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Parkinson heeft invloed op 

Motoriek (bewegen) 

 

Cognitie (hogere hersenfuncties) 

 

Emotie; stemming en gedrag. 

 

Veel invloed op kwaliteit van leven 



… 

Ziekte met veel facetten 
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Normale beloop parkinson 

Al aantal jaren klachten aanwezig voordat diagnose wordt 
gesteld> burnout, depressie 

 

Motoriek wordt slechter 

 

In de tijd hallucinaties, korte termijn geheugenklachten, 
trager in denken en spreken> veel diversiteit tussen 
patiënten 

 

Ook tijdens on/ off fenomeen schommelingen in aandacht en 
geheugen mogelijk 
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￭Vroeg in de ziekte 
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￭Later in de ziekte 



Honeymoon fase” 
 Goed effect op bradykinesie, rigiditeit 
 Matig effect op tremor 
 Weinig effect op o.a. valneiging, freezing 

 
“Wearing off” 
 Steeds minder effectief 
 Dosis verhogen, vaker per dag 
 Meer en meer non-dopaminerge symptomen 

 
Late complicaties 
 Dyskinesieën 
 Responsfluctuaties 
 Verwardheid, hallucinaties, gedragsstoornissen 

 



On/ off schommelingen 

Patiënten krijgen tussen de medicatie innames off momenten 

 

Er is na inname van medicatie overbeweeglijkheid of 
dystonie van de ledematen 

 

 

Tijdens off: depressie; angst; apathie; hallucinaties; cognitief 
slechter functioneren. 

 

 

Tijdens on: hypomanie; hyperseksueel; gedachtenvlucht. 



Parkinson en cognitieve problemen 

Bij diagnose heeft 24% cognitieve problemen 

 

Tijdens ziekteproces nemen cognitieve problemen toe 

 

Maar… cognitieve stoornissen betekenen nog geen dementie 



pathofysiologie 

Parkinson: vindt abnormale stapeling van het eiwit 
alfasynucleine plaats, de lewy lichaampjes 

 

Pathofysiologie van parkinsondementie niet helemaal 
duidelijk 

 

De verspreid voorkomende lewy lichaampjes kunnen een 
bijdragende factor zijn. 

 

Negatief voorspellende factor en gaat vaak gepaard met 
snellere ziekteprogressie. 



Parkinson en cognitie 

Indeling cognitieve functies 

Cognitie is een verzamelterm voor alle hogere 
hersenfuncties. 

 

Aandacht 

Waarnemen 

Handelen  

Geheugen  

Oriëntatie 

Taal 

Executieve functies (hogere cognitieve processen die 
nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen) 



Cognitieve stoornissen bij Parkinson 

- Tempo informatieverwerking 

 

- Aandacht 

 

- Werkgeheugen  

   (actieve denkprocessen,  

    verbanden leggen in het KTG) 

 

-  Executieve functies 
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Wat gaat er mis bij parkinson? 

TRAAGHEID (wil je even opstaan) 

Trage informatieverwerking 

Traag denken (bradyfrenie) 

Traag reageren 
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Hoe ga je hier mee om? 

 

 

•Tijdsdruk/ deadlines  
•Vermijd tijdsdruk  
•Houd het tempo van de 
patiënt aan  
•Neem meer tijd  
•Plan samen vooraf  
•Plan reserve tijd in voor 
onverwachte zaken  



 
Wat gaat er nog meer mis bij parkinson? 

Aandacht 

- Veel in slaap vallen bij afwezigheid prikkel 
(arousal=graad van alertheid/ bewustzijn) 

 

- Moeilijk kunnen concentreren 

 

- Niet kunnen wisselen (persevereren) 

 

Niet multitasken (aandacht verdelen)!! 

 



 

 

•EEN DING TEGELIJK  

•Niet praten tijdens een activiteit  

•Rustige omgeving  

•Verbale instructie  

•Prikkelrijke omgeving  

 

Hoe ga je er mee om? 



Automatische piloot 
 



 
 
 
Parkinson, dopamine brandstof voor het brein 
 



Frontale kwab speelt een rol bij aansturen willekeurige bewegingen, 

impulscontrole, sociaal gedrag , geheugen, taal en 

probleemoplossing.  



Werkgeheugen en parkinson 

Meer problemen met ophalen van herinneringen dan opslaan 
van nieuwe informatie 

Problemen met werkgeheugen; 

Tijdelijke opslagplaats van informatie 

Speelt rol bij actieve denkprocessen 

 

VB:  

Ook onthouden telefoonnummers 

Maken van rekensommen, of sturen van gedrag in complexe 
situaties 

 

Stress, alcohol, moeheid beïnvloeden ook cognitie 
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Hoe ga je er mee om? 

 

  
• Vereenvoudig de informatie 
• Maak gebruik van ordening 
• Vaak herhalen  
• Externe hulpmiddelen zoals    
agenda, kalender etc. 
• Structuur bieden  
  



 
 
 
 
 
 
Wat gaat er  nog meer mis bij Parkinson? 
Executieve functies (puberbrein) 

- Problemen in plannen/organiseren (niet meer opruimen) 

- Problemen in oplossen van problemen 

- Problemen in het anticiperen 

- Problemen in afremmen of juist opstarten van activiteiten 

- Afname mentale flexibiliteit (meerdere manieren verzinnen) 

- Moeite met overzicht houden 

- Niet kunnen handelen of improviseren bij onverwachte 
gebeurtenissen 

- Minder (ziekte)inzicht 

- Geen zelfreflectie (heb ik het wel goed aangepakt, was ik wel 
aardig) 

- Zelfbeheersing (eerst denken dan doen) 

 



 

• Plannen en organiseren  

• Spreek ‘s ochtends de dag door  

• Zet afspraken op papier  

• Houdt je aan de afspraken  

• Zorg voor vaste activiteiten in de week  

• Neem regelmatig pauze  

• Evalueer ‘s avonds hoe het gegaan  

 

Hoe ga je er mee om? 



 

80% heeft mentale problemen 

 

Pas als er ernstige cognitieve stoornissen zijn waardoor allerlei 
dagelijkse bezigheden niet meer gaan spreek je van dementie 

 

Parkinsondementie is niet hetzelfde als alzheimer! 

 

Na 15 jaar ziekte 48% dementie 

Mannen> vrouwen 

ƒ 

Na 15 jaar ziekte 36% milde cognitieve stoornissen 

 

 

(Hely Movement Disord 2005) 

 

Dementie bij parkinson 



 

 

• Minder geheugenstoornissen  

 

• Gezichten herkennen vaak intact  

 

• Minder achterdocht, meer hallucinaties  

 

• Vaak problemen met ruimtelijke ordening  

 

• Bij alzheimer staat geheugen en oriëntatie meer 
op de voorgrond 

 

PDD < > Alzheimer 



Lewy Body Dementie  
 
 
Geheugen functioneert vaak nog relatief 
goed. 
Trager reageren, afdwalen gedachten, 
moeite met planning en initiatief. 
Oriëntatie wordt minder 
 
Kenmerken: 
•1. Fluctuaties in cognitie  
•2. Terugkerende visuele hallucinaties  
•3. Parkinsonisme  

 



 
Overeenkomst parkinson  

 
 
Komen in de hersenen zenuwcellen voor 
met lewy lichaampjes (stapeling van 
eiwitten) 
Bij LBD met name in deel hersenen dat 
automatische processen regelt, bloeddruk, 
hartslag, zweten en plassen. 
 
Verschil 
Bij dementie binnen 1 jaar na ontstaan van 
parkinson dan LBD. 
Later dan parkinsondementie genoemd. 



Lewy body dementie 

Ondersteunend : 
– Frequent vallen  
– Wegrakingen (syncope)  
– Overgevoelig voor antipsychotica 
(dempen angst en agitatie) 
– Wanen  
– Niet-visuele-hallucinaties 
 
Overlijden 5-12 jaar na diagnose. 



Behandeling 
 
- Geheugentraining 
- Voorlichting en er mee leren omgaan 
- Lichamelijk actief blijven 
- Medicijnen> rivastigmine 
 
Indien hallucinaties aanwezig zijn:  
Welke impact heeft op dagelijkse 
functioneren en zijn ze beangstigend? 
- Bijwerkingen medicatie 
- Analyse cognitie 
Zo nodig behandeling 



Ernst dementie kan negatief beïnvloedt worden door angst 

 

 Goed kijken hoe je een rustige situatie kunt 
bewerkstelligen 

 

 Beperken angst/ somberheid? 

 

 Zingeving? 



Bij cognitieve klachten en hallucinaties 

• Parkinsonmedicatie verlagen/ aanpassen 

Bijv: verlagen agonist is te overwegen, evt afbouwen en 
staken 

Bij toename motorische klachten is ophoging levodopa vaak 
niet meer mogelijk 

 

• Uitsluiten delier 

 

• Atypische neuroleptica (clozapine, quetiapine) 

 

• Bijstarten exelon- mogelijk kan dosis agonist dan nog even 
blijven op huidige dosis 

                    Goede uitleg aan omgeving!! 

 



Ondersteuning en begeleiding  

- Het belang van praten en het uitleggen (het begrijpen) 

- Ergotherapeut inschakelen 

- Bespreken van autorijden 

- Verwardheid en hallucinaties grip op je leven krijgen; moet 
je de omgeving aanpassen, structuur bieden, familie 
betrekken 

- Zo actief mogelijk blijven 

- Voor en nadelen van medicatie afwegen 

- Afstemmen vroeg gesprek aangaan met patient en 
partner/ mantelzorger, dingen in vroeg stadium bespreken 
die individueel bepaald zijn.  



Advies aan patiënt en omgeving 

- Verdiep je in de achtergronden zodat je weet wat er te 
wachten staat 

- Herkennen van symptomen 

- Wel grote diversiteit in het beloop van de ziekte.  


