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Parkinson en parkinsonisme
• Kernsymptomen

bradykinesie
rigiditeit
rusttremor
balansstoornissen

• Ziekte van Parkinson 70%
Lewy body spectrum

• Overige beelden:
MSA (multisysteem atrofie)
PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
CBD (corticobasale degeneratie)
Vasculair parkinsonisme



Lewy body continuum
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Rode vlaggen voor diagnose 
ziekte van Parkinson

Vroeg ernstige autonome stoornissen

Vroeg optredende ernstige dementie met geheugen-
, taal- en praxisstoornissen

Vroeg optredende balansstoornissen

Supranucleaire oogbewegingsstoornissen

Babinski’s

Cerebellaire stoornissen

Afwezig effect van hoge doses levodopa (mits geen
malabsorptie)



Praktisch: denken aan 
parkinsonisme bij
• Vallen ten tijde van diagnose of kort erna

• Symmetrisch begin

• Afwezigheid tremor

• Snelle progressie (H&Y 3 na 3 jaar)

• Weinig effect levodopa (tot zeker 3 x 250 mg)



Parkinsonisme

• Uitgebreidere symptomatologie
motorisch / autonoom / cognitief

• Snellere progressie
binnen enkele jaren afhankelijk

• Weinig tot geen effect medicatie
soms zelfs averechts effect



Epidemiologie ziekte van 
Parkinson
• Prevalentie (per 1000):

40-49:   0,4
50-59:   0,9
60-69:   3,9
70-79:   8,7
> 80  : 18,1

• Man : vrouw 
2:1 (< 60 jaar)

1,2:1 (> 60 jaar)



Breed spectrum aan 
symptomen bij M Parkinson
• Motorisch

• Cognitief gedragsmatig

• Autonoom



Motorisch

Traagheid

Verminderde vaardigheid

Verstoring door tremor

Startproblemen

Balansstoornissen

Moeite met samengestelde bewegingen

Verminderde verstaanbaarheid



Cognitief / gedragsmatig

Cognitieve achteruitgang

• subcorticaal profiel

• traagheid

• executieve stoornissen (plannen, switchen)

• visuoconstructieve stoornissen

• fluctuaties

• veelal hallucinaties/wanen

• gunstig effect van cholinesteraseremmer

Subtiel bij diagnose al aanwezig!



Cognitief / gedragsmatig 2

Gedrag anders door:

• Depressie 

• Slechte coping

• Verminderde empathie

• Impulsregulatiestoornissen (medicatie!)
kopen
gokken
seks 



Niet motorische symptomen

slaapproblemen

depressie

verwardheid

apathie

pijn

obstipatie

plasproblemen

seksuele problemen

lage bloeddruk

misselijkheid

speekselverlies

etc…



Behandeling bij de ziekte van 
Parkinson

• Motorische verschijnselen

• Niet-motorische verschijnselen



Behandeling motorische 
symptomen

Levodopa 

Dopamine agonisten

MAO-B remmers

COMT-remmers

anticholinergica

glutamaat antagonist

Alle behandeling is symptomatisch



Fluctuaties tijdens loop van 
de behandeling

Eerst nog voorspelbaar

wearing off

‘s nachts

‘s ochtends

Later onvoorspelbaar

onwillekeurige respons- fluctuaties

Hyperkinesieën

chorea

‘off’ / ‘on’ dystonie



Behandel strategieën bij 
fluctuaties

Dopamine-agonist zo hoog mogelijk doseren

Werkingsduur levodopa verlengen

dosis per gift ↑

frequentie ophogen

“slow-release” formuleringen

MAO-B / COMT remmers toevoegen

Gevorderde behandeling kiezen



Gevorderde behandeling bij 
de ziekte van Parkinson

• Duodopa pomp (via PEG sonde)

• Apomorfine pomp (subcutaan)

• Diepe hersen stimulatie
voor tremor in Thalamus
voor wisselingen in Nucleus Subthalamicus



Duodopa pomp

• Motorisch

• Cognitief

• Autonoom
vermoeidheid



Duodopa pomp 2

• Motorisch

• Cognitief

• Autonoom
vermoeidheid



Stereotaxie 



Apomorfinepomp



Behandeling niet motorische 
verschijnselen

Uiterst divers

• Tegengaan obstipatie

• Blaasremmers bij urge

• Antidepressiva bij depressie / angst

• CGT / melatonine bij slaapproblemen

• Cholinesteraseremmers bij subcorticale cognitieve 
stoornissen

• Maatregelen tegen orthostatische hypotensie

• Begeleiden / ondersteunen patiënt en omgeving



Beperkingen agv de ziekte 
van Parkinson
• Motorisch

traagheid
onhandigheid
moeite met samengestelde handelingen

• Cognitief
traagheid
verminderd multitasken en switchen
verminderde verdeelde aandacht
slechter geheugen
gedragsverandering

• Autonoom
vermoeidheid
temperatuurstoornissen



Aandachtspunten Parkinson 
en werk

• Op het werk vertellen?

• Aanpassingen werk

• Hulpmiddelen werkplek

• Energie verdelen tussen werk en privé

• Financiële consequenties



Casus 1

Man, 48 jaar, leidinggevende functie in zorginstelling. 

Diagnose M Parkinson, vooral rechtszijdige symptomen

Met medicatie zelfstandig en op het oog goed 
functionerend, maar trager dan voorheen

Na 2 jaar geeft hij aan zijn werk niet goed meer te 
kunnen doen vanwege 
verminderd tempo
moeite met overzicht houden
niet meer tegen de hectiek kunnen



Casus 1

Welke stappen te zetten?

Werk aanpassen?

Hoe inspelen op verdere achteruitgang in de 
toekomst?

Traject voor WIA met verkorte wachttijd starten?



Casus 2
Man, 55 jaar, vrachtwagen chauffeur

Afgelopen 2 jaar 4 keer flauw gevallen na lange rit

Cardiaal / intern onderzoek normaal

Onzeker, wil alleen nog maar regionale ritten rijden

Werkgever zie hiertoe geen mogelijkheden

Uiteindelijk door deze problematiek in WW, tijd 
later in bijstand

Ondertussen gaat hij achteruit, trager, onhandiger. 

Diagnose MSA



Casus 2

• Welk pad moet hij nu bewandelen tav werk en 
uitkering?

• Is hervatten van zijn werk – gezien deze diagnose 
- een optie?

• Welke vragen wilt u de behandelend neuroloog 
stellen om de heer goed te kunnen adviseren?



Casus 3
• 52 jarige vrouw weet sinds 2 jaar dat ze 

Parkinson heeft

• Met medicatie functioneert ze nagenoeg 
normaal

• Ze heeft als directiesecretaresse gewerkt, is 4 jaar 
geleden na een burn out met werken gestopt

• Haar man is kortgeleden door faillissement van 
zijn werkgever zijn baan kwijt geraakt. Om 
financiële redenen wil zij weer als secretaresse 
aan de slag

• Ze kan een baan krijgen, ze vertekt dat ze 
Parkinson heeft. De werkgever wil weten wat zij 
met de diagnose Parkinson moet



Casus 3

• Welke rol kan (en mag) de bedrijfsarts bij de 
aanstelling vervullen?

• Welke voorwaarden zijn er aan het werk van 
mevrouw te stellen?

• Is overleg met de behandelend neuroloog 
gewenst? Zo ja, welke vragen zijn relevant?








