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Ziekte van Parkinson 

�  0,3 % v/d bevolking 
�  50.000 patiënten in Nederland 
�  gemiddelde leeftijd 60-65 jaar 
�  mannen = vrouwen 
�  meestal oorzaak onbekend 

¡  omgevingsfactoren 
¡  erfelijke factoren 



Mechanisme Parkinson 

�  hersenen controleren 

¡  beweging 
¡  gevoel 
¡  emotie 
¡  gedrag 
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Mechanisme Parkinson 

�  bij Parkinson afname zenuwen in “substantia nigra” 

�  precieze oorzaak onbekend 

�  minder dopamine 
 
 



Mechanisme Parkinson 

�  parkinson verschijnselen 
 

¡  bradykinesie   minder bewegen 
¡  rigiditeit    stijfheid 
¡  rusttremor   trillen 
¡  posturale instabiliteit  vallen 

 
 



Behandeling met medicatie 

¡  Pramipexol (Sifrol®, Glepark®) 
¡  Rasagiline (Azilect®) 
¡  Ropinirol (Requip®, Adartel®) 
¡  Rotigotine (Neupropleister®) 
¡  Levodopa/Carbidopa (Sinemet®) 
¡  Levodopa/Benseraside (Madopar®) 
¡  Levodopa/Carbidopa/Entacapon (Stalevo®) 
¡  Rasagiline (Azilect®) 
¡  Selegiline (Eldepryl®) 
¡  Apomorfine (Apo-go®) 
¡  Bromocriptine (Parlodel®) 
¡  Pergolide (Permax®) 
¡  Entacapon (Comtan®, Comtess®) 
¡  Tolcapon (Tasmar®) 
¡  Amantadine (Symmetrel®) 
¡  Biperideen (Akineton®) 
¡  Trihexyfenidyl (Artane®) 



Behandeling met medicatie 

�  dopamine-agonist  
 binden met post-synaptische dopaminereceptoren 

�  indicatie: begin ziekte en latere fase 

�  producten 
¡  Pramipexol (Sifrol®, Mirapexin®, Glepark®) 
¡  Ropinorol (Requip®, Adartrel®) 
¡  Rotigotine (Neupro-pleister®) 
¡  Apomorfine (Apo-go®) 
 



Behandeling met medicatie 

�  dopamine-agonist 

�  bijwerkingen 
¡  slaperigheid tot slaapaanvallen 
¡  hallucinaties 
¡  lage bloeddruk (orthostase) 
¡  impulsbeheersing 

�  waarschuwing: psychose of dementie 



Behandeling met medicatie 

�  levodopa 
levodopa wordt in de hersen omgezet in dopamine 
(decarboxylase)  
 

�  maar dit gebeurt ook buiten de hersenen 

�  dus toevoeging decarboxylaseremmer  
¡  carbidopa 
¡  benserazide 



Behandeling met medicatie 

�  levodopa 

�  indicatie: late fase maar ook eerder 

�  producten 
¡  Levodopa/carbidopa (Sinemet®, Duodopa®) 
¡  Levodopa/benseraside (Madopar®) 



Behandeling met medicatie 

�  levodopa 

�  bijwerkingen 
¡  maag en darmklachten 
¡  slaperigheid 
¡  verwardheid 
¡  “wearing off”    = stijf voordat nieuwe pil werkt 
¡  “dyskinesiën”   = overbeweeglijk 



Behandeling met medicatie 

�  MAO-B remmer 
remt de afbraak van dopamine 
 

�  indicatie: begin ziekte maar vooral schommelingen 

�  producten 
¡  Rasagiline (Azilect®) 
¡  Selegiline (Eldepryl®) 



Behandeling met medicatie 

�  MAO-B remmer 

�  bijwerkingen 
¡  slapeloosheid 
¡  misselijkheid 
¡  verwardheid en hallucinaties 



Behandeling met medicatie 

�  COMT-remmers 
¡  remt de afbraak van levodopa 
 

�  indicatie: wearing off 

�  producten 
¡  Entacapon (Comtan®, Comtess®) 
¡  Tolcapon (Tasmar®) 
¡  Levodopa/carbidopa/entacapon (Stalevo®) 



Behandeling met medicatie 

�  COMT-remmers 

�  bijwerkingen 
¡  versterken bijwerkingen levodopa 
¡  overbeweeglijkheid  
¡  maag-darmklachten 



Behandeling met medicatie 

�  Amantadine 
¡  NMDA-receptorantagonist 

�  indicatie: aan het begin ziekte, overbeweeglijkheid 
      (dyskinesieën) 

 
�  producten 

¡  Symmetrel® 



Behandeling met medicatie 

�  Amantadine 

�  Bijwerkingen 
¡  Enkeloedeem 
¡  Stemmingsstoornis 
¡  Hallucinaties 
¡  Slaapstoornissen 



Behandeling met medicatie 

�  parasympathicolytica 
 
�  indicatie: tremoren, dystonie 

�  Producten 
¡  Biperideen (Akineton®) 
¡  Trihexyfenidyl (Artane®) 



Behandeling met medicatie 

�  parasympathicolytica 
  
�  bijwerkingen 

¡  problemen met geheugen of gedrag 
¡  hallucinaties 
¡  slaperigheid 
¡  droge mond, obstipatie  



Medicatie strategie 

�  jonge patiënt met hinderlijke tremor  
¡  Anticholinergicum 
¡  Propranolol 

�  jonge patiënt met een hypokinetisch-rigidesyndroom 
¡  Amantadine 
¡  MAO-B-remmer 
¡  Dopamineagonist 
¡  levodopa 

�  oudere patiënt met een hypokinetisch-
rigidesyndroom 
¡  levodopa  



Beloop van de ziekte 

�  progressieve ziekte 
�  geleidelijke afname dopamine 
�  geleidelijke toename van parkinson klachten 

¡  meer tijd “off”   = meer klachten parkinson 
¡  minder tijd “on”   = minder klachtenvrij 

�  meer medicatie nodig 



Beloop van de ziekte 

�  begin van de ziekte 
¡  dopamine-agonist 
¡  levodopa 
¡  MAO-B remmer 
¡  amantadine 
¡  parasympaticolyticum 



Beloop van de ziekte 

�  begin van de ziekte 
¡  dopamine-agonist 
¡  levodopa 
¡  MAO-B remmer 
¡  amantadine 
¡  parasympaticolyticum 

�  uiteindelijk levodopa 



Beloop van de ziekte 

�  complicaties na enkele jaren 

¡  wearing-off   = de werkingsduur neemt af 
 
¡  peak-dose dyskinesiën  = overbeweeglijk na inname levodopa 

¡  fluctuaties   = schommelen tussen “on” en “off” 

¡  freezing    = onvoorspelbaar “off” 



Beloop van de ziekte 
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Maar wat als dit niet meer lijkt te werken? 

 
Dan wordt het tijd om over een geavanceerde 

behandeling na te denken! 



Geavanceerde behandelingen 

�  DBS 

�  Apomorfine 

�  Duodopa 



DBS 

�  Deep Brain Stimulation 
 
 
Diepe Brein Stimulatie 
Diepe Hersen Stimulatie 



DBS voordelen 

�  het verminderen van 
¡  de tijd “off”  
¡  dyskinesieën (overbeweeglijk) 
¡  fluctuaties (schommelingen) 

�  het verminderen van de tabletten levodopa 
�  geen uitwendig apparaat 



DBS nadelen 

�  gerelateerd aan operatie 
¡  hersenbloeding 
¡  infectie 
¡  verschuiving electrode 

�  gerelateerd aan stimuleren 
¡  gedragsveranderingen 
¡  achteruitgang geheugen 
¡  depressie 
¡  tabletten levodopa blijven nodig 



DBS procedure 

�  poliklinische evaluatie in Tilburg 
�  geplande opname voor verschil met/zonder levodopa 
�  MRI van de hersenen 

�  operatie 
¡  metalen frame aan het hoofd 
¡  haar deels scheren, huid verdoven 
¡  gaatje in schedel 
¡  geleidingsdraad 
¡  stimuleren op proef (wakker) 
¡  algehele verdoving 
¡  verlengkabel en neurostimulator 



Apomorfine 

�  Dopamine-agonist 

�  Apomorfine-pen 
¡  hinderlijke en onvoorspelbare off-perioden therapie 
¡  kortwerkend 



Apomorfine 

�  Dopamine-agonist 

�  Apomorfine-pomp 
 



Apomorfine voordelen 

�  het verminderen van 
¡  de tijd “off”  
¡  dyskinesieën (overbeweeglijk) 
¡  fluctuaties (schommelingen) 

�  het verminderen van de tabletten levodopa 

 



Apomorfine nadelen 

�  naald onderhuids wisselen 
�  misselijkheid met braken 
�  verwardheid 
�  lage bloeddruk 
�  hoofdpijn 
�  huidreacties 
�  tabletten levodopa blijven nodig 
�  uitwendig apparaat 



Duodopa 

�  Duodenum  = twaalfvingerige darm 
�  Dopamine  = levodopa 

�  cassette met gel levodopa 
�  pomp 
�  slangetje (PEG-sonde) 
�  begin dunne darm   



Duodopa voordelen 

�  het verminderen van 
¡  de tijd “off”  
¡  dyskinesieën (overbeweeglijk) 
¡  fluctuaties (schommelingen) 

�  geen levodopa meer nodig 
�  als DBS en apomorfine-pomp niet mogelijk 
 



Duodopa nadelen 

�  complicaties gerelateerd aan de PEG-sonde 
¡  irritatie huid 
¡  ontsteking 

�  zelden verwardheid 
�  hoge kosten 
�  uitwendig apparaat 



Wat is de eerste keus? 

�  bespreek het met uw neuroloog 
�  bespreek het met de parkinson-verpleegkundige 
�  bespreek het met andere patienten 

�  informatiemateriaal 



EINDE 

Parkinson 
behandeling met medicatie 


