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Ziekte van Parkinson
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Prevalentie

• In Nederland 60.000 -70.000 patiënten

• 65 - 74 jaar 1 : 100
• 85 – 94 jaar 4 á 5 : 100

• 5-10% young onset (debuut < 40 jaar)

• Mediane leeftijd van onset is 60 jaar
• 1-5% bevolking krijgt Parkinson
• Duur diagnose – mortaliteit : gem 15 jaar
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Pathofysiologie

• Ziekte van Parkinson 
•  dopamine cellen pars compacta substantia

nigra

• Atypische parkinsonismen: 
•  dopamine receptoren in striatum

• Suppletie met dopamine (precursor = levodopa) heeft in 
dat laatste geval dus geen/weinig effect 
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Klinische diagnose

Bradykinesie + ≥ 1

• Rustremor
• Rigiditeit
• Gestoorde houdingsreflexen



Stemming

depressie
angst

Cognitie

dementie

delier

Motoriek

spraak

lopen

kramp

beven

maskergelaat

fijne motoriektrager

gebogen postuur

Ziekte met veel facetten

reuk

slaap

autonoom

• gedrag

impulse controle

apathie



Non-motor verschijnselen

• Neuro-psychiatrisch
• Autonoom
• Slaap
• Maag darm verschijnselen
• Sensoor
• Overig (moe, zien)
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Psychiatrische symptomen

• Depressie (40%)
• Hallucinaties (27%)
• Angst (20%)
• Apathie (15%)
• Wanen (15%)
• Agitatie (15%)

• Impulscontrole stoornissen 5-10%
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Autonoom

• Orthostatische hypotensie
• Hyper- en hypohidrosis
• Obstipatie
• Erectiestoornissen
• Urge incontinentie
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Slaapstoornissen

• Restless legs

• REM sleep behavior disorder 
• rivotril
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Maag darm problemen

• Traag slikken en verslikken
• Maagontledigingsstn.
• Obstipatie
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Sensoor

• Pijn
• Door PD
• Secondair
• Fluctuatie gerelateerd

• Tintelen
• Reuk
• Zien
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Herdefiniëring  Ziekte van Parkinson

Prof. Dr. Daniela Berg, hoogleraar neurologie, afdeling 
neurodegeneratie Hertie Institute for Clinical Brain Research en Deutsches
Zentrum für Neurodegeneratieve Erkrankungen in Tübingen

Vroeg herkennen van mn niet zichtbare motorische 
symptomen speelt een veel grotere rol

Nieuwe valide voorspellers om Parkinson te krijgen

Preventieve behandelingen



Diagnose

• Anamnese

• Hetero-anamnese

• Response L-Dopa

• DAT-scan: MRI Dopamine Transporter Uptake

• evt Reuktest
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Ziekte van Parkinson

• Asymmetrie vanaf begin

• Geleidelijke progressie

• Geen reg flags (zie later) 

• Goede levodopa respons > 5 jaar

• Levo-dopa dyskinesieen

• Beloop > 10 jaar
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Belangrijke red flags

• Onvoldoende reactie op levodopa

• Vroege valneiging (<1e ziektejaar)

• Snelle progressie

• Stapsgewijze progressie 

• Andere neurologische afwijkingen

 Dementie

 Vroege autonome functiestoornissen

 Oogbewegingsstoornissen

19



DD 

• Essentiele tremor (zonder bradykinesie)  

• Depressie/hypothyreoidie

• Medicamenteus
neuroleptica - haloperidol – SSRI – valproaat

• Lewy body dementie

20



DD Atypisch parkinsonisme

Symmetrisch - weinig effect medicatie
MSA : autonoom–cerebellair- pyramidaal
PSP : vroeg vallen-cognitie-oogbewegingsstn.
Vasculair : lower body-cognitie

Asymmetrisch – weinig effect medicatie
Corticobasale degeneratie:

alien hand – apraxie - dystonie – myoclonieen –
cognitieve stoornissen
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Ziekte met veel gevolgen

• Invloed partner - gezin

• ADL-beperkingen

• Werken

• Sociale contacten

• Seksualiteit

• Kwaliteit van leven

https://www.youtube.com/watch?v=aaY3gz5tJSk

http://www.parkinsonplaza.nl/de-vele-gezichten-van-parkinson

https://www.youtube.com/watch?v=aaY3gz5tJSk
http://www.parkinsonplaza.nl/de-vele-gezichten-van-parkinson


Ziekte debuut

• 25% depressie

• 25% “mild cognitive impairment”

• Meer “burn out” vooraf aan de ziekte



Herkenning?

Depressie – Angst – Cognitieve stn.

> 50% niet herkend door arts bij poli bezoek 

Nauwelijks genoemd en herkend door patiënt 
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Naast motoriek ook:
• Emotie
• Cognitie

Basal ganglia – cortical circuit



Kwaliteit van leven
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Cognitie
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115 opeenvolgende nieuwe ZvP
70 gezonde controles

ZvP op alle domeinen slechter dan controles



Aangedane domeinen
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• 25% de novo patiënten MCI 
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Executieve functies
• Werk geheugen
• Concept formatie
• Planning 
• Controle van gedrag

• Initiatie
• Shifting
• Aandacht vasthouden
• Tempo van denken



• Doorsnee populatie (9 jr ziek) 30% dement 
• Na 13 jaar ziekte 50% dement
• Na 17 jaar 60-80% dement, overig veel MCI

(Aarsland 2003 en 2005, Hely 2005)

Cognitie epidemiologie



Cognitie beinvloedt de therapie?

• Aanleren methode lukt niet

• Initieren lukt niet, er niet toe komen

• Impulsief i.p.v. planmatig

• Omschakelen naar andere methode lukt niet. 
Onwil?

• Chaotische aanpak oefeningen



Uitingsvormen

Traag

Tot weinig/niets komen
Trage verwerking
Trage reactie
Traag bovenhalen
Traag omschakelen

Haastig

Hak op de tak
Impulsief
Chaotisch
Snel afgeleid
Veel foutjes/corrigeren
Dwangmatig
Impulscontrole-stoornis
Geen inzicht



Marsh 2006 soorten depressie PD
• Major depression
• Minor depression
• Depressieve aanpassingsstn.
• Off fase depressie/angst

• 75% motor fluctuatie ook mood fluctuatie
• “Off” depressie, angst, apathie, hallucinaties, 

cognitief
• “On” hypomanie, hypersexueel, gedachten vlucht

Depressie



Impact Depressie

Negatieve invloed op:
• Cognitie
• Motoriek
• ADL 
• QOL 
• Ernst van hallucinaties

Minor depression at risk voor major depression 
(Starkstein 92, Howarth 1992)
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Apathie

Onverschillig
Minder interesse
Minder doelgerichte actie
Stemming neutraal

• Geen negatieve stemming, emotionele belasting

• Anti-depressiva/ CGT helpt niet
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Oorzaken
• Leeftijd
• Erfelijkheid
• Toxische stoffen (mangaan, landbouwgiffen, MPTP) 
• Medicatie

Beschermend
• Roken
• Koffie, zwarte thee
• Kunstenaars

Ondersteunend
• Sporten
• Chocola
• Amfetaminen
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Fase in de ziekte

Diagnose

Relatief weinig 
problemen

Dopamine
complicaties

Niet-dopamine
complicaties

medicatie

multidisciplinaire behandeling



Medicatie
• Dopaminerge medicijnen

 Levodopa 

 Dopa-agonisten

• Anticholinergica

• Remming dopamine afbraak

 COMT remmer

 MAO-B remmer

• Amantadine

• GEEN ZIEKTE REMMING
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EFFECT

BEPERKEN VAN DE FYSIEKE ONGMAKKEN ZOALS TREMOR EN STIJFHEID

IN MINDERE MATE OP



Effect

VERANDERING VAN AUTONOME - EN SCHAKELPROCESSEN



Bijwerkingen medicatie

• Misselijk/braken
• Orthostatische hypotensie (bij opstaan)
• Hallucinaties/wanen
• Verwardheid/nachtmerries
• Cognitieve functiestoornissen
• Impulsecontrole stoornissen
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Impulse controle stoornissen

M.n. gerelateerd aan dopa-agonisten
• Pathologisch gokken – kopen – sex – eten (8-10%)
• Punding (2-14%)“fascinatie repetitief, betekenisloos 

handelen”

Levodopa/ kortewerkende agonisten
• Dopamine dysregulation syndrome 3-4% (compulsief

medicatie gebruik om off te vermijden)

Vaak icm depressie (oorzaak gevolg?)



Lange termijn problemen

• Wearing off (voorspelbaar)
• Randon off (onvoorspelbaar) 
• Peakdose dyskinesieen

• Loop en balans problemen
• Cognitieve problemen
• Overige non motor problemen
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Bloedspiegels levodopa
Begin van behandeling

Gewenste 
range (‘ON’)

Dosis 1 Dosis 2

Overmatig 
effect 
(dyskinesieën)

Te weinig
effect (‘OFF’)



Bloedspiegels levodopa
Langdurig gebruik

Gewenste 
range (‘ON’)

Dosis 1 Dosis 2

Overmatig 
effect 
(dyskinesieën)

Te weinig 
effect (‘OFF’)

Dosis 3 Dosis 4



Bloedspiegels levodopa
Langdurig gebruik

Gewenste 
range (ON)

Dosis 1 Dosis 2

Overmatig effect 
(dyskinesieën)

Te weinig 
effect (OFF)

Dosis 3



Ervaringen
“ concentreren was op een 
bepaald moment ook een 
moeilijk punt, je merkte 
gewoon dat het niet meer 
ging”

“Ik overweeg om een 
dag minder te gaan 

werken”



Parkinson en Werk

Onderzoek vanuit de parkinsonvereniging naar de aard en omvang van 

arbeidsproblematiek bij mensen met de ziekte van Parkinson

Ingrid Sturkenboom, Maaike Storm van ‘s Gravensande, Ronald Meijer

Eindrapport, 4 oktober 2012

• Parkinsongerelateerde belemmeringen worden in vroeg ziektestadium 

ervaren. Diagnose tot stoppen werken gem 8 jaar
• Een derde van de werkenden en niet-werkenden hebben informatie, 

ondersteuning of begeleiding gemist



Oorzaak klachten en belemmeringen op het werk

• Vermoeidheid (61,2%)

• Traagheid van bewegen (51,9%)
• Verandering van aandacht/concentratie (47,9%)
• Beven/trillen (43,2%)

• Het gebruik van de handen/fijne motoriek (57,9%)
• Uitvoeren van meerdere taken tegelijk (50,8%)
• Omgaan met stress (43,2%)

• Praten en converseren in groepen (40,4%)



Even voorstellen……

Bert Janssen, ervaringsdeskundige



Fases

1. Diagnose en behandeling

2. Aanpassingen in het werk

3. Thuissituatie

4. Hulp vragen van anderen

5. Ander werk



Gevolgen

• Graag hier jouw bloem Xander



Continue behandeling
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Benabid et al. Movement Disorders 2002;17:S123-9

STN

Deep Brain Stimulatie
Nucleus subthalamicus (STN)  



• Patient wakker meestal! 

• Doel bepalen met frame op hoofd (MRI)

• Via boorgat - naald naar doelgebied

• Test stroom om optimale plek te bepalen

• Minimale hersenschade

Hoe gaat operatie?



Instellen Postoperatief
Stimulator instellen
• Een van de 4 contactpunten
• Voltage, pulseduur en frequentie

• Medicatie aanpassen



Bert

Ervaring DBS Effect
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https://www.youtube.com/watch?v=SZf5pSca_h4

https://www.youtube.com/watch?v=SZf5pSca_h4


Take home message

• Alertheid non-motore symptomen en beperkingen
• Beperkte energie, beperkingen werktijden

• Verhoogde stressgevoeligheid
• Dubbeltaken en veel schakelen          focussen
• Maatwerk; nog vaak lang arbeidsmogelijkheden

• Overweeg middagdutje
• Effect medicatie prognostisch belangrijk




