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Parkinson 

Casus 1 Een vrouw met parkinsonisme

Doel 
• Verbeteren kennis over diagnostiek van parkinsonisme door de ziekte van Parkinson en

parkinsonisme door andere oorzaken.
• Verbeteren kennis over medicamenteuze oorzaken van parkinsonisme.
• Optimaliseren behandeling bij parkinsonisme niet ten gevolge van de ziekte van Parkinson. 

Gebruikte bronnen 
• Bloem BR, Laar van T, Keus SHJ, et al. Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson. Alphen

a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2010. Zie www.parkinsonnet.nl.
• De Jong J, Verduijn MM. NHG-Behandelrichtlijn Reisziekte. Utrecht: NHG, 2017. Zie

www.nhg.org.
• Draijer LW, Eizenga WH, Sluiter A. NHG-Standaard Ziekte van Parkinson. Huisarts Wet

2011;54(7):380-92. Zie www.nhg.org. 
• Farmacotherapeutisch Kompas. Zie www.farmacotherapeutischkompas.nl. 
• KNMP Kennisbank. Zie www.kennisbank.knmp.nl (alleen voor abonnees).

Instructie voor het invullen
a. Vul de casus individueel in.
b. Lees niet de gehele casus door voor u begint. Beantwoord eerst de vragen van pagina 1,

daarna van pagina 2, enzovoort. Blader dus niet vooruit.
c. Beantwoord de vragen alsof zij zich werkelijk in uw praktijk of in uw apotheek hebben

voorgedaan. Noteer dus wat u werkelijk zou doen, niet wat u denkt dat u zou moeten doen. 
d. Bij deze casus zijn er aparte werkbladen voor de huisartsen en apothekers. Bekijk steeds of u

het juiste werkblad voor u hebt.
e. Aanwijzingen voor de bespreking van de casus in het FTO vindt u in de handleiding bij het

casusboek (laatste pagina).
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1A1
Op uw spreekuur komt mevrouw de Vries (60 jaar). Zij maakt zich zorgen. Ze vertelt dat ze het
gevoel heeft dat haar lichaam steeds ‘trager’ wordt en dat ze regelmatig last heeft van
bibberhanden waardoor schrijven lastiger is. Zij is bekend met schizofrenie. Hiervoor is ze onder
behandeling van de psychiater. Zij gebruikt al jaren risperidon in een dosering van eenmaal
daags 6 mg. Noemenswaardige bijwerkingen heeft ze nooit gehad.  Ze was de laatste weken
erg somber. Om die reden gebruikt ze - op voorschrift van de psychiater - sinds 6 weken
eenmaal daags paroxetine 40 mg. Het valt u op dat ze in beide handen een rusttremor heeft.
Aan de hand van uw anamnese en lichamelijk onderzoek vindt u verschillende aanwijzingen
voor een hypokinetisch-rigide syndroom.

Wat is uw beleid? 

Werkblad 1A: Beleid van de huisarts  

Parkinson 
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1A2
U ziet mevrouw de Vries een jaar later weer op uw spreekuur met dezelfde klachten. Na haar
laatste bezoek heeft de psychiater de paroxetine vervangen door nortriptyline. Dat gebruikt ze
nog steeds. Mevrouw de Vries vertelt u dat ze vrijwel geen depressieve klachten meer heeft. Ze
merkt wel - alhoewel minder constant aanwezig - opnieuw de klachten die ze een jaar geleden
ook had. Als u vraagt of mevrouw de Vries nog andere medicatie gebruikt, vertelt zij dat een
goede vriendin van haar langdurig is opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis. Mevrouw de
Vries reist dagelijks met de bus om haar vriendin te bezoeken. In verband met wagenziekte
heeft zij bij de drogist cinnarizine gekocht. 

Wat is hier mogelijk aan de hand?

Wat is uw beleid? 

Werkblad 1A: Beleid van de huisarts  

Parkinson 
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1B1
Mevrouw de Vries (60 jaar) komt bij u aan de balie met een recept. Ze komt voor een
herhaalrecept risperidon. Ze gebruikt al jaren 6 mg risperidon per dag in verband met
schizofrenie. Noemenswaardige bijwerkingen heeft ze nooit gehad. Sinds 6 weken gebruikt ze
op voorschrift van haar psychiater ook paroxetine in een dosering van eenmaal daags 40 mg.
Ze vertelt u dat ze het gevoel heeft dat haar lichaam steeds ‘trager’ wordt en dat het schrijven
moeilijker gaat door trillingen in de handen.

Wat denkt u dat er aan de hand is?

Parkinson 

Werkblad 1B: Beleid van de apotheker  
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1B2
Een jaar later komt mevrouw de Vries weer bij u aan de balie voor herhaalmedicatie. Ze
gebruikt nu risperidon en nortriptyline. Mevrouw de Vries vertelt u dat ze vrijwel geen
depressieve klachten meer heeft. Wel heeft ze weer - alhoewel incidenteel - last van die
vervelende klachten zoals het bibberen van haar handen. Omdat ze de laatste tijd meer last had
van wagenziekte tijdens het reizen met de bus, heeft ze cinnarizine 25 mg gebruikt.  Ze vraagt
u om advies. 

Wat is hier mogelijk aan de hand?

Wat is uw beleid?  

Parkinson 

Werkblad 1B: Beleid van de apotheker  



FTO-casuïstiek Parkinson | www.ivm.nl8

1A1/1B1
Wat is uw beleid? huisarts
Wat denkt u dat er aan de hand is? apotheker
Differentiaal diagnostisch overweegt u als huisarts de ziekte van Parkinson en parkinsonisme
door een andere oorzaak als oorzaak van het hypokinetisch-rigide syndroom bij mevrouw de
Vries. Er zijn geen testen of onderzoeken waarmee u kunt differentiëren tussen de ziekte van
Parkinson en parkinsonisme door een andere oorzaak. Bij het vermoeden van medicatie als
oorzaak van parkinsonisme stopt of verandert u de medicatie en zo nodig overlegt u met de
neuroloog of behandelend specialist. 

Gezien het gebruik van paroxetine vermoedt u hier een interactie tussen paroxetine en
risperidon. U neemt daarom contact op met de psychiater van mevrouw de Vries. Met de
psychiater bespreekt u uw vermoeden van een interactie. Samen met de psychiater bepaalt u
de waarschijnlijkheid van de interactie als oorzaak van de klachten en stelt u het verdere
medicamenteuze beleid vast. Parkinsonisme door het gebruik van medicatie (antipsychotica,
anti-emetica) komt vaker voor. Houdt er rekening mee dat het geleidelijk ontstaan van klachten
eraan bijdraagt dat u de relatie met het geneesmiddel gemakkelijk kunt missen.

Alhoewel een interactie tussen paroxetine en risperdion de meest waarschijnlijke verklaring is,
sluit u de ziekte van Parkinson niet op voorhand uit. Als huisarts overweegt u de ziekte van
Parkinson bij patiënten die traag bewegen én ten minste 1 van de onderstaande symptomen
hebben:
• een rusttremor
• rigiditeit
• houdingsinstabiliteit (zonder aanwijzingen voor visuele, vestibulaire, cerebellaire of

proprioceptieve stoornissen) 

Kenmerken die de diagnose ziekte van Parkinson ondersteunen zijn:
• een unilateraal begin en blijvend asymmetrisch beeld ten nadele van de kant waar de ziekte

begon
• een progressief beloop
• ontbreken van aanwijzingen voor andere oorzaken van een het hypokinetisch-rigide

syndroom

Parkinson 

Toelichting 1: Beleid van de huisarts/apotheker  

De toelichting is gebaseerd op de NHG-Standaard Ziekte van Parkinson (2011). Waar dit niet
het geval is, staat de betreffende bron vermeld.

Hypokinetisch-rigide syndroom
Het hypokinetisch–rigide syndroom bestaat uit:
• bradykinesie (traagheid en afnemende amplitude van bewegingen)
• hypokinesie (afname van bewegingen zoals verminderde gezichtsuitdrukking en verminderde armzwaai)
• rigiditeit
• rusttremor
Daarnaast kunnen houdings- en balansstoornissen tot het klinische beeld behoren.

Bron: multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (2010).
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Essentiële tremor, verergering van een fysiologische tremor en een tremor door cerebellaire
oorzaken zijn als verklaring voor de klachten van mevrouw de Vries minder waarschijnlijk
omdat die over het algemeen zich niet presenteren als een hypokinetisch-rigide syndroom.

Als apotheker heeft u altijd aandacht voor bijwerkingen en geneesmiddeleninteracties als
verklaring voor nieuwe klachten bij uw patiënten. Alhoewel u een ziekte als oorzaak voor de
klachten uiteraard niet uitsluit, denkt u in eerste instantie toch aan een medicamenteuze
oorzaak voor de klachten. Paroxetine is immers een krachtige remmer van cytochroom P450
2D6 (CYP2D6). Als gevolg van remming van CYP2D6 kan paroxetine de plasmaconcentratie
van risperdion verhogen. Dit kan zich uiten in een medicatiegeïnduceerd parkinsonisme, zoals
bij mevrouw de Vries (Farmacotherapeutisch Kompas, 2019).

Ervan uitgaande dat de interactie inderdaad de oorzaak is van de klachten van mevrouw De
Vries, zijn er meerdere mogelijkheden, namelijk
• aanpassen van de dosering van risperidon
• indien mogelijk -  stoppen van het interacterende middel (in dit geval paroxetine)
• vervangen van het interacterende middel door een middel - in dit geval een ander

antidepressivum - waarbij de interactie niet optreedt (bijvoorbeeld nortriptyline)

1A2/1B2
Wat is hier mogelijk aan de hand? huisarts/apotheker
Wat is uw beleid? huisarts/apotheker
U vermoedt dat er mogelijke sprake is van een bijwerking van cinnarizine. Parkinsonisme en
extrapiramidale symptomen zijn bijwerkingen die zelden (0,01-0,1 procent van de gebruikers)
voorkomen (Farmacotherapeutisch Kompas, 2019).  Deze bijwerkingen komen onder andere
voor bij langdurig gebruik, vooral bij ouderen, vrouwen en bij hogere doseringen (KNMP
Kennisbank, 2019).

U vraagt mevrouw de Vries naar het gebruik en of zij deze klachten ook voor het gebruik van
cinnarizine had. Het dagelijks gebruik van cinnarizine maakt het aannemelijker dat cinnarizine
de oorzaak van de motorische klachten is.

U legt mevrouw de Vries uit dat de motorische klachten mogelijk een bijwerking zijn van
cinnarizine. U raadt haar aan het gebruik te minderen of te stoppen. Verder geeft u haar niet-
medicamenteuze adviezen (NHG-Behandelrichtlijn Reisziekte, 2017):
• Het eten van een kleine maaltijd voorafgaan de aan de reis.
• Geen alcohol drinken voordat ze op reis gaat.
• Kijken naar een vast punt in de verte tijdens de reis.
• Een dutje doen.
• Zorgen voor frisse lucht.
• Niet lezen, schrijven, gamen tijdens de reis.
• Niet op een beeldscherm kijken tijdens de reis.
U kunt mevrouw de Vries ten slotte wijzen op de informatie op Apotheek.nl en op Thuisarts.nl.

Parkinson 

Toelichting 1: Beleid van de huisarts/apotheker  
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Parkinson 

Casus 2 Een man met de ziekte van Parkinson

Doel 
• Verbeteren kennis over medicatie bij de ziekte van Parkinson.
• Verbeteren van kennis over de behandeling van motorische klachten in de latere fase van de

ziekte van Parkinson.

Gebruikte bronnen 
• Bloem BR, Laar van T, Keus SHJ, et al. Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson. Alphen

a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2010. Zie www.parkinsonnet.nl.
• Draijer LW, Eizenga WH, Sluiter A. NHG-Standaard Ziekte van Parkinson. Huisarts Wet

2011;54(7):380-92. Zie www.nhg.org. 
• Farmacotherapeutisch Kompas. Zie www.farmacotherapeutischkompas.nl. 
• KNMP Kennisbank. Zie www.kennisbank.knmp.nl (alleen voor abonnees).
• Van Rumund A,  Wheerkamp N, et al. Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in

het verpleeghuis. Bunnik/Nijmegen/Utrecht: Parkinson Vereniging/ParkinsonNet/Verenso,
2011. Zie www.verenso.nl.

Instructie voor het invullen
a. Vul de casus individueel in.
b. Lees niet de gehele casus door voor u begint. Beantwoord eerst de vragen van pagina 1,

daarna van pagina 2, enzovoort. Blader dus niet vooruit.
c. Beantwoord de vragen alsof zij zich werkelijk in uw praktijk of in uw apotheek hebben

voorgedaan. Noteer dus wat u werkelijk zou doen, niet wat u denkt dat u zou moeten doen. 
d. Bij deze casus zijn er aparte werkbladen voor de huisartsen en apothekers. Bekijk steeds of u

het juiste werkblad voor u hebt.
e. Aanwijzingen voor de bespreking van de casus in het FTO vindt u in de handleiding bij het

casusboek (laatste pagina).
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2A1
Meneer Yilmaz (55 jaar) is voor zijn werk regelmatig op pad. De laatste tijd merkt hij dat het
autorijden hem meer moeite kost. Hij merkt dit onder andere bij het in- en uitstappen en het
snel reageren op situaties. Ook merkt hij dat het hem meer moeite kost om het touchscreen van
zijn smartphone te bedienen. Na een uitvoerige anamnese en lichamelijk onderzoek vermoedt u
dat meneer Yilmaz de ziekte van Parkinson heeft. U besluit hem door te verwijzen naar een
neuroloog. De neuroloog stelt enkele weken later inderdaad de diagnose ziekte van Parkinson
en start de behandeling.  

Welke medicamenteus beleid verwacht u van de neuroloog? 

Werkblad 2A: Beleid van de huisarts  

Parkinson 



FTO-casuïstiek Parkinson | www.ivm.nl12

2A2
Enkele weken later komt meneer Yilmaz weer op uw spreekuur. Hij maakt zich zorgen. Sinds het
starten van de door de neuroloog voorgeschreven medicatie heeft hij last van hoofdpijn. Hij
voelt zich daarnaast ook zo nu en dan duizelig en heeft een moeizame stoelgang. Hij twijfelde
of hij hierover met de parkinsonverpleegkundige of met u contact moest opnemen. Omdat hij u
al jaren kent, heeft hij voor u gekozen. U vindt aanwijzingen voor orthostatische hypotensie. 

Wat is uw beleid?

Werkblad 2A: Beleid van de huisarts  

Parkinson 
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2A3
Een paar maanden later komt meneer Yilmaz weer op uw spreekuur. Op uw aanraden heeft hij
een afspraak gemaakt bij de parkinsonverpleegkundige. Hij heeft van de parkinson-
verpleegkundige niet- medicamenteuze adviezen gekregen. Ook heeft hij een diëtist bezocht.
Desondanks houdt hij last van obstipatie. De neuroloog heeft medicatie gestart om door u zo
nodig te laten herhalen. 

Welke medicatie verwacht u?

Werkblad 2A: Beleid van de huisarts  

Parkinson 
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2A4
Meneer Yilmaz is nu 3 jaar parkinsonpatiënt. Hij bezoekt uw spreekuur met een vraag over de
griepvaccinatie. Tijdens het gesprek valt het u op dat meneer Yilmaz een rusttremor heeft in
beide handen. U bespreekt dit met hem. Hij vertelt u dat hij sinds een maand een paar uur na
inname van zijn medicatie alweer motorische klachten ervaart. Hij heeft het gevoel dat de
medicatie niet meer goed werkt. Hij heeft dit nog niet besproken met de neuroloog. Zijn
eerstvolgende controle bij de neuroloog is pas over 3 maanden. Volgens uw dossier gebruikt
meneer Yilmaz momenteel levodopa/carbidopa 4 maal daags 100/25 mg. Dit blijkt - bij navraag
-  te kloppen. U adviseert hem eerder naar de neuroloog terug te gaan. 

Wat denkt u dat er aan de hand is?

Welke medicamenteuze behandelmogelijkheden heeft de neuroloog?

Werkblad 2A: Beleid van de huisarts  

Parkinson 
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2B1
Meneer Yilmaz (55 jaar) komt bij u aan de balie met een eerste recept van de neuroloog voor
medicatie voor de ziekte van Parkinson.   

Welke medicatie verwacht u dat de neuroloog heeft voorgeschreven? 

Parkinson 

Werkblad 2B: Beleid van de apotheker  
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2B2
Enkele weken later komt meneer Yilmaz bij u aan de balie voor een tube vaseline. Meneer
Yilmaz vertelt u dat hij sinds het starten van de parkinsonmedicatie last heeft van hoofdpijn. Hij
voelt zich verder duizelig en heeft een moeizame stoelgang. Hij vraagt u om advies. 

Wat is uw beleid?

Parkinson 

Werkblad 2B: Beleid van de apotheker  
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2B3
Een paar maanden later komt meneer Yilmaz bij u aan de balie met een recept van de
neuroloog. Hij heeft nog steeds last van obstipatie en de neuroloog heeft hem daarvoor iets
voorgeschreven. 

Welke medicatie verwacht u? 

Parkinson 

Werkblad 2B: Beleid van de apotheker  
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2B4
Drie  jaar later komt mevrouw Yilmaz bij u aan de balie. Het gaat de laatste tijd niet goed met
meneer Yilmaz. Dit begrijpt zij niet. Volgens zijn vrouw heeft hij de laatste tijd last van trillende
handen. Ze vertelt u dat haar man steeds sneller na inname van de medicatie alweer motorische
klachten ervaart. Ze heeft daarom het gevoel dat de medicatie niet goed meer werkt.  In uw
apotheeksysteem ziet u dat meneer Yilmaz levodopa/carbidopa 4 maal daags 100/25 mg
gebruikt. Op advies van de huisarts is meneer Yilmaz vervroegd naar de neuroloog gegaan. Die
adviseerde de doseerfrequentie te verhogen. Daarom is ze nu met een nieuwe recept bij u.
Mevrouw Yilamz begrijpt niet waarom het verhogen van de doseerfrequentie haar man kan
helpen.

Wat denkt u dat er aan de hand is?

Welke medicamenteuze behandelmogelijkheden heeft de neuroloog indien aanpassing van de
doseerfrequentie onvoldoende helpt?

Parkinson 

Werkblad 2B: Beleid van de apotheker  
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2A1/2B1
Welk medicamenteus beleid verwacht u van de neuroloog? huisarts
Welke medicatie verwacht u dat de neuroloog heeft voorgeschreven? apotheker
De neuroloog zal op basis van de functiebeperkingen die meneer Yilmaz ten gevolge van de
motorische symptomen van de ziekte van Parkinson ervaart, besluiten om te starten met
symptomatische farmacotherapie. De keuze van het geneesmiddel baseert de neuroloog onder
andere op de leeftijd, klinische verschijnselen, de levensverwachting en de wensen van de
patiënt (NHG-Standaard Ziekte van Parkinson, 2011). Bij meneer Yilmaz is sprake van een
ongecompliceerde fase van de ziekte van Parkinson (stabiele ziekte van Parkinson met
functiebeperkingen). Om die reden komt meneer Yilmaz in aanmerking voor monotherapie.
Daarbij heeft de neuroloog de keuze uit levodopa en dopamineagonisten. In vergelijking met
levodopa geven de dopamineagonisten op termijn minder (motorische) complicaties. Dit komt
mede doordat dopamineagonisten een minder sterk effect op het dopaminerge systeem
hebben. Dopamineagonisten geven echter wel vaker bijwerkingen zoals hallucinaties,
hypotensie, impulscontrolestoornis of een toegenomen slaperigheid overdag. De kans op
bijwerkingen door dopamineagonisten is groter naarmate de leeftijd van de patiënt toeneemt.

Levodopa
De neuroloog start levodopa in principe in de vorm van een opbouwschema. Daarbij streeft de
neuroloog naar een zo laag mogelijke dosering die een goed effect geeft. Dit beperkt namelijk
het risico op het krijgen van levodopageïnduceerde motorische responsfluctuaties. Een
gebruikelijke startdosering is driemaal daags 50/12,5 mg levodopa/carbidopa '62,5'. Bij
onvoldoende effect na twee weken is ophogen tot driemaal daags 100/25 mg levodopa/
carbidopa '125' de volgende stap. Als een patiënt geen effect bemerkt van lagere doseringen
levodopa kan de neuroloog de dosering geleidelijk verder ophogen. Daarbij is het van belang
een voldoende hoge dosis levodopa per gift te realiseren. De neuroloog kan bijvoorbeeld de
dosering levodopa verhogen met 125 mg per week, tot een maximum van viermaal daags 375
mg. Als een dosering levodopa van rond de 1.000 mg/dag gedurende minimaal vier weken
geen klinische verbetering geeft, dient de neuroloog een atypische vorm van parkinsonisme te
overwegen.

Parkinson 

Toelichting 2: Beleid van de huisarts/apotheker  

De toelichting is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (2010). Waar
dit niet het geval is, staat de betreffende bron vermeld.

TIP
De KNMP heeft de folder ‘Levodopa goed gebruiken’ uitgegeven. Daarin staan adviezen zoals
de patiënt te instrueren de levodopa minimaal een half uur voor of een uur na de maaltijd in te
nemen. Spreek met de apotheker af dat hij/zij deze folder meegeeft aan alle (nieuwe)
gebruikers van levodopa.
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Dopamineagonisten
De voorkeur gaat uit naar: pramipexol, ropinirol of rotigotine. Alleen bij het niet verdragen van
deze middelen kan, bij uitzondering, de voorschrijver kiezen voor bromocriptine. De
multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (2010) noemt ook nog pergolide. Dit middel is
echter sinds 2018 uit de handel en dus niet meer beschikbaar.

Net als bij levodopa start de patiënt een dopamineagonist volgens een opbouwschema. De
opbouwschema's zoals vermeld in de officiële productinformatie, zijn in principe leidend. Om
het risico op bijwerkingen te verkleinen, streeft de voorschrijver naar een zo laag mogelijke
dosering met een goed effect op de klachten.

Bij bijwerkingen of onvoldoende effect van een dopamineagonist kan een overnight switch
plaatsvinden naar een andere dopamineagonist. Indien hinderlijke bijwerkingen op de
voorgrond staan, is dosisverlaging één van de opties om ze te verminderen. Bij het optreden
van impulscontrolestoornis (medicatie-, koop-, gok- en seksverslaving) is dosisverlaging de
eerste keuze. 

2A2/2B2 
Wat is uw beleid? huisarts/apotheker
U overweegt hoofdpijn en orthostatische hypotensie als bijwerkingen van de levodopa die
meneer Yilmaz sinds kort gebruikt. U bespreekt dit met meneer Yilmaz U geeft verder uitleg
dat orthostase niet alleen een gevolg kan zijn van de medicatie, maar ook van de ziekte zelf. 
Over de moeizamere stoelgang vertelt u dat 30 procent van de patiënten te maken heeft met
een langzamere darmwerking en dat 60 procent hinder heeft van een minder goede werking
van de endeldarm en de anus. Volgens de NHG-Standaard Obstipatie (2010) wijst u meneer
Yilmaz op het nut van voldoende inname van voedingsvezel/vocht en het bevorderen van het
dagelijks bewegen. Daarnaast adviseert u meneer Yilmaz om een afspraak te maken met zijn
parkinsonverpleegkundige. 

Parkinson 
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Typerende bijwerkingen dopamineagonisten
Relatief frequent:
• misselijkheid
• orthostatische hypotensie (door activatie van vasculaire dopamine-receptoren)
• vermoeidheid en (overmatige) slaperigheid
• hallucinaties en verwarring, met name bij hoge dosering, bij ouderen en patiënten met cognitieve

disfunctie
• stoornissen in de impulsbeheersing, zoals pathologisch gokgedrag, hyperseksualiteit, dwangmatig

winkelen en compulsief eetgedrag
• bij toepassing bij rustelozebenen-syndroom: bij langdurig gebruik (na enkele jaren) verergering van de

symptomen (augmentatie).

Minder frequent:
• dyskinesieën

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas (2019).
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2A3/2B3 
Welke medicatie verwacht u? huisarts/apotheker
Het advies is stapsgewijs laxantia te starten. Een osmotisch laxans heeft de voorkeur. Indien
nodig kan een patiënt een klysma of domperidon gebruiken. Ten aanzien van het type klysma
doet de multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (2010) geen uitspraak. Domperidon
bevordert de gastro–intestinale motiliteit. Om die reden heeft het een plaats bij de behandeling
van obstipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson. 

Alvorens u het recept van de neuroloog herhaalt, doet u navraag bij meneer Yilmaz over de
opvolging van de niet-medicamenteuze adviezen en zijn ervaringen met het laxans. U besteedt
aandacht aan eventuele belemmeringen en negatieve ervaringen en kijkt samen met meneer
Yilmaz naar eventuele oplossingen.

2A4/2B4
Wat denkt u dat er aan de hand is?  huisarts/apotheker
U vermoedt dat meneer Yilmaz last heeft van responsfluctuaties. Deze staan ook bekend onder
term on-off fluctuaties. In de off-fase keren de parkinsonsymptomen terug enige uren na
inname van dopaminerge medicatie. In het begin zijn deze fluctuaties vaak voorspelbaar.
Neurologen spreken van 'predictable wearing off'. Later in het beloop van de ziekte en de
behandeling kunnen responsfluctuaties ook onvoorspelbaar optreden (at random respons-
fluctuaties).  Deze tonen geen samenhang met de innamemomenten van de medicatie. De kans
op responsfluctuaties is bij levodopa groter dan bij dopamineagonisten. Dit is een gevolg van
de kortere halfwaardetijd van levopdopa en daardoor fluctuatie van de plasmaspiegel.

Naast responsfluctuaties treden bij sommige patiënten hyperkinesieën op. Deze zijn in te delen
in hyperkinesieën als gevolg van de overgang van een net niet effectieve naar een effectieve
concentratie van de medicatie (en andersom) en peak-dose dyskinesieën. 

Welke medicamenteuze behandelmogelijkheden heeft de neuroloog? huisarts
Welke medicamenteuze behandelmogelijkheden heeft de neuroloog indien aanpassing van de
doseerfrequentie onvoldoende helpt? apotheker
De neuroloog kan voor verschillende opties kiezen om de off-klachten te verminderen. In de
gevorderde fase is het effectief om levodopa frequent en voldoende hoog te doseren
(Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis, 2011). De frequentie
loopt soms op tot acht of meer keer per dag. De neuroloog kan ook kiezen voor levodopa-
preparaten met gereguleerde afgifte, maar deze zijn niet effectiever dan de direct werkende
preparaten. Ook verlagen deze preparaten het risico op responsfluctuaties niet. Preparaten met
vertraagde afgifte hebben met name een plaats bij de behandeling van 'peak dose'
gerelateerde hyperkinesieën, 'wearing off', hinderlijke nachtelijke off-gerelateerde klachten en
off-gerelateerde klachten in de vroege ochtenduren.

Parkinson 
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De neuroloog zal stapsgewijs de behandeling van meneer Yilmaz optimaliseren. Dit zijn de
mogelijkheden:
• non-ergotdopamineagonisten
• segeline
• catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmers
• apomorfine
• intraduodenale infusie van levodopa

Non-ergotdopamineagonisten
Als adjuvante behandeling van responsfluctuaties kan de neuroloog een non-ergotdopamine-
agonist  voorschrijven. In dat geval is het van belang de dosering levodopa te verlagen ter
preventie van hyperkinsieën.

Selegiline
Selegiline is mono-amine-oxidase-B (MAO-B)-remmer. Remming van MAO vertraagt de afbraak
van dopamine in de hersenen (Farmacotherapeutisch Kompas, 2019). Selegiline is vooral een
optie voor het verminderen van excessieve slaperigheid overdag. In verband met het risico op
hallucinaties en verwardheid is selegiline gecontra-indiceerd bij patiënten met cognitieve
stoornissen.

Catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmers
Bij een latere fase van de ziekte van Parkinson zijn COMT-remmers een optie bij de behandeling
van  voorspelbare responsfluctuaties. COMT-remmers geven een reversibele, hoofdzakelijk
perifere remming van het enzym catechol-O-methyltransferase. Als gevolg hiervan neemt de
perifere omzetting van levodopa tot 3-methoxy-4-hydroxyl-L-fenylalanine af. Hierdoor blijft
meer dopamine beschikbaar voor transport naar de hersenen (Farmacotherapeutisch Kompas,
2019). Entacapon is het middel van eerste keus. Het gebruik van een COMT-remmer kan een
toename van de doseerfrequentie van levodopa voorkomen.

Apomorfine
Apomorfine is nog een optie bij de behandeling van onvoorspelbare off-fases  bij patiënten in
de gecompliceerde fase van de ziekte van Parkinson. Om misselijkheid/braken te voorkomen is
het noodzakelijke apomorfine te combineren met domperidon. Het gebruik van apomorfine is
complex en gebeurt eigenlijk alleen onder begeleiding vanuit een centrum met voldoende
expertise.

Intraduodenale infusie van levodopa
Intraduodenale infusie van levodopa is een alternatief voor patiënten in de gevorderde fase van
Parkinson die optimaal zijn ingesteld op dopaminerge medicatie, hinder ondervinden van
responsfluctuaties en waarvoor functionele stereotaxie en apomorfine niet of minder geschikt
zijn. 

Parkinson 
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Functionele stereotaxie
Functionele stereotaxie/functionele stereotactische chirurgie is een behandelmethode om motorische
complicaties van de Ziekte van Parkinson te behandelen. De behandeling bestaat uit:
• radiologische lokalisatie van het chirurgisch doelgebied (venterolaterale kern van de thalamus, globus

pallidus pars interna, nucleus subthalamicus)
• neurofysiologische lokalisatie doelgebied
• een ablatio (laesie) of stimulatie van het betreffende hersengebied

Bron: multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (2010).
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Doelstelling 
• Inzichtelijk maken van verschillen en overeenkomsten in het huidige medicatiebeleid.
• Per casus zijn er verschillende subdoelen aangegeven.

Voorbereiding
• Neem de casuïstiek en de toelichting door.
• Zorg dat u zelf op de hoogte bent van de NHG-Standaarden van het betreffende onderwerp.
• Lees van tevoren de informatie over de betreffende indicatie op de website van het

Farmacotherapeutisch Kompas en eventuele lokale formularia.
• Kopieer de casus voor alle deelnemers.
• Zorg voor een flapover of sheets en schrijfmateriaal.
• Maak een inventarisatieschema met eventueel een afgeplakt advies.

Uitvoering
Let op! De tijdsinvestering verschilt per casus. Het zwaartepunt ligt op de discussie. De genoemde tijden
zijn een indicatie.

1. Presentatie casus 5 min.
• Leg deelnemers uit wat het doel is van de werkvorm.
• Geef alle huisartsen een kopie van de werkbladen 'Beleid van de huisarts' en alle apothekers een kopie

van de werkbladen 'Beleid van de apotheker'.
• Nodig de deelnemers uit de vragen individueel schriftelijk te beantwoorden.

N.B. Voorkom in deze fase onderlinge uitwisseling van antwoorden.
Bij de meeste casuïstiek gaan we uit van een vaststaande diagnose. Vermijd dan interpretatie en
discussie over de diagnostiek. 

2. Inventarisatie 10 min.
• Nodig een deelnemer uit zijn/haar antwoord voor te lezen. Noteer deze op flapover. Vraag de andere

deelnemers naar afwijkende meningen. Stop als er geen nieuwe informatie op tafel komt.
N.B. Voorkom discussie. Het gaat alleen om een inventarisatie van verschillende handelwijzen.

• Laat het advies van de literatuur zien en wijs op overeenkomsten en verschillen.

3. Discussie 30 min.
• Stel gezamenlijk vast wat, op grond van geconstateerde verschillen, de discussiepunten bij de casus zijn.

Noteer deze op een flapover, stel prioriteiten en bepaal per punt de discussietijd.
• Stel telkens één discussiepunt aan de orde.

- Geef gelegenheid tot inbreng van informatie uit de literatuur.
- Zorg dat het gesprek gericht blijft op het discussiepunt dat aan de orde is.
- Vermijd discussie over de diagnostiek als in de casus is uitgegaan van een vaststaande diagnose.
- Vraag door naar argumenten.
- Bewaak de tijd per discussiepunt.
- Sluit elk discussiepunt af met een conclusie.

• Geef als afsluiting van de discussiefase een samenvatting van de conclusies.

4. Conclusie 10 min.
• Ga na of er algemene conclusies getrokken kunnen worden die kunnen resulteren in consensus over de

behandeling van een bepaald ziektebeeld. Noteer deze conclusies op een flapover. Noteer bij geen
consensus expliciet de verschilpunten.

• Vraag de deelnemers wat zij in de praktijk gaan doen met de conclusies van de bespreking.
• Als de bespreking leidt tot voornemens tot gedragsverandering, stel dan vast wanneer erop

teruggekomen wordt.
• Mochten er vragen zijn die nog moeten worden uitgezocht, spreek dan af wie dit doet en wanneer en

hoe hierover wordt gerapporteerd.

Handleiding voor het bespreken van een casus in het FTO


