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Kaderen van het probleem

• Parkinsongang:
• Statiek
• Gang
• Cognitie
• Gevolgen

• Locomotore pijn 



Kaderen van het probleem

• Statiek:
• ROM schouders, heupen 
• Antecollis CWZ
• Rigide: axiaal -> ledematen

• Gang:
• Freezing, festinatie
• Schuifelende gang
• Overschatten eigen amplitudo
• Verstoorde anticipatie en compensatie
• Vertraagde reflexen



Kaderen van het probleem

• Cognitie:
• Concentratie en mentale flexibiliteit

daalt -> steeds meer aandacht nodig
voor het uitvoeren van wandelen

• Gedaalde dual tasking



Kaderen van het probleem

• Gevolgen parkinsongang:
• Zwaartepunt verandert

+ evenwicht daalt
=> valrisico stijgt

• 70% valt jaarlijks, 13% wekelijks
• Meestal binnenshuis, bij transfers, dual task

=> bewegingsangst 



Kaderen van het probleem

• Locomotore pijn:
• Statiekafwijkingen:

• Impingement schouders
• Rigiditeit -> nek- en rugpijn, GTPS

• Fracturen:
• Minder bewegen –> osteoporose
• Valrisico
• 2-4x meer kans op # bij val

• Dopamine     : lagere pijndrempel
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Kaderen van het probleem

• Parkinsongang
• Locomotore pijn

-> ZvP beweegt te weinig

WHO:
30’ matige intensiteit / dag
15’ hoge intensiteit / dag

Slechts 30% zvP bereikt dit



Kaderen van het probleem

• Te weinig beweging door:
• Sociale angst
• Valangst en -risico
• Anhedonie, depressie, incontinentie

• Weinig beweging:
• Meer spierzwakte -> valrisico stijgt
• Cognitieve achteruitgang 
• Meer progressie ZvP



Kaderen van het probleem

• Te weinig beweging door:
• Sociale angst
• Valangst en -risico
• Anhedonie, depressie, incontinentie

• Beweging leidt tot preventie en vertraagde progressie zvP



Etiopathogenese beweging & ZvP

• (Cerebrale) vascularisatie neemt toe
• Oxidatieve stress daalt
• Activiteit autofagen stijgt
• Synthese Dopamine NT en trofische factoren stijgt



Beweging t.o.v. medicatie

• Medicatie (L-dopa):
• Lage therapietrouw
• Minder en minder effectief ngl. progressie
• Meer en meer bijwerkingen ngl. progressie
• Enkel effect op dopaminerge laesies

• Beweging:
• Vertraagt progressie ZvP
• Preventie ontstaan cognitieve problematiek
• Ook effect op evenwicht en niet-motore symptomen
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ZvP is niet L-dopa maar 
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Welk soort beweging?

• (An)aëroob
• Ritmisch
• Stretching, evenwicht

• Intensief!
• In groep meer therapietrouw maar minder intensief
• Meer (sociale) prikkels, contact met lotgenoten
• Incorporeren in nieuwe levensstijl 



Analytische resultaten beweging

• Staplengte en cadans
• 6MWT
• TuG
• QoL
• Niet-motoor: cognitief, slaap, obstipatie

Langdurig effect, ook na stop



Wat te bevragen als behandelend 
(huis)arts?

• Hoeveelheid beweging? Welke intensiteit?
• Positief bekrachtigen huidige hobby’s

• Ondersteunen tuinieren, hond wandelen
• Oude hobby’s opnieuw opnemen

• Barrières navragen
• Eventuele oplossingen bedenken: exercise buddy? Hometrainer?

• Zorgen dat patiënten volharden



Beweging vs revalidatie 

• Beweging:
Elke lichamelijke activiteit die de conditie en algemene gezondheid 
verbetert. Het doel is eerder gericht op gezondheid en is minder 
doelgericht dan sport.

• Revalidatie:
Verzameling van interventies gericht op het optimaliseren van het 
functioneren en beperken van verlies van functie in interactie met 
hun omgeving, bij patiënten met een aandoening



Nut van revalidatie? 

• Helaas geen ‘one size fits all’ principe
• Algemene vuistregels =/= specifieke patiënt
• =/=

• Stadia
• Progressiesnelheid
• Symptomen
• Doelstellingen
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Nut van revalidatie? 

• Hoe later stadium, hoe meer begeleiding nodig
• Basale ganglia: automatisatie en verwerving vaardigheden
• Revalidatiepotentieel daalt naarmate progressie stijgt

• Optimalisatie van het motorisch leren
• Herhaling, herhaling, herhaling
• Best tijdens on-fase

=> Meer individueel werken



Revalidatie ZvP: 5 pijlers volgens WHO

• ‘Doelgericht’ geïndividualiseerd leren
• Physical capacity
• Transfers 
• Manual activities
• Balance
• Gait



Revalidatie ZvP: 5 pijlers volgens WHO

• Physical capacity:
• Conditie optrainen
• Progressie ZvP verminderen
• Kracht OL, BL, romp + stretching

• Transfers:
• Niet vertrouwen op automatismen
• Complexe bewegingen indelen
• Retropulsie!



Revalidatie ZvP: 5 pijlers volgens WHO

• Manual activities:
• Coördinatie, snelheid, efficiëntie
• Mobiliteit ledematen 
• Hulpmiddelen bilan

• Balance:
• Orthostatisme
• Axiale flexibiliteit trainen



Revalidatie ZvP: 5 pijlers volgens WHO

• Gait:
• ‘Posture first’ principe
• Dual tasking: wandelen prioriteit
• Voldoende grote stappen
• Cueing: visueel, auditief
• Freezing en festinatie
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• Vervolgsessies: 1u per sessie 
• Opname op acute/SP neuro



Concreet: revalidatie mogelijkheden

• Beweging
• Kine privé
• Multidisciplinaire revalidatie:

• Parkinsonschool: inzettende ZvP
• Opstoot ZvP: 2u per revalidatiesessie – 3 maand
• Vervolgsessies: 1u per sessie
• Opname op acute/SP neuro

• Afh van stadium, doelstellingen, leercapaciteit



Parkinsonschool



Multidisciplinaire aanpak



Besluit

• Vicieuze cyclus van (verminderde) beweging en progressie ZvP

• De basisbehandeling bij ZvP is niet L-dopa maar beweging
• Effect op evenwicht, gang
• Maar ook op niet-motore symptomen

• Revalidatie: verschillende opties 
• Doelstellingen en revalidatie op maat!



Vragen?
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