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in een kwantitatieve analyse geen effect gevonden,
in een kwalitatieve analyse rapporteerde naastbetrokkene een toegenomen gevoel van ontspanning
en innerlijk rust. En deze positieve effecten bleken
na acht maanden nog aantoonbaar.
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Dit proefschrift richt zich op de gevolgen van mci
en vooral op de effecten van een psychologische interventie. Uit interviews met mci patiënten bleken
allerlei gevolgen, op het gebied van het cognitief,
emotioneel en sociaal functioneren. Een groot deel
van de patiënten lijkt ook al een verminderd inzicht
te hebben. Bijeenkomsten van lotgenoten kunnen
helpen door vergroting van kennis, verbetering van
coping en acceptatie bij patiënten met alzheimerdementie. Op basis van de adaptatie-copingtheorie
van Lazarus en Folkman werd een soortgelijke interventie ontwikkeld voor mci-patiënten met methodes
afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie, cognitieve revalidatie en psycho-educatie. Het programma kent tien wekelijkse bijeenkomsten van twee
uur. Met een wachttijd-gecontroleerd semi-gerandomiseerde multicentre studie werd het effect van
die interventie geanalyseerd, vooral kijkend naar
acceptatie, welbevinden, distress en hulpeloosheid.
De acceptatie bleek te verbeteren en in samenhang
daarmee het welbevinden. Bij naastbetrokkene werd

Spies heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen diverse stoffen in de liquor (csf), ook wel biomarkers genoemd, en het optreden van dementie,
met name alzheimer. Een belangrijke claim in de literatuur is dat Aß biomarkers al maximaal afwijkend
zijn voor er klinische symptomen geobserveerd worden en dat tau-biomarkers toenemend afwijkend
worden in de beginstadia van de ziekte. Er zijn nog
veel onduidelijkheden over deze biomarkers, zoals
ook in de studies van Spies naar voren komt: het is
niet duidelijk bij welke patiënten wel of niet liquor
wordt geanalyseerd (en dus hoe waardevol de gegevens zijn voor een diagnose), er zijn geen eenduidige richtlijnen voor het bepalen van aanwezigheid
van biomarkers: verschillen in de bepalingen tussen
laboratoria maken vergelijkingen tussen studies
moeilijk. In haar eigen onderzoek vond Spies geen
correlatie tussen concentraties van biomarkers en
cognitieve problemen van geheugenpolipatiënten.
Ook werd er geen bewijs gevonden voor de vasculaire hypothese die stelt dat er een relatie is tussen
concentraties van biomarkers en cerebrovasculaire
schade. Op basis van biomarkers kunnen we nu dus
geen alzheimer vaststellen.
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van die achteruitgang niet gerelateerd kan worden
aan ernst van arteriosclerose. Tot slot bleek uit een
dti-studie dat diabetes type 2-patiënten grotere
schade aan het neurale netwerk hadden opgelopen
dan controles.
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