conversion 

Defrancesco, 2014 Retrospective study 

Belleville, 2014 Focus on domains 

Bondi, 2014 Retrospective study. I: focus on white matter integrity 

Aguilar, 2014 Multivariate classification 

Peters, 2014 45 MCI patients 

Alegret, 2014 42 aMCI patients 

Tatsuoka, 2013 P: Cognitive subgropus 

Richard, 2013 I: MRI and CSF (cognitive test as covariate in model) 

Hori, 2013 P: 27 MCI patients 
Comparison predicting conversion in Japanese and US patients 

Hendrix, 2013 No original research 

Hatashita, 2013 I: PET biomarkers 

Grimmer, 2013 I: CSF 

Forlenza, 2013 No SR 

Defrancesco, 2013 Predictive value of different models of battery of different tests  

Aretouli, 2013 O: progression to Clinical Dementia Rating Scale 

Zhou, 2012 I: combination with MRI and CSF 

Summer, 2012 No predictive accuracy 

Silva, 2012 P: subjective cognitive complaints 

Reinvang, 2012 No primary research of SR 

Gibbons, 2012 Predictive value of different models of battery of different tests  

Ewers, 2012 Focus on MRI and CSF 

Xie, 2011 I: MMSE (already in recent Cochrane review) 

Venneri, 2011 P: MCI vs healthy control 

Petrella, 2011 I: focus on fMRI (NPO covariate) 

Moretti, 2011 I: focus on EEG (NPO only described as covariate) 

Modrego, 2011 I: focus on MRS (NPO covariate) 
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Martínez-Horta, 2011 P: Parkinson patients 

Lojkowska, 2011 I: focus on olfactory deficits (NPO covariate) 

Irish, 2011 P: only 16 MCI patients 

Ehreke, 2011 P: MCI and healthy 

Chen, 2011 I: focus on hypometabolic convergence index 

Britt, 2011 No prospective of conversion to dementia 

Takayama, 2010 C: normal range 

Tabaton, 2010 Focus on artificial neural networks 

Nordlund, 2010 No prospective value analyzed 

Mitchel, 2010 I: focus on CSF 

Lonie, 2010 46 participants 

Kim, 2010 P: only 28 patients (12 early-onset, 16 late-onset) 

Johnson, 2010 O: progression classified with clinical dementia rating  

Gavett, 2010 P: MCI vs control 

Forlenza, 2010 I: focus on CSF. C: MCI vs control in prediction of conversion? 

Chang, 2010 P: 3 MCI groups and control group 

Sachdev, 2009 O: No prediction of conversion 

Rabin, 2009 Predictive value of different models of battery of different tests  

Noble, 2009 No primary research or SR 

Mitchell, 2009 Predictive value of different models of battery of different tests  

Desikan, 2009 I: focus on MRI (NPO as covariate) 

Tapiola, 2008 I: focus on MRI 

Tang, 2008 No primary research or SR 

Palmer, 2008 P: dementia-free cohort 

Nobili, 2008 I: focus on PET 

Holson, 2008 O: focus on deficits in instrument activities of daily living 

Babins, 2008 P: 4 subgroups. I: 18-point clock-drawing scoring system 

Ahmed, 2008 P: only 18 aMCI patients (24 control) 

Rountree, 2007 P: 4 subtypes MCI 

Rami, 2007 P: only 16 aMCI patients, subanalysis for prediction 

Huang, 2007 I: SPECT and NPO combined 

Hamalainen, 2007 I: focus on MRI (NPO as covariate) 

Devanand, 2007 I: focus on MRI (NPO as covariate) 

De Leon, 2007 P: only 6 MCI patients 
I: focus on CSF and MRI 

Blacker, 2007 O: prediction of time to progression MCI-AD 

Tabert, 2006 O: prediction of time to progression MCI-AD 

Jicha, 2006 Neuroathologic analyses 

Isella, 2006 I; CQCODE MMSE and RVALT compariosn 

Ivanoiu, 2005 >10 yr 

Ivanoiu, 2005 >10 yr 

Devanand, 2005 >10 yr 

Chong, 2005 >10 yr 

Anchisi, 2005 >10 yr 

Aggerwal, 2005 >10 yr 

Testa, 2004 >10 yr 

Luis, 2004 >10 yr 

Dubois, 2004 >10 yr 

Cabranes, 2004 >10 yr 

Lambon Ralph, 2003 >10 yr 

Artero, 2003a >10 yr 

Artero, 2003b >10 yr 

Zaudig, 2002 >10 yr 

Meyer, 2002 >10 yr 

Arnáiz, 2001 >10 yr 

Reischies, 2000 >10 yr 
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3.3 Biomarkers 
Inleiding 
Het gebruik van biomarkers in de preklinische fase van dementie is groeiende en de 
wetenschappelijke literatuur op dit vlak kent een explosieve toename. Hierbij zijn met 
name cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers (amyloid beta42 en tau eiwitten), 5 
kwantitatieve magnetic resonance imaging (MRI) markers (onder andere volumetrie van 
grijze en witte stof en van specifieke hersenstructuren) en nucleaire technieken zoals 
positron emission tomography (PET, amyloid en glucose imaging) veelbelovend. 
Beeldvorming met computed tomography (CT) wordt hierbij buiten beschouwing 
gelaten omdat de huidige standaard de structurele beeldvorming met MRI betreft, de 10 
rol van CT afnemend is en met name beperkt blijft tot uitsluiten van alternatieve 
verklarende pathologie. 
 
Biomarkers kunnen potentieel een belangrijke rol spelen in MCI bij het voorspellen van 
de ziekteprogressie (prognose), en dan met name het risico op progressie van MCI naar 15 
Alzheimer dementie. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 20 
verricht naar de volgende zoekvraag: 

Wat is de waarde van de toepassing van MRI, PET en CSF bij het voorspellen van 
progressie van MCI naar Alzheimer dementie? 

 
P:  patiënten met MCI; 25 
I:  aanwezigheid van biomarker; 

•  Magnetic Resonance Imaging (MRI) biomarkers. 
• Cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers (amyloid beta42 en tau eiwitten). 
• Positron Emitted Tomography (PET) biomarkers (amyloid en glucose imaging). 

C:  afwezigheid van deze biomarker; 30 
O:  diagnostische waarde voor progressie naar Alzheimer dementie (sensitiviteit, 

specificiteit, LR+ en LR-). 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte de specificiteit en de negatieve likelihood ratio (LR-) voor 35 
progressie naar Alzheimer dementie een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat, 
met het oog op het correct identificeren van patiënten die geen progressie zullen 
vertonen; en sensitiviteit en LR+ een voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaat, 
met het oog op het correct identificeren van patiënten die wèl progressie zullen 
vertonen. 40 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library 
(via Wiley) is op 20-12-2016 met relevante zoektermen gezocht naar de waarde van 
biomarkers (MRI, CSF, PET) in het voorspellen van progressie naar dementie bij 45 
patiënten met MCI, en in de diagnose van de onderliggende oorzaak van MCI. De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 659 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van 
de volgende selectiecriteria: systematische review (gezocht in tenminste twee databases 



50 
Conceptrichtlijn Addendum MCI bij de richtlijn dementie 
Commentaarfase 8 december 2017 

met een objectieve en transparante zoekstrategie, data extractie en methodologische 
beoordeling) of cohortstudies naar de voorspellende waarde van biomarkers (Magnetic 
Resonance Imaging (MRI), Cerebrospinal fluid (CSF) en Positron Emission Tomography 
(PET)) voor de progressie naar Alzheimer dementie. Op basis van titel en abstract 
werden in eerste instantie 216 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 5 
volledige tekst, werden vervolgens 202 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het 
tabblad Verantwoording), en 14 studies definitief geselecteerd. Na de zoekdatum van de 
literatuursearch werd nog een nieuwe systematische review over CSF gepubliceerd, 
welke ook werd geïncludeerd in de literatuuranalyse. Bovendien werd een meer recente 
gemiste systematische review naar FDG-PET aanvullend geïncludeerd. 10 
 
Uiteindelijk zijn 14 artikelen opgenomen in de literatuuranalyse, waarvan acht 
systematische reviews en zes individuele studies. De belangrijkste studiekarakteristieken 
en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De beoordeling van de 
individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias tabellen. 15 
 
 
Samenvatting literatuur 
Er werden twee systematische reviews geïncludeerd die de waarde van (structurele) 
MRI onderzocht voor het voorspellen van progressie naar Alzheimer dementie bij MCI-20 
patiënten (Ferreira, 2011; Yuan, 2009). Daarnaast werden er nog zes studies naar MRI 
geïncludeerd die na de zoekdatum van Ferreira (september 2009) werden gepubliceerd 
(Xu, 2016; Korolev, 2016; Moradi, 2015; Willette, 2014; Spulber, 2013; Yu, 2012). 
 
Er werd één systematische review geïncludeerd in de literatuuranalyse die de waarde 25 
van CSF onderzocht in het voorspellen van de progressie van MCI naar Alzheimer 
dementie (Ritchie, 2014). Na de zoekdatum van de literatuursearch werd een nieuwe 
systematische review van Ritchie gepubliceerd naar de voorspellende waarde van CSF t-
tau, p-tau en p-tau/amyloid beta ratio (Ritchie, 2017). In deze systematische review 
werd gebruik gemaakt van de search van de review van Ritchie uit 2014, aangevuld met 30 
een ‘top-up’ search. Besloten werd om deze review te gebruiken voor de 
literatuuranalyse. 
 
Vier systematische reviews onderzochten de waarde van Positron Emission Tomography 
(PET) in het voorspellen van de progressie van MCI naar Alzheimer dementie, waarvan 35 
één review naar C-Pittsburgh compound B (C-PIB-PET) (Ma, 2015), twee reviews naar 
fluoro-2-deoxyglycose (FDG-PET) (Smailagic, 2015; Yuan, 2009) en één review naar 
beiden (Zhang, 2012). 
 
Beschrijving studies 40 
1) MRI 
Ferreira (2011) publiceerden een systematische review met meta-analyse van voxel-
based morphometry (VBM) studies over structurele imaging markers (grijze stof atrofie) 
als voorspeller van progressie naar Alzheimer dementie. De meta-analyse werd 
uitgevoerd op zes studies met in totaal 429 amnestische MCI-patiënten. De meta-45 
analyse was gebaseerd op de activation likelihood estimation (ALE) methode, dat 
gebruikt wordt voor op coördinaten gebaseerde meta-analyses om anatomische 
convergentie te onderscheiden in de resultaten van verschillende studies. De 
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gemiddelde follow-up duur varieerde tussen 12 en 36 maanden. De methodologische 
kwaliteit van de geïncludeerde studies werd niet beoordeeld. 
 
Yuan (2009) publiceerden een meta-analyse naar de waarde van structurele MRI, FDG-
PET en single-photon emission tomography (SPECT) in het voorspellen van progressie 5 
naar de ziekte van Alzheimer bij patiënten met MCI. In totaal werden 24 studies 
geïncludeerd, waarvan tien naar structurele MRI biomarkers (medial temporal lobe 
(n=5), hippocampus (n=3), entorhinal cortex (n=2), neocortical association areas (n=1), 
superior temporal sulcus (n=1) en anterior cingulate (n=1), met in totaal 479 MCI-
patiënten in de MRI analyse. De gemiddelde follow-up duur varieerde voor de MRI 10 
studies tussen de 15 en 60 maanden. De afkapwaarden voor de index-testen en de 
uitkomstmaat werden niet beschreven. Er werden alleen gepoolde resultaten 
weergegeven. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies werd niet 
beoordeeld. 
 15 
Alle geïncludeerde studies van na de zoekdatum van Ferreira, maakten gebruik van data 
uit de Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) database. Het hoofddoel van 
de ADNI studie was om te testen in hoeverre MRI, PET en andere biomarkers, cognitieve 
en neuropsychologische testen gecombineerd kunnen worden om de progressie van 
MCI naar Alzheimer dementie te voorspellen. De studie van Spulber (2013) maakte 20 
gebruik van de ADNI database, aangevuld met data van de AddNeuroMed. Het 
AddNeuroMed project is onderdeel van het InnoMed European Union FP6 programma, 
opgezet om surrogaat markers te ontwikkelen en valideren voor Alzheimer dementie. 
 
In deze studies werd steeds een combinatiemaat voor volumetrische MRI geanalyseerd 25 
(waarbij bijvoorbeeld hippocampus, amygdala, midden temporale en inferieure 
temporale regio’s, insula, en parahippocampale regio’s werden meegenomen), 
waardoor de verschillende MRI maten er niet uit te destilleren zijn. De studie van Xu 
(2016) analyseerde MRI en PET data (FDG-PET en florbetapir PET), de studie van Yu 
(2012) MRI, PET (FDG-PET) en CSF data. De studie van Spulber (2013) analyseerde alleen 30 
MRI data. In de studies van Korolev (2016), Moradi (2015) en Willette (2014) werden 
zowel volumetrische MRI maten afzonderlijk als ook gecombineerd met cognitieve of 
functionele markers geanalyseerd. In totaal werden 400 MCI patiënten in de ADNI studie 
gerekruteerd, die voor 2 tot 3 jaar werden gevolgd met elke zes tot 12 maanden een 
meting. Het aantal MCI-patiënten dat geïncludeerd werd in de analyses van de 35 
verschillende studies varieerde tussen 63 (Yu, 2012) en 264 (Moradi, 2015), en was 434 
voor het ADNI en AddNeuroMed cohort samen in de studie van Spulber. 
 
2) CSF 
Ritchie (2014) voerden een systematische review uit naar de waarde van amyloid beta42 40 
eiwit om MCI-patiënten te identificeren met hoog risico op ontwikkelen van Alzheimer 
dementie of andere vormen van dementie. Er werden 14 studies geïncludeerd waarin de 
toepassing van amyloid beta42 eiwit werd geëvalueerd, met in totaal 1349 MCI-
patiënten (variërend tussen 37 en 625 patiënten). De gemiddelde follow-up duur 
varieerde tussen de zes maanden en zes jaar. De index test was CSF amyloid beta42 45 
eiwit op baseline (positief/negatief), waarbij de studies verschillende afkappunten 
toepasten. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies was laag, veel 
studies hadden een hoog risico op bias voor de index test en flow en timing en een 
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onduidelijk risico op bias voor de referentiestandaard. De afkappunten en follow-up 
duur liepen erg uiteen. 
 
In 2017 werd een nieuwe systematische review van Ritchie gepubliceerd, waarin de 
resultaten van de search van de review uit 2014 werden gebruik, aangevuld met een 5 
‘top-up’ search (in december 2015). De voorspellende waarde van CSF t- of p-tau en t- of 
p-tau/ amyloid beta42 ratio op progressie naar Alzheimer dementie in MCI-patiënten 
werd onderzocht. Er werden 15 studies geïncludeerd waarin de nauwkeurigheid van CSF 
werd geëvalueerd: in zeven studies totaal tau (t-tau), zes studies gefosforyleerd tau (p-
tau) en zes studies p-tau/amyloid beta42 ratio. In totaal werden 1282 patiënten in de 15 10 
studies geïncludeerd (variërend tussen 37 en 626 patiënten). De follow-up varieerde 
tussen minder dan een jaar tot meer dan vier jaar, maar lag meestal tussen de één en 
drie jaar. De index test was p- of t-tau en p- of t-tau/amyloid beta42 ratio op baseline 
(positief/negatief), waarbij de studies verschillende afkappunten toepasten. De 
methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies was laag, een significant aantal 15 
studies had een onduidelijk risico op bias voor de referentiestandaard, participanten 
selectie en flow en timing domeinen. Voor het vaststellen van het index domein waren 8 
van de 15 studies van slechte kwaliteit. 
 
3) PET 20 
Ma (2015) publiceerden een systematische review naar de prognostische waarde van 
amyloid PET imaging met PIB-PET om de progressie naar Alzheimer dementie te 
voorspellen bij MCI-patiënten. Daarbij keken ze naar het effect van verschillende lengte 
van follow-up (korte en lange termijn) op de prognostische waarde. Er werden 11 
studies in de systematische review geïncludeerd (2009-2014), met in totaal 352 MCI-25 
patiënten (per studie variërend tussen de 10 en 68 patiënten). De gemiddelde follow-up 
duur varieerde tussen de 19 en 62 maanden. De index test was PIB-PET op baseline, 
ingedeeld in positief of negatief (afkappunten verschillen tussen studies). De 
methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies liep uiteen. Veel studies hadden 
een onduidelijk (unclear) risico op bias voor patiëntenselectie en referentiestandaard. 30 
 
Smailagic (2015) publiceerden een meta-analyse naar de diagnostische waarde van FDG-
PET in het voorspellen van Alzheimer dementie in MCI-patiënten. In totaal werden 14 
studies opgenomen in een meta-analyse, met in totaal 466 MCI-patiënten. De 
gemiddelde follow-up duur varieerde tussen de 12 en 37 maanden. De meeste 35 
geïncludeerde rapporteerden geen afkappunt voor FDG-PET of specificeerde deze niet 
voorafgaand aan de dataverzameling. Er was grote variatie in methodologische kwaliteit 
tussen de studies (risk of bias door selectie van patiënten, index test). 
 
Zhang (2012) publiceerden een meta-analyse naar de waarde van PET imaging in het 40 
voorspellen van Alzheimer dementie in MCI patiënten. Ze includeerden studies die 
keken naar de prognostische waarde van FDG-PET en PIB-PET. Alleen de resultaten van 
FDG-PET werden opgenomen in de huidige beoordeling, omdat de studies geïncludeerd 
voor PIB-PET exact dezelfde waren als in de latere (bovengenoemde) review van Ma 
(2015). In totaal werden zeven studies geïncludeerd naar FDG-PET, met in totaal 270 45 
MCI-patiënten. De gemiddelde follow-up duur varieerde tussen de 12 en 37 maanden. 
De afkapwaarden voor de index-test en de uitkomstmaat werden niet voor de 
geïncludeerde studies afzonderlijk beschreven. Er was grote variatie in methodologische 
kwaliteit tussen de studies (replication bias, assessment bias). 

50 
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In de bij MRI beschreven meta-analyse van Yuan (2009), werden zes studies 
geïncludeerd naar FDG-PET, met in totaal 280 MCI-patiënten. De gemiddelde follow-up 
duur van de FDG-PET studies varieerde tussen de 12 en 37 maanden. De afkapwaarden 
voor de index-testen en de uitkomstmaat werden niet beschreven. Er werden alleen 
gepoolde resultaten weergegeven. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde 5 
studies werd niet beoordeeld. 
 
Resultaten 
Progressie van MCI naar Alzheimer dementie 
1) MRI (structurele MRI) 10 
In de meta-analyse van Ferreira (2011) werd één significant cluster van voxels 
geïdentificeerd waarvoor het volume lager was onder MCI-patiënten die Alzheimer 
dementie ontwikkelden vergeleken met de patiënten die stabiel bleven. Dit cluster lag in 
de anterieure hippocampus en parahippocampale gyrus aan de linkerzijde. 
Geconcludeerd werd dat atrofie in de linker mediale temporale kwab de meest 15 
consistente neurostructurele biomarker is om progressie naar Alzheimer dementie te 
voorspellen. Er werden geen kwantitatieve data gerapporteerd. 
 
In de systematische review van Yuan (2009) was de gepoolde specificiteit en sensitiviteit 
van structurele MRI (medial temporal lobe, hippocampus, entorhinal cortex, neocortical 20 
association areas, superior temporal sulcus en anterior cingulate) voor het correct 
identificeren van patiënten die van MCI naar dementie converteerden respectievelijk 
81,0% (95% BI 76,3 tot 85,1) en 72,8% (95% BI 65,1 tot 79,6). De LR- was 0,37 (95% BI 
0,29 tot 0,48) en de LR+ was 3,47 (95% BI 2,62 tot 4,60). De heterogeniteit (I2) was 
<0,1% voor sensitiviteit en 39,8% voor specificiteit. 25 
 
In de studies gebaseerd op de ADNI-database was de specificiteit voor structurele MRI 
(1.5T) voor het correct classificeren van MCI-patiënten die geen Alzheimer zullen 
ontwikkelen 69,6% (Korolev, 2016), 62,6% (Xu, 2016), 51,6% (Moradi, 2015), 79.3% 
(Willette, 2014) en 79% (Yu, 2012). De sensitiviteit was in deze studies 68.5% (Korolev, 30 
2016), 65,9% (Xu, 2016), 88,9% (Moradi, 2015), 68,8% (Wilette, 2014) en 76% (Yu, 2012). 
Dit staat gelijk aan een LR- van 0,45 (Korolev, 2016), 0,54 (Xu, 2016), 0,22 (Moradi, 
2015), 0,39 (Willette, 2014) en 0,30 (Yu, 2012) en een LR+ van 2,76 (Korolev, 2016), 1,76 
(Xu, 2016), 1,84 (Moradi, 2015),3,32 (Willette, 2014) en 3,62 (Yu, 2012). 
 35 
Het verschil in sensitiviteit en specificiteit kan mogelijk verklaard worden door de 
verschillende follow-up duur gebruikt in de studies. Bij een langere follow-up duur wordt 
de sensitiviteit hoger, maar de specificiteit lager. In de studie over het combinatie cohort 
van ADNI en AddNeuroMed (Spulber, 2013) was de specificiteit 79% (95% BI 61,1 tot 
72,0) en de sensitiviteit 69.9% (95% BI 61,8 tot 76,4). Dit staat gelijk aan een LR- van 0,38 40 
en een LR+ van 3,33. 
 
Geconcludeerd kan worden dat volumetrische structurele MRI maten als enkele test 
geen betrouwbare test is om MCI-patiënten te identificeren die mogelijk Alzheimer 
dementie gaan ontwikkelen. 45 
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2) CSF 
a. Amyloïd Beta42 eiwit 
Vanwege de variatie in afkappunten voor CSF amyloid beta42 in de geïncludeerde 
studies in de systematische review van Ritchie (2014) werd geen gepoolde sensitiviteit 
en specificiteit gegeven (Figuur 3.2). In plaats daarvan werden schattingen gegeven van 5 
de sensitiviteit op gefixeerde waarden van de specificiteit van het model dat gefit werd 
om de gepoolde ROC-curve te maken. Op de mediane specificiteit van 64%, was de 
geschatte sensitiviteit voor het correct identificeren van patiënten die van MCI naar 
Alzheimer dementie converteren 81% (95% BI 72 tot 87). Dit staat gelijk aan een LR- van 
0,31 (95% BI 0,21 tot 0,48) en een LR+ van 2,22 (95% BI 2,00 tot 2,47). Geconcludeerd 10 
werd dat het meten van het amyloid beta42 eiwit in cerebrospinale vloeistof als enkele 
test, geen betrouwbare test is om MCI-patiënten te identificeren die mogelijk Alzheimer 
dementie gaan ontwikkelen. 
 
Figuur 3.2 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
Forest plot van studieresultaten CSF amyloid beta42 voor voorspellen Alzheimer dementie (Ritchie, 2014) 

 
b. Totaal tau (t-tau) 25 
In de systematische review van Ritchie (2017) werden zeven studies geïncludeerd die de 
voorspellende waarde van t-tau op progressie naar Alzheimer dementie onderzochten 
(Figuur 3.3). De sensitiviteit van t-tau afzonderlijk varieerde tussen 51% en 90% en de 
specificiteit tussen 48% en 88%. Vanwege de variatie in afkappunten voor CSF t-tau in de 
geïncludeerde studies werd geen gepoolde sensitiviteit en specificiteit gegeven. In plaats 30 
daarvan werden schattingen gegeven van de sensitiviteit op gefixeerde waarden van de 
specificiteit van het model dat gefit werd om de gepoolde ROC-curve te maken. Op de 
mediane specificiteit van 72%, was de geschatte sensitiviteit voor het correct 
identificeren van patiënten die van MCI naar dementie converteren 77% (95% BI 67 tot 
85). Dit staat gelijk aan een LR+ van 2,72 (95% BI 2,43 tot 3,04) en een LR- van 0,32 (95% 35 
BI 0,22 tot 0,47). Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het meten 
van het t-tau eiwit in cerebrospinale vloeistof als enkele test, geen betrouwbare test is 
om MCI-patiënten te identificeren die mogelijk Alzheimer dementie gaan ontwikkelen. 
 
Figuur 3.3 40 
 
 
 
 
 45 
 
Forest plot van studieresultaten t-tau voor voorspellen Alzheimer dementie (Ritchie, 2014) 
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c. Gefosforyleerd tau (p-tau) 
In de systematische review van Ritchie (2017) werden zes studies geïncludeerd die de 
voorspellende waarde van p-tau op progressie naar Alzheimer dementie onderzochten 
(Figuur 3.4). De specificiteit van p-tau afzonderlijk varieerde tussen 22% en 86% en de 
sensitiviteit tussen 40% en 100%. Vanwege de variatie in afkappunten voor CSF p-tau in 5 
de geïncludeerde studies werd geen gepoolde sensitiviteit en specificiteit gegeven. In 
plaats daarvan werden schattingen gegeven van de sensitiviteit op gefixeerde waarden 
van de specificiteit van het model dat gefit werd om de gepoolde ROC-curve te maken. 
Op de mediane specificiteit van 48%, was de geschatte sensitiviteit voor het correct 
identificeren van patiënten die van MCI naar dementie converteren 81% (95% BI 64 tot 10 
91). Dit staat gelijk aan een LR+ van 1,55 (95% BI 1,31 tot 1,84) en een LR- van 0,39 (95% 
BI 0,19 tot 0,82). Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het meten 
van het p-tau eiwit in cerebrospinale vloeistof als enkele test, geen betrouwbare test is 
om MCI-patiënten te identificeren die mogelijk Alzheimer dementie gaan ontwikkelen. 
 15 
Figuur 3.4 
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Forest plot van studieresultaten p-tau voor voorspellen Alzheimer dementie (Ritchie, 2014) 

 
d. Combinaties van CSF biomarkers 25 
In de systematische review van Ritchie (2017) werden vijf studies geïncludeerd die de 
voorspellende waarde van de p-tau/amyloid beta42 ratio op progressie naar Alzheimer 
dementie onderzochten. De specificiteit van p-tau/amyloid beta42 ratio in de studies 
afzonderlijk varieerde tussen 33% en 95% en de sensitiviteit tussen 80% en 90%. Er werd 
geen meta-analyse uitgevoerd, omdat er te weinig studies waren en de studies te klein. 30 
 
Figuur 3.5 

 
 
 35 
 
 
Forest plot van studieresultaten p-tau/amyloid beta voor voorspellen Alzheimer dementie (Ritchie, 2014) 

 
Er waren maar twee studies die de voorspellende waarde van t-tau/amyloid beta42 ratio 40 
onderzochten op progressie naar Alzheimer dementie, met een specificiteit van 91% en 
96% en een sensitiviteit van 50% en 51% (LR+ 5,65/ 12,75 en LR- 0,55/ 0,51) (Monge-
Argiles, 2011; Vos, 2013). 
 
Op basis van de hoge LR+ kan geconcludeerd worden dat, in geval van een positief 45 
testresultaat na het meten van de t-tau/amyloid beta42 ratio eiwit in cerebrospinale 
vloeistof, de waarschijnlijkheid dat een MCI-patiënt Alzheimer dementie gaat 
ontwikkelen sterk vergroot is ten opzichte van een negatief testresultaat. 
 

50 
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3) PET 
a. Fluorodeoxyglucose–positron-emission tomography (FDG-PET) 
In de systematische review van Smailagic (2015) varieerde de specificiteit en sensitiviteit 
van FDG-PET in de geïncludeerde studies om progressie naar AD te voorspellen 
respectievelijk tussen 29% en 100% en tussen 25% en 100%. Vanwege de variatie in 5 
afkappunten en metingen van FDG opname in de hersenregio’s werd geen gepoolde 
sensitiviteit en specificiteit berekend. In plaats daarvan werden schattingen gegeven van 
de sensitiviteit op gefixeerde waarden van de specificiteit van het model dat gefit werd 
om de gepoolde ROC-curve te maken. Op de mediane specificiteit van 82%, was de 
geschatte sensitiviteit voor het correct identificeren van patiënten die van MCI naar 10 
dementie converteren 76% (95% BI 53,8 tot 89,7). Dit staat gelijk aan een LR+ van 4,22 
en een LR- van 0,29. 
 
Figuur 3.6 
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 25 
Forest plot van studieresultaten F-FDG-PET voor voorspellen Alzheimer dementie (Smailagic, 2015) 

 
In de systematische review van Zhang (2012) varieerde de specificiteit en sensitiviteit 
van FDG-PET in de geïncludeerde studies om progressie naar AD te voorspellen 
respectievelijk tussen 47,4% en 100% en tussen 37,5% en 100%. De gepoolde 30 
specificiteit en sensitiviteit van FDG-PET om progressie naar Alzheimer dementie te 
voorspellen was respectievelijk 74% (95% BI 67 tot 80) en 77% (95% BI 66 tot 85). Dit 
staat gelijk aan een LR- van 0,31 en een LR+ van 2,96. Er was sprake van een hoge 
heterogeniteit tussen de studies voor sensitiviteit (I2=57,9%) en specificiteit (I2=84,7%). 
In de systematische review van Yuan (2009) waren de gepoolde specificiteit en 35 
sensitiviteit van FDG-PET respectievelijk 84,9% (95% BI 78,1 tot 90,3) en 88,8% (95% BI 
82,2 tot 93,6). De LR- was 0,15 (95% BI 0,05 tot 0,48) en de LR+ was 4,61 (95% BI 3,18 tot 
6,69). De heterogeniteit (I2) was 66,1% voor sensitiviteit en 57,4% voor specificiteit. In 
deze review bleek FDG-PET iets beter de progressie naar Alzheimer dementie te 
voorspellen dan SPECT en MRI. 40 
 
Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat FDG-PET als enkele test 
geen betrouwbare test is om MCI-patiënten te identificeren die mogelijk Alzheimer 
dementie gaan ontwikkelen. 
 45 
b. PIB-PET 
In de systematische review van Ma (2015) was de gepoolde specificiteit en sensitiviteit 
van PIB-PET om progressie naar Alzheimer dementie te voorspellen respectievelijk 
57,2% (95% BI 50,1 tot 64,2) en 94,7% (95% BI 89,8 tot 97,7). Dit staat gelijk aan een LR- 
van 0,09 en een LR+ van 2,21. Matige heterogeniteit tussen de geïncludeerde studies 50 
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werd gevonden voor specificiteit (I2=42,1%) door verschillende gebruikte afkappunten 
en verschillende follow-up duur (gemiddeld 19 tot 62 maanden). In een subgroep met 
een lange follow-upduur (>2 jaar) werd een gepoolde specificiteit van 72,4% (95% BI 
59,1 tot 83,3) en een gepoolde sensitiviteit van 95,5% (95% BI 84,5 tot 99,4) gevonden. 
Dit staat gelijk aan een LR- van 0,06 en een LR+ van 3,43. In een subgroep met een korte 5 
follow-upduur (1 tot 2 jaar) werd een gepoolde specificiteit van 51,0% (95% BI 42,6 tot 
59,5) en een gepoolde sensitiviteit van 94,4% (95% BI 88,2 tot 97,9) gevonden. Dit staat 
gelijk aan een LR- van 0,12 en een LR+ van 1,92. In de meta-analyse heeft PIB-PET een 
hele hoge sensitiviteit en een relatief lage specificiteit voor de vroege diagnose van AD 
bij patiënten met MCI. Geconcludeerd werd dat een langere follow-up duur de 10 
voorspellende waarde voor Alzheimer dementie kan versterken. 
 
Op basis van de lage LR- kan geconcludeerd worden dat, in geval van een negatief 
testresultaat na het meten van de PIB-PET, de waarschijnlijkheid dat een MCI-patiënt 
geen Alzheimer dementie gaat ontwikkelen sterk vergroot is ten opzichte van een 15 
positief testresultaat. 
 
In de literatuursearch werden geen relevante studies over PIB-PET gevonden na de 
searchdatum van Ma (februari 2014). 
 20 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat structurele MRI is met 2 niveau verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risico op bias bij patiëntenselectie en index test) en 
inconsistentie tussen studies (hoge mate van heterogeniteit door verschillen in follow-
up en criteria voor MCI en AD). 25 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat CSF is met 2 niveaus verlaagd gezien beperkingen 
in de onderzoeksopzet (risico op bias door grote heterogeniteit tussen studies en 
verschillende afkappunten) en onnauwkeurigheid van de uitkomsten (imprecisie door 
grote verschillen in betrouwbaarheidsintervallen van sensitiviteit en specificiteit, die 30 
overlappen niet). 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat FDG-PET is met 2 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risico op bias bij patiëntenselectie en 
referentiestandaard) en inconsistentie tussen studies (hoge mate van heterogeniteit 35 
door verschillen in follow-up en criteria voor MCI en AD). 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat PIB-PET is met 2 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risico op bias bij patiëntenselectie en 
referentiestandaard) en inconsistentie tussen studies (hoge mate van heterogeniteit 40 
door verschillen in follow-up en criteria voor MCI en AD). 
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Conclusies 

Laag  
GRADE 

Volumetrische structurele MRI maten, waaronder kwantitatieve bepaling 
van hippocampusatrofie, zijn als op zichzelf staande test onvoldoende 
betrouwbaar om de progressie naar Alzheimer dementie te voorspellen bij 
MCI-patiënten (op basis van LR- en LR+ miniem tot klein effect op posttest 
probability). Studies rapporteren echter sterk wisselende structurele maten 
en ook diverse combinaties van structurele maten, waardoor translatie 
naar de praktijk bemoeilijkt wordt. 
 
Bronnen (Yuan, 2009; Korolev, 2016; Moradi, 2015; Wilette, 2014; Yu, 2012; 
Spulber, 2013) 

 

Laag 
GRADE 

CSF biomarkers (amyloid beta42, totaal tau of gefosforyleerd tau eiwit) zijn 
als op zichzelf staande test niet voldoende betrouwbaar voor de 
identificatie van MCI-patiënten met hoog risico op progressie naar 
Alzheimer dementie. 
 
Bronnen (Ritchie, 2014) 

 

Laag 
GRADE 

De combinatie van CSF t-tau/ amyloid beta42 eiwit kan mogelijk een rol 
spelen bij het identificeren van progressie van MCI naar Alzheimer 
dementie (op basis van LR+ matig tot groot effect op posttest probability). 
Het aantal studies hiernaar is echter nog zeer beperkt. 
 
Bronnen (Ritchie, 2017) 

 

Laag 
GRADE 

FDG-PET analyse middels de visueel geïnterpreteerde FDG-PET is als op 
zichzelf staande test onvoldoende betrouwbaar om de progressie naar 
Alzheimer dementie te voorpellen bij MCI-patiënten (op basis van de LR- 
een matig tot klein effect en LR+ een klein effect op posttest probability). Er 
is grote heterogeniteit tussen studies naar FDG-PET, waarbij de 
diagnostische waarde erg varieert. 
 
Bronnen (Zhang, 2012; Yuan, 2009; Smailagic, 2015) 

 5 

Laag 
GRADE 

Gezien de lage LR- (matig tot groot effect op posttest probability) kan PIB-
PET een rol spelen bij het uitsluiten van progressie van MCI naar Alzheimer 
dementie.  
 
Bronnen (Ma, 2015) 

 
 
Overwegingen 
Uit de diverse meta-analyses en reviews lijkt het bepalen van biomarkers een wisselende 
diagnostische waarde te hebben in het voorspellen van de progressie van MCI naar 10 
Alzheimer dementie. Een kanttekening is dat de methodologische kwaliteit van de 
geïncludeerde studies vaak onvoldoende is, de studies uitgevoerd zijn bij een beperkt 
aantal MCI-patiënten, afkappunten vaak pas achteraf zijn bepaald en de follow-up van 
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de studies vaak te kort is. Ook is er grote heterogeniteit tussen de studies, wat de 
pooling van de data belemmert. 
 
Er zijn geen studies geïncludeerd naar visuele beoordeling van hippocampusatrofie 
(medial temporal atrophy, MTA), aangezien studies naar deze biomarker overwegend 5 
voor de zoekdatum van de literatuursearch gepubliceerd zijn, er geen recente 
systematische reviews verricht zijn naar MTA en de term MTA ook niet apart 
opgenomen was in de zoekstrategie. Een recent gepubliceerde niet-systematische 
review suggereert dat de MTA-score als op zichzelf staande test onvoldoende 
predictieve waarde heeft om progressie naar Alzheimer dementie te voorspellen in MCI 10 
patiënten (Ten Kate, 2017). Echter, vanuit praktisch oogpunt en beschikbaarheid is de 
MTA score te verkiezen boven volumetrische maten. Om toch een handvat te bieden is 
de studie van Ferreira (2015) van belang. Deze studie had tot doel de diagnostische en 
predictieve waarde van MTA te onderzoeken en de beste cut-off score te berekenen 
voor elke leeftijdscategorie. In de populatie zaten 480 MCI-patiënten waarvan 385 15 
stabiel waren na 1 jaar en 95 progressie vertoonden naar dementie. Een gemiddelde 
MTA score van 1.5 of hoger had een LR+ van 1,4 en een LR- van 0,54. Een gemiddelde 
MTA score van 2 of hoger had een LR+ van 1 en LR – van 0,88. Al met al lijkt dus ook 
MTA als geïsoleerde test niet goed in staat om progressie te voorspellen. 
 20 
Aanbevolen wordt om bij herziening van de richtlijn de visuele beoordeling van MTA op 
te nemen in de zoekstrategie, en dan vooral ook de predictieve waarde van de 
combinatie van deze maat met andere biomarkers te onderzoeken. 
 
Veiligheid 25 
CSF betreft een matig invasief onderzoek, PET gaat gepaard met zeer beperkte straling. 
In beide gevallen zijn de risico’s klein. De balans tussen voor- en nadelen zou in 
kosteneffectiveitsstudies verder onderzocht moeten worden. 
 
Beschikbaarheid 30 
De genoemde technieken zijn niet in alle centra voorhanden; dit geldt vooral voor 
amyloid PIB-PET dat in Nederland alleen in het VUmc en UMCG beschikbaar is. Inmiddels 
zijn er nieuwe 18F tracers voor amyloid PET onderzoek beschikbaar, welke de 
beschikbaarheid in centra aanmerkelijk vergroten, maar hier zijn nog geen studies of 
meta-analyses naar gedaan. 35 
 
Aanbevelingen op dit vlak zouden dus in de meerderheid van de Nederlandse centra 
opgevolgd kunnen worden en voor een verschuiving in het zorgaanbod kunnen zorgen. 
Dit geldt ook voor CSF analyse. Elke neuroloog doet een lumbale punctie en het 
materiaal kan eenvoudig verscheept worden naar een lab dat de analyse doet; er zijn 40 
twee labs in Nederland (Radboudumc en VUmc) gespecialiseerd in deze analyses.  
 
Een andere overweging is dat standard operating procedures voor zowel CSF analyse 
(cut-off values voor positiviteit) als voor de bepaling van structurele MRI maten 
(software die gebruikt wordt, referentiewaarden, cut-off values) niet beschikbaar zijn, 45 
en er dus waarschijnlijk grote variabiliteit is tussen centra in wat als normaal of 
abnormaal beschouwd wordt. Ook zullen lang niet alle centra beschikking hebben over 
analysemogelijkheden voor volumetrische MRI. 
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Toegevoegde waarde en kosteneffectiviteit 
Vrijwel geen van de geïncludeerde studies heeft de prognostische waarde van de 
gemeten biomarker afgezet tegen de classificatie op basis van eenvoudiger te bepalen 
markers, zoals leeftijd of neuropsychologisch onderzoek. Biomarkers zijn daarnaast ook 
nauwelijks met elkaar vergeleken in multivariate studies. Over het gebruik van 5 
combinaties van biomarkers is weinig bekend, hoewel dit veelbelovend lijkt. Uit studies 
blijkt het combineren van verschillende methodes de sensitiviteit en specificiteit voor 
het voorspellen van progressie naar Alzheimer dementie te verhogen (Korolev, 2016; 
Moradi, 2015; Willette, 2014; Prestia 2013; Prestia, 2015). Er is echter in de literatuur 
geen systematische search verricht naar de combinatie van methoden. Daarnaast rijst de 10 
vraag hoe omgegaan moet worden met conflicterende informatie van biomarkers 
(bijvoorbeeld als biomarker resultaten elkaar tegenspreken). Aanbevolen wordt om dit 
onderdeel verder uit te zoeken bij herziening van deze richtlijn. 
 
Daadwerkelijke predictiestudies op individueel niveau ontbreken vrijwel. Vrijwel alle 15 
studies betreffen retrospectieve analyses van stabiele versus converterende MCI-
patiënten. Studies definiëren over het algemeen niet eerst een specifieke cutoff waarde 
die vervolgens in een predictiemodel getest wordt. Dit belemmert de toepassing in 
andere settings. 
 20 
Voor zover bekend zijn er geen kosteneffectiviteitsstudies gedaan naar biomarkers (MRI, 
CSF, PET) voor het voorspellen van de progressie van MCI naar dementie. De kosten van 
biomarkers zijn erg verschillend, variërend van €200 tot €300 voor CSF onderzoek of MRI 
tot €1500 tot €2000 voor amyloid PET. Gezien de beperkte invloed van het toepassen 
van biomarkers op klinisch handelen, zal een kosteneffectiviteit studie waarschijnlijk 25 
negatief uitvallen voor alle drie de onderzoeken. Mogelijk zou dit in de toekomst kunnen 
veranderen wanneer betere behandelopties en preventieve maatregelen beschikbaar 
komen. 
 
Follow-up duur 30 
De geïncludeerde studies variëren sterk in follow-up duur, en de onderzochte 
biomarkers hebben waarschijnlijk wisselende predictieve waarde op kortere of langere 
termijn. De beschikbare evidence is echter te beperkt om hier een onderscheid in te 
maken. Een follow-up duur van minimaal 2 jaar wordt nodig geacht om iets te kunnen 
zeggen over predictieve waarde van biomarkers; veel gepubliceerde studies kennen een 35 
kortere follow-up duur. 
 
Leeftijd 
Bij een hogere leeftijd wordt de specificiteit kleiner, omdat leeftijdgerelateerde 
veranderingen in de hersenen en in de CSF toenemen met veroudering, hetgeen het 40 
contrast tussen ‘normaal’ en Alzheimer dementie verkleint (Mattsson, 2012). Daarom 
verdient het aanbeveling om extra terughoudend te zijn met het uitvoeren van 
biomarker-onderzoek op hoge leeftijd. 
 
 45 
Aanbevelingen 

Verricht niet standaard biomarker onderzoek (MRI, CSF of PET) bij MCI-patiënten met 
het doel om te voorspellen welke patiënten progressie naar dementie zullen vertonen, 
gezien de beperkte voorspellende waarde van de op zichzelf staande testen, het gebrek 
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aan kosteneffectiviteitsanalyses en het ontbreken van invloed op therapeutisch 
management. Routinematig inzetten wordt niet aanbevolen, m.u.v. de MRI die om 
andere redenen al een plaats in de evaluatie van een patiënt met dementie heeft. 

 

Indien de clinicus in gesprek met de patiënt zekerheid wil over het uitsluiten van de 
onderliggende ziekte van Alzheimer, voldoet op dit moment alleen een PIB-PET als 
biomarker. 
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Bijlagen bij module 3.3 
 
 
Kennislacunes 

• Het is onvoldoende onderzocht of een combinatie van biomarkers of biomarkers 5 
in combinatie met cognitieve maten bij patiënten met MCI tot een betere 
voorspelling van de progressie naar dementie leidt. 

• Het is onvoldoende onderzocht wat de predictieve waarde is van visuele 
beoordeling van medial temporal atrophy (MTA) in combinatie met andere 
biomarkers in de progressie van MCI naar Alzheimer dementie. 10 

• Het is onvoldoende onderzocht wat de predictieve waarde is van de combinatie 
van CSF t-tau (of p-tau)/ amyloid beta42 eiwit in de progressie van MCI naar 
Alzheimer dementie. 

 
 15 
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Evidence -tabellen 
Evidence table for systematic reviews of diagnostic test accuracy studies 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 
 

Index test 
(test of interest)  

Reference test  
 

Follow-up Outcome measures 
and effect size 

Comments 

Ma, 2015 
  
 

SR and meta-
analysis  
 
Literature search 
up to February 
2014 
 
A: Jack, 2010 
B: Wolk, 2009 
C: Villemange, 
2011 
D: Koivunen, 
2011 
E: 
Ossenkoppele, 
2013 
F: Hatashita, 
2013 
G: Okello, 2009 
H: Forsberg, 
2010 
I: Ossenkoppele, 
2012 
J: Grimmer, 
2013 
K: Kemppainen, 
2014 
 
Study design:  
longitudinal 
cohort studies  
 
Setting (and 

Inclusion criteria SR: 
- Longitudinal cohort study 

with amyloid imaging results 
at baseline, clinical outcome 
at follow-up (≥10 
participants) 

- MCI: (revised) Petersen 
criteria or core clinical 
criteria 

- No use acetylcholinesterase 
inhibitors or other 
neuropsychopathic 
medications during follow-
up 

- Ad: NINCDS-ADRDA criteria, 
DSM or ICD 

- PET-imaging at baseline 
- Follow-up ≥12 months 
 
11 studies included 
 
Important patient 
characteristics: 
Number of patients; 
characteristics important to 
the research question; for 
example, age, sex, bmi, ... 
A: 53 patients, 75 yr 
B: 26 patients, 70.2±8.8 yr 
C: 67 patients, 73.4±8.5 yr 
D: 29 patients, 26.9±1.6 yr 
E: 30 patients, 64±9 yr 
F: 68 patients, 50-90 yr 

C-PIB-PET 
positive or negative at 
baseline 
 
Cut-off point(s): 
A: Mean neocortical 
(ROI)DVR >1.5 
B: DVR,SUVR or ROI> 
upper-inner fence of the 
control 
C: Neocortical SUVR>1.5 
D: Not specified 
analytical 
approach of ROI to-
cerebellar 
ratio > 1.5 
E: not reported (visual 
interpretation) 
F: Mean neocortical 
(ROI)DVR>1.49(visual 
interpretation) 
G: RATIO≥2 SD greater 
than the control mean 
in all 6 ROI (visual 
interpretation) 
H: Not specified 
analytical approach of 
ROI to-cerebellar ratio 
>1.6 
I: not reported (visual 
interpretation) 
J: Not specified 
analytical 

Conversion to 
Alzheimer disease 
A, B, C, F, G, H, I, J, 
K: NINCDS-ADRDA 
D: DSMIV criteria 
E: Not described 
 
Prevalence (%) 
A: 34.0 
B: 21.7 
C: 47.7 
D: 58.6 
E: 50.0 
F: 44.1 
G: 48.4 
H: 33.3 
I: 33.3 
J: 32.2 
K: 90.0 
 
 
No complete 
outcome data: N 
(%) 
A: 0 
B: 3 (12) 
C: 2 (3) 
D: 0 
E: 18 (60) 
F: 0 
G: 0 
H: 0 
I: 3 (20%) 

Duration of 
follow-up, 
mean 
(months): 
A: 20.4 
(median) 
B: 21.2±16.0 
C: 20.0±3.0 
D, E: NA 
F: 19.2±7.1 
G: 27.5±1.5 
H: 33.3±19.3 
I: 30.0±6.0 
J: 31.2±7.8 
K: 62.4±4.0 

Alzheimer disease 
sensitivity / 
specificity (%) 
A: 0.83/0.46 
B: 1.00/0.56 
C: 0.94/0.58 
D: 0.94/0.58 
E: 1.00/0.83 
F: 0.97/0.42 
G: 0.93/0.88  
H: 1.00/0.71 
I: 1.00/0.88 
J: 1.00/0.58 
K: 0.89/1.00 
 
C-PIB-PET 
(positive/negative) 
Pooled results total 
group 
Sensitivity: 94.7% 
[95% CI 89.8 to 97.7] 
Specificity: 57.2% 
[95% CI 50.1 to 64.2] 
LR+: 2.08 [95% CI 
1.71-2.55] 
LR-: 0.15 [95% CI 
0.08-0.26] 
Diagnostic accuracy: 
73.3% 
AUC: 0.88 ± SE 0.03 
Heterogeneity 
specificity (I2): 42.1%  
 

C-PIB-PET = C-Pittsburgh 
compound B positron emission 
tomography 
DVR = distribution volume 
ratio 
ROI = regions of interests 
SUVR = standardised uptake 
value ratio 
 
In the total group meta-
regression to explore potential 
sources of heterogeneity was 
not performed because the 
available data for most 
covariates were insufficient for 
conducting this analysis. 
 
The data in the follow-up 
subgroups had almost no 
heterogeneity. Duration of 
follow-up probably major 
cause of presence of 
heterogeneity. 
 
All the included studies were 
also included in the SR’s of 
Zhang (2012 and 2014) 
 
Author’s conclusion 
Prolongation of the follow-up 
duration tended to yield 
greater accuracy of 11C-PIB-
PET for predicting 
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Country):  
A: Mixed (USA) 
B: tertiary (USA) 
C: outpatients 
(Australia) 
D: outpatients 
(Finland) 
E: outpatients 
(NL) 
F: outpatients 
(Japan) 
G: inpatients 
(UK/Finland) 
H: outpatients 
(Sweden) 
I: NA (NL) 
J: outpatients 
(Germany) 
K: secondary 
care (Finland) 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Not reported 

G: 31 patients, 69.4±7.9 yr  
H: 21 patients, 12.7±3.1 yr 
I: 15 patients, 67±7 yr 
J: 28 patients, 67.9±7.4 yr 
K: 10 patients, 70.4±5.7 yr 

approach of ROI to-
cerebellar 
vermis ratio of 1.4 
K: Not specified 
analytical 
approach of ROI to-
cerebellar 
ratio and SUVR of 1.5  

J: 0 
K: 0 
 
Reasons for 
incomplete 
outcome data not 
described 

Pooled results short-
term follow-up 
subgroup 
Sensitivity: 94.4% 
[95% CI 88.2 to 97.9] 
Specificity: 51.0% 
[95% CI 42.6 to 59.5] 
LR+: 1.83 [95% CI 
1.54-2.18] 
LR-: 0.16 [95% CI 
0.08-0.34] 
Diagnostic accuracy: 
69.6% 
AUC: 0.88 ± SE 0.03 
 
Pooled results long-
term follow-up 
subgroup 
Sensitivity: 95.5% 
[95% CI 84.5 to 99.4] 
Specificity: 72.4% 
[95% CI 59.1 to 83.3] 
LR+: 2.90 [95% CI 
1.97-4.27] 
LR-: 0.12 [95% CI 
0.05-0.32] 
Diagnostic accuracy: 
82.4% 
AUC: 0.93 ± SE 0.03 

the progression from MCI to 
AD. 

Smailagic, 
2015 

SR  
 
Literature search 
up to January 
2013 
 
A: Anchisi, 2005 
B: Arnaiz, 2001 

Inclusion criteria SR: 
- Longitudinal cohort studies, 

case-control studies if they 
incorporate a delayed 
verification design.  

- Petersen or revised 
Petersen criteria or CDR 
scale as diagnostic criteria 

FDG-PET 
Cut-off values 
A: Optimised threshold  
identified by ROC 
(1.138) 
B: not prespecified 
C: not prespecified 
D: not prespecified 

Conversion to 
Alzheimer disease 
dementia  
A: NINCDS-ADRDA  
B: NINCDS-ADRDA  
C: NINCDS-ADRDA; 
ICD-10  
D: NINCDS-ADRDA  

Endpoint of 
follow-up: 
A: 12 months  
B: 36.5 
months 
C: 3 yr 
D: 18 months 
E: 37 months 

Alzheimer disease 
sensitivity / 
specificity (%) 
A: 0.93/0.82 
B: 0.67/0.82 
C: 0.70/0.70 
D: 1.00/1.00 
E: 0.92/0.15 

Due to variation in thresholds, 
summary sensitivity and 
specificity were not estimated. 
Estimates of sensitivity at fixed 
values of specificity were 
derived. 
 
Author’s conclusion 
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C: Berent, 1999 
D: Chételat, 
2003 
E: Clerici, 2009 
F: Drzezga, 2005 
G: Fellgiebel, 
2007 
H: Galuzzi, 2010 
I: Herholz, 2011 
J: Mosconi, 2004 
K: Nobili, 2008 
L: Ossenkoppele 
2012a 
M: 
Ossenkoppele 
2012b 
N: Pardo, 2010 
 
Study design: 
cohort 
[prospective / 
retrospective] 
 
Setting and 
Country: 
A: outpatients, 
Germany 
B: geriatric 
hospital, 
Sweden 
C: cognitive 
disorder clinic, 
USA 
D: memory 
clinic, Sweden 
E: department of 
neurology, Italy 

for MCI 
 

Exclusion criteria SR: 
Involve people with MCI 
possibly caused by current 
use or history of 
alcohol/drug abuse; Central 
Nervous System trauma, 
tumour or infection other 
neurological conditions  
 

14 studies included in meta-
analysis 
 
N, mean age, sex 
A: 67 patients, 67.7±8.3 yr, 
37% male  
B: 20 patients, 64.9±8.3 yr 
(converters), 60.1±8.4 yr 
(stable), 55% male  
C: 20 patients, 70.2±5.5 yr, 
35% male  
D: 17 patients, 69.9±6.7 yr, 
47% male  
E: 30 patients, 74.9±7.6 yr, 
67% male  
F: 30 patients, 70±8 yr, 47% 
male  
G: 16 patients, 68.6±7.9 yr, 
56% male  
H: 38 patients 
I: 94 patients, 75±7.6 yr, 70% 
male 
J: 37 patients, 69±4 yr, 46% 
male  
K: 36 patients, 77.3±4.8 yr, 
36% male 

E: <100 voxel 
F: >1.64 
G: decrease of cerebral 
glucose metabolism in 
≥1 brain regions 
H: t sum > 11.090 
I: t sum > 11.090 
J: not reported 
L: not reported 
M: not reported 
N: not prespecified 

E: NINCDS-ADRDA + 
DSM-IV  
F: NINCDS-ADRDA 
G: CDR=1 
H: NINCDS-ADRDA  
I: clinical dementia 
rating (not 
specified) and 
ADAS-cog 
J: NINCDS-ADRDA  
K: NINCDS-ADRDA + 
DSM-IV 
L: NINCDS-ADRDA 
M: NINCDS-ADRDA 
N: not reported 

F: 15 months 
G: 19.6±9 
months 
H: 26.5±16 
months 
I: 24 months 
J: 12.1±0.6 
months 
K: 21.1±10.9 
months 
L: range 2-4 yr 
M: 2 yr 
N: 3 yr 

F: 0.92/0.89 
G: 1.00/0.75  
H: 0.79/0.29 
I: 0.57/0.67 
J: 0.38/0.97 
K: 0.82/0.91 
L: 0.75/0.88 
M: 0.83/1.00 
N: 0.25/0.60 
 
T-tau 
Sensitivity / 
specificity (%) 
A: 0.56/0.87 
F: 0.90/0.48 
G: 0.51/0.88 
I: 0.83/0.50 
K: 0.73/0.69 
L: 0.81/0.72 
N: 0.71/0.77 
 
P-tau/amyloid beta 
Sensitivity / 
specificity (%) 
G: 0.96/0.75 
J: 0.80/0.33 
K: 0.82/0.65 
M: 0.81/0.95 
N: 0.80/0.60 
 
Median specificity: 
72% 
Estimated sensitivity 
77% (95% CI 67 to 
85) 
LR+ 2.72 (95% CIU 
2.43 to 3.04) 

Given the considerable 
variability of specificity values 
and lack of defined thresholds 
for determination of test 
positivity in the included 
studies, the current evidence 
does not support the routine 
use of F-FDG-PETscans in 
clinical practice in people with 
MCI. 
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F: research unit, 
Germany 
G: outpatients, 
Sweden 
H: memory 
clinic, Italy 
I: medical 
centres, USA 
and Canada  
J: not reported 
K: outpatients, 
country not 
reported 
L: not reported 
M: outpatients 
memory clinic, 
Netherlands 
N: memory loss 
clinic, USA 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Not reported 

L: 12 patients, 67±7 yr, 60% 
male 
M: 30 patients, 64±9 yr, 77% 
male 
N: 19 patients, 80 yr  

LR- 0.32 (95% CI 0.22 
to 0.47) 

Ritchie, 
2017 

SR  
 
Literature search 
up to January 
2013 
 
A: Amlien, 2013 
B: Buchhave, 
2012 
C: Eckerstrom, 
2010 
D: Fellgiebel, 

Inclusion criteria SR: 
- Cohort studies, 

retrospectively/ 
prospectively 

- Baseline CSF or plasma Aß 
level 

- Cognitive decline but no 
dementia at baseline: 
Petersen criteria or 
Matthews 2008 
 

Exclusion criteria SR: 

CSF amyloid beta42 
Threshold p-tau 
D: 50 pg/mL, not 
prespecified 
F: <6.5 pg/mL 
G: >60 pg/mL 
H: >70 pg.L 
J: <70 pg/mL 
L: >39 pg.mL 
N: >51 pg/mL 
 
Threshold t-tau 

Conversion to 
Alzheimer disease 
dementia  
A: ? 
B: NINCDS-ADRDA + 
DSM-III-R 
C: NINCDS-ADRDA 
criteria; Lund 
andManchester 
criteria; Erkinjunitti 
criteria 
D: CDR 

Endpoint of 
follow-up: 
A: 2.6.0±0.54 
yr  
B: 9.2 yr 
C: 2 yr 
D: 19.6±9.0 
months 
E: 24.0.0±9.7 
months 
F: 8.4±95.1 
months 

Alzheimer disease 
dementia  
P-tau 
Sensitivity / 
specificity (%) 
D: 1.00/0.33 
G: 0.68/0.86 
J: 0.40/0.22 
K: 0.82/0.58 
L: 0.67/0.86 
N: 0.88/0.37 
 

Due to variation in thresholds, 
summary sensitivity and 
specificity were not estimated. 
Estimates of sensitivity at fixed 
values of specificity were 
derived. 
 
Author’s conclusion 
CSF tests appear to have better 
sensitivity than specificity and 
therefore might have greater 
utility in ruling out Alzheimer’s 
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2007 
E: Galluzzi, 2010 
F: Hampel, 2004 
G: Hansson, 
2006 
H: Herukka, 
2007 
I: Kester, 2011 
J: Koivunen, 
2008 
K: Monge-
Argiles, 2011 
L: Palmqvist, 
2012 
M: Parnetti, 
2012 
N: Visser, 2009 
O: Vos, 2013 
 
Study design: 
cohort 
[prospective / 
retrospective] 
 
Setting and 
Country: 
A: memory 
clinic, Norway 
B: outpatients, 
Sweden 
C: University, 
Sweden 
D: memory 
clinic, Sweden 
E: outpatients, 
Italy 
F: outpatients, 

- Populations with cognitive 
decline no demented  

- Genetic cause demented 
patients with psychiatric, 
neurological, metabolic, 
immunological, hormonal 
or cerebrovascular 
disorders 
 

14 studies included 
 
N, mean age, sex 
A: 39 patients, 45-77 yr, 51% 
male  
B: 134 patients, 61.9 (stable), 
73.9 (converters) yr, 45% male 
C: 42 patients, 67.9 (stable), 
69.3 (converters) yr, 43% male 
D: 16 patients, 68.6 yr, 56% 
male 
E: 90 patients, 72.1 yr, 51% 
male 
F: 52 patients, 68 yr, 45% 
male 
G: 137 patients, 65 yr, 42% 
male 
H: 79 patients, 70.6 yr, 42% 
male 
I: 153 patients, 67±9 yr, 39% 
male 
J: 15 patients, 71.1±7.2 yr, 
60% male 
K: 37 patients, 73.4±6.6 yr, 
35% male 
L: 133 patients, N: 168 
patients, 52% male 
M: 90 patients, 73% male 

A: 300 ng/L (age <50 yr); 
450 ng/L (age 50-69 yr); 
500 ng/L (age >70 yr) 
C: 500 ng/L, not 
prespecified 
E: >450 ng/L (age 51-70 
yr); >500 ng/L (age 71-
93 yr) 
F: >350 pg/mL 
G: >350 pg/mL 
H: >400 pg/mL 
I: >356 pg/mL 
J: >400 pg/mL 
L: >87 pg/mL 
 
Threshold p-
tau/amyloid beta 
B: not pre-specified 
F >60 pg/mL 
G: <6.5 pg/mL 
J: <6.5 pg/mL 
M: 1074 
N: 9.92 

E: NINCDS-ADRDA 
F: NINCDS-ADRDA + 
DSM-IV 
G: NINCDS-ADRDA 
+ DSM-III-R 
H: NINCDS-ADRDA + 
DSM-IV-R 
I: NINCDS-ADRDA 
J: NINCDS-ADRDA + 
DSM-IV 
M: NINCDS-ADRDA 
K: NINCDS-ADRDA 
L: NINCDS-ADRDA 
M: NINCDS-ADRDA 
N: NINCDS-ADRDA 
+ DSM-IV 
O: NINCDS-ADRDA 
+ DSM-IV 
 
Prevalence (%) 
B: 54% 
C: 50% 
D: 25% 
E: 43.% 
F: 56% 
G: 43% 
G: 50% 
H: 20% 
J: 33% 
K: 30% 
L: 9% 
M: 39% 
N: 
O: 43% 

G: 5.2 yr 
H: 4.56±3.09 
yr (stable); 
3.52±1.95 yr 
(converters) 
I: median 18 
months 
J: 2 yr 
K: 6 months 
L: 5.9 yr 
M: 12 months 
N: 1-3 yr 
O: 2.5 yr 

T-tau 
Sensitivity / 
specificity (%) 
A: 0.56/0.87 
F: 0.90/0.48 
G: 0.51/0.88 
I: 0.83/0.50 
K: 0.73/0.69 
L: 0.81/0.72 
N: 0.71/0.77 
 
P-tau/amyloid beta 
Sensitivity / 
specificity (%) 
G: 0.96/0.75 
J: 0.80/0.33 
K: 0.82/0.65 
M: 0.81/0.95 
N: 0.80/0.60 
 
Median specificity: 
72% 
Estimated sensitivity 
77% (95% CI 67 to 
85) 
LR+ 2.72 (95% CIU 
2.43 to 3.04) 
LR- 0.32 (95% CI 0.22 
to 0.47) 

disease as the aetiology to the 
individual’s evident cognitive 
impairment, as opposed 
to ruling it in. 
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Sweden 
G: outpatients, 
Sweden 
H:  
inpatients, 
Finland 
I: outpatients, 
NL  
J: Finland 
K: outpatients, 
Spain 
L: outpatients, 
Greece 
M: memory 
clinic, Italy 
N: European 
multicentre 
memory clinic 
O: European 
multicentre 
memory clinic 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Not reported 

O: 625 patients, 70.7±7.6 yr, 
43% male  

Ritchie, 
2014 

SR  
 
Literature search 
up to December 
2012 
 
A: Galluzzi, 2010 
B: Bjerke, 2009 
C: Zetterberg, 
2003 

Inclusion criteria SR: 
- Cohort studies, 

retrospectively/ 
prospectively 

- Baseline CSF or plasma Aß 
level 

- Cognitive decline but no 
dementia at baseline: 
Petersen criteria or 
Matthews 2008 

CSF amyloid beta42 
Thresholds CSF Aß42  
A: <500 pg/ml 
B: 512 ng/l 
C: <532 ng/L 
D: <679 ng/l 
E: 741 pg/ml 
F: 0.64 ng/ml 
G: 82 pM 
H: 500 pg/l 

Conversion to 
Alzheimer disease 
dementia  
A: NINCDS-ADRDA 
B: NINCDS-ADRDA + 
ICD-10 
C: DSM-IV 
D: NINCDS-ADRDA 
+ DSM-IV 
E: NINCDS-ADRDA 

Endpoint of 
follow-up: 
A: 24.0±9.7 
months 
B: 4 yr 
C: 20±10 
months 
D: 8.4±5.1 
months 
E: 4 yr 

Alzheimer disease 
dementia  
Sensitivity / 
specificity (%) 
A: 0.82/0.60 
B: 0.90/0.70 
C: 0.68/0.61 
D: 0.83/0.57 
E: 0.74/0.89 
F: 0.93/0.53 

Due to variation in thresholds, 
summary sensitivity and 
specificity were not estimated. 
Estimates of sensitivity at fixed 
values of specificity were 
derived. 
 
Author’s conclusion 
measure of abnormally low 
CSF Aß levels has very little 
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D: Hampel, 2004 
E: Chiasserini, 
2010 
F: Hansson, 
2007 
G: Blom, 2009 
H: Parnetti, 2006 
I: Shaw, 2009 
J: Hertze, 2010 
K: Monge-
Argiles, 2011 
L: Papaliagkas, 
2009 
M: Kester, 2011 
N: Vos, 2013 
 
Study design: 
cohort, case-
control  
[prospective / 
retrospective] 
 
Setting and 
Country: 
A: outpatients, 
Italy 
B: outpatients, 
Sweden 
C: outpatients, 
Sweden 
D: inpatients, 
Sweden 
E: outpatients, 
Italy 
F: outpatients, 
Sweden 
G: outpatients, 

 
Exclusion criteria SR: 
- Populations with cognitive 

decline no demented  
- Genetic cause demented 

patients with psychiatric, 
neurological, metabolic, 
immunological, hormonal 
or cerebrovascular 
disorders 
 

14 studies included 
 
N, mean age, sex 
A: 90 patients, 72.1 yr, 41% 
male  
B: 174 patients, 66.8 yr, 39% 
male 
C: 53 patients, 50-83 yr, sex 
not reported 
D: 52 patients, 72.6 yr, 46% 
male 
E: 41 patients, 65.4 yr, 49% 
male 
F: 137 patients, 65 yr, 42% 
male 
G: 58 patients, 62.9 yr, 48% 
male 
H: 55 patients, age/sex not 
reported 
I: 200 patients, 75 yr, 66\5 
male 
J: 166 patients, 72 yr, 39% 
male 
K: 37 patients, 73.4±6.6 yr, 
35% male 
L: 53 patients, 67.2 yr, 42% 

I: 192 pg/ml 
J: 209 pg/ml 
K: 320 pg/ml 
L: 472 pg/ml 
M: <495 pg/ml 
N: <500 pg/ml  

F: NINCDS-ADRDA + 
DSM-IV 
G: NINCDS-ADRDA 
H: NINCDS-ADRDA 
I: NINCDS-ADRDA 
J: NINCDS-ADRDA + 
DSM-III-R 
K: NINCDS-ADRDA 
L: not defined 
M: NINCDS-ADRDA 
N: NINCDS-ADRDA 
+ DSM-IV 
 
Prevalence (%) 
A: 43% 
B: 25% 
C: 42% 
D: 56% 
E: 56% 
F: 43% 
G: 50% 
H: 20% 
I: 19% 
J: 33% 
K: 30% 
L: 9% 
M: 39% 
N: 43% 
 
No complete 
outcome data 
available, N (%) 
A: 26 (29) 
B: 12 (7) 
C, D, E, H, K, L: 0 
F: 3 (2) 
G: 30 (52) 

F: 5.2 yr 
G: 5.6±2.7 yr 
H: 12 months 
I: 12 months 
J: 4.7 yr 
K: 6 months 
L: 11 months 
M: median 18 
months 
N: 2.5 yr 

G: 0.64/0.36 
H: 0.36/0.91 
I: 0.86/0.29 
J: 0.90/0.69 
K: 0.82/0.62 
L: 1.00/0.77 
M: 0.76/0.72 
N: 0.68/0.67 
 
Median specificity: 
64% 
Estimated sensitivity 
81% (95% CI 72 to 
87) 
LR+ 2.22 (95% CIU 
2.00 to 2.47) 
LR- 0.31 (95% CI 0.21 
to 0.48) 

diagnostic benefit with 
likelihood ratios suggesting 
only marginal clinical utility. 
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Sweden 
H: memory 
clinic, Italy 
I: mixed setting, 
USA 
J: outpatients, 
Sweden 
K: outpatients, 
Spain 
L: outpatients, 
Greece 
M: outpatients, 
NL 
N: European 
multicentre 
memory clinic 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Not reported 

male 
M: 153 patients, 67±9 yr, 39% 
male 
N: 625 patients, 70.7±7.6 yr, 
43% male  

I: 4 (2) 
J: 7 (4) 
M: 53 (35) 
N: 17 (8) 
 
Reasons for 
incomplete data 
not described for G, 
I, M 

Zhang, 
2012 
  
 
 

SR and meta-
analysis 
 
Literature search 
up to January 
2011 
 
A: Landau, 2010 
B: Nobili, 2008 
C: Anchisi, 2005 
D: Arnáiz, 2001 
E: Mosconi, 
2004 
F: Chételat, 2003 
G: Drzega, 2005 

Inclusion criteria SR: 
- English, primary data, peer-

reviewed 
- Absolute nr of patients 

reported 
- >15 patients 
- MCI at baseline (not 

healthy or cognitively 
impaired) 

- Diagnosis of AD with 
NINCDS-ARDRA or DSM -IV 

- MCI diagnosis by Petersen 
criteria 

- Longitudinal assessment 
studies 

FDG-PET 
Cut-off values 
A: Optimised threshold  
identified by ROC 
analyses on target VOIs 
B: NA 
C: rCGM-r of 
temporoparietal and 
posterior cingulate < 
1.3–8 
D: Optimised threshold 
identified by logistic 
regression on ROIs 
E: Logistic regression 
analyses on ROI 

Conversion to 
Alzheimer disease 
Diagnosis according 
to NINCDS-ARDRA 
and DSM -IV criteria 
(not specified per 
study) 
 
Prevalence AD (%) 
A: 60% 
B: 33% 
C: 29% 
D: 45% 
E: 22% 
F: 41% 

Endpoint of 
follow-up: 
A: 1.9±0.4 yr 
B: 21.1±10.9 
months 
C: 12 months 
(range 12-27) 
D: 36.8 
months (range 
10-75) 
E: 12.1±0.6 
months 
F: 18 months 
G: 16±2 
months 

Alzheimer disease  
Sensitivity (95% CI)  
A: 0.75% (0.55 to 
0.89)  
B: 0.82% (0.48 to 
0.98) 
C: 0.93% (0.66 to 
1.00) 
D: 0.67% (0.30 to 
0.93) 
E: 0.38% (0.09 to 
0.76) 
F: not reported 
G: 0.92% (0.62 to 
1.00) 

C-PIB-PET also in meta-
analysis, but exactly the same 
studies were included as in SR 
of Ma et al (2015) 
 
Author’s conclusion 
Studies had high heterogeneity 
and funnel plot suggested a 
publication bias. The diagnostic 
accuracy for FDG-PET suggests 
that it is a potentially valuable 
technique for prediction 
of progression in patients with 
MCI.  
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Study design, 
setting and 
country: not 
reported 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Not reported 

- Grouped in amyloid 
positive and negative 

- Follow-up≥12 and <36 
months 

- AD not mixed with other 
dementia types 

 
 
7 studies included for FDG-PET 
 
N, mean age, sex 
A: 85 patients, 78.1±7.4 yr, 
66% male  
B: 33 patients, 75.5±5.3 yr, 
39% male 
C: 48 patients, 66.8±8.3 yr, 
52% male 
D: 20 patients, 62.3±8.5 yr, 
60% male 
E: 37 patients, 67.1±7.7 yr, 
46% male 
F: 17 patients, 69.9±6.7 yr, 
47% male 
G: 30 patients, 70.4±7.8 yr, 
47% male 

F: rCGM-r <80% of 
whole brain mean of 
control subjects 
G: Hypometabolism in 
at 
least unilateral 
temporoparietal areas 
compared with control  

G: 40% 
 
Numbers of 
patients with 
incomplete data 
and reasons were 
not reported  
 

  
Specificity (95% CI) 
A: 0.47% (0.55 to 
0.89)  
B: 0.73% (0.48 to 
0.98) 
C: 0.82% (0.66 to 
1.00) 
D: 0.82% (0.30 to 
0.93) 
E: 0.97% (0.09 to 
0.76) 
F: 1.00 (0.69 to 1.00) 
G: 0.89% (0.62 to 
1.00) 
 
Pooled estimates 
(95% CI) 
Sensitivity: 77% (66 
to 85) 
Specificity: 74% (67 
to 80) 
LR+: 4.16 (1.93 to 
8.97) 
LR-: 0.32 (0.16-0.61) 
Heterogeneity I2 
sensitivity-
specificity: 53.4% 
and 84.7% 

Ferreira, 
2011 

SR and meta- 
analysis  
 
Literature search 
up to September 
2009 
 
A: Bozzali, 2006 

Inclusion criteria SR: 
- Performed baseline 

structural brain MRI of 
normal subjects or MCI 
patients 

- Followed subjects to 
determine which of them 
converted to AD 

Structural brain MRI 
Thresholds not reported 
 

Conversion to 
Alzheimer disease 
dementia  
Criteria not 
reported 
 
Prevalence (%) 
Not reported 

Endpoint of 
follow-up: 
A: 24 months 
B: 18 months 
C: 36 months 
D: 12 months 
E: 27 months 
F: 18/36 

No diagnostic 
accuracy data 

No quality assessment of 
included studies 
 
Using the method of Activation 
Likelihood Estimation, 
coordinates from the six 
longitudinal VBM studies that 
enrolled subjects with 
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B: Chetelat, 
2005 
C: Karas, 2008 
D: Risacher, 
2009 
E: Waragi, 2009 
F: Whitwell, 
2008 
 
Study design: 
not reported 
 
Setting and 
Country: Not 
reported 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Not reported 

- Compared baseline MBRI 
of normal or MCI subjects 
who converted to AD with 
baseline MRI of non-
converters 

- Performed whole-brain 
analyses 

- VBM protocol of Ashburner 
and Friston or Good. 
 

6 studies included in the meta-
analysis 
 
N, mean age, sex: 
A: 22 patients, converters 
71.8 yr, nonconverters 71.4 
yr, 45% male 
B: 18 patients, converters 
71.8 yr, nonconverters 71.4 yr 
39% male 
C: 24 patients, converters 72.2 
yr, nonconverters 72.4 yr, 
25% male 
D: 339 patients, converters 
74.3 yr, nonconverters 75.1 
yr, 463% male 
E: 13 patients, converters 80.2 
yr, nonconverters 77.6 yr 
454% male 
F: 63 patients, converters 79.2 
yr, nonconverters 80.0 yr 43% 
male 

 
Incomplete 
outcome data not 
reported.  

months 
 

amnestic MCI (aMCI) at 
baseline were analysed. No 
diagnostic accuracy data 
reported. 
 
Author conclusion: left medial 
temporal lobe atrophy is the 
most consistent 
neurostructural biomarker to 
predict conversion from aMCI 
to AD 

Yuan, 
2009 

SR and meta-
regression 
analysis  
 
Literature search 

Inclusion criteria SR: 
- Cognitively impaired at 

baseline (not health or 
demented) 

- Retrospective longitudinal 

Structural MRI 
Thresholds magnetic 
strength 
G, J, P: NA 
H, I, K, L, M, N, O: 1.5  

Conversion to 
Alzheimer disease 
dementia  
Study criteria for 
AD not reported 

Endpoint of 
follow-up: 
A: 18 months 
B: 12 months 
C: 36.8 

FDG-PET 
(positive/negative) 
Pooled estimates 
(95% CI) 
Sensitivity: 88.8% 

Patients diagnosed with 
synonyms of MCI were 
included as having MCI. 
Criteria for MCI and AD not 
reported. 



73 
Conceptrichtlijn Addendum MCI bij de richtlijn dementie 
Commentaarfase 8 december 2017 

up to April 2008 
 
A: Chételat, 
2003 
B: Anchisi, 2005 
C: Arnaiz, 2001 
D: Mosconi, 
2004 
E: Drzezga, 2005 
F: Silverman, 
2003 
G: Galton, 2005 
H: Convit, 2000 
I: Devanand, 
2007 
J: Geroldi, 2006 
K: Visser, 1999 
L: Korf, 2004 
M: Visser, 2002 
N: Dickerson, 
2001 
O: Teipel, 2007 
P: Killiany, 2000 
 
Study design: 
Retrospective 
cohort studies 
 
Setting and 
Country: Not 
reported 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Not reported 

studies 
- Clinical diagnosis or 

histopathologic diagnosis 
used as reference 
 

Exclusion criteria SR: 
- Studies with results of 

different diagnostic 
method that could not be 
separated  

 
24 studies included (6 FDG-
PET, 10 MRI, 8 SPECT) 
 
N, mean age, sex: 
A: 17 patients, 69.9 yr, 47% 
male 
B: 48 patients, 67.7 yr, 51% 
male 
C: 20 patients, 62.7 yr, 60% 
male 
D: 37 patients, 67.1 yr, 46% 
male 
E: 30 patients, 70.4 yr, 47% 
male 
F: 128 patients, 66 yr, 49% 
male 
G: 29 patients, 63.7 yr, 48% 
male 
H: 46 patients, 74.0 yr, 48% 
male 
I: 114 patients, 66.8 yr, 44% 
male 
J: 52 patients, 70 yr, 44% male 
K: 13 patients, 78.8 yr, 30% 
male 
L: 75 patients, 62.9 yr, 40% 

 F: change in MMSE 
score 
J, L: AD and other 
types of dementia 
 
Prevalence (%) 
A: 41% 
B: 29% 
C: 55% 
D: 22% 
E: 40% 
F: 64% 
G: 38% 
H: 30% 
I: 27% 
J: 21% 
K: 27% 
L: 49% 
M: 27% 
N: 52% 
O: 32% 
P: 24% 
 
Incomplete 
outcome data not 
reported.  

months 
D: 12.0 
months 
E: 15 months 
F: 34.8 
months 
G: 24.2 
months 
H: 38.4 
months 
I: 60 months 
J: 15.4 months 
K: 36 months 
L: 34 months 
M: 22.8 
months 
N: 15 months 
O: 27 months 
P: 36 months 

(82.2-93.6) 
Specificity: 84.9% 
(78.1-90.3) 
LR+: 4.61 (3.18-6.69) 
LR-: 0.15 (0.05-0.48) 
OR: 40.15 (18.53-
6.97) 
Heterogeneity I2 
sensitivity-
specificity: 66.1% 
and 57.4% 
 
MRI 
(positive/negative) 
Pooled estimates 
(95% CI) 
Sensitivity: 72.8% 
(65.1-79.6) 
Specificity: 81.0% 
(76.3-85.1) 
LR+: 3.47 (2.62-4.60) 
LR-: 0.37 (0.29-0.48) 
OR: 10.58 (6.58-
17.02) 
Heterogeneity I2 
sensitivity-
specificity: <0.1% 
and 39.8% 

 
Separate analyses diagnostic 
value not reported  
 
Subgroup analyses performed 
for diagnosis at baseline (MCI-
synonyms MCI) and end point 
(AD-dementia including AD) 
analyses  
 
Author conclusion: 
FDG-PET performs slightly 
better than SPECT and 
structural MR imaging in the 
prediction of conversion to AD 
in patients with MCI 
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male 
M: 26 patients, 64.9 yr, 58% 
male 
N: 23 patients, 68.6 yr, 68% 
male 
O: 22 patients, 69.7 yr, 46% 
male  
P: 79 patients, 72 yr, 40% 
male 

 
 
Evidence table for diagnostic test accuracy studies 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 
 

Index test 
(test of interest)  

Reference 
test  
 

Follow-up Outcome 
measures and 
effect size 

Comments 

Mazzeo, 
2016  

Type of study: 
Patient cohort 
study 
 
Setting: hospital 
 
Country: Italy 
 
Conflicts of interest: 
not reported 
 

Inclusion criteria: CDR=0.5, MCI 
according to IWG diagnostic criteria, 
attainment of clinical endpoint 
 
Exclusion criteria: presence of either 
past or concurrent illnesses which could 
account for patients cognitive deficits, 
complete data loss, follow-up <12 
months  
 
N=96 
 
Prevalence AD: 38% 
 
Sex, mean age ± SD:  
Converters: 46% male, 72.9 yr, 
Nonconverters: 51% male, 70.3 yr 

CSF 
- Aß42: cutoff ≥500 

ng/L 
- T-tau: ≤350 ng.L 
- P-tau: ≤60 ng/L 
- T-tau/Aß: ≤0.5 
- P-tau/Aß42: ≤0.12 

Conversion to 
AD 
NINCDS-
ARDRA 
criteria 

Follow-up, mean 
months (±SD) 
Converters: 21.58 
(9.95) 
Nonconverters: 
36.73 (16.78) 

Aß42 (±CI) 
Sensitivity: 
81.08 (12.2) 
Specificity: 67.3 
(11.98) 
PPV: 60.62 
(13.62) 
NPV: 84.90 
(10.24) 
 
T-tau (±CI) 
Sensitivity: 
62.16 (15.63) 
Specificity: 
75.86 (10.92) 
PPV: 61.76 
(15.61) 
NPV: 76.17 
(10.89) 
 
P-tau (±CI) 
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Sensitivity: 
83.78 (11.88) 
Specificity: 
62.07 (12.38) 
PPV: 58.07 
(13.24) 
NPV: 85.92 
(10.44) 
 
T-tau/Aß (±CI) 
Sensitivity: 
86.49 (11.01) 
Specificity: 
70.69 (11.61) 
PPV: 64.92 
(13.32) 
NPV: 89.30 
(8.87) 
 
P-tau/Aß42 
(±CI) 
Sensitivity: 
78.37 (13.27) 
Specificity: 
79.32 (10.33) 
PPV: 70.38 
(13.94) 
NPV: 85.40 
(9.35) 

Korolev, 
2016  

Type of study: 
patient cohort 
study 
 
Setting: ADNI 
cohort 
 
Country: USA 

Inclusion criteria: 
published on www.adni-info.org  
 
N=259 
 
Prevalence AD: 54% 
 
Sex, mean age ± SD:  

Structural MRI 
452 region of interest 
(ROI)-based 
morphometric 
measures (1.5 T)  

Conversion to 
AD 
NINCDS-
ARDRA 
criteria 

Follow-up 
36 months 
 

MRI (±SD) 
Sensitivity: 68.5 
(11.8) 
Specificity: 69.6 
(12.4) 

ADNI = Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging 
Initiative 
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Conflicts of interest: 
none 

Converters: 62% male, 74.8 yr, 
Nonconverters: 72% male, 74.8 yr  

Xu, 2016  Type of study: 
patient cohort 
study 
 
Setting: ADNI 
cohort 
 
Country: USA and 
Canada 
 
Conflicts of interest: 
not reported 
 

Inclusion criteria: 
published on www.adni-info.org  
 
N=110 
 
Prevalence AD: 25% 
 
Sex, mean age ± SD:  
Converters: 52% male, 74.0 ± 7.6 yr, 
Nonconverters: 754% male, 75.7 ± 7.9 
yr  

MRI 
SPM8 package and 
VBM8 toolbox (T1-
weighted at 1.5T)  

Conversion to 
AD 
NINCDS-
ARDRA 
criteria 

Follow-up 
36 months 
 

MRI (±SD) 
Sensitivity: 
65.9% 
Specificity: 
62.6% 

ADNI = Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging 
Initiative 

Tondelli, 
2015  

Type of study: 
Patient cohort 
study 
 
Setting: memory 
clinic 
 
Country: Italy 
 
Conflicts of interest: 
none 
 

Inclusion criteria: clinical diagnosis of 
aMCI (single or multiple domain) 
 
Exclusion criteria: not reported 
 
N=71 
 
Prevalence AD: 44% 
Prevalence other dementias: 24% 
 
Mean age ± SD, sex: 
MCI-AD: 66.2 ± 9.4 yr, 45% male 
MCI-NAD: 66.4 ± 7.6, 47% male  
Stable MCI: 68.1 ± 8.3, 43% male 

CSF 
Aß42: cutoff <500 
pg/ml 

Conversion to 
AD 
Not specified 
Conversion to 
other 
dementias 
Not specified 

Follow-up, mean 
months (±SD) 
MCI-AD: 28.2 
(4.5) 
MCI-NAD: 25.5 
(1.6) 
Stable MCI: 27.3 
(2.4) 

MCI-AD vs sMCI 
Aß42 (±CI) 
Sensitivity: 
95.2% 
Specificity: 80% 
PPV: 95.2% 
NPV: 80% 

 

Moradi, 
2015  

Type of study: 
patient cohort 
study 
 
Setting: ADNI 
cohort 
 

Inclusion criteria: 
published on www.adni-info.org  
 
N=264 
 
Prevalence AD: 62% 
 

MRI 
SPM8 package and 
VBM8 toolbox (T1-
weighted at 1.5T)  

Conversion to 
AD 
NINCDS-
ARDRA 
criteria 

Follow-up 
36 months 
 

MRI 
Sensitivity: 
88.9% 
Specificity: 
51.6% 

ADNI = Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging 
Initiative 
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Country: 6 
countries in Europe, 
USA, Canada 
 
Conflicts of interest: 
not reported 

Sex, mean age ± SD:  
Converters: 59% male, 55-89 yr, 
Nonconverters: 66% male, 57-89 yr 

Willette, 
2014  

Type of study: 
patient cohort 
study 
 
Setting: ADNI 
cohort 
 
Country: 6 
countries in Europe, 
USA, Canada 
 
Conflicts of interest: 
none 
Type of study: 
 
Setting: 
 
Country: 
 
Conflicts of interest: 
 

Inclusion criteria: 
published on www.adni-info.org  
 
N=162 
 
Prevalence AD: 47% 
 
Sex, mean age ± SD: 34% male, 74.2 ± 
7.43 yr, 
 

MRI 
SPM8 package and 
VBM8 toolbox (T1-
weighted at 1.5T)  

Conversion to 
AD 
NINCDS-
ARDRA 
criteria 

Follow-up 
24 months 

MRI + 
covariates (age, 
sex and 
education) 
Sensitivity: 
68.8% 
Specificity: 
79.3% 

Only adjusted model 
reported (adjusted for 
age, sex and education) 
 
ADNI = Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging 
Initiative 

Spulber, 
2013  

Type of study: 
patient cohort 
study 
 
Setting: ADNI and 
ADDNeuroMed 
cohort 
 
Country: 6 
countries in Europe, 

Inclusion criteria: MMSE 24-30, GDS 
score,<5, ≥65 yr, stable medication and 
good general health 
 
Exclusion criteria: DSM-IV criteria for 
dementia, significant 
neurological or psychiatric illness other 
than AD, significant unstable systematic 
illness or organ failure 
 

Structured MRI 
Cortical thickness and 
volumetric measures: 
oa hippocampus, 
entorhinal cortex, 
middle temporal gyrus 
and superior temporal 
gyrus) 
(T1-weighted) 
Method of orthogonal 

Conversion to 
AD 
NINCDS-
ARDRA 
criteria 

Follow-up 
36 months 
 

OPLS modelling 
[95% CI] 
Sensitivity: 
69.6% [61.8 to 
76.4] 
Specificity: 
66.8% [61.1 to 
72.0] 

ADNI = Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging 
Initiative 
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USA, Canada 
 
Conflicts of interest: 
none 
 

N=434 
 
Prevalence AD: 40% 
 
Sex, mean age ± SD:  
Converters: 59% male, 74.3 yr, 
Nonconverters: 58% male, 74.8 yr  

projection to latent 
structures (OPLS) 

Yu, 2012  Type of study: 
patient cohort 
study 
 
Setting: ADNI 
cohort 
 
Country: 6 
countries in Europe, 
USA, Canada 
 
Conflicts of interest: 
not reported 

Inclusion criteria: a MCI (MMSE 24-30, 
memory complaint, objective memory 
loss, CDR=0.5), 
www.adni-info.org  
 
N=63 
 
Prevalence AD: 40% 
 
Sex, mean age ± SD:  
Converters: 64% male, 74 ± 5.57 yr, 
Nonconverters: 45% male, 74.8 ± 7.2 yr 

Structural MRI 
Volumetric 
SPM8 package and 
VBM8 toolbox (T1-
weighted at 1.5T)  

Conversion to 
AD 
NINCDS-
ARDRA 
criteria 

Follow-up 
24 months 
 

MRI 
Sensitivity: 76% 
Specificity: 79% 
 

ADNI = Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging 
Initiative 
 
Biomarkers included in 
model in addition to 
ApoE genotype, ADAS-
COG and MMSE 

 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
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Risk of bias tabellen 
Risk of bias assessment diagnostic accuracy studies (QUADAS II, 2011) 

Study 
reference 

Patient selection  
 

Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

Mazzeo, 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
No 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 
 

CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Korolev, 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
No 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
No 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
No 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
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inappropriate exclusions? 
Yes 
 

 
 
 

Yes Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Ye 
 

No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Xu, 2016 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
No 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  
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Tondelli, 2015 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Unclear 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes  

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
No 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Ito, 2015 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
No 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
No 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
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No No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Moradi, 2015 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
No 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
No 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Willette, 2014 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
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Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 

No 
 

index test? 
Yes 

 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Spulber, 2013 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
No 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Ye 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Yu, 2012 Was a consecutive or random Were the index test results Is the reference standard likely Was there an appropriate Are there concerns that the 
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sample of patients enrolled? 
Unclear 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 

interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
No 

to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Yes 

interval between index test(s) 
and reference standard? 
Yes 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
No 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW  

 

Judgments on risk of bias are dependent on the research question: some items are more likely to introduce bias than others, and may be given more weight in the final conclusion on the 
overall risk of bias per domain: 
Patient selection: 

• Consecutive or random sample has a low risk to introduce bias. 

• A case control design is very likely to overestimate accuracy and thus introduce bias. 5 
• Inappropriate exclusion is likely to introduce bias. 
Index test: 

• This item is similar to “blinding” in intervention studies. The potential for bias is related to the subjectivity of index test interpretation and the order of testing.  

• Selecting the test threshold to optimise sensitivity and/or specificity may lead to overoptimistic estimates of test performance and introduce bias.  
Reference standard: 10 
• When the reference standard is not 100% sensitive and 100% specific, disagreements between the index test and reference standard may be incorrect, which increases the risk of 

bias. 

• This item is similar to “blinding” in intervention studies. The potential for bias is related to the subjectivity of index test interpretation and the order of testing.  
Flow and timing: 

• If there is a delay or if treatment is started between index test and reference standard, misclassification may occur due to recovery or deterioration of the condition, which 15 
increases the risk of bias.  
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• If the results of the index test influence the decision on whether to perform the reference standard or which reference standard is used, estimated diagnostic accuracy may be 
biased.  

• All patients who were recruited into the study should be included in the analysis, if not, the risk of bias is increased.  
 
Judgement on applicability:  5 
Patient selection: there may be concerns regarding applicability if patients included in the study differ from those targeted by the review question, in terms of severity of the target 
condition, demographic features, presence of differential diagnosis or co-morbidity, setting of the study and previous testing protocols. 
 
Index test: if index tests methods differ from those specified in the review question there may be concerns regarding applicability.  
Reference standard: the reference standard may be free of bias but the target condition that it defines may differ from the target condition specified in the review question. 10 
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Table of quality assessment for systematic reviews of diagnostic studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea et al.; 2007, BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist  (Moher et al 2009, PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

Study  
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate and 
clearly focused 
question?1 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature search?2 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded studies?3 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics of 
included studies?4 
 
 
Yes/no/unclear 

Assessment of 
scientific quality of 
included studies?5 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough similarities 
between studies to 
make combining 
them reasonable?6 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account?7 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential conflicts 
of interest 
reported?8 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Ritchie, 
2017 

Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No 

Ma, 2015 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  
 

No (not for 
included studies) 

Smailagic, 
2015 

Yes Yes Yes Yes Yes No No No (not for 
included studies) 

Ritchie, 
2014 

Yes Yes Yes Yes Yes No Unclear No 

Ferreira, 
2014 

Yes Yes No No No (only for SR’s) Unclear No (only for SR’s) No (only for SR’s) 

Zhang, 
2012 

Yes No (not in Medline) No No No (only 
summarized) 

No Yes No 

Ferreira, 
2011 

Yes Yes No No No Unclear No No 

Yuan, 
2009 

Yes Yes Yes No No Unclear Yes No 

1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate (in relation to the research question to be answered in the clinical guideline) and predefined. 
2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched. 5 
3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons.  
4. Characteristics of individual studies relevant to the research question (PICO) should be reported. 
5. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (preferably QUADAS-2; COSMIN checklist for measuring instruments) and taken into 

account in the evidence synthesis. 
6. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, diagnostic tests (strategy) to allow pooling? For pooled data: at least 10 

5 studies available for pooling; assessment of statistical heterogeneity and, more importantly (see Note), assessment of the reasons for heterogeneity (if present)? Note: 
sensitivity and specificity depend on the situation in which the test is being used and the thresholds that have been set, and sensitivity and specificity are correlated; therefore, 
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the use of heterogeneity statistics (p-values; I2) is problematic, and rather than testing whether heterogeneity is present, heterogeneity should be assessed by eye-balling (degree 
of overlap of confidence intervals in Forest plot), and the reasons for heterogeneity should be examined. 

7. There is no clear evidence for publication bias in diagnostic studies, and an ongoing discussion on which statistical method should be used. Tests to identify publication bias are 
likely to give false-positive results, among available tests, Deeks’ test is most valid. Irrespective of the use of statistical methods, you may score “Yes” if the authors discuss the 
potential risk of publication bias. 5 

8. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or 
support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies. 
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
– 
december 
2016 
 

1     exp *Mild Cognitive Impairment/ or 'mild cognitive impairment'.ab,ti. or mci.ti. or 
'preclinical dementia'.ab,ti.  (13984) 

2     exp *Biomarkers/ or exp *Magnetic Resonance Imaging/ or exp *Cerebrospinal Fluid/ 
or exp *Positron-Emission Tomography/ or exp *Amyloid beta-Peptides/ or exp 
*Tomography, Emission-Computed, Single-Photon/ or biomarker*.ti. or biological 
marker*.ti. or diagnostic marker*.ti. or imaging marker*.ti. or magnetic resonance 
imaging.ti. or mri.ti. or amyloid beta protein.ti. or beta amyloid.ti. or tau protein.ti. or 
phosphorylated tau.ti. or hippocampal atrophy.ti. or hippocampal volume.ti. or medial 
temporal atrophy.ti. or brain atrophy.ti. or 'cerebrospinal fluid'.ti. or csf.ti. or 'positron 
emission tomography'.ti. or amyloid imaging.ti. or spect.ti. (642550) 

3     1 and 2 (2672) 

4     limit 3 to english language (2613) 

5     4 not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (2534) 

6     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) 

7     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1761272) 

 

= 535 (383 uniek) 

659 

Embase 
(Elsevier) 

('mild cognitive impairment'/exp/mj OR 'mild cognitive impairment':ab,ti OR mci:ti OR 
'preclinical dementia':ab,ti) 

AND ('biological marker'/exp/mj OR biomarker*:ab,ti OR 'biological marker*':ab,ti OR 
'diagnostic marker*':ab,ti OR 'imaging marker*':ab,ti OR 'nuclear magnetic resonance 
imaging'/exp/mj OR 'magnetic resonance imaging':ti OR mri:ti OR (hippocampal NEAR/2 
(atrophy OR volume)):ti OR 'medial temporal atrophy':ti OR 'brain atrophy'/exp/mj OR 
'brain atrophy':ti OR 'cerebrospinal fluid'/exp/mj OR 'cerebrospinal fluid':ti OR csf:ti OR 
'amyloid beta protein[1-42]'/exp/mj OR 'amyloid beta protein[1-40]'/exp/mj OR 'amyloid 
beta protein'/exp/mj OR 'amyloid beta protein':ti OR 'beta amyloid':ti OR 'tau 
protein'/exp/mj OR 'tau protein':ti OR 'phosphorylated tau':ti OR 'positron emission 
tomography'/exp/mj OR 'positron emission tomography':ti OR pet:ti OR 'amyloid 
imaging':ti OR 'spect scanner'/exp/mj OR spect:ti) 

AND [english]/lim NOT ‘conference abstract’:it 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta 
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 

 

RCTs: 'clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti 
NOT 'conference abstract':it 

 

= 434 (424 uniek) 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Mogelijke systematische reviews 

Wang, 2016 P: AD patients 

Ruan, 2016a P: screening of cognitive frailty 

Ruan, 2016b No systematic review 

Olsson, 2016 P: Alzheimer disease. MCI as subgroup 

Martínez, 2016 Study protocol 

Zhou, 2015 No SR or meta-analysis. I: resting state functional MRI 

Wu, 2015 MicroRNA as biomarker 

Tam, 2015 No SR or meta-analysis. I: Resting-state functional connectivity  

Tabatabaei-Jafari, 
2015 

MCI-related brain changes/atrophy 

Petrou, 2015 Prevalence of AD in patients with Parkinson and MCI (subgroup) 

Mo, 2015 P: AD patients 

Li, 2015 Brain network dysfunction: no diagnostics 

Kishi, 2015 RCT’s van effect van anti-dementie medicatie 

Jansen, 2015 Prevalence of amyloid pathology among MCI patients (subgroup) 

He, 2015 comparison AD and MCI, not etiology or prediciton or conversion  

Donagy, 2015 Prodromal dementia with Lewy bodies 

Colijn, 2015 P: CSI patients 

Cha, 2015 comparison AD MCI and control, not etiology or prediction or conversion  

Zhu, 2014 connectomes-scale assessment. MCI vs control 

Zhang, 2014 Same studies included as Ma, 2015  

Tang, 2014a difference in p-tau levels in AD vs MCI 

Tang, 2014b difference in CSF AF42 concentrations in AD vs MCI 

Seiler, 2014 P: no MCI. I: Magnetization transfer imaging (MTI) 

Perani, 2014 P: no MCI patients. Diagnosis of AD 

Ferreira, 2014a Meta-review 

Ferreira, 2014b R of SR's CSF (Ab42, T-tau,and/orP-tau). SR van Ritchie 2017 is recenter 

Davison, 2014 Only diagnostics 

Chen, 2014 
I: PET (pittsburgh compound B retention). 
1 subgroup MCI patients (same studies as included in Ma, 2015) 

Nho, 2013 I: apolipoprotein E 

Browndyke, 2013 BOLD MRI 

Wolz, 2012 Framework for extraction of biomarkers 

Ikram, 2012 I: retinal pathology 

Filippi, 2012 P: AD patients 

Clerx, 2012 I: diffusion tensor imaging. Comparison MCI and controls 

Caroli, 2012 PET data analysis techniques 

Sexton, 2011 Diffusion tension imaging 

Quigley, 2011 amyloid deposition in AD, DLB and MCI (not etiology or progression) 

Bloudek, 2011 P: MCI not analyzed separately 

Van Rossum, 2010 No diagnostic accuracy data. Selection of studies not described 

Schmand, 2010 P: not demented at baseline, some declined to MCI during follow-up 

Shi, 2009 Normal controls 

Schroeter, 2009 I: quantitative automated whole brain analysis  

Mitchel, 2009 Subgroup MCI progress to dementia 

Diniz, 2008 Old SR 

Modrego, 2006 I: not specific biomarkers. No SR 

Mosconi, 2004 Expert review 

Wolf, 2003 No SR, >10 yr 

Mogelijke RCT’s 

Zwan, 2016 Determine cutpoints for CSF markers 

Yamane, 2016 Interrater variability 

Tuokkola, 2016 I: MRI. MCI vs healthy control 

Tong, 2016 Only AUC reported, no Sens/Spec 

Spampinato, 2016 No diagnostic accuracy data 

Song, 2016 P: subjective memory impairment 
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Sierra-Rio, 2016 subjective cognitive decline OR MCI 

Pietrzak, 2016 P: healthy elderly 

Petersen, 2016a P: healthy elderly 

Petersen, 2016b No primary study 

Mattson, 2016 No progression. Plasma tau in AD patients 

Landau, 2016 No progression 

Kim, 2016 No prediction of AD 

Hua, 2016 Treatment effect in AD patients 

Gupta, 2016 MCI vs control 

Ferreira, 2016 Focus on EEG 

DeMarshall, 2016 No progression to AD 

Degerman, 2016 Conversion to moderate dementia 

Chen, 2016 Study protocol 

Burnham, 2016 O: cognitive decline 

Alexopoulos, 2016 CSF. No diagnostic accuracy data 

Ziegler, 2015 No progression to AD 

Xekardaki, 2015 I: arterial spin labeling 

Wolfsgruber, 2015 O: abormal CSF biomarkers 

Weise, 2015 P: AD patients 

Varon, 2015 No diagnostic accuracy data 

Struyfs, 2015 No conversion to AD 

Schreiber, 2015 Comparison 2 PET techniques 

Salvatore, 2015 MRI; machine learning algorithm 

Pietrzak, 2015 P: healthy elderly 

Palmqvist, 2015 C: healthy elderly 

Ong, 2015 FBB-PET. Only PPV and NPV reported 

Olazarán, 2015 I: blood based 

Namiki, 2015 No conversion to AD 

Morenas, 2015 No conversion to AD 

Michaud, 2015 6-year follow up analyzed 

Maestu, 2015 I: Magnetoencephalography  

Lorenzi, 2015 AD stages 

Lehallier, 2015 I: MRI, CSF. No diagnostic accuracy data 

Kloppel, 2015 computer tool 

Ithapu, 2015 learning algorithm 

Gorji, 2015 diagnosis of MCI 

Ewers, 2015 differentiatie AD from other forms of dementia (incl MCI) 

Egli, 2015 Combined: cognitive, imaging and CSF 

Edwards, 2015 No conversion to AD 

Cherbuin, 2015 subjective memory decline prediction of hippocampal atrophy 

Caroli, 2015 No conversion to AD 

Bron, 2015 No conversion to AD 

Brocchetta, 2015 availability and frequency of use of markers 

Blennow, 2015 No primary study 

Bertens, 2015 biomarkers and cognitive markers as outcome 

Yu, 2014 No conversion to AD 

Yamane, 2014 inter-rater variability in the interpretation of (18)F-FDG-PET images  

Tosun, 2014 Predict amyloid status 

Thurfjell, 2014 No progression to AD 

Sun, 2014 TACE activity. No progression to AD 

Palmqvist, 2014 O: brain amyloid detection 

Liang, 2014 Brain changes in early and late MCI 

Hye, 2014 Plasma proteins 

Ellis, 2014 cognitive profiles 

Doraiswamy, 2014 O; change in cognition (not AD) 

Dodge, 2014 P: no MCI patients. O: cognitive decline 

Balasa, 2014 SR Ritchie 2017 used for CSF 

Wiest, 2013 only 18 MCI patients. MCI vs AD 

Wang, 2013 normal elderly as control 

Villemagne, 2013 No conversion to AD 
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Tripathi, 2013 No conversion to AD 

Tosun, 2013 No conversion to AD 

Shokouhi, 2013 No conversion to AD 

Rowe, 2013a No conversion to AD 

Rowe, 2013b SR Ritchie 2017 used for CSF 

Rosenberg, 2013 P: no MCI patients 

Richard, 2013 Difference in MRI after memory test,  

Prestia, 2013 P: biomarker positivity 

Ossenkoppele, 2013 No conversion to AD 

Nordberg, 2013 No conversion to AD 

Moretti, 2013 EEG 

Mathis, 2013 P: nondemented elderly 

Landau, 2013 No conversion to AD 

Duara, 2013a Age cut-offs for visual rating of medical temporal atrophy 

Duara, 2013b No diagnostic accuracy data 

Amlien, 2013 O: white matter integrity 

Albin, 2013 <2014 PET study (SR Ma, 2016) 

Aquilar, 2013  

Palmqvist, 2012 Focus cognitive tests 

Ossenkoppele, 2012 P: only 12 MCI patients 

Mattsson, 2012a Age effect. SR Ritchie 2017 used for CSF 

Mattsson, 2012b P: 30 MCI patients 

Gray, 2012 Check full tekst: n patients? Prediction AD? 

Doraiswamy, 2012 <2014 PET study (SR Ma, 2016) 

Carter, 2012 Cross-sectional study 

Westman, 2011 <2009 MRI study (SR Yuan, 2009) 

Toledo, 2011 I: Abeta plasma measurement. Correlated with PET, MRI and CSF 

Spampinato, 2011 No diagnostic accuracy data 

Sabuncu, 2011 P: AD patients 

Perrin, 2011 P: mild AD patients 

Okonkwo, 2011 SR Ritchie 2017 used for CSF 

McEvoy, 2011 Risk score of conversion to AD. No prospective value calculated 

Jahn, 2011 Testing new method 

Jack, 2011 AD patients 

Herzholz, 2011 <2014 PET study (SR Ma, 2016) 

Habert, 2011 I: SPECT 

Vermuri, 2010 No prediction of dementia (change measured within MCI group) 

Tosun, 2010 No prediction of progression to dementia 

Samaranch, 2010 APOE and MAPT  

Risacher, 2010 No diagnostic accuracy data 

Papaliagkas, 2010 SR Ritchie 2017 used for CSF 

Okonkwo, 2010a O: Functional decline (association MRI with functional decline) 

Okonkwo, 2010b O: Functional decline (association CSF with functional decline) 

Nettiksimmons, 2010 No diagnostic accuracy data 

Liu, 2010 <2011 MRI study (SR Ferreira, 2011) 

Leung, 2010 <2009 MRI study (SR Ferreira, 2011) 

Haller, 2010 O: cognitive decline 

Devanand, 2010 I: SPECT 

Desikan, 2010 
No diagnostic accuracy data. I: MRI (medialtemporal, fronto-parietoccipital and lateral 
temporal factor), CSF and PET  

Apostolova, 2010 No diagnostic accracy data. I: MRI (hippocampal atrophy). O: conversion to AD 

Visser, 2009 SR Ritchie 2017 used for CSF 

Vemuri, 2009 Comparison MRI and CSF, cox proportional hazard-models 

Shaw, 2009 SR Ritchie 2017 used for CSF 

Risacher, 2009 In SR Ruan, 2016 

Querbes, 2009 No diagnostic accuracy data 

Morra, 2009 subgroup analysis MCI 

Mattsson, 2009 SR Ritchie 2017 used for CSF 

Ferrarini, 2009 <2009 MRI study (SR Yuan, 2009) 

Davatzikos, 2009 I: MRI. Check outcome (discriminating normal from MCI, cognitive decline) 
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Bakkour, 2009 P: questionable AD dementia. I: MRI 

Abdullah, 2009 Check subgroup analysis MCI (normal patients conversion to MCI/AD) 

Miller, 2008 P: 25 MCI patient. I: fMRI 

Lewczuk, 2008 SR Ritchie 2017 used for CSF 

Fleisher, 2008 <2009 MRI study (SR Yuan, 2009) 

Van de Pol, 2007a O: hippocampal atrophy 

Van de Pol, 2007b O: cognition 

Ewers, 2007 SR Ritchie 2017 used for CSF 

DeCarli, 2007 <2009 MRI study (SR Yuan, 2009) 

Geroldi, 2006 In SR Yuan, 2009  

Fellgiebel, 2006 <2009 MRI study (SR Yuan, 2009) 

Borroni, 2006 combination SPECT and memory scores 

Apostolova, 2006 P: only 20 MCI patients 

Chételat, 2005 P: only 18 MCI patients 

Mosconi, 2004 >10 y 

Maruyama, 2004 >10 y 

Huang, 2003 >10 y 

Encinas, 2003 >10 y 

Andreasen, 2003 >10 y 

Riemenschneider, 
2002 

>10 y 

Grundman, 2002 >10 y 

Visser, 1999 >10 y 
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Module 4 Behandeling en begeleiding 
 
 
Uitgangsvraag 
4.1 Wat is de effectiviteit van psychologische behandeling bij patiënten met MCI of 5 

mantelzorgers van patiënten met MCI? 
4.2 Wat is de effectiviteit van cognitieve revalidatie bij personen met MCI? 
4.3 Welke leefstijladviezen kunnen gegeven worden aan personen met MCI? 
4.4 Welke medicamenteuze behandeling gericht op de oorzaak is bewezen effectief 

en veilig bij personen met MCI? 10 
4.5 Op welke wijze dient de follow-up voor patiënten met MCI te worden 

vormgegeven? 
4.6 Welke voorlichting/informatie geef je aan de patiënt over de invloed van MCI op 

rijvaardigheid? 
 15 
 
4.1 Voorlichting over MCI 
Inleiding 
Tot dusver zijn er geen medicamenteuze behandelingen voor MCI, afgezien van de 
behandeling van mogelijke onderliggende aandoeningen zoals depressie, OSAS, 20 
vitaminedeficiënties of schildklierproblemen. Bij 35 tot 75% van de MCI-patiënten is er 
naast MCI ook sprake van gedragsproblemen waarbij apathie, depressie, angst en 
geïrriteerdheid het meest worden gezien. (Apostolova, 2008). Hiernaast is er een 
toenemend hoog stress niveau tussen patiënt en belangrijke anderen als gevolg van 
verschillende visies op wat er aan de hand is en hoe met de cognitieve problemen in het 25 
dagelijks leven omgegaan moet worden. Het is aangetoond dat MCI-patiënten en hun 
naasten communicatieproblemen hebben die extra stress en relatieproblemen kunnen 
geven (Blieszner, 2010). Ook mantelzorgers van MCI-patiënten rapporteren verhoogde 
stress niveaus als gevolg van MCI bij hun partner. 
 30 
Knelpunten 
Psychologische behandeling bij MCI kan zich richten op patiënt en/of mantelzorger(s). 
Een overzicht van de effectiviteit van psychologische behandeling bij MCI ontbreekt, 
evenals variabelen die het effect voorspellen (nodig voor een goede indicatie). 
Uitkomstmaten van het effect van een psychologische behandeling variëren in studies, 35 
van gedrag en psychiatrische symptomatologie tot progressie naar dementie en uitstel 
van verpleeghuisopname. Daarnaast wordt aan patiënten met MCI en aan 
mantelzorgers naast individuele behandeling steeds vaker groepsbehandeling 
aangeboden. Het is niet bekend of een van deze behandelmethoden de voorkeur heeft 
en effectiever is. 40 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag:  45 

Wat zijn (on)gunstige effecten van psychologische behandeling bij patiënten met 
MCI of mantelzorgers van patiënten met MCI ten opzichte van 
standaardbehandeling?  
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PICO 1 
P:  patiënten met MCI; 
I:  psychologische behandeling, groepstherapie; 
C:  gebruikelijke behandeling; 
O:  cognitief functioneren, (neuro)psychiatrische symptomen, depressie, angst,  5 

kwaliteit van leven, progressie naar dementie. 
 
PICO 2 
P:  mantelzorgers van patiënten met MCI; 
I:  psychologische behandeling, groepstherapie; 10 
C:  gebruikelijke behandeling; 
O:  depressie, kwaliteit van leven,  huwelijkstevredenheid, belasting van 

mantelzorger. 
 
Relevante uitkomstmaten 15 
De werkgroep achtte cognitief functioneren, progressie naar dementie en 
(neuro)psychiatrische symptomen voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en 
belasting van mantelzorgers en kwaliteit van leven voor de besluitvorming belangrijke 
uitkomstmaten. 
 20 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde 
de in de studies gebruikte definities. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library 25 
(via Wiley) is op 21 februari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar systematische 
reviews en gerandomiseerde trials. De zoekverantwoording is weergegeven onder het 
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 332 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische review (gezocht in 
tenminste twee databases met een objectieve en transparante zoekstrategie, data 30 
extractie en methodologische beoordeling) of gerandomiseerde trials. In deze trials 
diende de psychologische behandeling van MCI-patiënten en/of hun mantelzorgers te 
worden vergeleken met gebruikelijke zorg. Op basis van titel en abstract werden in 
eerste instantie 34 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
werden vervolgens 32 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 35 
Verantwoording), en 2 studies definitief geselecteerd. Redenen van exclusie waren 
onder andere geen RCT, geen aparte analyses voor MCI (maar alleen in combinatie met 
dementie) of een multimodale interventie (psychologische behandeling gecombineerd 
met andere vormen van therapie zoals cognitieve revalidatie, beweging). 
 40 
Er werd één systematische review opgenomen in de literatuuranalyse die het effect van 
psychologische behandeling bij MCI-patiënten onderzocht (Orgeta, 2014). Een tweede 
systematische review werd bij het lezen van de volledige tekst geëxcludeerd, omdat de 
studies die beschreven werden in deze review bij nadere bestudering bleken te gaan 
over cognitieve interventies (Cooper, 2014). Uit de literatuurzoekactie kwam daarnaast 45 
nog 1 RCT naar voren die na de review van Orgeta werd gepubliceerd en aan de 
inclusiecriteria voldeed (Garand, 2014). Deze is systematisch geanalyseerd en 
beoordeeld. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de 
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evidence-tabellen. De evidence-tabellen en beoordeling van individuele studiekwaliteit 
zijn opgenomen onder het tabblad Onderbouwing. 
 
 
Samenvatting literatuur 5 
Beschrijving studies 
In de Cochrane review van Orgeta (2014) werd het effect van psychologische 
interventies in het reduceren van angst en depressie bij patiënten met dementie of MCI 
geëvalueerd. Uiteindelijk werden er geen RCT’s gevonden die het effect onderzochten 
bij MCI-patiënten, alleen 6 studies die het effect onderzochten bij patiënten met 10 
dementie. Daarom is de systematische review van Orgeta niet uitgewerkt in de 
evidence-tabel. 
 
In de studie van Garand (2014) werden mantelzorgers van 43 MCI-patiënten (en 30 
dementie patiënten) gerandomiseerd naar probleemoplossende therapie of een 15 
controlegroep (voedingseducatie). Het effect werd onderzocht op depressie, angst en 
probleemoplossende oriëntatie tot 12 maanden na de interventie. 
 
Resultaten 
Depressie 20 
In de RCT van Garand (2014) werd het effect van probleemoplossende therapie (PST) 
onderzocht op depressie in de totale groep (MCI en dementie) mantelzorgers. Type 
mantelzorger (MCI of dementie) werd als covariaat aan het model toegevoegd om het 
effect ervan te onderzoeken. Depressieve symptomen waren na behandeling lager in de 
interventie-groep dan in de controlegroep; dit verschil was groter bij MCI-mantelzorgers 25 
dan bij dementie mantelzorgers. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Het was niet mogelijk een GRADE-beoordeling uit te voeren, vanwege het gebrek aan 
studies. 30 
 
 
Conclusies 

- 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van psychologische behandeling bij 
patiënten met MCI of hun mantelzorgers. 
 
Bronnen (Orgeta, 2014; Garand, 2014) 

 
 35 
Overwegingen 
Uit de literatuur search blijkt dat er onvoldoende kwalitatief goede studies zijn verricht 
naar het effect van psychologische behandeling bij MCI-patiënten of hun mantelzorgers. 
Hoewel één studie een positief effect vond van probleemoplossende therapie op 
stemming bij mantelzorgers van MCI-patiënten is er geen replicatiestudie bekend. Er 40 
ontbreekt dus bewijs voor de effectiviteit van psychologische behandeling bij MCI. 
Daarmee is niet gezegd dat een psychologische behandeling niet effectief is (afwezigheid 
van bewijs is geen bewijs van afwezigheid). Daarbij is het tegendeel, een ongunstig 
effect van psychologische behandeling, ook niet aangetoond. Op deze gronden kan 
psychologische behandeling bij MCI niet worden aanbevolen noch worden afgeraden. Er 45 
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dient in de toekomst meer gedegen onderzoek te worden verricht naar de effectiviteit 
van psychologische behandeling bij MCI door middel van RCT’s.  
 
Veel niet-farmacologische interventiestudies bij MCI behelzen een multimodale aanpak 
met naast cognitieve gedragstherapie ook psycho-educatie, cognitieve functietraining en 5 
oefenprogramma’s (bewegen). Deze studies zijn niet meegenomen bij deze 
uitgangsvraag omdat de focus lag op het effect van psychologische behandeling alleen. 
Voor een herziening van de richtlijn dementie/ het addendum MCI kan het waardevol 
zijn te onderzoeken wat de effectiviteit is van een dergelijke gecombineerde niet-
farmacologische behandelmethode. 10 
 
De werkgroep heeft overwogen om vanwege een gebrek aan goede studies naar 
psychologische behandeling bij MCI een parallel te trekken naar de effectiviteit van 
psychologische behandeling bij andere patiëntgroepen met cognitieve stoornissen, zoals 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie. De werkgroep is echter van mening 15 
dat deze patiëntgroepen op essentiële punten (aard, ernst en beloop van de 
aandoening) te grote verschillen vertonen met de MCI-patiënten, waardoor de 
resultaten niet generaliseerbaar zijn. 
 
Vanwege een tekort aan RCT’s heeft de werkgroep nog gekeken naar resultaten van 20 
studies naar psychologische behandeling bij MCI met een andere onderzoeksopzet. 
Hoewel hieruit minder sterke conclusies kunnen worden getrokken kan dit wellicht op 
een trend wijzen. In de studie van Joosten-Weyn Banningh en collega’s (2011) werd via 
een wachtlijstconditie het effect van cognitieve gedragstherapie (groepsbehandeling) bij 
96 MCI-patiënten en hun mantelzorgers onderzocht. De focus lag op het vergroten van 25 
kennis en vaardigheden om adequaat om te kunnen gaan met aan MCI gerelateerde 
symptomen en de gevolgen daarvan. Resultaten tonen een wat betere acceptatie (effect 
sizes van minimaal 0,2 in ca. 50% van de patiënten) en bij vrouwelijke MCI-patiënten 
minder gevoelens van hulpeloosheid na de interventie. De behandeling had geen effect 
op welzijn en stemming. Bij een follow up (Joosten-Weyn Banningh, 2013, long term 30 
effect) 6 tot 8 maanden na de interventie bleek het positieve effect op acceptatie nog te 
bestaan en hadden de MCI-patiënten meer inzicht in de cognitieve achteruitgang dan 
direct na de behandeling. Bij zowel MCI-patiënten als mantelzorgers bleken de 
gevoelens van hulpeloosheid te zijn afgenomen en het gevoel van welzijn te zijn 
verbeterd, terwijl de gevoelens van competentie bij de mantelzorgers waren 35 
toegenomen. Na het vaststellen van de diagnose MCI wordt doorgaans een afwachtend 
beleid gehanteerd met follow up over 6 tot 12 maanden.  
 
Een deel van de MCI-patiënten en/of mantelzorgers spreekt de wens uit tot behandeling 
danwel begeleiding vanwege de onzekerheid en vragen die de diagnose MCI vaak met 40 
zich meebrengt. En psychologische behandeling is niet invasief en brengt geen risico’s 
met zich mee, waardoor valt te overwegen een kortdurend behandelcontact aan te 
bieden met als mogelijke ingrediënten psycho-educatie, gedragsmatige adviezen of 
omgangsadviezen voor de mantelzorger. Bij een overwegend steunend en structurerend 
contact kan hiervoor ook verwezen worden naar de eerstelijn. In geval er naast MCI 45 
sprake is van angst of depressie kan psychotherapie overwogen worden (zie Addendum 
Ouderen bij de multidisciplinaire richtlijnen Depressie en Angststoornissen). 
Aanpassingen vanwege met MCI samenhangende cognitieve problemen en een 
verminderd ziekte-inzicht zijn hierbij wenselijk. 

50 
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Aanbevelingen 

Adviseer niet standaard psychologische behandeling bij MCI vanwege een gebrek aan 
bewijs voor de effectiviteit hiervan. 

 

Overweeg psychologische behandeling bij MCI indien een patiënt en/of mantelzorger 
hier behoefte aan heeft en er op klinische gronden indicatie voor is 
(stemmingsproblematiek, gedragsproblemen). Verwijs hiervoor eventueel naar de 
eerstelijn. 

 
 
Literatuur 5 
Garand L, Rinaldo DE, Alberth MM, et al. Effects of problem solving therapy on mental health outcomes in family 

caregivers of persons with a new diagnosis of mild cognitive impairment or early dementia: a randomized 
controlled trial. American Journal of Geriatric Psychiatry. 2014;22(8):771-81. 

Orgeta V, Qazi A, Spector AE, et al. Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and mild 
cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014;(1):CD009125. 10 
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Bijlagen bij module 4.1 
 
 
Evidence-tabellen 
Evidence-table for intervention studies 5 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 2  Intervention (I) Comparison / 
control (C) 3 

Follow-up Outcome measures 
and effect size 4  

Comments 

Garand, 
2014 

Type of study: RCT 
 
Setting: family 
caregivers of MCI 
patients 
 
Country: USA 
 
Source of funding: 
noncommercial 

Inclusion criteria: 
Live with the person with the new 
ADRC MCI or early dementia diagnosis 
in a community setting, living <300-
mile radius of Pittsburgh, understand 
English 
 
N total at baseline: 
Intervention: 23 
Control: 20 
 
Age, sex: 
I: 66.4 ± 8.0 yr, 22% male 
C: 63.4 ± 13.7 yr, 22% male 
 
Groups comparable at baseline 

Problem-solving therapy 
designed for caregivers of 
individuals with a recent 
diagnosis of MCI or early 
dementia 

Nutritional 
training 
 
 

Length of follow-up: 
12 months 
 
 
Loss-to-follow-up: 19 
from the total of 73 
caregivers (43 of MCI 
and 30 of AD patients) 

Analysis not 
separately for MCI 
and AD. Only added as 
covariate to a mixed 
model. 

 

Notes: 
1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between 

treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence-table should contain sufficient details on 
these procedures. 

2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors ((potential) confounders). 10 
3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls. 
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
2007 – 
februari 
2017 
 

1     exp *Mild Cognitive Impairment/ or 'mild cognitive impairment'.ab,ti. or mci.ti. or 
'preclinical dementia'.ab,ti. (12309) 

2     exp Psychotherapy/ or exp Psychotherapy, Group/ or exp Cognitive Therapy/ or 
psychotherap*.ab,ti. or psychological*.ab,ti. or neuropsychiatric*.ab,ti. or behavioral 
therap*.ab,ti. or group therap*.ab,ti. (361333) 

3     1 and 2 (694) 

4     limit 3 to (english language and yr="2007 -Current") (582) 

5     4 not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (566) 

6     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (309354) 

7     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1665377) 

8     5 and 6 (35) 

9     5 and 7 (155) 

10     8 or 9 (169) 

 

= 169 (155 uniek) 

332 

Embase 
(Elsevier) 

('mild cognitive impairment'/exp OR 'mild cognitive impairment':ti,ab OR mci:ti,ab OR 
'preclinical dementia':ti,ab) 

AND ('psychotherapy'/exp OR 'cognitive behavioral therapy'/exp OR 'group therapy'/exp 
OR psychological*:ab,ti OR neuropsychiatric*:ab,ti OR 'behavioral therap*':ab,ti OR 
'group therap*':ab,ti) 

AND [english]/lim AND [2007-2017]/py 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta 
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 

 
RCTs: 'clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti 
NOT 'conference abstract':it 

 

= 278 (271 uniek) 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Simning, 2017 P: nursing home residents with depression 

Whitehead, 2016 Summary of Orgeta 2014 

Farrand, 2016 Study protocol 

Petriwskyj, 2015 P: dementia patients 

Orgeta, 2015 based on search Cochrane review 2014 

Leung, 2015 dementia and/or MCI. No studies found for MCI 

Ford, 2015 Editorial (article Ortega, 2014) 

Zanetti, 2014 No primary study 

Langa, 2014 No psychological interventions 

Regan, 2013 Dementia and/or MCI. No psychological intervention studies found for MCI 

Cooper, 2013 I: cognitive interventions included (excluded from our search results) 

Bensadon, 2013 No primary study 

Abrisqueta-Gomez, 2013 P: dementia patients, only Brazil 

Ruthirakuhan, 2012 P: dementia patients. No primary study 

Han, 2017 
P: patients with MCI or mild dementia 
I: multimodal cognitive enhancement therapy 

Wong, 2016 Study protocol 

Gildengers, 2016 
Desing article 
I: problem solving therapy 

Abstract book, 2016 Abstract book 

Rodakowski, 2015 Only psychologic interventions in dementia patients included. (systematic review) 

Bier, 2015 Design article 

Vega, 2014 No primary study. Te breed 

Schmitter-Edgecombe, 2014 Cognitive revalidation (individual and multi-family group) 

Wells, 2013  I: mindfulness based stress reduction. O: fMRI 

Lu, 2013 Testing validity of multi-component methode (no effectiveness study) 

Joosten-Weyn, 2013 Geen controlegroep: resultaten afgezet tegen post-interventie meting 

Greenaway, 2013 I: Memory support system = cognitive intervention 

Banningh, 2013 No RCT. Control: waiting period before intervention 

Joosten-Weyn, 2011 No RCT. Control: waiting period before intervention 

Blieszner, 2010 No RCT (gebruiken voor inleiding) 

Vandewoude, 2009 I: cognitive training 

Joosten-Weyn, 2008 I: cognitieve gedragstherapie 

Rozzini, 2007 I: cognitieve revalidatie 
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4.2 Cognitieve revalidatie 
Inleiding 
Er is tot op heden nog geen bewijs voor de effectiviteit van medicamenteuze 
behandeling voor MCI om progressie naar dementie te voorkomen. Patiënten met MCI 
en hun mantelzorger(s) vragen na de diagnose wel vaak of ze het geheugen kunnen 5 
verbeteren of verdere cognitieve achteruitgang kunnen remmen door geheugentraining. 
Er wordt inderdaad op grote schaal onderzoek gedaan naar het effect van cognitieve 
revalidatie bij MCI. 
 
Onder de term cognitieve revalidatie vallen verschillende interventies. Clare (2013) stelt 10 
de volgende driedeling voor:  
• functiegerichte training (herhaald oefenen van cognitieve functies met behulp van 

speciaal hiervoor ontwikkelde (computer)programma’s); 
• psycho-educatie en strategietraining (het ontwikkelen van cognitieve strategieën 

om zo optimaal mogelijk te compenseren voor de cognitieve tekorten in het 15 
dagelijks leven, zoals het gebruik van een agenda, of aanleren van manieren om 
informatie beter te onthouden zoals door middel van herhaling, het maken van 
een visuele voorstelling of ordenen van het te onthouden materiaal);  

• cognitieve stimulatie (het aanbieden van sociale activiteiten (meestal in 
groepsvorm), waarbij een extra beroep wordt gedaan op het cognitief 20 
functioneren (niet gericht op een specifiek cognitief domein maar stimuleren in 
het algemeen), zoals groepsgesprekken, cognitieve spelletjes of andere 
activiteiten zoals koken). 

Vanwege de tijdsinvestering die dergelijke behandelingen vragen van patiënten en 
mantelzorgers is het van belang te weten of er voldoende bewijs is voor de effectiviteit 25 
en of een positief effect generaliseert naar andere terreinen dan de getrainde oefening, 
zoals naar het dagelijks functioneren. 
 
 
Zoeken en selecteren 30 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag:  

Wat zijn de effecten van cognitieve revalidatie bij personen met MCI ten opzichte 
van standaardbehandeling?  

 35 
P:  patiënten met MCI; 
I:  cognitieve revalidatie; 
C:  gebruikelijke behandeling; 
O:  cognitie, dagelijks functioneren, progressie naar dementie, belasting van 

mantelzorgers (2nd uitkomst), kwaliteit van leven (2nd uitkomst), uitstel 40 
verpleeghuisopname (2nd uitkomst). 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte cognitie, dagelijks functioneren, progressie naar dementie voor de 
besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en belasting van mantelzorgers, kwaliteit van 45 
leven en uitstel van verpleeghuisopname voor de besluitvorming belangrijke 
uitkomstmaten. 
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De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde 
de in de studies gebruikte definities.  
 
Een klinisch (patiënt) relevant verschil is lastig te definiëren voor cognitie en ADL, omdat 
er geen goudstandaard is. Wel is eerder een effectgrootte gebruikt om de relevantie van 5 
een verschil aan te geven. De effectgrootte is een statistische maat voor hoe sterk het 
effect van een behandeling is, waarbij vergeleken wordt met een populatie die de 
behandeling niet heeft gekregen (controlegroep). Effectgroottes in de buurt van nul zijn 
klein, effectgroottes groter dan 0,8 of kleiner dan -0,8 worden veelal als groot gezien. 
Kanttekening is dat een effect statistisch significant kan zijn maar van onduidelijke 10 
klinische relevantie. Een klinisch relevante uitkomstmaat is vooral progressie naar 
dementie (tijd tot progressie). Daarnaast is een effectgrootte van 0,5 of groter ook 
mogelijk klinisch relevant. Een effectgroottes wordt aangegeven met Cohen’s d of 
Hedges’ g. 
 15 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library 
(via Wiley) is op 2 februari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar systematische 
reviews en gerandomiseerde trials. De zoekverantwoording is weergegeven onder het 
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 279 treffers op. Studies werden 20 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische review (gezocht in 
tenminste twee databases met een objectieve en transparante zoekstrategie, data 
extractie en methodologische beoordeling) of gerandomiseerde trials. In deze trials 
diende de cognitieve revalidatie behandeling van MCI-patiënten te worden vergeleken 
met gebruikelijke zorg. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 131 25 
studies door één of twee werkgroepleden voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 
volledige tekst, werden vervolgens 125 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het 
tabblad Verantwoording), en 6 studies definitief geselecteerd.  
 
Drie systematische reviews en drie RCT’s zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De 30 
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-
tabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de 
risk of bias tabellen. 
 
 35 
Samenvatting literatuur 
Er werden drie systematische reviews geïncludeerd naar het effect van cognitieve 
revalidatie bij MCI-patiënten (Hill, 2016; Chandler, 2016; Reijnders, 2013). De review van 
Reijnders (2013) betreft een update van een Cochrane review van Martin uit 2011. 
Daarom werd besloten om de review van Martin niet te includeren in de 40 
literatuuranalyse. Uit de zoekactie kwamen daarnaast nog drie RCT’s naar voren die na 
de geïncludeerde reviews werden gepubliceerd en aan de inclusiecriteria voldeden 
(Jeong, 2016; Giuli, 2016; Barekatain, 2016). Deze zijn systematisch geanalyseerd en 
beoordeeld. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de 
evidence tabellen. De evidence-tabellen en beoordeling van individuele studiekwaliteit 45 
zijn opgenomen onder het tabblad Onderbouwing. 
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Beschrijving studies 
In de systematische review en meta-analyse van Hill (2016) werd het effect van 
geautomatiseerde cognitieve trainingen onderzocht bij patiënten met MCI of dementie. 
De analyses werden uitgesplitst voor MCI en dementie. Het effect werd onderzocht op 
niet getrainde cognitieve domeinen, psychosociaal functioneren (neuropsychiatrische 5 
symptomen, kwaliteit van leven en depressie) en dagelijkse activiteiten. In totaal werden 
17 trials met MCI-patiënten geïncludeerd, met in totaal 686 patiënten (variërend tussen 
16 en 106 patiënten per studie). Merendeel van de cognitieve trainingen richtte zich op 
het geheugen. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies werd 
beoordeeld en de resultaten hiervan in een appendix opgenomen. Bijna alle studies (14 10 
van de 17) hadden een hoog risico op bias. 
 
De systematische review en meta-analyse van Chandler (2016) richtte zich niet alleen op 
cognitieve uitkomstmaten, maar juist op de impact van cognitieve interventies op het 
dagelijks functioneren van patiënten met MCI, evenals stemming, kwaliteit van leven en 15 
metacognitie. In totaal werden 30 studies geïncludeerd, waarvan 6 over 
geautomatiseerde cognitieve interventies, 14 over therapie-gebaseerde interventies 
(geheugenstrategietraining, gebruik van externe hulpmiddelen, psycho-educatie) en 10 
over multimodale interventies (combinatie van interventies als gecomputeriseerde 
cognitieve training, strategietraining, sociale vaardigheidstraining, bewegen); de 20 
multimodale interventie is niet meegenomen voor deze uitgangsvraag. Het aantal 
geïncludeerde patiënten varieerde tussen 16 en 223 (a)MCI-patiënten. De 
methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies werd niet beoordeeld. 
 
In de systematische review van Reijnders (2013) werd het effect van cognitieve 25 
interventies onderzocht bij gezonde ouderen en MCI-patiënten. Alle gerapporteerde 
uitkomstmaten werden meegenomen, en ingedeeld in objectieve en subjectieve 
uitkomsten. In totaal werden zes RCT’s bij MCI-patiënten geïncludeerd, met in totaal 410 
patiënten (variërend tussen 22 en 176 patiënten per studie). Vanwege de grote 
heterogeniteit in interventies werden de data van de geïncludeerde studies niet 30 
gepoold. De interventies bestond in veel gevallen uit geheugenstrategietraining 
gecombineerd met psycho-educatie, aandachtoefeningen en een gecomputeriseerde 
cognitieve training gericht op snelheid van informatieverwerking. 
 
In de RCT van Barekatain (2016) werd het effect van twee typen interventies (cognitieve 35 
revalidatie en leefstijl modificatie) onderzocht bij non-amnestische MCI-patiënten. In 
totaal werden 51 patiënten geïncludeerd in drie verschillende groepen (cognitieve 
revalidatie groep, n=17; leefstijl modificatie groep, n=15; controlegroep, n=19). De 
cognitieve revalidatie groep kreeg acht weken lang wekelijks een twee uur durende 
groepssessie met aandachttraining en strategietraining ter compensatie van een beperkt 40 
executief functioneren (goal management en problem-solving therapie). Het effect werd 
bekeken na 8 weken en de follow-up tijd was zes maanden. Het effect werd onderzocht 
op gedragsaspecten van het dagelijks functioneren met de Behavioral Rating Inventory 
of Executive Function in Adults (BRIEF-A); zelfrapportage en in te vullen door een 
informant. Ook werden neuropsychologische tests binnen het domein executief 45 
functioneren afgenomen. Het effect van cognitieve revalidatie werd niet apart 
geanalyseerd voor leefstijl modificatie. 
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In de RCT van Jeong (2016) werd het effect onderzocht bij amnestische MCI-patiënten 
van twee soorten cognitieve interventies, namelijk een groepsinterventie en een 
individuele interventie thuis. In totaal werden 293 MCI-patiënten geïncludeerd in 18 
ziekenhuizen in Korea in drie verschillende groepen (group-based cognitive intervention 
(GCI), n=96; home-based cognitive intervention (HCI), n=98; controlegroep, n=99). De 5 
GCI-groep participeerde twee keer per week voor 12 weken lang in groep sessies met 
vooral strategietraining gericht op geheugenproblemen maar ook andere cognitieve 
problemen. De HCI-groep kregen huiswerk materiaal met een vergelijkbare inhoud als 
de GCI-groep voor vijf dagen per week voor 12 weken lang. De deelnemers werden na 
12 weken en na zes maanden gemeten. De primaire uitkomst was de verandering in de 10 
gemodificeerde Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive subscale (ADAS-Cog) 
tussen baseline en postinterventie (12 weken). De uitval gedurende de studie was groot, 
namelijk 30%, 31% en 37% in respectievelijk de HCI, GCI en controlegroep. 
 
In de RCT van Giuli (2016) werd het effect van uitgebreide cognitieve training 15 
onderzocht in een groep van 97 MCI-patiënten (interventiegroep, n=48; controlegroep, 
n=49). De interventie bestond uit leefstijladviezen, strategietraining en cognitieve 
stimulatie. Het effect werd onderzocht op de uitvoering van dagelijkse activiteiten en op 
verschillende cognitieve testen, namelijk: prose memory test, word pairing learning test, 
supra-span of Corsi, semantic wordt fluency test, phonemic word fluency test, attentive 20 
matrices, forward verbal span en backward verbal span. De cognitieve training bestond 
uit 10-wekelijks een sessie van 90 minuten in groepen van tien personen. 
 
Resultaten 
Cognitie 25 
In de meta-analyse van Hill (2016) was er een matig maar statistisch significant overall 
effect van geautomatiseerde cognitieve training op globaal cognitief functioneren 
(hedge’s g=0,38; 95% BI 0,14 tot 0,62, P=0,002), en daarnaast op aandacht, 
werkgeheugen en geheugen (hedge’s g=0,35; 95% BI 0,20 tot 0,51; P<0,001). Op andere 
cognitieve domeinen zoals executief functioneren, snelheid van informatieverwerking, 30 
taal en visuospatiële vaardigheden was er geen significant effect van de training. De 
studie doet uiteindelijk geen uitspraak of het effect op niet-getrainde cognitieve 
domeinen optrad, zoals de onderzoeksopzet beschreef. Vier studies hebben gekeken 
naar lange termijneffecten van geautomatiseerde cognitieve training. Deze resultaten 
konden niet gepooled worden vanwege het kleine aantal studies en een te grote variatie 35 
in follow-up duur. Individuele studieresultaten lijken aanwijzingen te geven voor een 
tanend effect. 
 
In de meta-analyse van Chandler (2016) was er een klein maar statistisch significant 
effect van cognitieve interventies op metacognitieve uitkomsten, namelijk een 40 
gestandaardiseerd gemiddeld verschil (Cohen’s d) van 0,37 (95% BI 0,15 tot 0,58). Dit 
was een overall gemiddeld verschil, gebaseerd op 24 verschillende uitkomstmaten, en 
werd niet gespecificeerd naar interventie type. 
 
De systematische review van Reijnders toont een effect van cognitieve revalidatie op 45 
verschillende aspecten van het cognitief functioneren: geheugen, executief 
functioneren, verwerkingssnelheid, aandacht en subjectief cognitief functioneren. Met 
name geheugenstrategietrainingen hadden een positief effect. Vanwege de 
heterogeniteit van de interventies werden de data van de studies niet gepoold. De 
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resultaten worden alleen beschreven per studie, waarbij de gemiddelde grootte van het 
effect onduidelijk blijft. Een vergelijking tussen de verschillende typen interventies was 
niet mogelijk vanwege de grote diversiteit van de behandelmethoden en de 
uitkomstmaten. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies varieert 
sterk en er is geen informatie over de mate waarin een positief effect generaliseert naar 5 
het functioneren in het dagelijks leven. 
 
In de studie van Barekatain (2016) was er bij een aantal afgenomen 
neuropsychologische testen op het domein executief functioneren geen effect: go/no 
go, color trials test en category fluency. Op de design fluency test was er een statistisch 10 
significant effect over de tijd (P<0.001) en tussen de groepen (P=0.007). Op baseline 
scoorde de 1e interventiegroep (cognitieve rehabilitatie groep) gemiddeld 9,7 (SD 4,9) 
en de controlegroep 14 (SD 5,6). Na zes maanden scoorde de 1e interventiegroep 
gemiddeld 10,4 (SD 4,9) en de controlegroep 17,5 (SD 6,4). Op de five point test was er 
alleen een statistisch significant effect tussen de groepen (P=0.03) en niet over de tijd 15 
(P=0.4). Op baseline scoorde de 1e interventiegroep (cognitieve rehabilitatie groep) 
gemiddeld 20,1 (SD 7,8) en de controlegroep 25,5 (SD 6,9). Na zes maanden scoorde de 
1e interventiegroep gemiddeld 22 (SD 8,2) en de controlegroep 28 (SD 7,1). 
 
Uit de studie van Barekatain kan geconcludeerd worden dat het onderdeel design 20 
fluency van het cognitieve domein significant verbeterde in de cognitieve revalidatie 
groep ten opzichte van de leefstijl modificatie groep, maar dat er op de andere testen 
geen verschil was. 
 
De studie van Giuli (2016) liet een significant effect van cognitieve training zien direct na 25 
de interventie, op verschillende cognitieve uitkomsten, zoals auditory verbal short-term 
memory gemeten met de backward verbal span (interventiegroep van 2,76 (SD 0,9) naar 
3,04 (SD 0,9) en controlegroep van 2,75 (SD 0,8) naar 2,40 (SD 0,7), effectgrootte 0.12), 
rijmgeheugen (interventiegroep van 7,05 (SD 3,8) naar 8,78 (SD 3,9) en controlegroep 
van 7,2 (SD 4,5) naar 6,6 (SD 4,2), effectgrootte 0.09). Ook was er een significant effect 30 
op visuospatiële functies gemeten met de ‘supra-span of corsi’ (interventiegroep van 
4,84 (SD 0,8) naar 5,11 (SD 0,8) en controlegroep van 5,04 (SD 0,7 naar 4,8 (SD 0,9), 
effectgrootte 0.09), word pairing learning test (interventiegroep van 8,45 (SD 3,6) naar 
9,6 (SD 4,7) en controlegroep van 6,69 (SD 3,2 naar 6,41 (SD 2,9), effectgrootte 0.06) en 
aandacht gemeten met attentive matrices (interventiegroep van 38,61 (SD 10,1) naar 35 
42,2 (SD 9,9) en controlegroep van 40,8 (SD 9,6) naar 39.2 (SD 10), effectgrootte 0.19). 
De grootte van het effect is beperkt. 
 
In de studie van Jeong (2016) was er een significant effect op de gemodificeerde ADAS-
Cog (range 0-89) in vergelijking met de controlegroep van zowel de groepsinterventie 40 
(gemiddelde verandering van -2,3 (SD 4,6) na 12 weken (P=0,01) en -2,3 (SD 5,2) na 6 
maanden (P=0,03)) als de individuele thuisinterventie (gemiddelde verandering van -2,5 
(SD 4,5) na 12 weken (P=0,020) en -2,3 (SD 6,1) na zes maanden (P=0,05)). Voorafgaand 
aan de studie werd gesteld dat een verschil van drie punten van de interventiegroepen 
met de controlegroep relevant zou zijn. Dat verschil werd niet aangetoond. 45 
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Dagelijks functioneren 
Hill (2016) voerden geen meta-analyse uit voor dagelijks functioneren, omdat er maar 
één studie werd geïncludeerd die het effect van geautomatiseerde cognitieve training 
op dagelijks functioneren onderzocht (Wittelsberger, 2013; artikel in Duits). 
 5 
In de meta-analyse van Chandler (2016) was er een klein maar statistisch significant 
effect van cognitieve interventies op dagelijks functioneren, namelijk een 
gestandaardiseerd gemiddeld verschil (d) van 0,32 (95% BI 0,16 tot 0,47). Dit was echter 
een overall gemiddeld verschil en werd niet gespecificeerd naar interventie type. 
 10 
In de studie van Barekatain (2016) werd een significant tijdeffect aangetoond voor de 
BRIEF test. Op baseline scoorde de 1e interventiegroep (cognitieve rehabilitatie groep) 
gemiddeld 124,3 (SD 25.2) en de controlegroep 110,8 (SD 16,6). Na zes maanden 
scoorde de 1e interventiegroep gemiddeld 110,6 (SD 24,3) en de controlegroep 95,5 (SD 
12,4) (P<0,001). Het effect was echter niet statistisch significant verschillend tussen de 15 
groepen (P=0.145). 
 
In de studie van Giuli (2016) werd geen effect gevonden op dagelijks functioneren (ADL). 
 
Progressie naar dementie 20 
Deze uitkomstmaat werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studies. 
 
Belasting van mantelzorgers  
Deze uitkomstmaat werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studies. 
 25 
Kwaliteit van leven  
In de meta-analyse van Chandler (2016) was er geen significant effect van cognitieve 
interventies op kwaliteit van leven. Het gestandaardiseerd gemiddeld verschil (d) was 
0,06 (95% BI -0,11 tot 0,22). Dit was een overall gemiddeld verschil en werd niet 
gespecificeerd naar interventie type. 30 
 
In de studie van Jeong (2016) was er een significant effect op de quality of life Alzheimer 
Disease schaal (QOL-AD) van de individuele thuisinterventie (gemiddelde verandering 
van 0,9 (SD 2,9) na 12 weken (P=0,01) en 0,7 (SD 3,3) na zes maanden (P=0,04)). Het 
effect van de groepsinterventie was alleen significant direct na de interventie 35 
(gemiddelde verandering van 1,1 (SD 4,2) na 12 weken (P=0,05) en niet na 6 maanden 
(gemiddelde verandering van 0,7 (SD 3,6); P=0,13)). 
 
Uitstel van verpleeghuisopname 
Deze uitkomstmaat werd niet gerapporteerd in de geïncludeerde studies. 40 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat cognitie is met drie niveaus verlaagd vanwege 
grote variatie in cognitieve interventies en variatie in cognitieve uitkomstmaten 
(indirectheid) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 45 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat dagelijks functioneren is met drie niveaus 
verlaagd vanwege heterogeniteit in schattingen van het effect tussen studies 
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(inconsistentie), grote variatie in cognitieve interventies (indirectheid) en het geringe 
aantal patiënten (imprecisie). 
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven is met drie niveaus verlaagd 
vanwege grote variatie in cognitieve interventies en variatie in cognitieve 5 
uitkomstmaten (indirectheid) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
 
Conclusies 
Cognitief functioneren 10 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat cognitieve revalidatie een positief 
effect heeft op cognitief functioneren bij patiënten met MCI in vergelijking 
met de gangbare behandeling, met name geautomatiseerde functietraining 
en strategietraining. 
 
Bronnen (Hill, 2016; Chandler, 2016; Barekatain, 2016; Giuli, 2016; Jeong, 
2016; Reijnders, 2013) 

 
Dagelijks functioneren 

Zeer laag 
GRADE 

Er is geen aanwijzing dat cognitieve revalidatie een effect heeft op het 
dagelijks functioneren bij patiënten met MCI in vergelijking met de 
gangbare behandeling. 
 
Bronnen (Hill, 2016; Chandler, 2016; Barekatain, 2016; Giuli, 2016) 

 
Kwaliteit van leven 

Zeer laag 
GRADE 

Er is geen overtuigend bewijs dat cognitie revalidatie een effect heeft op de 
kwaliteit van leven bij patiënten met MCI in vergelijking met de gangbare 
behandeling. 
 
Bronnen (Chandler, 2016; Jeong, 2016) 

 15 

- 
GRADE 

Vanwege gebrek aan bewijs kunnen geen conclusie worden getrokken over 
het effect van cognitieve interventies op de uitkomstmaten progressie naar 
dementie, belasting van mantelzorgers en uitstel van verpleegopname. 

 
 
Overwegingen 
Studies naar cognitieve revalidatie bij MCI-patiënten vinden doorgaans een domein-
specifiek effect. Dat wil zeggen dat alleen het getrainde cognitieve domein verbetert, 20 
wat theoretisch ook een leereffect kan zijn vergelijkbaar met een hoger wordende score 
bij het herhaald afnemen van een MMSE. De effecten zijn klein, namelijk een 
effectgrootte kleiner dan 0,4 waarbij de klinische relevantie onduidelijk is. Er zijn geen 
transfer-effecten, dat wil zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat de cognitieve 
revalidatie verbetering geeft op niet specifiek getrainde cognitieve domeinen. Ook lijken 25 
cognitieve verbeteringen niet te generaliseren naar functioneren in het dagelijks leven. 



108 
Conceptrichtlijn Addendum MCI bij de richtlijn dementie 
Commentaarfase 8 december 2017 

Cognitieve revalidatie is een tijdsinvesterende interventie die gemiddeld uit 16 
contacturen therapie bestaat, terwijl een MCI-patiënt doorgaans mentaal minder goed 
belastbaar is en niet altijd in de gelegenheid is om zelfstandig naar de therapie te 
komen. In de praktijk dient men dan ook kritisch te kijken of een dergelijke 
tijdsinvestering opweegt tegen het hooguit gematigd positief effect, waarbij vooralsnog 5 
geen bewijs is dat dit generaliseert naar andere terreinen zoals het functioneren in het 
dagelijks leven, of de kans op progressie naar dementie verkleint. 
 
Stimuleren activiteiten 
Opvallend is dat in een aantal studies ook de controlegroep verbetert. Dit fenomeen 10 
wordt ook gezien bij studies naar andere interventies om cognitieve achteruitgang te 
remmen (bijvoorbeeld sporten). Het vermoeden is dat een meer algemene 
breinactivatie verantwoordelijk is voor dit effect. MCI leidt vaak tot afname van 
activiteiten (het zich terugtrekken uit zangkoren, vrijwilligerswerk, bestuursfuncties, 
bridgeclubs, sportclubs) onder andere door verminderd initiatief, schaamte voor de 15 
cognitieve beperking, of door het steeds moeilijker worden zich te handhaven. Het 
stimuleren en faciliteren van sociaal actief worden/blijven en het volhouden van 
bestaande hobby’s of oppakken van nieuwe hobby’s die een brede aanspraak doen op 
cognitieve vermogens (muziek, handvaardigheid, et cetera) wordt internationaal 
aanbevolen als strategie (http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2626575). 20 
 
 
Aanbevelingen 

Cognitieve revalidatie ter verbetering van het cognitief functioneren kan overwogen 
worden, met name functietraining en strategietraining, maar bespreek met de patiënt 
de geringe effecten. 

 

Adviseer geen cognitieve revalidatie ter verbetering van dagelijks functioneren of 
kwaliteit van leven bij patiënten met MCI. 

 25 

Overweeg het stimuleren van activiteiten die algemene brede breinactivatie geven, zoals 
sociale activiteiten, mentale bezigheden, bewegen, muziek, hobby’s, et cetera. 
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Bijlagen bij module 4.2 
 

 
Evidence-tabellen 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Chandler, 
2016 

SR and meta-
analysis of  RCTs 
and CTs  
 
Literature search 
up to October 
2015 
 
Computerized 
intervention 
A: Fiaterone, 2014 
B: Finn, 2011 
C: Gagnon, 2012 
D: Gaitan, 2013 
E: Hughes, 2014 
F: Rozzini, 2007 
G: Talassi, 2007 
 
Therapist-based 
H: Belleville, 2006 
I: Buschert, 
2011/12 
J: Brum, 2009 
K: Finn, 2015 
L: Greenaway, 
2013 
M: Jean, 2010 
N: Kinsella, 2009 
O: Konsztowicz, 
2013 

Inclusion criteria SR: 
study participants 
diagnosed with 
MCI; cognitive 
interventions 
(cognitive 
stimulation, - 
training, - 
rehabilitation) 
 
Exclusion criteria 
SR: not MCI; no 
cognitive 
intervention; 
review; not peer-
reviewed; sample 
MCI mixed with 
healthy elderly 
and/or dementia; 
not a CT of RCT; no 
generalization 
outcome; duplicate 
sample; not in 
English 
 
30 studies included 
(6 computerized -, 
14 therapist-based -
, 10 multimodal 
interventions) 

A: COGPACK 
computer program, 2-
3 sessions/week for 6 
months 
B: Lumosity program, 
30 sessions for 6 
weeks 
C: variable priority 
attention training, 6 
sessions in 2 weeks 
D: group-based 
FesKits computer 
program, 30 sessions  
E: group-based 
Nintendo Wii video 
game, 24 sessions in 
24 weeks 
F: TNP computer 
program, 60 sessions 
in 9 months 
G: TNP computer 
program, 12 sessions 
H: group based, 
combination, 8 
weekly sessions 
I: group-based 
cognitive training 
class with multiple 
techniques, 20 
sessions in 6 months 

A: Sham cognitive 
activity and exercise 
control condition 
B: Waitlist 
C: Active computer 
training 
D: Traditional 
cognitive training 
E: Healthy aging 
education 
F: AChEl only, no 
treatment 
G: non-cognitive 
activities (physical, 
occupational, 
behavioural therapy) 
H: Waitlist 
I: f/u 
J: intervention after 
data collection 
K: Minimal contact 
for measure 
completion 
L: Calendar with no 
training 
M: Active time 
matched 
N: Waitlist 
O: Waitlist 
P: Social (active) 

A: 6 months 
B: intervention end 
C: intervention end 
D: 12 months 
E: 1 year 
F: 1 year 
G: intervention end 
H: intervention end 
I: 28 months 
J: intervention end 
K: intervention end 
L: 6 months 
M: 4 weeks 
N: 4 months 
O: intervention end 
P: intervention end 
Q: intervention end 
R: 6 months 
S: 6 months 
T: 3 months 
U: 2 year 
V: 18 months 
W: 3 months 
X: 6-8 months 
Y: intervention end 
Z: intervention end 
AA: intervention end 
AB: intervention end 
AC: 6 months 
AD: intervention end 

Outcome type 
ADL  
Standardized mean 
difference (95% CI) = 0.23 
(0.16 to 0.47) 
 
Metacognitive outcomes 
Standardized mean 
difference (95% CI) = 0.37 
(0.15 to 0.58)  
 
QOL  
Standardized mean 
difference (95% CI) = 0.06 
(-0.11 to 0.22) 
 
Intervention modality 
Computer 
Standardized mean 
difference (95% CI) = 0.31 
(0.12 to 0.51) 
 
Therapist 
Standardized mean 
difference (95% CI) = 0.20 
(0.11 to 0.30) 
 
Multimodal 
Standardized mean 
difference (95% CI) = 0.31 

No assessment of 
methodological quality of 
the included studies. 
 
No subgroup analyses for 
different intervention 
strategies for separate 
outcomes.  
 
Brief description of 
author’s conclusion; 
Small, but significant 
overall median effects 
were seen for ADLs, 
mood and metacognitive 
outcomes, but not for 
QOL. Computerized 
studies appeared to 
benefit mood  
compared to controls, 
while therapist-based 
interventions 
and multimodal 
interventions had more 
impact on ADLs 
and metacognitive 
outcomes than control 
conditions. 
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P: Lam, 2015 
Q: Nakatsuka, 
2015 
R: Rapp, 2002 
S: Rojas, 2013 
T: Troyer, 2008 
U: Vidovic, 2015 
 
Multimodal 
intervention 
V: Fiaterone, 2014 
W: Hwang, 2012 
X: Joosten-Weyn, 
2011 
Y: Joosten-Weyn, 
2013 
Z: Kurz, 2009 
AA: Lam, 2015 
AB: Law, 2014 
AC: Reuter, 2012 
AD: Schmitter, 
2014 
AE: Tsolaki, 2011 
 
Study design: all 
RCT, except G, H, 
X, Y, Z (CT)  
 
Source of funding: 
non-commercial 
funding 
 

 
N 
A: 51 MCI patients  
B: 16 aMCI patients 
C: 24 MCI patients 
D: 39 aMCI patients 
E: 20 MCI patients 
F: 59 aMCI patients 
G: 37 MCI patients 
H: 25 aMCI patients 
I:22 aMCI patients 
J: 34 MCI patients 
K: 24 aMCI patients 
L: 35 aMCI patients 
M: 20 aMCI 
patients 
N: 46 aMCI patients 
O: 19 MCI patients 
P: 276 MCI patients 
Q: 70 MCI patients 
R: 19 MCI patients 
S: 30 MCI patients 
T: 45 aMCI patients 
U: 156 MCI patients 
V: 54 MCI patients 
W: 11 aMCI 
patients 
X: 87 MCI patients 
Y: 85 MCI patients 
Z: 30 MCI patients 
AA: 263 MCI 
patients 
AB: 83 MCI patients 
AC: 223 parkinson’s 
disease MCI 
AD: 46 MCI 
patients/caregiver 

J: group-based 
education and 
mnemonic training, 8 
sessions in 1 months 
K: individual-based 
repetition lag training 
L: individual-based 
training of use of 
Memory support 
system 
M: individual-based 
training of 10 faces 
N: Group-based 
memory education, 5 
sessions in 5 weeks  
O: small group 
memory training 
intervention, 7 
sessions in 7 weeks 
P: group-based 
cognitively 
demanding activities, 
3 sessions/week for 
12 months 
Q: questions, puzzles 
and games targeting 
attention and 
executive function, 24 
sessions in 12 weeks 
R: group-based 
education, 6 sessions  
S: group-based 
cognitive intervention 
program, 2 
sessions/week for 6 
months  
T: group-based 

Q: Social (active) 
R: - 
S: Waitlist 
T: Waitlist 
U: Education  
V: Sham cognitive 
activity and exercise 
W: Waitlist 
X: Waitlist 
Y: Waitlist 
Z: Waitlist 
AA: Social (active) 
AB: occupational 
therapy 
AC: random 
assignment to one of 
the 3 IGs 
AD: standard care 
AE: Waitlist 
 

AE: intervention end 
 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
(intervention/control) 
I: 0/2  
R: 2/1 
U: 10/16 

(0.08 to 0.54) 
 
Fixed effects model: 0.21 
[95% CI 0.16 to 0.27] 
(based on 91 outcome 
measures) 
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AE: 176 MCI 
patients 
 

combination of 
information 
intervention training, 
10 sessions in 6 
months 
U: group-based 
cognitive activity 
training strategy, 10 
sessions in 5 weeks 
V: COGPACK cognitive 
training, 2-3 
sessions/week for 6 
months 
W: cognitive training, 
18 weekly sessions 
X: group-based 
therapy, 10 weekly 
sessions 
Y: group-based 
therapy, 10 weekly 
sessions 
Z: structured group 
program, 22 h/week 
for 4 weeks 
AA: cognitive physical 
training combined, 3 
sessions/week for 12 
months 
AB: cognitive therapy, 
6 sessions for 10 
weeks 
AC: cognitive training, 
4 sessions/week for 1 
month 
AD: individualized 
orientation sessions, 
20 sessions in 10 



112 
Conceptrichtlijn Addendum MCI bij de richtlijn dementie 
Commentaarfase 8 december 2017 

weeks 
AE: cognitive training, 
stimulation and 
psychotherapeutic 
techniques, 5 months, 
3 session a day 

Hill, 2016 SR and meta-
analysis of RCTs  
 
Literature search 
up to July 2016 
 
A: Kim, 2005 
B: Rozzini, 2007 
C: Barnes, 2009 
D: Finn, 2011 
E: Herrera, 2012 
F: Tarnanas, 2014 
G: Wittelsberger, 
2013 
H: Finn, 2015 
I: Hughes, 2014 
J: Fiatarone Singh, 
2014 
K: Fiatarone Singh, 
2014 
L: Barban, 2016 
M: Hagovska, 
2016 
N: Barcelos, 2015 
O: Gooding, 2016 
P: Gooding, 2016 
Q: Lin, 2016 
 
Study design: RCTs 
 
Setting and 

Inclusion criteria SR: 
mean age ≥60 yr, 
MCI or dementia 
diagnosis, 
intervention at least 
4 hours of drill and 
practice with a clear 
rationale, 
videogames, or 
virtual reality. 
 
Exclusion criteria 
SR: <50% of the 
cognitive 
intervention was 
CCT or not involving 
interaction with 
computer. 
 
17 studies included 
 
N, mean age, sex 
A: 30 patients, 78.7 
yr, 30% male  
B: 37 patients, 74 
yr, 60% male 
C: 47 patients, 72.7 
yr, 50% male 
D: 16 patients, 72.7 
yr, 50% male 
E: 22 patients, 76.3 

A: virtual reality 
simulating household 
tasks, 12 sessions in 4 
weeks 
B: neuropsychological 
training, 60 sessions 
in 12 weeks 
C: posit science brain 
fitness, 30 sessions in 
6 weeks 
D: Lumosity, 30 
sessions, 3-5 a week 
E: in-house program, 
24 sessions in 12 
weeks 
F: virtual reality 
museum task, 40 
sessions in 20 weeks 
G: Nintendo Wii 
bowling, 12 sessions 
in 6 weeks 
H: repetition lag 
training, 6 sessions in 
3 weeks 
I: Nintendo Wii, 24 
sessions in 24 weeks 
J: COGPACK, 52 
sessions in 26 weeks 
K: COGPACK, 52 
sessions in 26 weeks 
L: sociable, 24 

A: active 
B: active 
C: active 
D: passive 
E: active 
F: active 
G: passive 
H: passive 
I: active 
J: active 
K: active 
L: passive 
M: passive 
N: active 
O: active 
P: active 
Q: active 
 

Follow-up not reported 
 

Overall cognitive 
outcome 
Pooled effect (Hedge’s g, 
random effects model): 
0.35 [95% CI 0.20 to 0.51] 
favoring CCT 
Heterogeneity (I2): 0 
 
Global cognition 
Pooled effect (Hedge’s g, 
random effects model): 
0.38 [95% CI 0.14 to 0.62] 
favoring CCT 
Heterogeneity (I2): 44.17 
 

Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion 
 
Personal remarks on 
study quality, 
conclusions, and other 
issues (potentially) 
relevant to the research 
question 
 
Level of evidence: GRADE 
(per comparison and 
outcome measure) 
including reasons for 
down/upgrading 
 
Sensitivity analyses 
(excluding small studies; 
excluding studies with 
short follow-up; excluding 
low quality studies; 
relevant subgroup-
analyses); mention only 
analyses which are of 
potential importance to 
the research question 
 
Heterogeneity: clinical 
and statistical 
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Country: 
 
Source of funding: 
[commercial / 
non-commercial / 
industrial co-
authorship] 
 

yr, 50% male 
F: 71 patients, 70.0 
yr, 39% male 
G: 27 patients, 70.1 
yr, 52% male 
H: 24 patients, 73.4 
yr, 71% male 
I: 20 patients, 77.4 
yr, 30% male 
J: 49 patients, 70.1 
yr, 32% male 
K: 51 patients, 70.1 
yr, 32% male 
L: 106 patients, 73.5 
yr, 53% male 
M: 78 patients, 67.0 
yr, 51% male 
N: 17 patients, 80.6 
yr, 44% male 
O: 41 patients, 75.6 
yr, 38% male 
P: 33 patients, 75.6 
yr, 38% male 
Q: 21 patients, 73 
yr, 52% male 

sessions in 12 weeks 
M: CogniPlus, 20 
sessions in 10 weeks 
N: in-house virtual 
reality enhanced 
recumbent stationary 
bike coin and dragon 
collection, 24 sessions 
in 12 weeks 
O: BrainFitness by 
Posit science, 32 
sessions in 16 weeks 
P: BrainFitness by 
Posit science, 32 
sessions in 16 weeks 
Q: Posit Science 
InSight, 24 sessions in 
6 weeks 
 

heterogeneity; explained 
versus unexplained 
(subgroupanalysis) 

Reijnders, 
2013 

SR of RCTs  
 
Update Martin 
(2011) 
 
Literature search 
from August 2007 
up to February 
2012 
A: Barnes, 2009 
B: Jean, 2010b 
C: Kinsella, 2009 

Inclusion criteria SR: 
RCT or CT, study 
population 
consisting of 
healthy older adults 
or people with MCI, 
any type of 
cognitive 
intervention, use of 
objective and/or 
subjective outcome 
measures.  

A: computer-based 
cognitive training, 30 
sessions in 6 weeks 
B: Training in face-
name 
associations, 6 
sessions 
C: Strategy training 
(memory, attention, 
and 
Organisational skills), 
5 sessions in 5 weeks 

A: More passive 
computer 
activities 
B: Training in face-
name 
associations using 
errorless 
learning paradigm 
and 
psycho-educational 
sessions 
on memory 

A: Post-intervention 
B: Post-intervention at 1 
and 4 weeks 
C: Post-intervention at 2 
weeks and 4 
months 
D: Post-intervention and 
3 months 
E: Post-intervention 
F: Post-intervention and 
follow up planned 
 

No primary data 
reported, only if a 
significant improvement 
was found on outcomes.  
 

High heterogeneity in 
type of intervention, 
outcome measures and 
methodological quality. 
Due to heterogeneity of 
interventions data of the 
studies was not pooled. 
 
Nonrandomized studies 
also included.  
 
Brief description of 
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D: Troyer, 2008 
E: Tsolaki, 2011 
F: Wagner, 2008 
 
Study design: RCT  
 
Setting and 
Country: not 
reported 
 
Source of funding: 
Not reported 
 

Exclusion criteria 
SR: 
Not in English, , 
papers based on 
the 
same study 
population 
 
6 studies included 
 
N, mean age 
A: 47 patients, 74 yr 
B: 22 patients, 68.5 
yr 
C: 44 patients, 78 yr 
D: 48 patients, 75.4 
yr 
E: 176 patients, 67 
yr  
F: 73 patients, 53.7 
yr 
 
Groups comparable 
at baseline? Not 
reported 

D: Memory strategies 
training and lifestyle 
education, 10 
sessions, 
E: Cognitive 
rehabilitation 
program, 60 sessions 
in 20 weeks 
F: Behavioral analysis 
and memory strategy 
training, 7 sessions 
 

C: Waiting list 
D: Waiting list 
E: Waiting list 
F: No training 

author’s conclusion: 
cognitive training can be 
effective in improving 
various aspects of 
objective cognitive 
functioning; 
memory performance, 
executive functioning, 
processing speed, 
attention, fluid 
intelligence, and 
subjective cognitive 
performance. 
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Evidence-table for intervention studies 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 2  Intervention (I) Comparison / control (C) 
3 

Follow-up Outcome measures 
and effect size 4  

Comments 

Barekatain, 
2016 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
community 
 
Country: Iran 
 
Source of 
funding: 
noncommercial  

Inclusion criteria: 
- Na-MCI (NUCog tool) 
- Age ≥60 yr 
- Education ≥5 yr 
- Complete 

selfdirectedness in ADL 
- Lack of any active or 

history of major 
psychiatric and 
neurological disorder 

- Lack of any drug misuse 
 

Exclusion criteria: 
- diagnosis of dementia 
 
N total at baseline: 51 
Intervention 1: 17 
Intervention 2: 15  
Control: 19  
 
Age (mean ± SD), sex (% 
male)  
I1: 66.2±5.5 yr, 6% male 
I2: 63.9±4.0 yr, 20% male  
C: 65.7±4.7 yr, 11% male 
 
Groups were comparable 
at baseline 

Intervention 1: cognitive 
rehabilitation groups 
sessions 2h/week for 8 
weeks 
Intervention 2: lifestyle 
modification, 8 sessions 

Received only 
educational pamphlets 
after the end of the 
study 

Length of follow-
up: 6 months 
 
 
Loss-to-follow-up: 
N (%) 
Intervention 1: 1 
(6%) 
Intervention 2: 0 
(0%) 
Control: 2 (11%) 
 
Reasons not 
described 
 
Incomplete 
outcome data:  
Intervention 1: 1 
(6%) 
Intervention 2: 0 
(0%) 
Control: 2 (11%) 

Daily functioning 
BRIEF-A, mean±SD 
Behavioural aspects of 
executive functioning 
in daily living 
I1: baseline 
124.3±25.2 / 6-months 
110.6±24.3 
C: baseline 110.8±16.6 
/ 6-months 95.5±12.4 
P<0.001 (group effect 
0.145) 

BRIEF-A = 
Behavioral Rating 
Inventory of 
Executive 
Function in Adults 
 
ANOVA used to 
compare between 
and within 
subject. No 
analysis of 
Intervention 1 vs 
control. 

Jeong, 
2016 
 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 18 
neurology clinics 
 

Inclusion criteria: 
- aMCI according to 

Petersen criteria 
- Hachinski Ischemic Score 

≤ 4 
- brain MRI or CT showing 

Intervention 1: home-
based cognitive 
intervention (HCI). 
Daily homework materials 
(memory tasks and other 
domain tasks) for 30 min 

Waiting list 
 

Length of follow-
up: 6 months 
 
Loss-to-follow-up: 
Intervention 1: 25 
(26%) 

Cognition 
Modified ADAS-Cog, 
mean change±SD 
(range 0–89) 
I1 (HCI): 12 weeks -2.5 
(4.5), P=0.02 / 6 

ADAS-Cog = 
Modified AD 
Assessment Scale-
cognitive subscale 
QOL-AD = quality 
of life-Alzheimer’s 
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Country: South 
Korea 
 
Source of 
funding: not 
reported 

no 
other diseases capable of 

producing cognitive 
impairment  

- reliable informant who 
met the subject ≥1 a 
week  

- could read and write 
 
Exclusion criteria: 
- severe/unstable medical 

disease that could 
interfere with successful 
completion of the study 

- clinically significant 
laboratory abnormality 

- primary other 
neurodegenerative or 
psychiatric disorder 

- drug or alcohol 
addiction during the past 

10 years 
- any hearing or visual 
impairment that could 

disturb an efficient 
evaluation 

 
N total at baseline: 293 
Intervention 1 (HCI): 98 
Intervention 2 (GCI): 96  
Control: 99 
 
Age (mean ± SD), sex (% 
male)  
I1: 68.5±8.5 yr, 35% male 
I2: 70.8±6.9 yr, 30% male  
C: 71.6±6.5 yr, 46% male 

consisting of seven pages, 
5 days per week, for 12 
weeks.  
 
Intervention 2: group-
based cognitive 
intervention (GCI) 
Comprehensive 
multimodal intervention, 
90-min sessions twice 
weekly for 12 
weeks, located in the 
hospital-based outpatient 
clinics. A group 
consisted of 5 subjects.  
 

Intervention 2: 21 
(21%) 
Control: 23 (23%) 
Reasons 
described: 
withdrew consent, 
(main reason) 
 
Incomplete 
outcome data:  
Intervention 1: 29 
(30%) 
Intervention 2: 30 
(31%) 
Control: 37 (37%) 
 

months -2.3 (6.1), 
P=0.05  
I2 (GCI): 12 weeks -2.3 
(4.6), P=0.01 / 6 
months -2.3 (5.2), 
P=0.03 
 
Quality of life 
QOL-AD scale, mean 
change±SD (range 0-
52) 
I1 (HCI): 12 weeks 0.9 
(2.9), P=0.01 / 6 
months 0.7 (3.3), 
P=0.04  
I2 (GCI): 12 weeks 1.1 
(4.2), P=0.05 / 6 
months 0.7 (3.6), 
P=0.13 
 

disease scale 
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Less men in intervention 
groups compared to 
control group.  

Giuli, 2016 
 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
Alzheimer unit 
in hospital 
 
Country: Italy 
 
Source of 
funding: 
noncommercial 

Inclusion criteria: 
- MCI (based on Petersen 

criteria, ‘99) 
- ≥65 yr 
- Available during training 

and tests 
- Presence of caregiver 

 
Exclusion criteria: 
- Presence of serious 

medical or psychiatric 
condition and 
sensorimotor deficits 
that would prevent 
participation in training 

- Presence of 
neurogenerative 
disorders other than AD 

- Severe AD 
 

N total at baseline: 97 
Intervention: 48 
Control: 49 
 
Age (mean ± SD), sex (% 
male)  
I: 76.0 ± 6.3, 73% male 
C: 76.5 ± 5.7, 80% male 
 
Groups were comparable 
at baseline 

Comprehensive cognitive 
training, 10 individual 
sessions of 45 minutes, 
once a week. 
The training included 
learning strategies for 
orientation, memory, 
categorization, and 
clustering. Participants 
were asked to perform 
cognitive at-home 
exercises each day. 
 

Receive a general 
psychoeducational 
approach, including 
some suggestions and 
simple strategies on how 
to 
improve memory and 
health status. 
 

Length of follow-
up: not described. 
Immediately after 
the end of the 
intervention (10 
weeks) 
 
Incomplete 
outcome data: N 
(%)  
Intervention: 6 
(11%) 
Control: 6 (11%) 
 
Reasons not 
described 
 

Activities of Daily 
Living (ADL) 
I: baseline 5.83±0.4 / 
follow-up 5.85±0.4 
(P=0.660) 
C: baseline 5.83±0.4 / 
follow-up 5.75±0.4 
(P=0.103) 
Goup x time, F=1.07 
(NS) 
 
Neuropsychological 
tests 
Prose memory test  
I: baseline 7.05±3.8 / 
follow-up 8.78±3.9 
(P=0.004) 
C: baseline 7.2±4.5 / 
follow-up 6.56±4.2 
(P=0.197) 
Goup x time, F=8.57 
(P<0.01) 
 
Word pairing learning 
test 
I: baseline 8.45±3.6 / 
follow-up 9.6±4.7 
(P=0.018) 
C: baseline 6.69±3.2 / 
follow-up 6.41±2.9 
(P=0.478) 
Goup x time, F=6.02 
(P<0.05) 
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Visuospatial short-
term memory, Supra-
span of Corsi  
I: baseline 4.84±0.8 / 
follow-up 5.11±0.8 
(P=0.04) 
C: baseline 5.04±0.7 / 
follow-up 4.8±0.9 
(P=0.035) 
Goup x time, F=9.18 
(P<0.01) 
 
Semantic word 
fluency test 
I: baseline 1.87±1.3 / 
follow-up 2±1.5 
(P=0.323) 
C: baseline 2.19±1.3 / 
follow-up 6.41±2.9 
(P=0.478) 
Goup x time, F=0.52 
(NS) 
 
Phonemic word 
fluency test  
I: baseline 29.2±8.2 / 
follow-up 30.9±8.6 
(P=0.083) 
C: baseline 24.4±7.9 / 
follow-up 23.9±5.9 
(P=0.477) 
Goup x time, F=3.65 
(P<0.001) 
 
Attentive matrices  
I: baseline 38.6±10.1 / 
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follow-up 42.2±9.9 
(P<0.001) 
C: baseline 40.8±9.6 / 
follow-up 39.2±10 
(P=0.034) 
Goup x time, F=21.47 
(P<0.001) 
 
Forward verbal span  
I: baseline 4.52±0.8 / 
follow-up 4.68±0.9 
(P=0.211) 
C: baseline 4.69±0.8 / 
follow-up 4.5±0.8 
(P=0.095) 
Goup x time, F=3.96 
(P<0.05) 
 
Short-term memory, 
Backward verbal span 
I: baseline 2.76±0.9 / 
follow-up 3.04±0.9 
(P=0.051) 
C: baseline 2.75±0.8 / 
follow-up 2.40±0.7 
(P=0.004) 
Goup x time, F=12.31 
(P<0.001) 

 



120 
Conceptrichtlijn Addendum MCI bij de richtlijn dementie 
Commentaarfase 8 december 2017 

Risk of bias tabellen  
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
 

1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined. 
2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched. 5 
3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons. 
4. Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported. 
5. Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs). 
6. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table et cetera.) 
7. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? 10 

For pooled data: assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (dat is Chi-square, I2)? 
8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (dat is Egger regression test, 

Hedges-Olken). Note: If no test values or funnel plot included, score no. Score yes if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 
included studies. 

9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a yes” source of funding or 15 
support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies. 

 

Study  
 
 
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question?1 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies?3 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies?5 
 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining 
them 
reasonable?7 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account?8 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Chandler, 
2016 

Yes Yes No Yes NA No Unclear Yes No 

Hill, 2016 Yes Yes No Yes NA Yes (only 
available in 
supplement 
data)  

Unclear No No 

Reijnders, 
2016 

Yes No (no Medline 
search) 

No Yes NA Yes No Yes No 
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials) 
Study reference 
 
 
 
 
 
(first author, 
publication 
year) 

Describe 
method of 
randomisation
1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss to 
follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to violation 
of  
intention to treat 
analysis?6 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Barekatain, 
2016 

Yes unlikely Not possible Not possible unlikely unlikely unlikely unlikely 

Jeong, 2016 Yes unlikely Not possible Not possible unclear unlikely likely unlikely 

Giuli, 2016 Yes unlikely Not possible Not possible unclear unlikely unlikely unlikely 

1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of 
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 

2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators 
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate 5 
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules. 

3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when 
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient 
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome 
assessment is not necessary. If a study has soft (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 10 

4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then 
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported. 

5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If 
the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear 

6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the 15 
risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually 
received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
– februari 
2017 
 

1     exp *Mild Cognitive Impairment/ or 'mild cognitive impairment'.ab,ti. or mci.ti. or 
'preclinical dementia'.ab,ti. (12057) 

2     exp Cognitive Therapy/ or (cognitive adj2 (rehabilitation or training* or treatment* or 
intervention* or stimulation or therap*)).ab,ti. or 'cognition-based intervention'.ab,ti. or 
((memory or mnemonic) adj2 training).ab,ti. or 'multimodal activit*'.ab,ti. or 'errorless 
learning'.ab,ti. (35258) 

3     1 and 2 (413) 

4     limit 3 to english language (377) 

5     4 not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (366) 

6     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (307980) 

7     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 
not (animals/ not humans/) (1659383) 

8     5 and 6 (51) 

9     5 and 7 (184) 

10     8 or 9 (203) 

 

= 203 (192 uniek) 

279 

Embase 
(Elsevier) 

('mild cognitive impairment'/exp OR 'mild cognitive impairment':ti,ab OR mci:ti,ab OR 
'preclinical dementia':ti,ab) 

AND ('cognitive rehabilitation'/exp OR (cognitive NEAR/2 (rehabilitation OR training* OR 
treatment* OR intervention* OR stimulation OR therap*)):ab,ti OR 'cognition-based 
intervention':ab,ti OR 'cognitive behavioral therapy'/exp OR ((memory OR mnemonic) 
NEAR/2 training):ab,ti OR 'multimodal activit*':ab,ti OR 'errorless learning':ab,ti) 

AND [english]/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta 
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 

 
RCTs: 'clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti 
NOT 'conference abstract':it 

 

= 222 (219 uniek) 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Mogelijke systematische reviews 

Anderson, 2017 Narratieve review 

Wajada, 2016 Geen subroepanalyse MCI 

Den Boer, 2016 Review (niet systematisch) en interventie. MCI/VCI 

Cavello, 2016 
Geen systematische review (alleen in Medline gezocht). Geen beoordeling kwaliteit 
studies 

Van Os, 2015 P: gezonde ouderen tot dementie 

Horr, 2015 Voor- en nadelen trial designs 

Hong, 2015 
Ook level C studies (nonrandomized) geïncludeerd. Verder dezelfde studies als in 
Chandler en/of Hill. Geen meta-analyse 

Coyle, 2013 Dementie/MCI lastig te onderscheiden in resultaten. Geen meta-analyse. 

Zanetti, 2014 Geen originele studie (gebaseerd op review Stott 2011) 

Wang, 2014 Cognition-based + exercise. Geen andere studies dan Hill en Chandler 

Kim, 2014 Abstract in boek 

Johnson, 2014 Review van observationele studies naar communicatieproblemen 

Gondek, 2014 P: mantelzorgers van patienten met MCI 

Simon, 2013 O: fMRI 

Regan, 2013 Psychosociale behandeling 

Lin, 2013 cognitieve screeningsinstrumenten 

Langenbahn, 2013 P: individuals with diagnosed medical conditions known to affect cognitive function 

Lampit, 2013 P: older adults 

Cooper, 2013 I: medicatie 

Bensadon, 2013 Geen systematische review 

Abrisqueta-Gomez, 
2013 P: patienten met dementie 

Teixeira, 2012 Geen nieuwe studies, ook hele kleine studies meegenomen 

Simon, 2012 Oude review. Dezelfde studies als in Chandler + studies met hele kleine n 

Kasper, 2012 Abstract in boek 

Forloni, 2012 Geen SR maar RCT. Presentatie  

Stott, 2011 Oude review 

Martin, 2011 Cochrane review. Subgroep analyses MCI. Review Reijnders is update 

Li, 2011 Oude review, geen andere studies dan Chandler, 2016 

Kurz, 2011 Meta-analyse voor dementie+MCI 

Gates, 2011 Oude review, geen andere studies dan Chandler, 2016 

Jean, 2010 Oude review, geen andere studies dan Chandler, 2016 

Faucounau, 2010 Only Medline searched 

Zehnder, 2009 Geen subgroepanalyse MCI 

Belleville, 2008 Geen systematische review 

Mogelijke RCT’s 

Kiluk, 2017 P: participanten uit verslaafdekliniek 

Han, 2017 
Combinatie therapie (cognitieve training/stimulatie, orientatie, fysiotherapie, 
reminiscence, muziektherapie) 

Yang, 2016 
O: Gray matter volume and metabolite concentrations in the dorsal anterior cingulate 
cortex and bilateral hippocampus  

Suo, 2016 P: dementia prodrome mild cognitive impairment  

Salvadori, 2016 Design paper 

Regan, 2016 P: MCI en vroege dementie (n=34 MCI). Geen subgroepanalyse 

Nakamura, 2016 I: psychosociale interventie 

Mudar, 2016 I: Gist Reasoning Training on cognition vs training involving New Learning  

Lu, 2016 I: momentum-based dumbbell-training  

Kobe, 2016 
I: combined omega-3 fatty acids, aerobic exercise and cognitive stimulation. O: gray 
matter volume  

Hagovska, 2016a P: Geen MCI. I: cognitive training+balance training vs balance training 

Hagovka, 2016b I: cognitive training+balance training vs balance training 

Gooding, 2016 P: Geen MCI (subclinical cognitive decline) 

Goldman, 2016 P: Parkinson patiënten 

Flak, 2016 Studie protocol 
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Biundo, 2016 P: Parkinson patiënten 

Barban, 2016 
P: mAD, MCI, gezonde ouderen 
I: cognitive training (pb-CT) combined with reminiscence therapy (RT)  

Balietti, 2016 O: platelet total phospholipases A2 activity  

Sing, 2016 Erratum 

Vidovich, 2015 In SR Chandler, 2016 

Styliadis, 2015 O: changes in the cortical activity  

Rodakowski, 2015 Updated scoping review 

Nakatsuka, 2015 In SR Chandler, 2016 

Muniz, 2015 I: cognitieve en motorische interventie 

Moro, 2015 Alleen verandering binnen 2 groepen geanalyseerd, niet A vs B 

Li, 2015 P: Geen MCI 

Kinsella, 2015 In SR Chandler en Reijnders 

Goldman, 2015b P: Parkinson patiënten 

Dodge, 2015 I: geen cognitieve revalidatie (conversation-based cognitive stimulation) 

Diamond, 2015 P: depressie en/of MCI 

Danassi, 2015 Geen artikel, samenvatting van SOCIABLE studie 

Cohen, 2015 P: mensen met geheugenklachten 

Ciarmiello, 2015 O: brain metabolic changes within intervention group 

Cheng, 2015 I: Transcranial direct current stimulation  

Angelucci, 2015 P: Parkinson patiënten 

Vega, 2014 <SR Chandler, 2016 

Suzuki, 2014 <SR Chandler, 2016 

Schmitter, 2014 In SR Chandler, 2016 

Polito, 2014 <SR Chandler, 2016 

Mowszowski, 2014 <SR Chandler, 2016 

Law, 2014 In SR Chandler, 2016 

Han, 2014 <SR Chandler, 2016 

Fiatarone, 2014 In SR Chandler, 2016 

Dannhauser, 2014 <SR Chandler, 2016 

Casoli, 2014 <SR Chandler, 2016 

Zhuang, 2013 <SR Chandler, 2016 

Vidovich, 2013 <SR Chandler, 2016 

Rojas, 2013 In SR Chandler, 2016 

Olchik, 2013 <SR Chandler, 2016 

Konsztowicz, 2013 In SR Chandler, 2016 

Kilimann, 2013 <SR Chandler, 2016 

Huckans, 2013 <SR Chandler, 2016 

Greenaway, 2013 In SR Chandler, 2016 

Gaitan, 2013 <SR Chandler, 2016 

Carretti, 2013 <SR Chandler, 2016 

Banningh, 2013 <SR Chandler, 2016 

Valdes, 2012 <SR Chandler, 2016 

Reuter, 2012 <SR Chandler, 2016 

Moro, 2012 <SR Chandler, 2016 

Jak, 2012 <SR Chandler, 2016 

Hwang, 2012 In SR Chandler, 2016 

Herrera, 2012 <SR Chandler, 2016 

Hampstead, 2012 <SR Chandler, 2016 

Hampstead, 2012 <SR Chandler, 2016 

Gagnon, 2012 <SR Chandler, 2016 

Fotuhi, 2012 <SR Chandler, 2016 

Buschert, 2012 In SR Chandler, 2016 

Tsolaki, 2011 In SR Chandler, 2016 / Reijnders 

Rosen, 2011 <SR Chandler, 2016 

Kwok, 2011 <SR Chandler, 2016 

Gorelik, 2011 <SR Chandler, 2016 

Forster, 2011 <SR Chandler, 2016 

Forster, 2011b <SR Chandler, 2016 

Finn, 2011 <SR Chandler, 2016 
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Buschert, 2011 In SR Chandler, 2016 

6th Sindem Meeting Meeting 

Jean, 2010 In SR Chandler, 2016/ Reijnders 

Vidovich, 2009 <SR Chandler, 2016 

Unverzagt, 2009 <SR Chandler, 2016 

Kinsella, 2009 In SR Chandler, 2016/ Reijnders 

Duara, 2009 <SR Chandler, 2016 

Barnes, 2009 In SR Reijnders, 2013 

Andrade, 2009 <SR Chandler, 2016 

Wagner, 2008 In SR Reijnders, 2013 

Troyer, 2008 In SR Chandler, 2016/ Reijnders 

Hampstead, 2008 <SR Chandler, 2016 

Greenaway, 2008 In SR Chandler, 2016 

Wenisch, 2007 <SR Chandler, 2016 

Rozzini, 2007 In SR Chandler, 2016 

Massoud, 2007 <SR Chandler, 2016 

Poon, 2005 <SR Chandler, 2016 

Olazaran, 2004 <SR Chandler, 2016 

Lockhart, 2003 <SR Chandler, 2016 

Rapp, 2002 In SR Chandler, 2016 
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4.3 Leefstijladviezen 
Inleiding 
Diverse populatiestudies suggereren dat bij een aanzienlijk aandeel van alle patiënten 
dementie verklaarbaar is door potentieel beïnvloedbare risicofactoren. De schattingen 
van dit aandeel lopen uiteen van 35% tot zelfs 49% (Ashby-Mitchell, 2017). Vijf van de 5 
zeven risicofactoren zijn overgewicht en hypertensie (beiden op middelbare leeftijd), 
fysieke inactiviteit, roken, en diabetes. Bij het reduceren van deze risicofactoren in de 
bevolking spelen leefstijlinterventies een cruciale rol. Er is onderzoek gedaan om te zien 
of leefstijlinterventies inderdaad potentieel de kans op progressie naar dementie 
kunnen verkleinen. Voor diverse niet-farmacologische interventies, waaronder bepaalde 10 
voeding en lichamelijke activiteit, suggereren meerdere recente meta-analyses positieve 
resultaten. Hierbij dient aangetekend te worden dat de gevonden effecten van deze 
niet-farmacologische interventies klein zijn. Bovendien is de heterogeniteit van de 
interventies groot en zijn de onderzoekspopulaties vaak klein, voor de studies die 
opgenomen zijn in de huidige systematische reviews/meta-analyses. Hierdoor kunnen 15 
goed onderbouwde aanbevelingen over deze niet-farmacologische interventies pas 
gegeven worden als verder bevestigend onderzoek beschikbaar komt. 
 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
1) Is er wetenschappelijk bewijs dat bepaalde voeding het risico op cognitieve 20 

achteruitgang bij MCI kan verlagen? 
2) Is er wetenschappelijk bewijs dat bepaalde lichamelijke activiteit het risico op 

cognitieve achteruitgang bij MCI kan verlagen? 
 
N.B. Cognitieve activatie als interventie is beschreven in een aparte module (4.2 25 
Cognitieve revalidatie) 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om deze uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse 30 
verricht. Er zijn diverse recente systematische reviews/meta-analyses beschikbaar, die 
hier worden samengevat. Daarnaast heeft de Amerikaanse National Academies of 
Sciences, Engineering, and Medicine recent een consensus report uitgebracht 
Preventing Cognitive Decline and Dementia: A Way Forward, waarvoor een 
systematische review verricht is (Kane, 2017). 35 
 
 
Samenvatting literatuur  
Beschrijving studies 
Lichamelijke activiteit 40 
Er zijn verschillende systematische reviews/meta-analyses die het effect van lichamelijke 
activiteit op cognitief functioneren bij MCI onderzocht hebben, waaronder een meta-
analyse van 14 RCT’s (Gates, 2013), een systematische review van 22 RCT’s (Öhman, 
2014) en een meta-analyse van 7 RCT’s (Wang, 2014). Een beperking van deze 
systematische reviews/meta-analyses is de grote heterogeniteit van de onderzochte 45 
interventies (aeroob, isometrisch, weerstand, en combinaties hiervan). Een recente 
meta-analyse (Zheng, 2016) heeft deze heterogeniteit verkleind door alleen aerobe 
oefeningen te onderzoeken. Er werden 11 RCT’s geïncludeerd met in totaal 1497 
patiënten van 60 jaar of ouder met MCI. De interventie in deze RCT’s betrof aerobe 
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oefeningen ongeacht welk type (bijvoorbeeld joggen of Tai Chi) met een frequentie van 
tenminste 1 x per week (minimaal 60 minuten per week) gedurende in totaal 6 weken 
tot 1 jaar. 
 
Voeding 5 
Er zijn verschillende onderzoeken waarin effecten van voeding beschreven worden. Dit 
betreft onder meer onderzoek naar het Mediterraanse dieet en dieetvoeding voor 
medisch gebruik. Het Mediterraanse dieet wordt gekenmerkt door een hoge inname van 
groenten, peulvruchten, fruit, granen, onverzadigde vetten (vooral olijfolie), gematigde-
hoge inname van vis, een lage-gematigde inname van zuivelproducten, een lage inname 10 
van vlees en verzadigde vetten, en gematigde inname van alcohol. Een recente meta-
analyse heeft bij 482 patiënten onderzocht of het Mediterraanse dieet de kans op 
conversie naar AD kan verkleinen (Singh, 2014). 
 
Wat betreft dieetvoeding is er onderzoek gepubliceerd met Souvenaid, een dieetdrank 15 
met ingrediënten afkomstig van melk, vis en soja. Een recente RCT bij 311 patiënten met 
MCI (LipiDiDiet study) onderzocht het effect van het multinutrient Fortasyn Connect (de 
actieve component van Souvenaid) na 24 maanden gebruik met als primair eindpunt de 
verandering in z-score van een neuropsychologische testbatterij (Soininen, 2017). 
 20 
Resultaten 
Lichamelijke activiteit 
Verschillende systematische reviews/meta-analyses die het effect van lichamelijke 
activiteit op cognitief functioneren bij MCI onderzocht hebben, lieten inconsistente 
resultaten zien. Een meta-analyse van 14 RCT’s (Gates, 2013) vond geen significant of 25 
een verwaarloosbaar effect, terwijl een systematische review van 22 RCT’s (Öhman, 
2014) vond dat er sommige onderzoeken zijn gepubliceerd met kleine, positieve 
effecten op het cognitief functioneren. Een meta-analyse van 7 RCTs (Wang, 2014) vond 
een significant positief effect op globaal cognitief functioneren (SMD in MMSE-/ADAS-
cog-score 0,25 (95%BI 0,08 tot 0,41)), maar geen significant effect op verschillende 30 
cognitieve domeinen (waaronder geheugen en executief functioneren). 
 
Aerobe oefeningen bleken een positief effect te hebben op het globaal cognitief 
functioneren (MD in MMSE-score 0,98 (95% BI 0,50 tot 1,45), MD in MoCa-score 2,70 
(95% BI 1,11 tot 4,29), het geheugen (MD in uitgestelde herinneringscore 0,25 (95% BI 35 
0,05 tot 0,45)) en het executief functioneren (MD in kloktekentest-score 0,98 (95% BI 
0,36 tot 1,61)). Er was geen significant verhoogd risico op adverse events door de aerobe 
oefeningen. 
 
Voeding 40 
Het Mediterraanse dieet bleek het risico op conversie van MCI naar dementie te 
verlagen (HR 0,55 (95%BI 0,34 tot 0,90) voor het middelste tertiel van inname van het 
Mediterraanse dieet en HR 0,52 (95%BI 0,30 tot 0,91) voor hoogste tertiel, ten opzichte 
van het laagste tertiel) (Singh, 2014). 
 45 
Fortasyn Connect (de actieve component van Souvenaid) bleek geen effect te hebben op 
cognitieve achteruitgang na 24 maanden gebruik bij patiënten met MCI (gemiddelde 
verandering in z-score van het primaire eindpunt gemeten met een neuropsychologische 
testbatterij was -0,028 (SD 0,453) in de actief behandelde groep en -0,108 (0,528) in de 
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controlegroep; geschat gemiddeld behandelverschil 0,098 (95% CI -0,041 tot 0,237; 
P=0,166) (Soininen, 2017). 
 
 
Conclusies 5 

- 
GRADE 

Er is bemoedigend, maar nog inconclusief wetenschappelijk bewijs voor 
een positief effect van lichamelijke activiteit op cognitieve achteruitgang bij 
patiënten met MCI. 
 
Bronnen (Kane, 2017) 

 

- 
GRADE 

Uitvoeren van aerobe oefeningen met een regelmatige, lage-gematigde 
trainingsintensiteit kan mogelijk een effectieve, haalbare en veilige 
behandeling zijn, met een klein positief effect op het cognitief functioneren 
bij patiënten met MCI. 
 
Bronnen (Zheng, 2016) 

 

- 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van voeding bij patiënten met MCI. 

 

- 
GRADE 

Gemiddelde of hoge inname van het Mediterraanse dieet verlaagt mogelijk 
het risico op conversie van MCI naar AD. 
 
Bronnen (Singh, 2014) 

 

- 
GRADE 

Het gebruik van de medische voeding Souvenaid heeft geen significant 
effect op cognitieve achteruitgang bij patiënten met MCI. 
 
Bronnen (Soininen, 2017) 

 10 
 
Overwegingen 
Lichamelijke activiteit 
Het positieve effect van lichamelijke activiteit op cognitieve achteruitgang bij MCI wordt 
ondersteund door bemoedigend, maar nog inconclusief wetenschappelijk bewijs (Kane, 15 
2017). De uitkomsten van de meta-analyses moeten met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden vanwege de heterogeniteit in type, frequentie en duur van de 
oefeningen. Daarnaast kennen de meta-analyses beperkingen vanwege het kleine aantal 
studies waarop de verschillende resultaten gebaseerd zijn en de kleine 
onderzoekpopulaties. Er zijn geen RCTs beschikbaar die uitkomsten op lange termijn 20 
hebben onderzocht en het is eveneens onbekend of lichamelijke activiteit de kans op 
conversie van MCI naar dementie kan verlagen. Grote RCT’s waarin gestandaardiseerde 
trainingsprogramma’s worden toegepast zijn nodig voor eenduidige conclusies en 
aanbevelingen. 
 25 
Daartegenover staat dat lichamelijke activiteit op meerdere gezondsheidsdomeinen een 
positief effect kan hebben, waarbij bijvoorbeeld voor de reductie van het risico op hart- 
en vaatziekte er inmiddels sterk bewijs is. Daarnaast kan lichamelijke activiteit een 
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gunstig effect hebben op slaap en stemming. Bij een persoonsgericht advies aan de 
patiënt met MCI zal voor advies rond lichamelijke activiteit dus breder gekeken moeten 
worden dan alleen naar verwachte effecten op cognitie. Ook kan beoordeeld worden 
hoe lichamelijke activiteit past in het leven en in de verwachtingen van een patiënt 
(haalbaarheid, motivatie). Er is geen standaard beweegadvies zoals al bleek uit de 5 
heterogeniteit van de studies. Dat maakt een advies op maat mogelijk, kies daarbij voor 
de activiteit die het beste past bij het individu. 
 
Voeding 
De uitkomsten van deze meta-analyse naar het effect van het Mediterraanse dieet 10 
moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, want er is maar 1 studie 
geïncludeerd die specifiek conversie van MCI naar dementie als uitkomst had. Nieuwe 
RCT’s waarin het positieve effect wordt bevestigd zijn nodig om de validiteit van de 
conclusies en aanbevelingen te vergroten. 
 15 
Ook hier geldt, net als bij lichaamsbeweging, dat voeding effecten heeft op meerdere 
gezondheidsdomeinen buiten alleen cognitie, en dat bij een persoonsgericht advies ook 
deze andere aspecten, net als de haalbaarheid en motivatie, meegewogen moeten 
worden. 
 20 
 
Aanbevelingen 

Adviseer niet standaard bepaalde lichamelijke activiteit voor alle patiënten met MCI 
vanwege een gebrek aan conclusief bewijs voor de effectiviteit hiervan. 

 

Overweeg om (aerobe) lichamelijke activiteit als persoonsgericht advies te geven bij 
individuele patiënten met MCI, gezien het mogelijk positieve effect op cognitie en het 
bewezen positieve effect op cardiovasculaire en andere gezondheidsuitkomsten. 

 

Adviseer niet standaard bepaalde voeding bij alle patiënten met MCI vanwege een 
gebrek aan conclusief bewijs voor de effectiviteit hiervan. 

 25 

Overweeg om het Mediterraanse dieet als persoonsgericht advies te geven bij 
individuele patiënten met MCI, gezien het mogelijk positieve effect op cognitie en het 
bewezen positieve effect op cardiovasculaire en andere gezondheidsuitkomsten. 
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4.4 Medicamenteuze behandeling 
Inleiding 
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van medicamenteuze behandeling op de 
symptomen van MCI en op het beloop van MCI, in het bijzonder op het risico van 
progressie naar dementie. Dit betreft vooral behandeling met de verschillende 5 
cholinesteraseremmers, maar ook andere middelen zoals vitamine E. Voor geen van 
deze middelen is er echter voldoende wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit. 
Momenteel lopen er diverse nieuwe onderzoeken (RCT’s) waarin experimentele 
medicatie bij MCI onderzocht wordt, maar de uitkomsten hiervan moeten nog 
afgewacht worden. Hierdoor is er tot heden geen bewezen effectieve medicamenteuze 10 
behandeling beschikbaar voor patiënten met MCI. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om deze uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematisch literatuuronderzoek 15 
verricht. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Cholinesteraseremmers 20 
Er zijn drie systematische reviews en meta-analyses beschikbaar van studies waarin de 
effectiviteit van cholinesteraseremmers bij MCI onderzocht is (Russ, 2012; Ströhle, 2015, 
Fitzpatrick 2015). 
 
In een recente Cochrane meta-analyse van Russ (2012) werden negen studies met in 25 
totaal 5149 patiënten met MCI opgenomen. Er was een grote variatie in studieduur 
waardoor poolen van de resultaten niet altijd mogelijk was. Uit de meta-analysis van de 
drie studies die het effect van cholinesterase remmers of de mate van progressie 
onderzochten kwam geen sterk bewijs voor een gunstig effect op de progressie naar 
dementie na een, twee of drie jaar. Er was geen duidelijk effect van 30 
cholinesteraseremmers of de neuropsychologische test scores. Uit een aparte meta-
analyse met 4207 mensen bleken er meer bijwerkingen in de groep die met 
cholinesterase remmers werden behandeld (RR 1.,09; 95% CI 1,02 tot 1,16), vooral maag 
darm bijwerkingen, zoals diarree, misselijkheid en braken. Andere bijwerkingen die 
vaker in de cholinesterase groep voorkwamen betroffen spierkrampen, syncope en 35 
duizeligheid, slapeloosheid en abnormaal dromen. Hartproblemen bleken niet vaker 
voor te komen. De auteurs concludeerden dat er weinig bewijs is voor de stelling dat 
cholinesterase-remmers de progressie naar dementie kunnen beïnvloeden. Het geringe 
bewijs dat er is, wordt tenietgedaan door het verhoogde risico op bijwerkingen. Daarom 
raadden zij niet aan cholinesterase-remmers bij mensen met MCI voor te schrijven. 40 
 
Een meta-analyse van Ströhle (2015) gaat over de effecten van cholinesterase-remmers. 
Er werden vijf studies geïncludeerd, met in totaal 3693 MCI-patiënten. De meta-analyse 
liet evenmin bewijs zien voor een gunstiger effect ten opzichte van placebo. 
 45 
Tenslotte voerde Fitzpatrick-Lewis (2015) een meta-analyse uit naar het effect van 
cholinesterase-remmers. In totaal werden 17 studies in de meta-analyse geïncludeerd. 
Uit de meta-analyse bleek er opnieuw geen effect te zijn van cholinesteraseremmers op 
ADAS-Cog of MMSE ten opzichte van de placebogroep. Ook hier was de conclusie dat 
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cholinesterase-remmers niet effectief zijn bij mensen met MCI, en er dus geen reden is 
ze voor te schrijven. 
 
Overige middelen 
Naast de cholinesteraseremmers zijn er nog veel andere soorten medicijnen onderzocht. 5 
Ook hier is de conclusie uit systematische reviews dat er onvoldoende bewijs is voor 
effectiviteit van middelen als vitamine E, docosahexaeenzuur/eicosapentaeenzuur, 
vitamine B, een GABA(B) receptor antagonist (SGS742), piribedil, nicotine, huannao 
yicong, ginkgo biloba, NSAIDs (rofecoxib, triflusal) en piracetam (Farlow, 2009; 
Fitzpatrick-Lewis, 2015; Cooper, 2013). 10 
 
 
Aanbevelingen 

Gebruik geen cholinesteraseremmers voor de behandeling van MCI, of om de kans op 
progressie naar dementie te verlagen. 

 

Gebruik geen andere medicamenteuze behandeling, zoals vitaminesupplementen, voor 
de symptomatische behandeling van MCI, of om de kans op progressie naar dementie te 
verlagen. 

 15 
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4.5 Follow-up 
Inleiding 
Met betrekking tot de follow-up van deze grote, diverse patiëntengroep MCI-patiënten 
is er zeer weinig evidentie voor de frequentie en inhoud van de medisch specialistische 
follow-up bezoeken (Langa, 2014). Het risico van geen eenduidig beleid is dat er dan wel 5 
overdiagnostiek plaatsvindt in de vorm van te frequent uitgebreide specialistische 
controles dan wel onderdiagnostiek waardoor progressie naar dementie te laat wordt 
gedetecteerd en patiënt goede zorg moet ontberen. 
 
 10 
Zoeken en selecteren 
Om deze uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse 
verricht. 
 
 15 
Samenvatting literatuur 
Resultaten 
Aangezien MCI bij een significant deel van de patiënten leidt tot progressie naar 
dementie, kan follow-up worden overwogen. Longitudinale klinische follow-up geeft 
daarbij zicht op het traject van cognitieve achteruitgang wat een fout positieve diagnose 20 
op basis van angst of onderpresteren minder waarschijnlijk maakt. De optimale timing, 
keuze voor instrumenten en biomarkers zijn nog onduidelijk, evenals de 
kosteneffectiviteit van deze follow-up. De follow-up kan naast monitoring van het 
cognitief functioneren bestaan uit screening op neuropsychiatrische symptomen, 
aandacht voor polyfarmacie, cardiovasculaire risicofactoren en functioneren in het 25 
dagelijks leven (Langa, 2014). 
 
 
Overwegingen 
MCI is een diagnose met onzekere uitkomst die rechtvaardigt dat de patiënt de 30 
mogelijkheid aangeboden wordt om te worden gevolgd, dit uiteraard afhankelijk van 
patiënt karakteristieken/setting. Omdat het bij MCI-patiënten op individueel niveau 
moeilijk is een voorspelling te doen op grond van aanvullend onderzoek over hoe groot 
het risico is op progressie naar Alzheimer dementie, is het eveneens moeilijk een 
eenduidige richtlijn af te spreken over de klinische follow-up. Dit betekent dat net als bij 35 
het onderwerp risicocommunicatie de wens van de patiënt in belangrijke mate richting 
geeft aan de invulling van de klinische follow-up. Dit betekent dat deze zowel in de 
eerste als in de tweede en derde lijn kan plaatsvinden, op basis van anamnese tot 
uitgebreid aanvullend onderzoek. Patiënteigenschappen en relaties met en 
competenties van betrokken hulpverleners kunnen een rol spelen in de vormgeving van 40 
de diagnostische follow-up. 
 
 
Aanbevelingen 

Afhankelijk van patiënt karakteristieken en setting van de zorg kan follow-up om de 6 tot 
12 maanden overwogen worden. 

 45 

Bespreek dat tijdens follow-up het onduidelijk kan blijven of de betreffende persoon 
dementie gaat ontwikkelen. 
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Bespreek ook dat standaard follow-up niet strikt noodzakelijk is en dat opnieuw contact 
zoeken als de klachten toenemen ook een goede mogelijkheid is. 

 

Bespreek dat bij patiënten met MCI vaker somberheid en angst voorkomt en dat hulp 
kan worden geboden om met de diagnose en de onzekerheid die dat met zich 
meebrengt om te gaan. 
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4.6 Voorlichting over rijvaardigheid bij MCI 
Inleiding 
Rijgeschiktheid, het lichamelijk en geestelijk geschikt zijn om te rijden, is een van de drie 
pijlers waarop verantwoorde verkeerdeelname rust. De Nederlandse minimumnormen 
voor rijgeschiktheid zijn door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgelegd in de 5 
bijlage van de Regeling eisen geschiktheid 2000 (verder de Regeling). Het CBR is de 
uitvoerder daarvan en de meest actuele versie is te vinden op www.wetten.nl. 
 
Bij het vaststellen van de minimumnormen moet de Minister zich houden aan de derde 
Europese richtlijn betreffende het rijbewijs. Strenger zijn is toegestaan, maar soepeler 10 
zijn mag niet. De Minister laat zich sinds 2012 hiervoor adviseren door een permanente 
Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad (www.gr.nl/publicaties). De Minister 
neemt de adviezen niet altijd één op één over. Voor het CBR zijn niet adviezen van 
deskundigen, maar de gepubliceerde Regeling het wettelijk bindend voorschrift. 
 15 
Voor cognitieve stoornissen als MCI en dementie geldt dat er geen contra-indicatie is 
voor een voor een brommer- of brommobiel (groep 0), er een beperkte rijgeschiktheid 
voor de rijbewijzen A, B en BE (motorfiets, auto en auto met aanhanger, groep 1) kan 
zijn (afhankelijk van de ernst), maar er altijd een ongeschiktheid is voor de rijbewijzen C, 
D, CE en DE (vrachtauto en bus, respectievelijk met aanhanger E, groep 2). 20 
 
Het CBR beoordeelt de rijgeschiktheid op verzoek van de aanvrager van een rijbewijs 
nadat deze een formulier Eigen verklaring heeft ingediend. Dat kan gaan om vastgelegde 
periodieke keuringen zoals om de vijf jaar voor groep 2 of om de vijf jaar voor senioren 
vanaf de 75e verjaardag, maar ook om een verzoek van de bezitter van een geldig 25 
rijbewijs waar de gezondheidstoestand drastisch is gewijzigd. Daarnaast kan het CBR ook 
een verplicht onderzoek opleggen bij personen met een geldig rijbewijs waarover een 
schriftelijke melding van vermoeden van ongeschiktheid is ontvangen. Een dergelijke 
melding is meestal van de politie, maar kan ook komen van een hulpverlener die zijn of 
haar beroepsgeheim doorbreekt of op zeer strikte voorwaarden en in 30 
uitzonderingsgevallen ook op basis van een verontrustende brief van de naaste familie. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om deze uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse 35 
verricht. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Wetenschappelijk onderzoek 40 
Ten aanzien van rijvaardigheid bij MCI is er in de wetenschappelijke literatuur geen 
consensus. Onder andere in een review (Langa, 2014) wordt de inschatting van de 
rijvaardigheid bij MCI aan de behandelend arts overgelaten, die een risico-inventarisatie 
moet doen door specifiek in de hetero-anamnese navraag te doen naar veranderingen in 
rijgedrag of (bijna) ongelukken, waarbij deficits in visuospatiële en executieve 45 
functietesten (bijvoorbeeld klok-tekentest of TMT- A) ondersteunend kunnen zijn 
(Papandonatos, 2015). 
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Regelgeving 
In Nederland is in de Regeling een specifieke paragraaf opgenomen voor dementie, 
namelijk paragraaf 8.6.1. Voor andere cognitieve stoornissen, zoals MCI, geldt paragraaf 
8.6.2: "Personen bij wie het cognitief functioneren gestoord is geraakt zijn meestal 
ongeschikt voor groep 1 en altijd ongeschikt voor groep 2 rijbewijzen. Eventuele tijdelijke 5 
geschiktheid voor groep 1 – zulks ter beoordeling door middel van een specialistisch 
onderzoek – hangt af van de mate van progressie van de ziekte en de ernst van de 
verschijnselen, maar is hooguit vijf jaar.” 
 
Omdat er geen specifieke en bewezen testmethodes voorhanden zijn om bij MCI te 10 
discrimineren tussen rijgeschikt en niet rijgeschikt, bepaalt de rijtest op de openbare 
weg wat het uiteindelijk besluit zal zijn (goudstandaard). Voor de bepaling van de 
geschiktheid dient een rijtest met een deskundige op het gebied van de praktische 
geschiktheid van de desbetreffende afdeling van het CBR plaats te vinden. 
 15 
Omdat cognitieve stoornissen sluipend beginnen en er niet altijd al een diagnose is 
gesteld, vraagt het CBR bij de leeftijdsgebonden rijbewijskeuringen (screening) aan de 
keuringsarts om gebruik te maken van de OPS. De OPS is een observatie-instrument dat 
samen met het CBR is ontwikkeld door een promovenda aan de Rijksuniversiteit 
Groningen (Withaar, 2000). Naar aanleiding van zijn of haar observaties tijdens de 20 
keuring scoort de arts op drie de dimensie die het eerst zijn aangedaan bij beginnende 
dementie. Bij een score beneden de cutoff zal het CBR overgaan tot het opleggen van 
een rijtest praktisch rijgeschiktheid. Meer informatie over de OPS-methode is te vinden 
op www.cbr.nl. 
 25 
 
Overwegingen 
Vanuit professioneel perspectief zou bij sommige patiënten aangestuurd kunnen 
worden op het staken van het autorijden of het insturen van een Eigen verklaring naar 
het CBR. Met name wanneer er in het neuropsychologisch onderzoek duidelijk 30 
visuoconstructieve en executieve functieproblematiek naar voren komt of indien de 
hetero-anamnese eenduidig is over veranderend rijgedrag. 
 
In geval dat er duidelijk gevaar voor derden dreigt en de patiënt weigert te stoppen met 
rijden of een oordeel van het CBR aan te vragen kan de behandelend arts in een 35 
gewetensconflict komen en besluiten het beroepsgeheim te doorbreken en het CBR 
(schriftelijk) te infomeren. In de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 
van de KNMG zijn als handreiking voor de arts voor doorbreking van de zwijgplicht vijf 
cumulatieve criteria opgenomen. Deze zijn ontleend aan het Handboek 
Gezondheidsrecht van prof. dr. H.J.J. Leenen (Doppegieter, 2006). 40 
 
 
Aanbeveling 

Gelet op de heterogeniteit van het begrip MCI maakt dat het aan het oordeel van de arts 
is of de patiënt geadviseerd moet worden om een Eigen verklaring in te sturen naar het 
CBR. 

 
45 
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Bijlage 1 Notulen Invitational conference Addendum MCI bij dementie 5 

 
 
Invitational conference Addendum Mild Cognitive Impairment bij de richtlijn dementie 
 
Datum:  13 juni 2016 10 
Tijd:   16.00-17.00 uur 
Locatie:  Domus Medica, Utrecht 
 
Aanwezig: W. Vink (ActiZ); A. Bruijs (Alzheimer NL); T. Wiersma (NHG); B.A. Schmand 
(NIP); L. Joosten (NIP); H.L. Koek (NVKG); P. Scheltens (NVN); G. Roks (NVN); L. Breuning 15 
(NVvP); M. Vernooij (NVvR); M. van Eijk (V&VN); H. de Vaan (Zorginstituut NL); V. 
Vennemann (Zorgverzekeraars NL) 
 
Afgemeld: J. Willems (NIV); S. Landa (Zorginstituut NL); F. Gillissen (V&VN) 
 20 
Genodigd maar niet aanwezig: IGZ, NVZ, NFU, STZ, ZKN, NPCF, NVKC, NVLKNF, NVZA, 
KNMP, Verenso, CSO, Nefarma, Mezzo, Vilans 
________________________________________________________________________ 

Opening  
Philip Scheltens opent de Invitational Conference en heet iedereen van harte welkom. 25 

Voorstelronde 
De aanwezigen stellen zich even kort voor. 
 
Toelichting doel van de bijeenkomst en proces richtlijnontwikkeling 
Doel van de middag is het verzamelen van input van verschillende partijen om 30 
uiteindelijk een compleet addendum MCI bij de richtlijn dementie op te stellen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met wat de stakeholders belangrijk vinden en wat er leeft. 
Aan de hand van de verzamelde input zal de werkgroep in een later stadium het 
definitieve raamwerk van het addendum besluiten en dus welke knelpunten wel en 
welke niet worden meegenomen in het addendum. 35 
 
De doelstelling is het ontwikkelen van een multidisciplinaire, helder afgebakend 
addendum MCI binnen de richtlijn dementie, waarin de patiënt centraal staat. 
 
Janneke Hoogervorst geeft een toelichting bij het richtlijnontwikkelproces. 40 

Impact probleem MCI en richtlijn 
In de multidisciplinaire richtlijn dementie (2014) is ervoor gekozen om MCI buiten 
beschouwing te laten. Voor de clinicus practicus die werkt op een geheugenpoli betreft 
dit echter een grote groep patiënten. MCI is een lichte cognitieve stoornis waarbij 
iemand objectieve problemen heeft met het geheugen of een andere hersenfunctie, 45 
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zonder interferentie in het dagelijks leven. Traditioneel wordt MCI gezien als een 
‘stadium’ tussen normale veroudering en dementie in. De relevantie van het concept 
wordt bepaald door de hoge kans op dementie in deze groep. Ook worden patiënten 
met MCI in toenemende mate behandeld met cholinesteraseremmers in de ons 
omringende landen. 5 
 
Bespreken raamwerk & prioriteiten (afbakening en inhoudelijke hoofdlijnen van de 
richtlijn) 

• Samenstelling werkgroep 

In de eerste werkgroep bijeenkomst, voorafgaand aan deze Invitational, is 10 
besloten om de het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) toe te voegen aan 
de werkgroep. Het Kennisinstituut zal dit naar het NIP  communiceren. 
 
Vanuit het NHG wordt gevraagd waarom er geen huisarts afgevaardigd is in de 
werkgroep, omdat dit addendum grotendeels mensen betreft die zelfstandig thuis 15 
wonen en de huisarts hier een belangrijke rol kan spelen. Toegelicht wordt dat er 
keuzes gemaakt moesten worden voor de verdeling in de werkgroep, en dat er 
gezien de beperkte omvang van het addendum en het beschikbare budget een 
beperkt aantal werkgroepleden zitting kan nemen in de werkgroep. Met een 
kleinere werkgroep is het bovendien makkelijker om het richtlijnproces zo efficiënt 20 
mogelijk te doorlopen. Er is voor gekozen om de kerngroep van wetenschappelijke 
verenigingen betrokken bij de richtlijn dementie ook voor dit addendum te vragen. 
NHG zal gevraagd worden mee te lezen gedurende de ontwikkeling van het 
addendum. 

 25 

• Conceptuitgangsvragen 

De conceptuitgangsvragen uit het raamwerk worden kort toegelicht. Daarna 
krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om hierop te reageren, toevoegingen te 
geven of suggesties voor aanpassingen te doen. 
 30 

Definities 

• Besproken wordt dat het doel niet alleen is om in kaart te brengen welke definities 

van MCI er zijn, maar ook aan te geven welke definitie het beste of het meest 

valide is. Er is nog wat discussie over het woord ‘Mild’ in de definitie, omdat de 

gevolgen van MCI voor patiënten en naasten niet onderschat moeten worden. 35 

Philip geeft aan dat de term niet vertaald moet worden naar ‘milde’, maar dat het 

meer betrekking heeft op het stadium van de cognitieve stoornis.  

• V&VN wil graag nog een punt toevoegen over hoe MCI zich verhoudt tot klachten 

bij ‘normale’ veroudering.  

 40 
Diagnostiek: diagnose 

• Opgemerkt wordt dat het onderdeel diagnostiek eigenlijk over hetzelfde gaat als 

onderdeel 3 (biomarkers). Dit punt is in de werkgroep ook aan de orde geweest, 

waarnaar besloten is om het kopje te wijzigen in ‘Diagnose’. 

• Gesuggereerd wordt dat de uitgangsvraag anders geformuleerd zou kunnen 45 

worden. Het gaat erom wat het nut en de waarde is van de diagnose MCI. 

Belangrijk is te bepalen wat je de patiënt wel en niet vertelt en hoe je de diagnose 
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presenteert. Een knelpunt is dat een patiënt niet goed weet wat hij/zij met de 

diagnose of het label MCI moet. Zou er bijvoorbeeld net als bij dementie een 

zorgplan moeten komen zodat voor de patiënt ook duidelijker is wat 

vervolgstappen kunnen zijn. 

• Een mogelijk knelpunt is de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. De 5 

vraag daarbij is ook hoe huisartsen het begrip MCI hanteren. 

• Een ander knelpunt is de plaats van neuropsychologisch onderzoek (NPO) in het 

diagnostisch onderzoek. Bij MCI in combinatie met psychiatrie gaat het om een 

ander soort aandoening. Neuropsychologen kunnen dat in de diagnostiek uit 

elkaar halen.  10 

 
Biomarkers 

• Dit knelpunt gaat over de rol van biomarkers in de diagnostiek van MCI. 

Diagnostische tests die gebruikt kunnen worden zijn een MRI-scan, hersenvocht of 

een PET-scan. Er wordt gediscussieerd over de kosten van deze verschillende tests 15 

en of daar aandacht voor moet komen in het addendum. Mogelijk kan 

kosteneffectiviteit meegenomen worden als uitkomstmaat. Aangegeven wordt dat 

bij de ontwikkeling van de richtlijn dementie bleek dat er weinig bekend was over 

de kosteneffectiviteit. Dit kan voor MCI anders zijn, dus zou het in ieder geval de 

moeite waard zijn om hiernaar te kijken. 20 

• Opgemerkt wordt dat de derde deelvraag (relatie met leeftijd en andere 

predisponerende factoren) eigenlijk gaat over de vraag bij wie aanvullend 

(kostbaar) onderzoek ingezet moet worden. Wellicht is het mogelijk 

risicostratificatie toe te passen. De aanbevelingen kunnen dan richting geven bij 

welke patiënten wel of geen biomarkers ingezet moeten worden.  25 

 
Behandeling 

• Dit knelpunt gaat over behandeling, begeleiding en follow-up.  

• Bij een deel van de patiënten is MCI een voorstadium van dementie. Bij deze 

groep patiënten kan cognitieve revalidatie of cognitieve herstructurering worden 30 

toegepast om dementieklachten te voorkomen of te verminderen. Aangegeven 

wordt dat hier nog geen kosteneffectiviteitsstudies naar zijn gedaan. De overige 

groep kan mogelijk herstellen van MCI, en kan coping toegepast worden.  

• Leefstijladviezen (zowel mentaal, sociaal als fysiek) kunnen een onderdeel 

zijn van de begeleiding. 35 

Rondvraag knelpunten 
Tenslotte wordt geïnventariseerd of er aanvullende knelpunten zijn die nog niet in het 
raamwerk zijn opgenomen. De volgende aanvullende punten komen in de discussie aan 
de orde: 

• De invloed van MCI op de rijvaardigheid. Bij het CBR is dit ook nog een grijs 40 

gebied. De richtlijn dementie bevat een module over rijvaardigheid, maar deze is 

niet van toepassing op MCI. 
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• Gevraagd wordt of Vasculair Cognitive Impairment (VCI) ook meegenomen wordt 

in dit addendum. Dit punt werd in de werkgroep ook genoemd. VCI is zal 

terugkomen in het onderdeel over de behandeling.  

• Alzheimer Nederland spreekt de wens uit om patiënteninformatie bij de diagnose 

MCI te ontwikkelen. Vanuit de doelgroep is met name informatie gewenst over 5 

hoe MCI herkent kan worden (waarom diagnose), het verloop van MCI (wie stelt 

de diagnose en hoe verloopt de ziekte) en wat je kunt doen met MCI. Alzheimer 

Nederland ondersteunt ook het opnemen van leefregels. 

• Inzicht in de ziekte voor de 

patiënt is belangrijk. Op welke manier kan de partner van de patiënt betrokken 10 

worden? 

Vervolgprocedure 
De notulen van deze avond worden verspreid, en er is gelegenheid tot commentaar of 
aanvullingen hierop. De werkgroep zal alle besproken knelpunten bespreken, en een 
prioritering moeten maken (voor de richtlijn is maar beperkt budget en tijd beschikbaar, 15 
dus er zal een keuze gemaakt moeten worden). Met deze prioritering wordt het 
raamwerk voor de richtlijn aangepast. Alle aanwezigen ontvangen de overwegingen voor 
prioritering en het raamwerk.  
 
Als de conceptrichtlijn gereed is zal deze ter commentaar aan alle genodigden worden 20 
verstuurd, er is dan gelegenheid commentaar/suggesties te leveren. Dit commentaar 
wordt verwerkt in een voor autorisatie geschikte richtlijn. Autorisatie van de 
wetenschappelijke verenigingen in de kerngroep is nodig. Andere partijen krijgen de 
richtlijn ook ter informatie of autorisatie vastgesteld (procedures hiervoor verschillen 
per partij/vereniging).  25 
 
Sluiting 
Iedereen wordt bedankt voor de komst en actieve participatie. 
 

30 
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Bijlage 2 Implementatieplan 
 
 
 
Inleiding 5 
Dit plan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van het addendum MCI bij 
de richtlijn dementie. Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie gedaan van de 
mogelijk bevorderende en belemmerende factoren voor het naleven van de 
aanbevelingen. Daarbij heeft de richtlijncommissie een advies uitgebracht over het 
tijdspad voor implementatie, de daarvoor benodigde randvoorwaarden en de acties die 10 
voor verschillende partijen ondernomen dienen te worden. 
 
 
Werkwijze 
De werkgroep heeft per aanbeveling geïnventariseerd:  15 

• per wanneer de aanbeveling overal geïmplementeerd moet kunnen zijn; 

• de verwachtte impact van implementatie van de aanbeveling op de zorgkosten; 

• randvoorwaarden om de aanbeveling te kunnen implementeren; 

• mogelijk barrières om de aanbeveling te kunnen implementeren; 

• mogelijke acties om de implementatie van de aanbeveling te bevorderen; 20 

• verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties. 
 
Voor iedere aanbevelingen is nagedacht over de hierboven genoemde punten. Echter 
niet voor iedere aanbeveling kon ieder punt worden beantwoord. Er kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen sterk geformuleerde aanbevelingen en zwak 25 
geformuleerde aanbevelingen. In het eerste geval doet de richtlijncommissie een 
duidelijke uitspraak over iets dat zeker wel of zeker niet gedaan moet worden. In het 
tweede geval wordt de aanbeveling minder zeker gesteld (bijvoorbeeld Overweeg om …) 
en wordt dus meer ruimte gelaten voor alternatieve opties. Voor sterk geformuleerde 
aanbevelingen zijn bovengenoemde punten in principe meer uitgewerkt dan voor de 30 
zwak geformuleerde aanbevelingen. 
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Het implementatiehoofdstuk geeft een kort overzicht van de wijze waarop barrières geïnventariseerd zijn. 
Deze tabel geeft een eerste inventarisatie van barrières, in de uiteindelijke tekst is het handiger deze barrières uit te schrijven 

Aanbeveling Tijdspad voor 
implementatie:  
<1 jaar, 
1-3 jaar of  
>3 jaar 

Verwacht effect 
op kosten 

Randvoorwaarden 
voor implementatie 
(binnen aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke barrières 
voor implementatie1 

Te ondernemen 
acties voor 
implementatie2 

Verantwoordelijken 
voor acties3 

Definitie en diagnose  

1. Stel een syndromale diagnose Mild 

Cognitive Impairment. Een diagnose MCI 

noopt tot verder onderzoek naar de 

oorzaak ervan. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

2. Identificeer mogelijke reversibele 

oorzaken en behandel deze adequaat. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

3. Gebruik de subtypering MCI-amnestische 

variant bij verdenking op de ziekte van 

Alzheimer. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

4. Verricht cognitief onderzoek om klachten 

te objectiveren en breng in ieder geval 

geheugen, aandacht en executief 

<1 jaar Geen/mogelijk 
verhogend 

Kennisnemen van de 
richtlijn 

Meer tijdsinvestering 
voor 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
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functioneren, visuospatiële vaardigheden 

en de taalfunctie in kaart. 

psychologen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

5. Hanteer in principe de vuistregel van -2 

SD voor het vaststellen van een 

gestoorde cognitieve testprestatie. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Geen Uitrollen naar 
betrokken 
beroepsgroep, met 
name 
neuropsychologen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

6. Geef de voorkeur aan een 

neuropsychologisch onderzoek, indien 

niet mogelijk of wenselijk een getrapt 

diagnostisch model. Stel geen diagnose 

MCI op basis van de Mini Mental State 

Examination alleen. 

<1 jaar Geen/mogelijk 
verhogend 

Kennisnemen van de 
richtlijn 

Meer tijdsinvestering 
voor 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

7. Beschouw de mate van interferentie in 

het dagelijks functioneren als een 

continuüm waarin MCI een positie 

inneemt tussen gezond en dement. Sta 

een lichte verstoring toe in de uitvoer van 

hoog complexe instrumentele 

handelingen. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Geen Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen, 
ergotherapeuten 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

8. Stel vast of er een achteruitgang is ten 

opzichte van het vroegere 

activiteitenniveau die een gevolg is van 

cognitieve stoornissen, niet van 

1-3 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen, 
ergotherapeuten  
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problemen in motoriek of initiatief. NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

9. Gebruik naast gespreksgegevens ook 

gestandaardiseerde vragenlijsten en/of 

(ergotherapeutische) observaties voor 

het vaststellen van de mate van 

interferentie bij dagelijkse handelingen. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen, 
ergotherapeuten 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

Etiologie en prognose 

10. Bespreek met de patiënt en mantelzorger 

wat het syndroom MCI inhoudt en wat 

aanvullend onderzoek kan bieden. Meer 

specifiek kunnen de volgende punten 

worden besproken:  

• Als uitslagen van het aanvullend 

onderzoek niet passend zijn bij een 

dementie/Alzheimer profiel, kan 

dat geruststellend zijn. 

• Uitslagen kunnen leiden tot de 

wetenschap dat je misschien een 

ziekte aan het ontwikkelen bent die 

progressief is en waar geen 

curatieve behandeling voor is. 

• Als patiënten ouder dan 75 jaar zijn 

is het risico op progressie naar 

dementie basis van aanvullend 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 
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onderzoek moeilijk in te schatten. 

• Een risicoschatting zegt niets over 

de snelheid waarmee deze 

progressie zal gaan plaatsvinden. In 

geval van langzame progressie kan 

het zo zijn dat iemand relatief lang 

met onzekerheid leeft. 

11. Wees terughoudend om bij een 

individuele patiënt op basis van alleen 

een NPO een voorspelling te doen over de 

kans op progressie naar dementie.  

<1 jaar Geen/mogelijk 
verlagend 

Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen NVN en 
andere verenigingen die 
de richtlijn autoriseren 

12. Het is niet goed mogelijk om op basis van 

gestoorde testprestaties progressie naar 

dementie te voorspellen. Normale 

geheugenprestaties maken progressie 

naar een Alzheimer dementie wel 

onwaarschijnlijk. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

13. Verricht niet standaard biomarker 

onderzoek (MRI, CSF of PET) bij MCI-

patiënten met het doel om te voorspellen 

welke patiënten progressie naar 

dementie zullen vertonen, gezien de 

beperkte voorspellende waarde van de op 

zichzelf staande testen, het gebrek aan 

kosteneffectiviteitsanalyses en het 

ontbreken van invloed op therapeutisch 

management. Routinematig inzetten 

wordt niet aanbevolen, m.u.v. de MRI die 

<1 jaar Geen/mogelijk 
verlagend 

Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 
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om andere redenen al een plaats in de 

evaluatie van een patiënt met dementie 

heeft. 

14. Indien de clinicus in gesprek met de 

patiënt zekerheid wil over het uitsluiten 

van de onderliggende ziekte van 

Alzheimer, voldoet op dit moment alleen 

een PIB-PET als biomarker. 

1-3 jaar Verhogend Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

15. Adviseer niet standaard psychologische 

behandeling bij MCI vanwege een gebrek 

aan bewijs voor de effectiviteit hiervan.  

<1 jaar Een besparing 
omdat minder 
patiënten worden 
verwezen voor 
psychologische 
behandeling 

Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen NVN en 
andere verenigingen die 
de richtlijn autoriseren 

16. Overweeg psychologische behandeling bij 

MCI indien een patiënt en/of 

mantelzorger hier behoefte aan heeft en 

er op klinische gronden indicatie voor is 

(stemmingsproblematiek, 

gedragsproblemen). Verwijs hiervoor 

eventueel naar de eerstelijn. 

1-3 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen NVN en 
andere verenigingen die 
de richtlijn autoriseren 

17. Cognitieve revalidatie ter verbetering van 

het cognitief functioneren kan overwogen 

worden, met name functietraining en 

strategietraining, maar bespreek met de 

patiënt de geringe effecten.  

1-3 jaar Licht verhogend Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen; 
ergotherapeuten, 
revalidatie artsen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

18. Adviseer geen cognitieve revalidatie ter < 1 jaar Een besparing Kennisnemen van de Mogelijk verandering Uitrollen richtlijn Artsen, opleiders in 
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verbetering van dagelijks functioneren of 

kwaliteit van leven bij patiënten met MCI.  

omdat minder 
patiënten worden 
verwezen voor 
cognitieve 
revalidatie 

richtlijn werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

naar betrokken 
beroepsgroepen 

ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen; 
ergotherapeuten,  
revalidatie artsen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

19. Overweeg het stimuleren van activiteiten 

die algemene brede breinactivatie geven, 

zoals sociale activiteiten, mentale 

bezigheden, bewegen, muziek, hobby’s, 

etc. 

1-3 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen; 
ergotherapeuten, 
revalidatie artsen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

20. Leefstijladviezen: 

• Adviseer niet standaard bepaalde 

lichamelijke activiteit voor alle 

patiënten met MCI vanwege een 

gebrek aan conclusief bewijs voor de 

effectiviteit hiervan.  

• Overweeg om (aerobe) lichamelijke 

activiteit als persoonsgericht advies te 

geven bij individuele patiënten met 

MCI, gezien het mogelijk positieve 

effect op cognitie en het bewezen 

positieve effect op cardiovasculaire 

en andere gezondheidsuitkomsten. 

<1 jaar Verlagend Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 
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• Adviseer niet standaard bepaalde 

voeding bij alle patiënten met MCI 

vanwege een gebrek aan conclusief 

bewijs voor de effectiviteit hiervan.  

• Overweeg om het Mediterraanse 

dieet als persoonsgericht advies te 

geven bij individuele patiënten met 

MCI, gezien het mogelijk positieve 

effect op cognitie en het bewezen 

positieve effect op cardiovasculaire 

en andere gezondheidsuitkomsten. 

21. Gebruik geen cholinesteraseremmers 

voor de behandeling van MCI, of om de 

kans op progressie naar dementie te 

verlagen. 

<1 jaar Verlagend Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

22. Gebruik geen andere medicamenteuze 

behandeling, zoals 

vitaminesupplementen, voor de 

symptomatische behandeling van MCI, of 

om de kans op progressie naar dementie 

te verlagen. 

<1 jaar Verlagend Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

23. Afhankelijk van patiënt karakteristieken 

en setting van de zorg kan follow-up om 

de 6-12 maanden overwogen worden. 

1-3 jaar Licht verhogend Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

24. Bespreek dat tijdens follow-up het 

onduidelijk kan blijven of de betreffende 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 

Artsen, opleiders in 
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persoon dementie gaat ontwikkelen.  van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

beroepsgroepen ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

25. Bespreek ook dat standaard follow-up 

niet strikt noodzakelijk is en dat opnieuw 

contact zoeken als de klachten toenemen 

ook een goede mogelijkheid is.   

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

26. Bespreek dat bij patiënten met MCI vaker 

somberheid en angst voorkomt en dat 

hulp kan worden geboden om met de 

diagnose en de onzekerheid die dat met 

zich meebrengt om te gaan. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen, BIG-
geregistreerde 
psychologen  

NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

27. Gelet op de heterogeniteit van het begrip 

MCI maakt dat het aan het oordeel van de 

arts is of de patiënt geadviseerd moet 

worden om een Eigen verklaring in te 

sturen naar het CBR. 

<1 jaar Geen Kennisnemen van de 
richtlijn 

Mogelijk verandering 
werkwijze ten opzichte 
van huidige situatie 
voor aantal 
beroepsbeoefenaren 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen 

Artsen, opleiders in 
ziekenhuizen 
NVN en andere 
verenigingen die de 
richtlijn autoriseren 

1  Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). 
Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige 
concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, et cetera. 

2  enk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling 
tijdens kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een bepaald 5 
type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  

3  Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het 
niveau van de professional zullen vaak opgelost moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid 
van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. Echter, 
aangezien de richtlijn vaak enkel wordt geautoriseerd door de (participerende) wetenschappelijke verenigingen is het aan de wetenschappelijke verenigingen om deze problemen 10 
bij de andere partijen aan te kaarten.
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Implementatietermijnen 
Voor sterk geformuleerde aanbevelingen geldt dat zij zo spoedig mogelijk 
geïmplementeerd dienen te worden. Voor de meeste sterk geformuleerde 
aanbevelingen betekent dat dat zij komend jaar direct geïmplementeerd moeten 
worden en dat per xxx dus iedereen aan deze aanbevelingen dient te voldoen. 5 
 
 
Impact op zorgkosten 
Veel aanbevelingen brengen geen of nauwelijks gevolgen met zich mee voor de 
zorgkosten, omdat het gaat om reeds geïmplementeerde behandeling. Doordat deze 10 
richtlijn adviseert om niet standaard neuropsychologisch of biomarker onderzoek te 
doen met het doel om te voorspellen welke patiënten progressie naar dementie zullen 
vertonen, kunnen mogelijk kosten bespaard worden. Ook het advies om niet standaard 
psychologische behandeling, cognitieve revalidatie of medicamenteuze behandeling in 
te zetten bij de diagnose MCI kan mogelijk kosten besparen. 15 
 
 
Te ondernemen acties per partij 
Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij kunnen ondernemen om de 
implementatie van de richtlijn te bevorderen. 20 
 
Alle direct betrokken wetenschappelijk verenigingen/beroepsorganisaties (NVN, NVKG, 
NVNG, NVvP, NVvR, NIV, NVKC, NIP) 

• Bekend maken van de richtlijn onder de leden. 

• Publiciteit voor de richtlijn maken door over de richtlijn te publiceren in 25 
tijdschriften en te vertellen op congressen. 

• Ontwikkelen van gerichte bijscholing/trainingen. 

• Ontwikkelen en aanpassen van patiënteninformatie/keuzehulpen.  

• Controleren van de toepassing van de aanbevelingen middels audits en de 
kwaliteitsvisitatie. 30 

• Gezamenlijk afspraken maken over en opstarten van continu modulair onderhoud 
van de richtlijn.  

 
De lokale vakgroepen/individuele medisch professionals 

• Het bespreken van de aanbevelingen in de vakgroepsvergadering en lokale 35 
werkgroepen. 

• Het volgen van bijscholing die bij deze richtlijn ontwikkeld gaat worden.  

• Aanpassen lokale patiënteninformatie op grond van de materialen die door de 
verenigingen beschikbaar gesteld zullen worden.  

• Afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de 40 
toepassing van de aanbevelingen in de praktijk te borgen. 
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De systeemstakeholders (onder andere zorgverzekeraars, (koepelorganisaties van) 
ziekenhuisbestuurders, IGZ) 
Ten aanzien van de financiering van de zorg voor patiënten met MCI wordt van het 
bestuur van de ziekenhuizen verwacht dat zij bereid zijn om de nodige investeringen te 
doen (zie hierboven bij impact op zorgkosten) om de aanbevelingen in deze richtlijn te 5 
kunnen implementeren. Daarnaast wordt van de bestuurders verwacht dat zij bij de 
betrokken medisch professionals nagaan op welke wijze zij kennis hebben genomen van 
de nieuwe richtlijn en deze toepassen in de praktijk. 
 
Van zorgverleners wordt verwacht dat zij de zorg die in deze richtlijn wordt 10 
voorgeschreven zullen vergoeden. De sterk geformuleerde aanbevelingen in deze 
richtlijn kunnen, na verloop van de aangegeven implementatietermijnen door 
zorgverzekeraars worden gebruikt voor de inkoop van zorg. 
 
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten 15 
Toevoegen van richtlijn aan richtlijnendatabase. Daarbij opnemen van dit 
implementatieplan op een voor alle partijen goed te vinden plaats. 
 
 

20 
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Bijlage 3 Kennislacunes 
 
 
Inleiding  
Tijdens de ontwikkeling van het addendum MCI bij de richtlijn MCI is systematisch 5 
gezocht naar onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het beantwoorden van 
de uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de uitgangsvragen is met het 
resultaat van deze zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik 
te maken van de evidence-based methodiek (EBRO) is duidelijk geworden dat op het 
terrein van MCI nog lacunes in de beschikbare kennis bestaan. De werkgroep is van 10 
mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is, om in de toekomst een duidelijker 
antwoord te kunnen geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep 
de belangrijkste lacunes in kennis geprioriteerd en vervolgens per module aangegeven 
op welke vlakken nader onderzoek gewenst is.  
 15 
Biomarkers 

• Het is onvoldoende onderzocht of een combinatie van biomarkers of biomarkers 
in combinatie met cognitieve maten bij patiënten met MCI tot een betere 
voorspelling van de progressie naar dementie leidt. 

• Het is onvoldoende onderzocht wat de predictieve waarde is van visuele 20 
beoordeling van medial temporal atrophy (MTA) in combinatie met andere 
biomarkers in de progressie van MCI naar Alzheimer dementie. 

• Het is onvoldoende onderzocht wat de predictieve waarde is van de combinatie 
van CSF t-tau (of p-tau)/ amyloid beta42 eiwit in de progressie van MCI naar 
Alzheimer dementie. 25 
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