
Parkinson medicatie..
MOET DAT NOU??

Al die pillen??

Datum dinsdag 13 november 2019

Parkinson Café Hengelo

Spreker Agnes Wertenbroek



13-11-19

Voordracht

Stellingen

Medicatie

Hoe gebruik je die in de praktijk?

Wat doe je bij toename klachten

Wat doe je bij tremor

Wat doe je bij dyskinesien

Wat doe je bij cognitieve klachten, delier

Wat doe je bij autonome ontregeling
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Waar of niet waar?

In het begin niet te veel medicatie, dan kun je 
opsparen voor later



Waar of niet waar? 

Als iemand acuut verslechtert bij parkinson is er vaak een 
blaasontsteking
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Motoriek

Neuropsychiatrisch
Autonoom
Slaap
Maag darm verschijnselen
Sensoor
Sexueel
Overig (moe, zien)
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Doel medicatie

Wanneer start je : Bij interferentie van klachten met 
dagelijks leven, hobby’s of werk

Ziekte van parkinson is niet te genezen

Ziekte van parkinson is niet te vertragen

Met medicatie probeer je de symptomen te verlichten

Belangrijk is dat patiënt een goede kwaliteit van leven heeft 
met optimaal medicatie schema
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Doel behandeling: 
dopamine op het ‘goede’ niveau krijgen
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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
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Later stadium van Parkinson: 
het ‘goede’ niveau wordt krapper 
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Hoe start ik met medicatie

start madopar of sinemet in opbouwschema

week 1,2 1d125, half uur voor ontbijt

week 3,4 2d125 , half uur voor ontbijt en half uur voor lunch

vanaf week 5 3d1 half uuur voor ontbijt, lunch en avondeten

Ik start meestal als eerste met een levodopa preparaat ( en 
niet met agonist) 

Indien effect en in de tijd minder effect verhoog ik dosis 
stapsgewijs; naar 3d125+62,5 en later naar 3d2 tabletten 
125 mg

Voor de nacht kan ook CR tablet worden toegevoegd indien 
moeite met opstaan/ moeite met draaien in bed
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Levodopa
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Indien ik op 3 of 4 daagse dosis zit van levodopa en klachten 
zijn progressief overweeg ik te starten met dopamine agonist

Ik start dan 2 weken 2 mg en hoog het op naar 4 mg en 
evalueer het effect na een 2 maanden ( bij ropinerol/neupro)

Effect van agonist is op motoriek, maar ook positief effect op 
apathie of stemming

Cave gokverslaving/sexverslaving
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Dopamine agonisten
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Dopamine agonisten

Lookalike van dopamine

• 1x/24u doseren of meerdere keren per dag

• Tabletten, pleisters

Vroeger: onder 65 jr begin je met agonist

Pas op : ontwikkeling van sex of gokverslaving
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Wat als klachten toenemen, off toeneemt

Dosis levodopa kan worden verhoogd; maximale dosis is 
verschoven- eerder 1500 mg; nu wel 3-of 4000 mg

Dosis agonist kan worden verhoogd

Stel iemand merkt wearing off klachten; dan vaker levodopa 
geven- bijv elke 4 uur, of op termijn elke 3 uur

Evt introduceren comtan- echter kans op hevige 
overbeweeglijkheid, of misselijkheid- vaak insluipen comtan-
bijv per week 1 gift per dag comtan toevoegen

Evt nood medicatie starten voor ad hoc erbij madopar disper
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Bij overbeweeglijkheid

Stel iemand wordt erg overbeweeglijk- dan is totale dosis 
levodopa te verdelen in kleinere porties overdag te 
overwegen

Bijstarten amantadine is vaak een goed optie ( wisselende 
dosis 1-2 per dag- soms 3-4 per dag
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Bij delier

Kijken wat delier uitlokt- bijv bij urineweginfectie- bij dit 
behandelen kan het zijn dat delier al overgaat

Indien wens tot start antipsychoticum start dan seroquel of 
leponex ( liefst geen haldol) 

13-11-19



5-5-2

Indien 5 jaar ziekte van parkinson

Tenminste 5 momenten van inname van medicatie

2 uur per dag overbeweeglijkheid / OFF

Dan overwegen 2e lijns behandeling
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Bij cognitieve klachten en hallucinaties

Verlagen agonist is te overwegen, evt afbouwen en staken

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

Bij toename motorische klachten is ophoging levodopa vaak 
niet meer mogelijk
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Bij autonome ontregeling

2 glazen water bij ontwaken

Voorzichtig mobiliseren

Bloeddrukmedicatie afbouwen en indien mogelijk stoppen

Domperidon

florinef
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Voorbeeld van medicatie bij pt x

Dridase 2,5 mg, stalevo 5dd1 tablet125/31.25/200 om 8.00-
11.00-14.00-17.00-20.00 uur.

Sifrol 6, Madopar disper 2 x 125 in ochtend.

Artane 2mg 1dd1.

Voorbeeld van medicatie bij pt y

8d125 mg madopar, Azilect 1 x 1

Artane 2 mg 3 dd 0,5 tablet, Sinemet CR 1 x 250

Symmetrel 2 dd 100 , Mirtazepine 1 x 45

Sifrol 1 x 0,250, Seroquel 1 x 25 
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Wat doe je bij aanhouden responsfluctuatie
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Waar of niet waar?

In het begin niet te veel medicatie, dan kun je 
opsparen voor later



Waar of niet waar? 

Als iemand acuut verslechtert bij parkinson is er vaak een 
blaasontsteking
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Ziekte van parkinson is niet te genezen

Ziekte van parkinson is niet te vertragen

Met medicatie probeer je de symptomen te verlichten

Belangrijk is dat patiënt een goede kwaliteit van leven heeft 
met optimaal medicatie schema
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