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Epilepsie is de meest voorkomende ernstige neurologische aandoening en er zijn
op dit moment circa 140.000 patiënten met epilepsie in Nederland. De incidentie
(nieuwe epilepsie patiënten) is vooral hoog in de vroege kindertijd en weer na het
60ste jaar, uiteraard door accumulatie van risicofactoren. 

Epilepsie is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De basisunit van ons
centrale zenuwstelsel, de zenuwcel of neuron, verwerkt informatie door razend-
snelle elektrische prikkeloverdracht. Actiepotentialen verplaatsen zich over de
uitloper van een exciteerbare, dus prikkelbare neuron. Ieder van ons is overigens
de trotse bezitter van 100 miljard neuronen die met elkaar 1 biljard (een 1 met 
15 nullen) verbindingen hebben. Normaal gesproken is dit proces, ondanks de
schaalgrootte, in evenwicht. 

De hersenen kunnen echter ook in een toestand komen van hyperexcitabiliteit met
hypersynchrone ontladingen, die zijn vast te stellen met het electroencephalogram
of EEG (figuur 1). 

Inleiding

Figuur 1

Een EEG met hypersynchrone ontladingen
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U ziet in het voorbeeld die hypersynchrone ontladingen. Dit is de oorzaak van epi-
lepsie en dit worden epileptiforme ontladingen genoemd. Overigens kan het brein
in een toestand komen waarin de drempel is verlaagd voor dit soort ontladingen,
door weer achterliggende oorzaken, zoals een val op het hoofd of een hersen-
ontsteking, maar die laat ik in mijn verhaal bewust buiten beschouwing. 

Als epileptiforme ontladingen optreden, heeft dat in de regel gevolgen voor het
functioneren, dat zijn de epileptische aanvallen. De aanvallen zijn een symptoom
van de onderliggende verstoringen van de normale elektrische prikkeloverdracht.
Hoe zo’n aanval eruit ziet, hangt geheel af van de plaats waar de ontladingen
optreden, hoe ze zich verspreiden, etc. Zo’n aanval kan een trekking zijn, een
gevoel in de maag of een val met bewusteloosheid. 

Dan hebben we twee van de drie elementen te pakken die van belang zijn bij epi-
lepsie: de oorzaak en de symptomen. Het derde element is voor veel patiënten
misschien wel belangrijker dan de aanvallen die af en toe optreden: de gevolgen
in de vorm van de aantasting van de cognitie. Dit wordt ook aangeduid als de
cognitieve comorbiditeit van epilepsie. 

Cognitie wordt vaak gedefinieerd door te wijzen op bekende deelprocessen, zoals
het geheugen, de taal of de intelligentie, maar in feite is cognitie het vermogen om
informatie uit de omgeving te verwerken en zo ons handelen te sturen. Letterlijk
betekent cognitie ‘denken’. 
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Bij cognitieve comorbiditeit spelen de volgende issues:

Cognitieve stoornissen
Veel patiënten hebben problemen in een deelfunctie, zoals stoornissen van het
geheugen. We spreken dan van cognitieve stoornissen. Daarbij spelen de
volgende vragen: 
- Hoe ontstaat zo’n stoornis? Is dat een kwestie van accumulatie, wordt het na

iedere aanval of na iedere periode met epilepsie erger, tot het zo erg is dat
iedereen in je omgeving het merkt?

- Kan zo’n stoornis zich dan herstellen als de epilepsie minder ernstig wordt of de
aanvallen wegblijven? Of is dat irreversibel, onherstelbaar?

Cognitieve deterioratie
Er zijn ook patiënten die een veel globaler beeld laten zien: niet één gebied dat
verstoord is, maar er is sprake van globale cognitieve deterioratie, achteruitgang.
Daarbij speelt de vraag of dit te zien is als neurodegeneratie, zoals je dat bij
Alzheimer ziet, en dus de vraag of er zoiets bestaat als een ‘epileptische demen-
tie’. De vroegere neurologen dachten van wel, tegenwoordig denkt men niet meer
zo, maar het is de vraag of dat correct is. Wat in de praktijk van de patiëntenzorg
opvalt, is dat veel patiënten met een chronische epilepsie tekenen vertonen van
vroegtijdige veroudering ‘early ageing’. 

Het probleem is echter dat de samenhang tussen veel epilepsiefactoren en de
cognitieve problematiek niet eenduidig is. Een van de redenen is dat zowel de epi-
leptiforme ontladingen als de daardoor optredende aanvallen paroxysmale events
zijn, gebeurtenissen die ‘komen en gaan’, terwijl de cognitieve stoornissen perma-
nent zijn of zelfs toenemen. Het is dus niet zo dat de cognitieve stoornissen tijde-
lijke fenomenen zijn die uitsluitend optreden ten tijde van epileptische activiteit.
Dit is waarschijnlijk de reden dat veel studies de cognitieve problemen niet
kunnen verklaren vanuit de epilepsie-karakterstieken van de patiënten. 
Daarom stelden wij de hypothese dat epileptiforme activiteit leidt tot verande-
ringen van de hersenfunctie, de hersenorganisatie en mogelijk zelfs de hersen-
structuur en dat die veranderingen leiden tot de cognitieve comorbiditeit. 

Cognitieve comorbiditeit
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Om onze hypthese te toetsen, hebben we een meerjarig multimodaal MRI-pro-
gramma opgezet, waarin tot nu toe een twaalftal dubbelpromoties zijn afgerond
en twee gaande en waarbij steeds technologische aan klinische expertise werd
gekoppeld. Deze imaging groep wordt gevormd door een combinatie van expertise
in het epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze en de diensten neurologie en
radiologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Ik ben aan-
gesteld om de expertise van de Technische Universiteit Eindhoven te betrekken bij
deze onderzoeksgroep. In het verleden zijn ook de afdelingen radiologie en neuro-
logie van het Universitair Ziekenhuis in Gent bij deze groep betrokken geweest en
ik beschouw het eveneens als mijn taak hen hier weer bij te betrekken. 

In het MRI-programma zijn een vijftal ‘technieken’ in de vorm van signaalanalyse-
benaderingen gekozen: 

Functionele MRI
Deze techniek is gebaseerd op het feit dat verhoogde neuronale activiteit in een
bepaald gebied gepaard gaat met een sterkere doorbloeding van dit gebied. Ver-
volgens leidt dat tot een verandering van het zuurstofgehalte van hemoglobine in
het bloed, dat door de MRI-detectoren kan worden opgevangen. Dit wordt ook de
‘BOLD response’ genoemd. In feite wordt dus een neuronaal-vasculaire interactie
gemeten. Onze eerste publicatie over de toepassing van deze techniek dateert uit
2005 (Deblaere et al., 2005). 

Meerjarig multimodaal
MRI-programma

Figuur 2

Occipitale activatie bij het visueel stimuleren met specifieke visuele patronen
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In eerste instantie werd deze techniek gebruikt voor ‘activation mapping’. Deze
techniek, die taakgerelateerde geactiveerde gebieden in kaart probeert te
brengen, was vooral gericht op lokalisatie van functies, bijvoorbeeld ter onder-
steuning van chirurgische procedures (analyse van eloquente cortex). Het voor-
beeld in figuur 2 toont de typische occipitale activatie bij het visueel stimuleren
met specifieke visuele patronen. Het probleem was dat deze benadering geen
samenhang toonde met de cognitieve comorbiditeit en hier dus geen verklaring
voor vormde. Klaarblijkelijk is de cognitieve comorbiditeit niet gebaseerd op een
verschuiving van geactiveerde gebieden of op een vermindering van activatie in 
de hersenen. 

Connectiviteitsanalyse (netwerk mapping) 
Deze techniek is eveneens gebaseerd op functionele MRI, maar het analyseert de
mate van functionele synchroniciteit van het MRI-signaal. De premisse is dat als
twee geactiveerde gebieden synchrone signalen tonen, beide blijkbaar gekoppeld
functioneel geactiveerd zijn en onderdelen vormen van een functioneel netwerk.
Die benadering werd in eerste instantie gebruikt door taakgerelateerde activatie
en met gebruik van ‘seed regions’, hetgeen overzichtelijke netwerken opleverde,
zoals in het voorbeeld. 

Onze eerste publicatie van deze techniek is uit 2008 (Vlooswijk et al., 2008).

Dit leverde het concept ‘diseased networks’ op, een centraal concept dat in alle
studies hoog gecorreleerd is met de cognitieve uitkomst: verlies van connectiviteit
binnen een netwerk is direct gecorreleerd met de ernst van de cognitieve uitval,
terwijl ook de aard van verstoorde verbindingen zich laat verbinden met de aard
van de cognitieve stoornissen. 

Figuur 3

Voorbeeld van twee geactiveerde MRI-signalen met gebruik van block-paradigma 
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Het wordt veel gecompliceerder als je netwerken wilt analyseren over het gehele
brein. Wat je dan krijgt, is veel meer gebieden, maar vooral veel meer potentiële
verbindingen. Dat vereist mathematische benaderingen, zoals de graaftheorie. 
Het voordeel van die theorie is dat die op allerlei netwerken is toegepast, internet,
telefoonnetwerken etc., en we dus ook weten wat de kenmerken zijn van effec-
tieve netwerken. De zogenoemde small world-karakteristieken zijn essentieel 
voor een effectief netwerk, dat altijd een maximaal aantal clusters heeft met korte
verbindingen: high C, low L. 

We hebben met deze benadering een directe relatie kunnen leggen tussen cogni-
tieve achteruitgang bij chronische epilepsie en verlies van ‘whole brain’-netwerk
efficiency. 

Figuur 4

Voorbeeld van een seed-gebaseerde, taakgerelateerd netwerk (voor taalfunctie). 
De synchroniciteitswaarden voor de patiënten met epilepsie liggen systematisch lager
dan die voor controles. 

Figuur 5

Afgenomen verbindingen (in groen) die zich afspelen over het gehele brein
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De kernpublicatie is van 2011 (Vlooswijk et al., 2011) terwijl onze uitgangspunten
zijn gepubliceerd in 2010 (Vlooswijk et al., 2010). 
Ook is vastgesteld dat het brein een modulaire organisatie kent (Vaessen et al.,
2013).

Witte stof tractografie, DTI/DWI 
Dit is een techniek waarbij structurele (witte stof ) verbindingen in de hersenen
kunnen worden afgebeeld. 
Onze eerste publicatie dateert van 2008 (Jansen et al., 2008). We zien hier zeer
grote parallellen met de functionele connectiviteit. 

Volumetrie
Deze techniek maakt het door mapping van corticale volumes mogelijk, om de
structurele organisatie van de hersenschors te onderzoeken. 
Onze eerste publicatie dateert van 2009 (Jeukens et al., 2009).

MR spectroscopie
Deze techniek is met name gericht op analyse van neurotransmitters in de
hersenen: GABA en glutamaat. 

Figuur 6

Voorbeeld van een modulaire organisatie van het brein. Blauw fronto-pariëtale
module;  rood fronto-centrale module; geel occipitale module; groen fronto-temporale
module. 
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Deze vijf technieken zijn toegepast op een aantal epilepsiesyndromen. 

Wat we zien als een algemeen gegeven is dat epilepsie, conform onze hypothese,
een traag proces van verandering van hersenorganisatie induceert. Vroege stadia
laten veranderingen van de functionele organisatie (‘diseased networks’) zien,
latere stadia laten ook structurele veranderingen zien. Dat is hieronder schema-
tisch samengevat. 

Dit geleidelijke proces biedt mogelijkheden om biomarkers te definiëren in de
vorm van optimale scan en postprocessing protocollen om risico inschattingen te
maken in een fase waarin de cognitieve comorbiditeit hoogstwaarschijnlijk nog
niet irreversibel is. 

Figuur 7

Epilepsie-geïnduceerde geleidelijke verandering van hersenfunctie en hersenorganisatie
leidend tot cognitieve comorbiditeit
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Mijn leerstoel richt zich in de komende periode op een viertal onderwerpen.

Causaliteitsanalyse
De genoemde technieken kennen als nadeel dat zij correlatiebenaderingen zijn 
die geen oorzaakeffectanalyse toelaten. Wij proberen causale en semicausale
verbanden te ontdekken door middel van een drietal benaderingen. 

1. Wiskundige analyses op bestaande data die causaliteitsanalyse mogelijk
maken. Dit is eerder, met matig succes, geprobeerd op basis van econometri-
sche modellen (Granger causaliteitsanalyses). Er zijn andere benaderingen.
Hiervoor zoek ik nadrukkelijk samenwerking met dr.ir F. Willems, verbonden
aan de Signal Processing System Group van de TU/e. 

2. Koppelingen van EEG-signalen aan MRI-signalen van hetzelfde individu. Epi-
lepsie vereist de koppeling van het temporeel veel nauwkeurige EEG-signaal
(dat bovendien de pathologie toont in de vorm van epileptiforme ontladingen)
aan het spatieel nauwkeurig MRI-signaal. Deze benadering is onder meer
afhankelijk van de expertise van dr.ir. P. Cluitmans. 

3. Longitudinale studies waarin patiënten vanaf het debuut van hun epilepsie
over meerdere jaren gevolgd worden met EEG, cognitief onderzoek en MRI.
Hiervoor is een projectgroep gevormd waarin de betrokkenheid van de, aan
Kempenhaeghe verbonden, neurologen dr. M. Debeij, dr. J. Verhoeven en 
dr. A. de Louw, essentieel is. Vanuit de TU/e zal de bijdrage van dr.ir. S. Zinger
van groot belang zijn. 

Neurodegeneratie
We hebben eerder gezien dat het ‘diseased networks’, dat samenhangt met cogni-
tieve achteruitgang, een globaal verstoord ‘whole brain networks’ is. Het is de
vraag of dit gezien kan worden als een trage vorm van functionele neurodegene-
ratie, met name in de vorm van een versnelde veroudering (‘early ageing’) die we
soms bij epilepsie zien. Bij epilepsie is dit proces van cognitieve achteruitgang een
traag proces, waardoor het potentieel mogelijk is vroege biomarkers te vinden die
aangeven dat er een ongunstige ontwikkeling start. De klinische relevantie hiervan
is dat je kunt proberen via training, medicatie of mogelijk zelfs via elektrische

De leerstoel
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stimulatie, het tij te keren. Dit is van belang om het proces van cognitieve achter-
uitgang bij epilepsie te bestuderen, maar ook om te onderzoeken of epilepsie een
model is om neurodegeneratie te bestuderen. 

We hebben hiervoor een negental projecten geformuleerd. In een projectgroep,
met vanuit de TU/e prof.dr.ir. J. Bergmans en prof.dr.ir. P. De With, worden nu uit-
gangspunten geformuleerd. De financiële ondersteuning hiervoor is deels georga-
niseerd. Van groot belang voor het slagen van deze projectgroep is de koppeling
aan de MUMC imaging groep. 

Neuromodulatie
In plaats van met een chemische behandeling (met medicijnen), wordt epilepsie in
toenemende mate elektrisch behandeld. (zoals dat ook geldt voor onder andere
Parkinson, Gilles de la Tourette en depressie). De meest recente elektrische stimu-
latiemethode is deep brain-stimulatie. Opvallend is dat dit geen stimulatie betreft
in de ‘epileptische haard in de cortex’ maar in een dieper gelegen structuur: de
thalamus. Dat betekent dat de corticale haard diffuus benaderd wordt. Een zelfde
diffuus effect zien we bij andere vormen van neurostimulatie, zoals nervus vagus
stimulatie. Een dergelijk globaal effect zou erop kunnen wijzen dat epilepsie geen
focale aandoening maar een netwerkaandoening is.

De verklaring voor de werking van neurostimulatie, en ik beroep me hier op het
werk van professor K. Vonck uit Gent, is dat neurostimulatie, dus het elektrisch
stimuleren van de hersenen, leidt tot een proces van neuromodulatie: modulatie
van pathologische netwerken. Gelet op de processen die hiervoor beschreven zijn,
een veelbelovende hypothese. Dit is feitelijk het omgekeerde van het proces dat
leidt tot de cognitieve comorbiditeit. 

Op dit moment wordt een Kempenhaeghe, TU/e, Gent conglomeraat gevormd om
de volgende vragen te onderzoeken: 
- Is met MRI en met name FMRI aan te tonen welke hersenveranderingen tot

stand worden gebracht met neurostimulatie (acuut en chronisch) en hoe is de
neuromodulatie te kenschetsen? Is er sprake van modulatie van functionele
(structurele?) netwerken?

- Moet epilepsie gezien worden als een netwerkaandoening ?
- Leidt het moduleren van netwerken ook tot verbetering van cognitief functio-

neren? Is dit potentieel een neurorevalidatietechniek?
- We gaan daarbij, en daarbij zal prof.dr.ir. A. Tijhuis een essentiële rol hebben,

gebruikmaken van een nieuwe vorm van neurostimulatie. 
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Neurofarmacologie
De reden van onze interesse in neurofarmacologie is het grote belang in de klini-
sche praktijk van cognitieve bijwerkingen bij de behandeling met antiepileptische
medicatie. Cognitieve bijwerkingen zijn niet alleen de meest voorkomende bij-
werkingen, maar ook de door de patiënt minst getolereerde bijwerkingen.
Overigens geldt dit voor alle centraal actieve medicijnen, zoals antidepressiva of
pijnmedicatie. De aandacht richt zich op de twee neurotransmitters die betrokken
zijn bij nagenoeg alle antiepileptische medicatie: gamma-amino-boterzuur (GABA)
en glutamaat die zich thans laten meten met behulp van MR-spectroscopie. 

Er is reeds, onder supervisie van dr. J. Jansen, een studie gestart naar de relatie
tussen hoeveelheid GABA en glutamaat en cognitieve bijwerkingen van anti-
epileptica. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van neurotransmitterdetectie in
relatie tot klinische vragen. Dit brengt ons in de richting van MRS-i en multivoxel
fMRS om metabolisme-dynamics te kunnen meten, onder meer in de prefrontale
cortex. Over dit soort vragen zoek ik nadrukkelijk samenwerking met prof.dr.ir. 
S. van Huffel, hoogleraar in Leuven en bekend expert op het gebied van MRS. Een
mooie bijkomstigheid is dat professor van Huffel sinds kort een deelaanstelling
heeft aan de TU/e. 
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Er is, naast de genoemde onderwerpen, een aantal andere initiatieven gestart die
buiten het kader van imaging vallen, maar die wel een nauwe samenwerking
hebben met TU/e, Kempenhaeghe en het MUMC. 

Het meten van stress en emotionele arousal
Met een projectgroep proberen we op een objectieve manier stress en emotionele
arousal te meten, gebruikmakend van het cardiale signaal. Voor Kempenhaeghe
en Gent is het belangrijk een objectieve relatie te leggen tussen het optreden van
psychogene aanvallen en stress in een poging ze te voorkomen. Het algemene
belang is stress en emotionele arousal objectief te meten in allerlei omstandig-
heden en de betrokkene te waarschuwen als fysiologische drempels worden over-
schreden. Dat vereist nog veel werk in de richting van een meetinstrument, zoals
een horloge, dat onopvallend gedragen kan worden, maandenlang data kan
genereren en ook de betrokkene een signaal kan geven. Hiervoor is binnen de
TU/e de expertise van prof.dr.ir. L. Feijs essentieel en binnen Kempenhaeghe de
expertise van dr. R. Lazeron en dr. N. Bodde. 

Virtual reality gaming
Met prof.dr.ir. M. Rauterberg (TU/e), prof.dr. H. Vles (MUMC) en dr. J. Hendriksen
(Kempenhaeghe) is een studie gaande naar de mogelijkheid om tijdsbesef te
trainen met behulp van virtual reality gaming. 

Robotica
Aan Kempenhaeghe is scholengemeenschap De Berkenschutse verbonden, met
daarbinnen een afdeling voor jongeren met autisme, die Havo of VWO volgen. 
Met deze afdeling proberen we, samen met dr.ir E. Barakova en met behulp van
robotica, een programmeerbare omgeving te maken, waarin deze jongeren sociale
interacties kunnen trainen. 

Andere initiatieven
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Ik wil allereerst de Technische Universiteit Eindhoven danken voor het in mij
gestelde vertrouwen, blijkend uit mijn benoeming als niet-technicus tot hoog-
leraar. In mijn kennismakingsgesprek met rector magnificus prof.dr.ir. Hans van
Duijn, vroeg hij me of ik het hier wel een beetje zou snappen. Ik hoop dat ik hem
enigszins gerustgesteld heb. 

De Raad van Bestuur van Kempenhaeghe, mijn basis, dank ik voor hun toe-
stemming om me in dit avontuur te begeven, in het besef dat ik binnen Kempen-
haeghe lastige taken vervul en daarnaast ook hoogleraartaken heb in Maastricht
en Gent. 

MUMC Universitair ziekenhuis Gent

Kempenhaeghe Technische Universiteit Eindhoven

Dankwoord
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De mogelijkheid de sterkten van vier instituten aan elkaar te koppelen, is precies
wat je nodig hebt om het soort klinisch-technisch onderzoek te verrichten dat ons
verder zal helpen.

Ik vrees echter wat er gebeurt als die sterkten van vier instituten zich tegen me
gaan keren…

Vierendelen was een geliefde bezigheid in de middeleeuwen en vooral in Gent was
men daar bedreven in... Alhoewel, de laatste vierendeling in Nederland vond
plaats in 1408 op het Vrijthof in Maastricht… Overigens een Belgische Bisschop die
net daarvoor met toga was geïnaugureerd. Ik ben een gewaarschuwd man.

Binnen de TU/e wil ik mijn directe gastheren danken. Allereerst prof. Bergmans,
hoofd van de Signal Processing System Groep en een belangrijke motor achter
mijn aanstelling binnen de faculteit Electrical Engineering. Prof. de With, die naast
zijn eigen leerstoel ook betrokken is bij het universiteitsbrede strategische thema
‘Health’. Hij is de themaleider Smart Diagnosis, waarvan imaging een thema is.
Mijn werkkamer is naast die van hem gelegen… zie hier mijn positionering, er is
over nagedacht. Gelijktijdig met mijn aanstelling aan de TU/e is dr.ir S. Zinger aan-
gesteld binnen Kempenhaeghe. Sveta, ik verheug me op onze samenwerking.

Professor Boon. We zijn bijna gezamenlijk gestart in Kempenhaeghe na een lang-
durige discussie op de kade van Sydney. Ik kwam naar Kempenhaeghe vanuit het
noorden, jij vanuit het zuiden en ons beider missie was: ‘academisering van
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Kempenhaeghe’. Academisering is nu aan de orde, met het Academisch Centrum
voor Epileptologie in de samenwerking met Maastricht en met de veelbelovende
samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Ik verheug me zeer op
de verdere samenwerking, die zich volgens mij ook meer praktisch zal uitkristalli-
seren met veel praktisch wetenschappelijk werk, dat zich waarschijnlijk zal af-
spelen in alle vier de instituties. 

Ik dank de medewerkers van mijn eigen klinische afdeling in Kempenhaeghe, 
de Gedragswetenschappelijke Dienst. Een klinische dienst die patiëntenzorg en
wetenschappelijk onderzoek op voortreffelijke wijze weet te combineren en die
mijn altijd betrouwbare achterban vormt. 

Mijn vrouw, Nynke, die mij steunt en stimuleert en ook mijn klankbord vormt.
Samen een wetenschappelijke carrière hebben, is niet de makkelijkste uitdaging,
maar we doen het!

Tenslotte de kinderen, groot en klein, in ingewikkelde interactie, zes in getal. 
Nooit klagend over een vader die altijd al de merkwaardige neiging heeft gehad
meerdere banen tegelijk te willen vervullen en daarom wel eens tekortschoot in 
de moeilijkste baan, die van vader. 

Ik heb gezegd. 
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