
P a r k i n s o n  C a f é  W e s t - B r a b a n t  
2  f e b r u a r i  2 0 1 7  

T .  v a n  S t r i e n  
n e u r o l o o g  

Parkinson 
bijwerking van medicatie 







Inhoud 

 
�  mechanisme parkinson 
�  wat is een bijwerking 
�  wie krijgt een bijwerking 
�  welke medicatie krijgt een parkinsonpatient 
�  wat doe ik als ik bijwerkingen krijg 
�  wat kan mijn behandelaar doen 



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®) 
¡  Safinamide (Xadago®) 



Bijwerking 

'Een bijwerking is een schadelijk en/ of onbedoeld 
effect dat optreedt bij de toepassing van een 
geneesmiddel in een gebruikelijke dosering voor 
preventie, diagnose of behandeling van een ziekte 
of aandoening.' 
 



Bijwerking welk medicijn? 

�  Zeer vaak (> 10%): diarree, dyspepsie. 
�  Vaak (1–10%): hoofdpijn, duizeligheid. Maag-darmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, 

braken, flatulentie, obstipatie, brandend maagzuur, bloed in de feces, haematemesis, gastro-
intestinale bloeding (soms fataal, met name bij ouderen). Vermoeidheid. 

�  Soms (0,1–1%): allergische reacties, anafylactische reacties (incl. anafylactische shock), reacties 
op het ademhalingsstelsel (zoals astma, bronchospasmen en dyspneu), huidreacties (zoals 
huiduitslag, jeuk, urticaria, purpura en angio-oedeem), gezichtsoedeem, zwelling van tong of 
strottenhoofd, tachycardie. Mondzweren, gastritis, ulcus pepticum, ulcus duodeni. Hepatitis, 
geelzucht. Fotosensibilisatie en nefrotoxiciteit (waaronder interstitiële nefritis, nefrotisch 
syndroom en nierfalen). Rinitis. Gehoorverlies. Visusstoornissen (wazig zien, veranderingen in 
kleurperceptie, reversibel). Angst, slapeloosheid, agitatie, prikkelbaarheid. Aplastische anemie, 
trombocytopenie, leukopenie. Oedeem. 

�  Zelden (0,1–0,01%): gastro-intestinale perforatie. Depressie, psychotische reacties, 
verwardheid. Meningitis, aseptische meningitis (m.n. bij SLE of andere collageenziekten), 
slaperigheid. Optische neuritis, reversibele toxische amblyopie. Tinnitus, vertigo. Dermatosen 
met blaarvorming, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse en erythema 
multiforme); meestal optredend in de eerste maand van de behandeling. Verergering van 
psoriasis. Nierinsufficiëntie, hematurie, proteïnurie, necrose van de nierpapillen met name bij 
langdurig gebruik en samenhangend met verhoogde waarden serumureum en met oedeem. 

�  Zeer zelden (< 0,01%): hypertensie, hartfalen, cerebrovasculair accident. Acuut pulmonaal 
oedeem. Ulceratieve stomatitis, oesofagitis, pancreatitis. Leverfunctiestoornis (stijging van de 
transaminasewaarden, vooral bij langdurig gebruik). Verlaagd hematocriet- en Hb-waarden. 
Stoornissen in de menstruatiecyclus. Exacerbatie van infectiegerelateerde ontstekingen zoals 
necrotiserende fasciitis, ernstige huidinfecties en complicaties van weke delen tijdens een 
varicella. Perifeer oedeem. Nervositeit. 

 



Bijwerkingen 

�  bijsluiter 
�  niet bij iedereen 

¡  afhankelijk leeftijd 
¡  afhankelijk man/vrouw 
¡  afhankelijk andere ziekten 
¡  afhankelijk andere medicijnen 

�  vaak niet vervelend of ernstig 
�  vaak te voorkomen 
�  vaak te behandelen 
�  soms stoppen van het medicijn nodig 



Behandeling met medicatie 

�  dopamine-agonist  
�  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 
¡  > 10% slaperigheid, hoofdpijn, duizelig, misselijk, huidreactie 
¡  1-10% hallucinaties, slaapproblemen, impulscontrole, lage 

bloeddruk (orthostase) 
 

�  waarschuwing: psychose of dementie 
�  vaak afbouwen en stoppen 



Behandeling met medicatie 

�  levodopa 
�  indicatie: late fase maar ook eerder 

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



Behandeling met medicatie 

�  levodopa 

�  bijwerkingen 
¡  > 1% gewichtsverlies, hoofdpijn, paresthesie, verwardheid, 

slaperigheid, duizeligheid, lage bloeddruk (orthostase), 
misselijkheid,, diarree 

¡  “dyskinesiën” = overbeweeglijk 





Behandeling met medicatie 

�  levodopa 

�  bijwerkingen 
¡  paresthesie 

Bij langdurig gebruik van levodopa ontwikkelt 19-58% van 
de parkinsonpatiënten een perifere neuropathie. 
Ø  methionine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine B12 
Ø  evt. behandelen 



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 

¡  1-10% stijging van leverenzymen, slaperigheid, hallucinaties, 
duizeligheid, misselijkheid 

¡  0,1–1% stemmingsverandering, snelle hartslag, droge mond 



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 

¡  > 10% dyskinesie (27%), misselijkheid, verkleuring van de 
urine 

¡  1-10% diarree, buikpijn, droge mond, braken, verwardheid 



Behandeling met medicatie 

�  Amantadine 
¡  NMDA-receptorantagonist 

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

 
�  producten 

¡  Symmetrel® 



Behandeling met medicatie 

�  Amantadine 

�  Bijwerkingen 

¡  > 10% enkeloedeem 
¡  1–10% orthostatische hypotensie, angst, slapeloosheid, 

hallucinaties, droge mond, misselijkheid 
¡  0,01–0,1% (zelden) psychose 



Apomorfine 

�  Dopamine-agonist 

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



Apomorfine 

 
�  Apomorfine-pomp 

 



Apomorfine voordelen 

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

�  het verminderen van de tabletten levodopa 

 



Apomorfine bijwerkingen 

�  naald onderhuids wisselen 
�  misselijkheid met braken 
�  verwardheid 
�  lage bloeddruk 
�  hoofdpijn 
�  huidreacties 



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 tabletten levodopa meer nodig 



Duodopa bijwerkingen 

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

�  zelden verwardheid 
�  polyneuropathie 



Wat te doen? 

�  neem contact op met: 

¡  neuroloog 
¡  parkinsonverpleegkundige 
¡  huisarts 



EINDE 

Parkinson 
bijwerkingen medicatie 


