
Deel 1: Motorische symptomen 
De motorische symptomen ontstaan door een tekort aan dopamine, wat resulteert in een 

hypokinetisch-rigidesyndroom: 

In het algemeen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen twee subtypes: 

Tremordominante type (TD type) 

Houdings-/balans-/loopstoornissen type (PIGD = postural imbalance and gait disorder) 

Het laatste type komt voornamelijk voor bij oudere patiënten en kent een slechtere prognose. 

Hieronder ziet u de vier grote motorische symptomen van Parkinson.  

| |  

Tremor 

Het gaat hier over een zogenaamde rusttremor; de duim over vinger beweging of ‘bankbriefjes 

tellen’. De tremor verdwijnt als er een activiteit wordt uitgeoefend. Deze tremor verschilt dus 

duidelijk van de actie- of intentietremor die optreedt wanneer er een activiteit wordt uitgeoefend 

(dit type ziet men bij stress). Tremor is één van de meest typische en meest voorkomende 

symptomen bij Parkinsonpatiënten. Het komt voor bij ongeveer 85% van de patiënten. 

| |  

Bradykinesie 

Bradykinesie wordt ook bewegingsarmoede genoemd. De patiënten gaan minder met hun ogen 

knipperen en vertonen weinig gelaatsmimiek. Verder maken ze geen armbeweging meer bij het 

stappen en vertonen ze een schuifelende gang met gebogen houding. Dit resulteert in een stroeve 

draaibeweging met evenwichtsproblemen en vallen tot gevolg. Vaak ervaren de patiënten ook 

freezing of verstarring. Hiermee wordt bedoeld dat ze blokkeren tijdens een beweging. Meestal komt 

dit voor wanneer er een verandering in het bewegingspatroon moet komen, zoals bijvoorbeeld zich 

omdraaien of vanuit stilstand vertrekken. 

| |  

Rigiditeit 

Parkinsonpatiënten ervaren ook vaak spierstijfheid van het ‘tandrad’ type. Dit wil zeggen dat de 

beweging van een arm of been niet vlot verloopt, maar in horten en stoten, precies alsof het 

voortdurend hapert. De stijfheid ontstaat doordat de spieren van Parkinsonpatiënten voortdurend 

een beetje aangespannen zijn. Aanvankelijk begint de spierstijfheid in de armen. De armen voelen 

stijf en zwaar aan. Later kan die stijfheid zich uitbreiden tot andere spieren van het lichaam. 

| |  

Hyperreflexie 

Parkinsonpatiënten krijgen ook vaak te kampen met versterkte peesreflexen. Hun spieren gaan 

onwillekeurig samentrekken doordat de prikkels in het centrale zenuwstelsel niet juist aan de spier 

doorgegeven worden. 

  



Deel 2: Niet-motorische symptomen 
 

Hoewel de motorische symptomen het best gekend zijn bij de ziekte van Parkinson, ondervinden 

Parkinsonpatiënten ook vaak niet-motorische symptomen. Deze ontstaan door degeneratie van 

adrenerge, serotonerge en cholinerge neuronen. 

Volgend deel komt in de E-learning aan de hand van casusssen. Hierbij wordt er telkens een casus 

gepresenteerd met bijhorende oefenvraag. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Als u het fout 

heeft, kan u het opnieuw proberen of kan u op 'next activity' klikken voor meer uitleg. 

Casus 1:  
Henriette, 63 jaar, voelt zich de laatste tijd neerslachtig en heeft last van beven in haar armen. Een 

tijdje geleden is ze hiervoor naar de huisarts gegaan. De huisarts heeft Henriette doorverwezen naar 

de neuroloog omdat hij aan de ziekte van Parkinson dacht. De neuroloog heeft inderdaad de ziekte 

van Parkinson vastgesteld. Henriette is erg geschrokken van de diagnose. Ze is vooral erg bang voor 

alle symptomen die haar te wachten staan. Ze wil niets op het internet opzoeken uit schrik dat ze 

verkeerde info gaat krijgen. Aangezien haar apotheker haar  vertrouwenspersoon is, komt ze langs bij 

u. 

Welke niet-motorische symptomen zijn volgens u gerelateerd aan de ziekte van Parkinson? 

 ja  nee  

Gegeneraliseerde angststoornis    

Psychose    

Depressie    

Obsessieve compulsieve stoornis    

 

Uitleg bij het antwoord: 

  

Generaliseerde angststoornis: Dit is niet rechtstreeks gerelateerd aan de ziekte van Parkinson. 

  

Psychose: Hallucinaties/wanen komen voor bij 30% van de patiënten in de eerste vijf jaar. Dit komt 

door de neurodegeneratieve veranderingen in de hersenen in combinatie met de bijwerkingen van 

de medicatie. 

  

Depressie: 40% van de Parkinsonpatiënten ervaart minstens één episode van depressieve gevoelens. 

Parkinson is een risicofactor voor depressie vanwege het dopamine tekort en de degeneratie van de 

serotonerge, adrenerge en cholinerge neuronen. Bovendien speelt ook de impact van de ziekte op 

het leven van de Parkinsonpatiënt een grote rol. Het is één van de aandoeningen met de grootste 

impact op de kwaliteit van het leven. 



  

Obsessieve-compulsieve stoornissen: Deze zijn niet rechtstreeks gerelateerd aan de ziekte van 

Parkinson. 

Casus 2: 
Gerald, 54 jaar, heeft vorig jaar in de fleur van zijn leven de diagnose van Parkinson gekregen. Hij 

komt de apotheek binnen en zegt dat hij het gevoel heeft dat hij te veel speeksel aanmaakt. Hij 

vraagt of er een tandpasta of een mondspoelmiddel voor bestaat. De laatste tijd heeft hij ook last 

van gewichts-toename. Hij vraagt of hier een verklaring voor is. 

Welke van de volgende stellingen zijn volgens u correct? 

 ja  nee  

Eén van de niet-motorische symptomen van Parkinson is monddroogte. Gerald zijn 

speekselovervloed heeft dus niets te maken met de ziekte van Parkinson. In het geval van 

monddroogte raad je kunstmatig speeksel onder de vorm van een gel aan.  
  

Speekselovervloed komt regelmatig voor bij Parkinsonpatiënten.    

Overmatig transpireren is gerelateerd aan Parkinson.    

Gewichtstoename is gerelateerd aan Parkinson.    

Gewichtsverlies is gerelateerd aan Parkinson.    

Parkinsonpatiënten hebben een grotere kans op impulscontrolestoornissen.    

 

Uitleg bij het antwoord: 

  

Monddroogte is niet gerelateerd aan de ziekte van Parkinson. 

  

Speekselovervloed: 30 tot 73% van de Parkinsonpatiënten heeft last van speekselovervloed. 

  

Overmatig transpireren komt ongeveer bij de helft van de Parkinsonpatiënten voor. De oorzaak is 

nog niet gekend. Waarschijnlijk spelen veranderingen in het autonoom zenuwstel een rol. In geval 

van overmatig transpireren kan de parkinsonmedicatie aangepast worden. Indien dit niet voldoende 

is, kan eventueel oxybutinine opgestart worden. 

  

Gewichtstoename is niet rechtstreeks gerelateerd aan de ziekte van Parkinson. Gerald zou 

bijgekomen kunnen zijn in gewicht door een impulscontrolestoornis waarbij hij een 

ongecontroleerde drang heeft tot eten. Dit wordt hieronder verder toegelicht. 



  

Gewichtsverlies: Onbedoeld gewichtsverlies komt voor bij ongeveer de helft van de 

Parkinsonpatiënten. Het is dus belangrijk om alert te zijn op ondervoeding. De oorzaak van dit 

gewichtsverlies is nog onduidelijk. Waarschijnlijk spelen slikstoornissen, medicatie, depressie, 

reukstoornissen en cognitieve stoornissen een rol. 

  

Impulscontrolestoornis: Hieronder wordt gokken, hyperseksualiteit, overmatig winkelen of eten,… 

verstaan. Een impulscontrolestoornis komt voor bij ongeveer 6 tot 7% van de Parkinsonpatiënten. 

Bovendien wordt soms ook een overgebruik van medicatie waargenomen. Deze niet-motorische 

stoornis vormt vooral een risico bij het gebruik van dopamineagonisten (klasse-effect). Er is tevens 

een groter risico op het ontwikkelen van deze stoornis bij jonge personen, mannen, impulsieve 

persoonlijkheid en bij een (familiale) voorgeschiedenis van alcoholmisbruik. Het is belangrijk om alert 

te blijven, want deze stoornis kan zich ook pas na enkele jaren therapie voordoen. 

 

Casus 3: 
Lily, 74 jaar, heeft jarenlang in Amsterdam gewoond en is recent verhuisd naar België. Lily heeft 

reeds enkele jaren Parkinson. Vorige week is ze gevallen en ze ziet dat er in de apotheek ook rollators 

verhuurd worden. Aangezien Lily een nieuwe patiënt is in de apotheek, wil je haar beter leren 

kennen om haar zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Welke informatie is volgens u correct? 

 ja  nee  

Parkinsonpatiënten hebben een groter risico op vallen. Als apotheker stimuleer je het 

gebruik van een rollator indien nodig.    

Parkinsonpatiënten hebben vaak last van orthostatische hypotensie. Je raadt Lily aan om 

langzaamaan op te staan uit bed en van een stoel aangezien een lichte bloeddrukval 

mogelijk is.  
  

Parkinsonpatiënten hebben een hogere kans op arthrose.    

Parkinsonpatiënten hebben een hogere kans op pijn.    

Uitleg bij het antwoord: 

  

Vallen: 2/3 van de patiënten valt één of meerdere keren per jaar. 

              

Orthostatische hypotensie: Door het gebruik van veel geneesmiddelen en degeneratie van het 

sympatisch zenuwstelsel, krijgen veel patiënten te kampen met vermoeidheid, duizeligheid, licht 

gevoel in het hoofd, syncope.. Als apotheker kan je een aantal niet-medicamenteuze tips meegeven 

zoals: het bed schuin zetten, opletten met manoevres, voldoende zout en vocht inname, 

steunkousen.. 



  

Arthrose is niet gerelateerd aan ziekte van Parkinson. 

  

Pijn komt voor bij ongeveer 40% van de patiënten. Het kan hierbij gaan over verschillende types pijn: 

               - secundair aan hypokinesie en rigiditeit 

               - dystonie (vooral ’s morgens): aanpassen van de medicatie 

               - neuropathische pijn: amitriptyline, anti-epileptica 

               - centrale, brandende pijn 

               - rusteloosheid 

          In geval van pijn, kan de apotheker de patiënt doorsturen naar de kinesist of ergotherapeut. 

 

Casus 4: 
Viktor, 35 jaar, is burgerlijk ingenieur. Hij komt net terug van zakenreis uit Senegal. Viktor heeft reeds 

op jonge leeftijd vernomen dat hij Parkinson heeft, maar kan tot nu toe zijn professioneel leven 

uitoefenen. Hij heeft de diagnose enigszins aanvaard, maar blijft het moeilijk hebben met een aantal 

complicaties die zich kunnen voordoen.  

Aan welke complicaties denkt u? 

 ja  nee  

Seksuele dysfunctie    

Grotere kans op infecties    

Wolff-Parkinson-white-syndroom    

Blaasfunctiestoornissen    

 

Uitleg bij het antwoord: 

  

Seksuele dysfunctie: 60 tot 70% van de mannen ervaart erectieproblemen. Er kan zowel een daling 

als juist een toename zijn in seksuele interesse. 

  

Parkinsonpatiënten hebben geen grotere kans op infecties. 

  

Het Wolff-Parkinson-white-syndroom is een aangeboren hartritmestoornis  



 

Casus 5: 
Paul, 85 jaar, heeft sinds een aantal jaar de ziekte van Parkinson. Hij komt naar de apotheek voor 

incontinentiebroekjes. Hij weet dat zijn incontinentieprobleem te maken heeft met de ziekte van 

Parkinson. 

Welke van de volgende symptomen zou hij door zijn aandoening nog kunnen ervaren? 

 ja  nee  

Dysfagie    

Foliumzuurtekort    

Dementie    

Obstipatie    

Glaucoom    

Uitleg bij het antwoord: 

  

Dysfagie: 40 tot 80% van de Parkinsonpatiënten ervaart problemen met slikken. Als apotheker is het 

belangrijk om alert te zijn voor problemen met doorslikken van medicatie. 

  

Foliumzuurtekort is niet gerelateerd aan de ziekte van Parkinson. 

  

Dementie: 40 tot 80% van de patiënten ontwikkelt dementie in de loop van de ziekte. 

  

Obstipatie: Bij de ziekte van Parkinson ziet men bij 30% van de patiënten een vertraagde 

darmperistaltiek en bij 60% rectale dysfunctie. Dit leidt tot een onvoorspelbare opname van 

geneesmiddelen uit de darmen, met responsfluctuaties tot gevolg. De oorzaak van obstipatie is deels 

neurodegeneratie, maar is ook te wijten aan geneesmiddelen, immobilisatie en onvoldoende 

vochtinname. Als apotheker is het belangrijk om de patiënt te wijzen op het voldoende innemen van 

vocht en vezels en om voldoende te bewegen. Indien deze niet-medicamenteuze aanpak niet 

voldoende is, kan een osmotisch laxativum opgestart worden. 

  

Glaucoom is niet gerelateerd aan de ziekte van Parkinson. 

 

  



 

 


