
LEVEN MET PARKINSON

Trillen van de 
handen, zelfs in
rust

Aanhoudend 
beven/trillen

Schuifelende gang,
ongebalanceerd en met kleine pasjes, 
gebogen op een karakteristieke 
wijze

Bij de ziekte van Parkinson sterven de dopamineproducerende hersencellen af waardoor er een tekort aan 
dopamine ontstaat. De ziekte van Parkinson is voornamelijk een bewegingsstoornis, en is gekenmerkt door 
vier hoofdsymptomen: 

Andere gevolgen

bradykinesie (trager worden van bewegingen)

tremor (trillen in rust van handen, benen, kin of tong)

rigiditeit (stijfheid) 

houdingsinstabiliteit

stemming gedrag slaapstoornissen lichamelijk

depressie
verwardheid
angst 
lusteloosheid 
psychose

geheugenstoornissen
dementie
minder alert zijn
spraak- en 
communicatieproblemen

overdag vaak in slaap 
vallen
’s nachts veel wakker 
worden en daarna 
moeilijk inslapen
nachtelijke onrust 
(krampen, rusteloze 
benen, moeilijk 
draaien, angst)

orthostatische hypotensie 
(duizeligheid bij opstaan)
verlies van evenwicht en 
vallen
obstipatie
overmatig transpireren
plasproblemen en 
erectiestoornissen 
gestoorde of afwezige 
reukzin (> 70%)
verslechterd zicht: minder 
contrast en diepte zien of 
dubbelzien
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Medicamenteuze behandeling
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Groep Middel Merknaam Bijwerkingen 

Levodopa 
preparaten 

levodopa/benserazide Madopar® maag-darmstoornissen, anorexie, 
hoofdpijn, en orthostatische hypotensie 
 
bij hoge dosering: visuele 
hallucinaties, opwinding, verwardheid 
en nachtmerries; slaperigheid en 
plotselinge slaapaanvallen 
 
soms: pathologisch gokgedrag, 
verhoogd libido en hyperseksualiteit. 
“wearing-off” effect! 

levodopa/carbidopa Sinemet® 

levodopa/carbidopa gel Duodopa 

levodopa/carbidopa/entacapon Corbilta®, 
Stalevo® 

COMT-remmers entacapon Comtan®, 
Comtess® 

dyskinesieën (oncontroleerbare 
bewegingen), maag-darmklachten, 
rood/bruine kleur urine, droge mond 
 
zelden: wanen en hallucinaties 

tolcapon Tasmar® 

MAO-B-remmers selegiline - psychische klachten: verwardheid, 
angstgevoelens, prikkelbaarheid, 
opwinding, nachtmerries, 
waanvoorstellingen of depressie 
 
lichamelijke klachten: duizeligheid bij 
opstaan of flauwvallen, slapeloosheid, 
maag-darmklachten 
(misselijkheid/braken), hoofdpijn en 
draaierig gevoel, vertraagde hartslag, 
hartkloppingen, of juist een versnelde 
hartslag 

rasagiline Azilect® hoofdpijn, grieperig gevoel, maag-
darmklachten, duizeligheid bij opstaan, 
draaierig gevoel, psychische klachten, 
pijn op de borst, overgevoeligheid en 
aandrang tot urineren 

 safinamide Xadago® i.c.m. andere middelen: 
bewegingsstoornissen. 
 
slapeloosheid, hoofdpijn, slaperigheid, 
duizeligheid, staar, orthostatische 
hypotensie, misselijkheid, vallen 

Dopamine-agonisten bromocriptine Parlodel® misselijkheid, slaperigheid, hallucinaties 
(ca. 60% visueel), duizeligheid en 
perifeer oedeem, orthostatische 
hypotensie. 
 
in hoge dosering: gedragsverandering 
(pathologisch gokgedrag) 
 
ropinirol en pramipexol: plotselinge 
slaapaanvallen overdag 

pergolide -  

pramipexol Glepark®, 
Mirapexin®, 
Oprymea®, 
Sifrol® 

ropinirol Adartrel®, 
Requip® 

rotigotine (transdermaal) Neupro® 

apomorfine (s.c.) APO-go® 

Amantadine amantadine Symmetrel® vaak: enkeloedeem, marmerachtige 
rood-paarse verkleuring huid 
 
soms:  
psychische klachten: verwardheid, 
angstgevoelens, prikkelbaarheid, 
opwinding, slapeloosheid, nachtmerries, 
waanvoorstellingen (hallucinaties), 
depressie 

parasympathicolytica biperideen Akineton® cognitief: verwardheid, agitatie en delier 
 
lichamelijk: droge mond, wazig zien, urineretentie, 
obstipatie, glaucoom 

trihexyfenidyl Artane® 
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links

www.thuisarts.nl
www.parkinson-vereniging.nl

www.parkinsonnet.nl/ 
www.thuisarts.nl/search/site/Parkinson 


