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ABSTRACT 

 

 

De ziekte van Parkinson (PD) is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve 

aandoening na de ziekte van Alzheimer. Naast de typische motorische symptomen 

brengt PD ook een aantal niet-motorische symptomen teweeg. Deze chronische ziekte 

gaat gepaard met een aanzienlijk verminderde levenskwaliteit van de patiënt maar ook 

van de partner, die in de meeste gevallen de rol van primaire caregiver vervult.  

In deze masterproef wordt bij vijftig ambulante PD-patiënten en hun partner nagegaan 

in hoe verre zij een juist beeld hebben van elkaars levenskwaliteit. Bovendien wordt ook 

onderzocht of een aantal demografische en klinische factoren een invloed hebben op de 

levenskwaliteit van zowel de patiënt als de partner. 

Het experimenteel onderzoek wordt vooraf gegaan door een literatuurstudie die 

voornamelijk een overzicht geeft van de determinanten van een verminderde 

levenskwaliteit van PD-patiënten en een idee geeft van de mogelijke 

gezondheidsbevorderende interventies die de levenskwaliteit van zowel de patiënt als de 

partner kunnen verbeteren. 

Uit de literatuurstudie kan besloten worden dat verschillende factoren de  

gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (HrQoL) negatief kunnen beïnvloeden en 

hierbij  wordt depressie beschouwd als de meest voorkomende determinant. 

De complexiteit van de aandoening en de enorme variatie in wat PD-patienten ervaren 

als hun meest hinderlijke symptomen beklemtoont het belang van ‘getailorde’ zorg of 

m.a.w. zorg op maat van de individuele noden en voorkeuren van iedere patiënt.  

Een multidisciplinaire benadering lijkt nodig om optimale therapeutische effectiviteit te 

bekomen. Bovendien is het verschaffen van ziekte- en behandelingsgerelateerde 

informatie aan patiënten en hun partner een belangrijk uitgangspunt bij het bevorderen 

van de levenskwaliteit. Verschillende studies hebben aangetoond dat patiënteneducatie 

en gezondheidspromotie de dagdagelijkse activiteiten en de HrQoL van PD-patiënten 

verbetert. 

De onderzoeksresultaten van deze studie tonen aan dat patiënt en partner elkaars 

levenskwaliteit relatief goed kunnen inschatten. De aanzienlijk verminderde 

levenskwaliteit van zowel patiënt als partner toont aan dat de zorgverleners hier 



   
 

voldoende aandacht moeten aan besteden en dat gezondheidsbevorderende interventies 

nodig zijn. 

Om de multidisciplinaire behandeling van PD te optimaliseren, werd in Nederland een 

regionaal netwerk van een aantal gemotiveerde gezondheidswerkers met specifieke 

deskundigheid in het behandelen van PD-patiënten ontwikkeld. In Vlaanderen is een 

gelijkaardig concept recent ontwikkeld maar dit staat nog in de kinderschoenen. 
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I.  INLEIDING: literatuurstudie  

 

De ziekte van Parkinson (PD) is een neurodegeneratieve aandoening die niet enkel de 

motoriek beïnvloedt maar ook niet-motorische symptomen teweeg brengt. Zowel deze 

motorische als niet-motorische symptomen hebben duidelijk een negatieve impact op de 

levenskwaliteit van de patiënt alsook van de partner [1,2,3,4]. 

Deze masterproef bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een literatuurstudie die dienst 

doet als uitgebreide inleiding op het tweede deel, namelijk een experimenteel 

onderzoek. Het doel van deze experimentele studie is enerzijds een idee krijgen van hoe 

de patiënt en zijn/haar partner hun eigen levenskwaliteit en de levenskwaliteit van de 

andere inschatten, zowel nu als vóór de ziekte van Parkinson en anderzijds nagaan of 

een aantal demografische en klinische factoren hier een invloed op hebben. 

 

1. De ziekte van Parkinson: introductie 

 

De ziekte van Parkinson (PD) is een chronische, progressieve aandoening van de 

hersenen waarbij er een verlies is van de dopamineproducerende cellen in de substantia 

nigra, wat leidt tot dopaminedeficiëntie [1,5]. Na de ziekte van Alzheimer is PD de 

tweede meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte [1,2]. 

De prevalentie van de ziekte stijgt met een toenemende leeftijd. In Europa zijn ongeveer 

1,8 per 100 inwoners ouder dan 65jaar gediagnosticeerd met PD. In de leeftijdscategorie 

65-69 jaar zijn dat er 2.4 per 100 inwoners en in de leeftijdscategorie 85-89 jaar stijgt de 

prevalentie tot 2,6 per 100 inwoners [6]. In België komt de ziekte voor bij meer dan 

30000 inwoners [7]. De totale kost van PD in België bedraagt 231 miljoen euro, 

waarvan 99 miljoen euro bestaat uit directe kosten aan de gezondheidszorg en 132 

miljoen euro uit directe niet-medische kosten. In België wordt de totale kost van alle 

hersenaandoeningen geschat op 10,6 biljoen euro [7]. Bovendien zijn de prevalentie en 

de kosten van PD en andere hersenaandoeningen aan het toenemen omwille van de 

vergrijzing van de bevolking [8]. 
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2. Symptomen van de ziekte van Parkinson 

 

2.1 Motorische symptomen 

 

PD wordt gekenmerkt door vier typische motorische manifestaties, namelijk rusttremor, 

rigiditeit, bradykinesie en houding-, gang- en evenwichtstoornissen [5,9,10]. 

Deze symptomen reageren in een vroeg stadium meestal goed op medicatie [5]. 

 

2.1.1  Rusttremor 

Ongeveer 70% van de patiënten ervaren tremor als het eerste symptoom en deze treedt 

klassiek op in rust. De tremor begint meestal in één hand en bij progressie van de ziekte 

is ook het andere bovenste lidmaat of het ipsilaterale onderste lidmaat mee betrokken. 

De kaak, tong, hoofd of romp kunnen ook getroffen zijn door de tremor. 

Tijdens de vroege stadia van de ziekte is tremor vaak intermittent gedurende vele jaren 

en is het enkel onder stress duidelijk aanwezig. Tremor verslecht door nervositeit, 

vermoeidheid en stress en vermindert door een vrijwillige activiteit of door slaap. 

Bovendien kan tremor diurnale schommelingen vertonen. Tremor in de benen kan enkel 

gezien worden wanneer de patiënt neerligt of de benen in een bepaalde positie houdt en 

verdwijnt dikwijls tijdens het wandelen [9].  

 

2.1.2 Rigiditeit 

Rigiditeit is een toegenomen weerstand tegen passieve beweging. Deze weerstand kan 

over het gehele bewegingstraject optreden (= loden buis fenomeen) of intermittent en in 

kleine schokjes (=tandradfenomeen). Rigiditeit is vaak asymmetrisch in de vroege 

stadia van de ziekte. Het is doorgaans aanwezig in één of beide gewrichten en in de nek.  

Zoals tremor kan het variëren gedurende het verloop van de dag en toenemen door 

stress. Naar mate de ziekte toeneemt, kan de typische gebogen houding zich 

ontwikkelen. Het evalueren van rigiditeit is vaak moeilijk omdat de patiënt niet in staat 

is zich te ontspannen en mee te werken. Bovendien kan artritis, die vaak optreedt bij de 

oudere populatie, ook lokale spierspasmen veroorzaken [9].   
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2.1.3 Bradykinesie 

Bradykinesie is de algemene term die gebruikt wordt om de veralgemeende traagheid 

van willekeurige bewegingen en het gebrek aan normale, gerelateerde bewegingen te 

beschrijven. 

Bradykinesie is het meest invaliderende onderdeel van PD en van alle klinische 

symptomen heeft de ernst van de bradykinesie de beste correlatie met de dopaminerge 

dysfunctie en het celverlies. Bovendien reageert bradykinesie ook het best op 

dopaminerge therapie. In vroege stadia van PD kan bradykinesie zich echter alleen als 

een minimale traagheid manifesteren. Bradykinesie en rigiditeit treden dikwijls samen 

op en zijn in de meeste gevallen vergelijkbaar in ernst [9].   

 

2.1.4     Houding-, gang- en evenwichtstoornissen 

In de vroege stadia van de ziekte kunnen er subtiele veranderingen in houding en gang 

optreden. De houding kan licht gebogen zijn of overhellen naar één zijde. Er kunnen 

zich verschillende gangstoornissen voordoen, namelijk (1) een verlies van armzwaaien 

aan één of beide kanten; (2) vertragen, vooral na een lange tijd wandelen; (3) kleinere 

voetstappen en intermittent schuifelen; (4) struikelen over voorwerpen; (5) 

moeilijkheden met het nemen van smalle paden; (6) moeilijkheden om op tenen, hielen 

of achteruit te lopen en (7) problemen met snelle draaibewegingen. Naarmate de ziekte 

toeneemt, kan het starten met wandelen een probleem worden, de stappen worden meer 

onzeker en er is festinatie (= snelle, korte, schuifelende stapjes). Ook freezing treedt 

dikwijls op bij gevorderde PD.  

Freezing is een kortdurende onmogelijkheid om te bewegen wat zich meestal uit in de 

benen. Freezing kan voorafgegaan worden door festinatie en leiden tot valincidenten 

[9]. 

 

2.2 Niet-motorische symptomen 

 

Over het algemeen wordt het meeste aandacht besteed aan de motorische symptomen 

maar bij een grote meerderheid van de PD-patiënten treden ook niet-motorische 

manifestaties op tijdens het verloop van de ziekte. Ook deze niet-motorische 
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symptomen hebben een aanzienlijke impact op de gezondheidsgerelateerde 

levenskwaliteit van de patiënt, soms zelfs meer dan de motorische symptomen[1,2,10]. 

De oorzaak van niet-motorische symptomen van PD is multifactorieel maar deze 

manifestaties zijn voor een groot deel gerelateerd aan het neurodegeneratieve proces en 

de niet-dopaminerge neuropathologische veranderingen die gepaard gaan met de ziekte 

[1]. Bovendien kunnen niet-motorische klachten bij PD ook optreden als bijwerkingen 

van de medicamenteuze behandeling [2,10,11]. 

Het spectrum van deze niet-motorische stoornissen is heel breed en wordt bijgevolg 

onderverdeeld in vijf categorieën: cognitieve stoornissen, neuropsychiatrische 

aandoeningen, autonome dysfunctie, slaapstoornissen en sensorische symptomen 

[1,10,11]. 

 

2.2.1 Cognitieve stoornissen 

 

Cognitieve beschadiging is een gekend symptoom bij gevorderde PD waarbij dementie  

zich voordoet bij 80% van de patiënten in een vergevorderd stadium van de ziekte [12]. 

De incidentie van dementie bij PD-patiënten is tot zes keer hoger dan bij gezonde 

mensen [10,11,13]. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, waarbij cognitieve 

beperkingen voornamelijk het geheugen en de taal aantasten, hebben PD-patiënten 

moeilijkheden met vertraagde informatieverwerking (bradyfrenie) [10]. Cognitieve 

dysfunctie kan echter ook optreden in een vroeg stadium van de ziekte en kan zich uiten 

als  een frontaal syndroom [12].  

 

2.2.2 Neuropsychiatrische aandoeningen 

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij PD-patiënten 

en wordt later meer in detail besproken [1-3,10,11]. 

Daarnaast  worden hallucinaties vastgesteld bij ongeveer 20-40%  van de patiënten die 

langdurig anti-parkinsonmedicatie krijgen. Bovendien is bijna alle anti-

parkinsonmedicatie  in staat om hallucinaties te induceren of te verslechten [1-3,10,11]. 

Een ander probleem dat regelmatig optreedt bij PD-patiënten is apathie. Apathie kan 

beschreven worden als een daling van doelgericht gedrag, wat toe te schrijven is aan het 
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verlies van motivatie. Het is soms moeilijk om apathie te onderscheiden van depressie 

door hun overlappende kenmerken [1,10]. 

 

2.2.3 Autonome dysfunctie  

Autonome dysfunctie is een belangrijk en frequent voorkomend kenmerk van PD en 

bestaat uit een brede waaier van gastro-instestinale, urogenitale, cardiovasculaire en 

thermoregulatorische problemen die verslechten met toenemende  leeftijd, grotere ernst 

van de ziekte en een hogere dosis dopaminerge medicatie [1,2,10,11]. Daarenboven gaat 

de ernst van de autonome symptomen gepaard met meer motorische dysfunctie, 

depressieve symptomen, cognitieve dysfunctie, psychiatrische complicaties en 

slaapstoornissen [2]. 

 

Gastro-intestinale symptomen  

Constipatie is een gekend probleem bij PD-patiënten en is het resultaat van een 

combinatie van het neurodegeneratief proces, dat de gastro-intestinale motiliteit aantast, 

en de effecten van dopaminerge en anticholinerge medicatie [1,10,11]. Constipatie 

wordt beschouwd als een potentiële premotorische merker van PD [1]. 

Andere gastro-intestinale problemen bij PD zijn een vertraagde maaglediging, 

slikstoornissen (dysfagie) en speekselvloed [1,11]. 

Dysfagie  kan optreden bij gevorderde stadia van de ziekte en kan gepaard gaan met een 

aanzienlijke morbiditeit [1,11]. Spraak- en sliktherapie kunnen gunstig zijn maar als de 

symptomen blijven aanhouden, kan een maagsonde noodzakelijk worden om de 

voeding en vochtinname te verzekeren. 

Speekselvloed is een ander hinderlijk symptoom dat eerder wordt veroorzaakt door 

problemen om te slikken dan door overproductie van speeksel [1,2,11]. 

 

Urinaire en seksuele dysfunctie 

Urogenitale dysfuncties komen ook regelmatig voor bij PD-patiënten. Het meest 

voorkomende urinaire probleem is een overactieve blaascontractie, die resulteert in 

urinaire frequentie en urgentie, nycturie en soms zelf incontinentie[1,11,12]. Urinaire 

dysfunctie bij PD kan gerelateerd zijn aan het PD-gerelateerde neurodegeneratieve 

proces en kan al vroeg in het verloop van de ziekte optreden [1,12]. 
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Seksuele dysfunctie, in het bijzonder erectiele dysfunctie, wordt vastgesteld bij meer 

dan 60% van de mannelijke PD-patiënten. Er wordt verondersteld dat het veroorzaakt 

wordt door een combinatie van de neurodegeneratief ziekteproces, effecten van de 

medicamenteuze behandeling en psychologische factoren [1]. Anderzijds kan ook 

hyperseksualiteit optreden als bijwerking van de dopaminerge behandeling. Dit wordt 

beschouwd als één van de manifestaties van een impulscontrolestoornis. PD-patiënten 

die behandeld worden met dopamine-agonisten zouden van dichtbij moeten gemonitord 

worden voor impulscontrolestoornissen en de behandeling zou indien nodig moeten 

aangepast worden aangezien dit in extreme gevallen kan leiden tot ernstige sociale en 

persoonlijke gevolgen [1]. 

 

Cardiovasculaire problemen 

Het meest voorkomende cardiovasculaire probleem PD is orthostatische hypotensie 

[1,10,11]. Orthostatische hypotensie treedt frequent op bij het starten van de 

medicamenteuze behandeling met dopamine-agonisten, maar wordt dikwijls niet 

herkend door de patiënten [11]. Het verminderen van de dopaminerge medicatie (indien 

mogelijk) is bijgevolg een PD-specifieke maatregel [1]. 

 

Hyperhydrosis (overmatig zweten) 

Hyperhydrosis is een andere manifestatie van de autonome dysfunctie bij PD. Het 

patroon van overmatig zweten varieert: sommige patiënten ervaren een verband met de 

motorische ‘off’-periode, terwijl het bij anderen voornamelijk optreedt met piekdosis 

dyskinesieën [1,10]. 

 

2.2.4 Slaapstoornissen 

Slaapstoornissen behoren tot de meest frequente niet-motorische symptomen bij PD en 

worden vastgesteld bij bijna twee derden van de PD-patiënten [2,10]. Slaapstoornissen 

bij PD correleren met de ernst van de ziekte, de medicamenteuze behandeling en 

depressie [1]. Hoogst waarschijnlijk zijn verschillende factoren betrokken bij het 

ontstaan van slaapstoornissen, namelijk neurodegeneratieve veranderingen intrinsiek 

aan PD, bijwerkingen van dopaminerge medicatie evenals interacties met andere niet-

motorische symptomen[2].  
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Slaapstoornissen bij PD kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: inslaap- en 

doorslaapproblemen, parasomnie en overmatige slaperigheid overdag (EDS). 

 

Inslaap- en doorslaapproblemen 

Inslaap-en doorslaapproblemen worden gekenmerkt door moeilijkheden om in slaap te 

vallen, slechte kwaliteit van de slaap, regelmatig wakker worden en ’s ochtends vroeg 

wakker worden. Slaapfragmentatie is de meest gekende manifestatie van 

slaapdysfunctie bij PD-patiënten  en treedt drie keer meer op dan bij een gezonde 

controlegroep. Een reeks processen kunnen interfereren met het in- en doorslapen bij 

PD.  Ten eerste kunnen onmogelijkheid om zich te bewegen in bed, stijfheid, dystone 

bewegingen en krampen de normale slaap verstoren. Nycturie, die tot 80% van de PD-

patiënten treft, kan ook bijdragen tot een onderbrekingen van de slaap [1,11]. Ten derde 

kunnen primaire slaapstoornissen zoals obstructief slaapapneu en rusteloze benen 

(restless legs syndrome, RLS) ook een impact hebben op de kwaliteit van de slaap bij 

PD [1,11]. RLS heeft de neiging op te treden aan het begin van de slaap en uit zich als 

een onaangenaam rusteloos gevoel die verergert door beweging [11]. Er wordt 

gesuggereerd dat RLS eerder het gevolg is van een lokale ijzerdeficiëntie in de 

substantia nigra, wat leidt tot dopaminerge dysfunctie dan van een primair 

neurodegeneratief proces [1]. 

 

REM-slaapstoornissen (RBD) 

RBD is een parasomnie die opmerkelijk vaak voorkomt bij PD.  Deze aandoening wordt 

gekenmerkt door prominente motorische activiteit en luidop dromen [1,11,12]. Dit leidt 

tot ‘agressief’ slaapgedrag die de continuïteit van de slaap onderbreekt. De oorzaak van 

dit gedrag is een verlies aan spieratonie die normaal optreedt tijdens de REM-slaap 

[1,10]. Dergelijk ‘gewelddadig’ gedrag tijdens de slaap treft niet alleen de patiënt maar 

heeft ook een negatieve impact op de kwaliteit van de slaap van de partner [1]. 

 

Overmatige slaperigheid overdag (EDS) 

EDS treft tot 50% van de PD-patiënten in vergelijking met 11% van de algemene 

bevolking [1,2].  Factoren die bijdragen tot EDS bij PD zijn motorische beperkingen, de 

impact van medicamenteuze behandeling op alertheid, de aanwezigheid van depressie 
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en dementie en comorbiditeiten. De incidentie van EDS neemt toe met de progressie 

van de ziekte [1]. Verschillende factoren kunnen de oorzaak zijn van EDS bij PD, 

namelijk het primair neurodegeneratief proces van PD, de complexe medicamenteuze 

behandeling en leeftijdsgerelateerde veranderingen in het slaappatroon [1,10,11]. 

 

2.2.5 Sensorische symptomen 

Het spectrum van sensorische symptomen bij PD is breed. Pijn is een veel voorkomende 

klacht van PD-patiënten. De aard van deze pijn is multifactorieel en kan veroorzaakt 

worden door een aantal onderliggende comorbiditeiten evenals primaire symptomen van 

PD [1,2,10,11]. Dopamine kan pijn op verschillende niveaus in het zenuwstelsel 

moduleren [12]. Er bestaan verschillende classificaties om pijn bij PD in te delen en een 

aanzienlijk deel van de pijn bij deze ziekte wordt veroorzaakt door motorische 

schommelingen en dyskinesieën ten gevolge van de dopaminerge behandeling [12]. 

Een tweede sensorisch symptoom, een verminderd reukvermogen, wordt vastgesteld bij 

70-100% van de PD-patiënten en neemt toe bij progressie van de ziekte [1,2,10]. 

Bovendien kunnen PD-patiënten last hebben van visuele symptomen. Abnormaliteiten 

van kleurperceptie en visuele contrastgevoeligheid zijn waarschijnlijk het resultaat van 

een combinatie van retinale dopaminerge dysfunctie en betrokkenheid van de visuele 

cortex. [1,10,12]. In gevorderde stadia van de ziekte kunnen visuele symptomen 

bijdragen tot invaliditeit, evenals de veiligheid van de patiënt in gevaar brengen.  

 

3. Behandeling van de ziekte van Parkinson 

 

3.1 Medicamenteuze behandeling 

De medicamenteuze behandeling van PD is in de eerste plaats gericht op het aanvullen 

van het dopaminetekort met levodopa en stoffen die de biobeschikbaarheid van 

dopamine verbeteren, namelijk DOPA-decarboxylase inhibitoren, COMT-inhibitoren en 

MAO-B inhibitoren, evenals synthetische dopamine-agonisten. Levodopa is meer 

doeltreffend als monotherapie in een vroeg stadium van de ziekte in vergelijking met de 

nieuwere preparaten zoals dopamine-agonisten. Ondanks dit wordt het gebruik van 

levodopa zolang mogelijk uitgesteld omwille van de ontwikkeling van motorische 

bijwerkingen, ‘on’-‘off’-schommelingen en dyskinesieën [14]. 
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In vergelijking met levodopa treden bij dopamine-agonisten minder snel motorische 

complicaties op maar deze gaan gepaard met een hogere incidentie aan niet-motorische 

bijwerkingen [14]. 

De relatief korte halfwaardetijd van levodopa, in vergelijking met dopamine-agonisten,  

en daardoor de pulsatiele aard van de stimulatie van de dopamine-receptor verklaart op 

zijn minst voor een deel de verschillen in de ontwikkeling van de motorische 

complicaties. Dit heeft geleid tot het concept van de continue dopaminerge stimulatie. 

Gelijktijdige toediening van een COMT- of MAO-B inhibitor verbetert de 

farmacokinetiek van levodopa  door stabielere plasmaconcentraties te voorzien [14]. 

Dopamine-agonisten hebben een langere halfwaardetijd dan levodopa  maar de meeste 

orale niet-ergotamine-afgeleide stoffen vereisen een veelvuldige dagelijkse toediening.      

Een continue transdermale toediening van de dopamine-agonist rotigotine en een 

gecontroleerde loslating van ropinirole of pramipexole zijn echter ook beschikbaar [14].                         

Andere, oudere producten die gebruikt worden bij PD zijn anticholinergica en 

amantadine maar deze hebben relatief zwakke anti-parkinsoneffecten [14]. 

 

3.2 Paramedische behandeling 

 

Naast de klassieke medicamenteuze behandeling voor PD zijn er een aantal 

paramedische behandelingen die als aanvulling kunnen dienen om op die manier de 

doeltreffendheid van de behandeling te optimaliseren. Hieronder worden de drie meest 

gebruikte paramedische behandelingen bij PD kort besproken [15]. 

 

3.2.1 Kinesitherapie 

Kinesitherapie kan als een belangrijke toevoeging dienen aan de bestaande 

farmacologische en neurochirurgische behandelingsopties. Het hoofddoel van 

kinesitherapie is het functioneren te maximaliseren en de secundaire complicaties te 

minimaliseren aan de hand van bewegingsrevalidatie, binnen een context van 

voorlichting en ondersteuning van de patiënt [6]. Bovendien is de medicamenteuze 

behandeling dikwijls onvoldoende om de niet-dopaminerge  symptomen zoals het 

gebrek aan evenwichtscontrole en hierdoor het vallen te verbeteren. Daardoor zijn 

regelmatige kinesitherapiesessies aangeraden voor de meeste PD-patiënten [6].               
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Het is onwaarschijnlijk dat kinesitherapie het ziekteproces zelf beïnvloedt maar het kan 

het dagelijks functioneren verbeteren door PD-patiënten bewegingstrategieën aan te 

leren en te trainen. Bovendien kan kinesitherapie een invloed hebben op secundaire 

gezondheidsproblemen zoals (het risico op) verminderde kracht en 

uithoudingsvermogen [16]. De resultaten van een overzichtsartikel van Goede et al. 

(2007) ondersteunen de hypothese dat PD-patiënten voordeel kunnen halen uit 

bewegingstherapie op vlak van dagdagelijkse activiteiten (ADL) en wandelen maar niet 

op vlak van neurologische tekenen [6].      

                                                                                                                         

3.2.2 Logopedie  

Naast kinesitherapie kan ook logopedie een meerwaarde bieden aan de behandeling van 

PD. Hierbij wordt de nadruk enerzijds gelegd op taal- en spraaktherapie en anderzijds 

op sliktherapie [17]. 

De meest voorkomende spraakproblemen zijn een zwakke, hese, nasale en monotone 

stem, onduidelijke articulatie, trage of snelle spraak, moeilijkheden bij het starten met 

spreken, verzwakte klemtoon en ritme, stotteren en tremor. Mensen in deze toestand 

hebben ook minder non-verbale mogelijkheden, zoals gelaatsuitdrukkingen en 

handgebaren. Deze beperkingen hebben de neiging om toe te nemen bij progressie van 

de ziekte en kunnen leiden tot ernstige problemen met communicatie [17]. 

 

3.2.3  Psychologische behandeling: cognitieve gedragstherapie (CBT) 

Zoals eerder reeds vermeld (zie 2.2.2), treedt depressie frequent op bij PD-patiënten en 

psychologische therapie is hierbij zeker geen overbodige luxe [18,19]. 

Er kunnen verschillende CBT-strategieën gebruikt worden om PD-patiënten te helpen 

om meer doeltreffend om te gaan met de verschillende symptomen van depressie, 

evenals met de dagelijkse stress van het leven met PD . Cognitieve gedragstherapie kan 

patiënten helpen om strategieën te ontwikkelen om hun betrokkenheid in betekenisvolle, 

plezante en/of sociale activiteiten te verhogen, evenals manieren om langzamerhand 

dagelijkse oefening te doen toenemen. Daarbij is het belangrijk om patiënten te helpen 

om dit te herkennen. CBT kan individuen helpen om probleemoplossend te denken met 

betrekking tot hun fysieke beperkingen evenals zich te richten op barrières voor 

medicatietrouw. Problem-solving kan ook worden toegepast om patiënten te helpen om 
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op de juiste wijze dagelijkse activiteiten uit te voeren, meer realistische doelen te 

stellen, minder  strenge eisen voor zichzelf op te leggen en coping-strategieën te 

identificeren die gebruikt kunnen worden tijdens de ‘off’-periode [19].                 

CBT kan PD-patiënten ook helpen om meer controle te krijgen over hun emotionele 

reacties op hun stressvolle levensomstandigheden. Dit kan bereikt worden door hen 

bijvoorbeeld technieken aan te leren om negatieve gedachten die leiden tot toegenomen 

depressie, te begrijpen, te benoemen en te herevalueren [19]. 

Gedachten met betrekking tot toegenomen invaliditeit, gevoelens van afhankelijkheid, 

last, eenzaamheid, isolatie, gebrek aan intimiteit en controleverlies zijn de voornaamste 

uitgangspunten van deze behandeling [19]. 

 

3.3 Chirurgische behandeling: diepe hersenstimulatie (DBS) 

 

In een gevorderd stadium van PD kunnen de invaliderende motorische complicaties 

dikwijls niet voldoende onder controle worden gehouden met medicamenteuze 

behandeling. Bij een beperkte groep patiënten wordt diepe hersenstimulatie (DBS) 

overwogen [5,20,21]. 

De ideale kandidaten voor DBS reageren goed op levodopa maar hebben bijwerkingen 

van langdurige medicamenteuze behandeling zoals motorische schommelingen of 

dyskinesieën. Een pre-operatieve levodopatest kan helpen om de te voorspellen of 

iemand al dan niet positief zal reageren op DBS [21]. 

Bij deze procedure wordt een elektrode met vier contacten geïmplanteerd in een target 

gebied in de hersenen en wordt verbonden met een subcutane pulsgenerator die meestal 

in de borstregio wordt geplaatst [20,21]. De instellingen van de stimulator kunnen op 

afstand geregeld worden met betrekking tot elektrodeconfiguratie, amplitude, 

pulsbreedte en pulsfrequentie [20,21]. 
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4. Meetinstrumenten voor de ziekte van Parkinson 

 

4.1 Klinische meetinstrumenten voor motorische symptomen 

 

Clinici gebruiken verschillende meetschalen om de ernst en de impact van PD te 

evalueren. Bovendien  heeft het toenemende aantal therapeutische interventies voor PD 

het belang van het meten van de klinische uitkomsten benadrukt. Bij PD worden 

meetschalen bijgevolg gebruikt om de graad van de ziektegerelateerde invaliditeit en 

progressie te bepalen, de kwaliteit van de zorg na te gaan en de lange termijn 

behandeling in elke fase van de ziekte te titreren. Eenvoudige maar reproduceerbare 

meetschalen zijn essentieel en artsen zouden in grote mate bewust moeten zijn van deze 

schalen en weten hoe en wanneer ze te gebruiken. Meetinstrumenten die aan deze 

voorwaarden voldoen zijn de Hoehn and Yahr scale, de Schwab and England scale en 

de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) [22]. 

 

De UPDRS  wordt over het algemeen het meest gebruikt. Het is een gestandaardiseerde 

klinische evaluatie die wordt gebruikt om de progressie van de motorische en de fysieke 

beperkingen te evalueren, maar ook voor het meten van de therapeutische repons bij 

patiënten met PD. Deze vierdelige schaal, met voornamelijk de nadruk op de motorische 

meting, biedt een evaluatie van I, mentale symptomen; II, ADL-functies; III, klinisch 

motorisch onderzoek en IV, motorische complicaties [22].  

Voor elk item van deze vier categorieën wordt een score toegekend van 0 (geen 

probleem) tot 4 (ernstig probleem). Er wordt ook een globale score berekend (max. 199 

punten) [22]. Recent werd een nieuwe versie van de UPDRS gevalideerd, waarin meer 

aandacht wordt besteed aan niet-motorische symptomen. 

 

De Hoehn and Yahr scale wordt gebruikt om patiënten in te delen op basis van de ernst 

van de symptomen en de mogelijkheid om onafhankelijk te leven. Deze indeling 

beschrijft vijf stadia van PD [22]. 
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De Schwab and England scale kan afgenomen worden van patiënten, familieleden of 

zorgverleners om de impact van PD op onafhankelijke dagelijkse activiteiten te 

evalueren [22]. 

Deze evaluatie wordt gedaan door de onderzoeker  die de patiënt en dikwijls ook de 

partner ondervraagt. De score ligt tussen 0% en 100%. 0% betekent volledig bedlegerig 

en uitval van de vegetatieve functies en 100% betekent volledig onafhankelijk, alles zelf 

kunnen doen zonder enige vertraging.  

 

4.2 Klinische meetinstrumenten voor niet-motorische meetinstrumenten 

 

De klinische significantie van niet-motorische symptomen bij PD resulteerde in de 

ontwikkeling van een 30-delige meetschaal, namelijk de Non-Motor Symptoms 

Assessment Scale for Parkinson’s Disease (NMSS). Deze schaal is gemakkelijk af te 

nemen, is reproduceerbaar en heeft een aanvaarbare klinische accuraatheid. Er is een 

significante relatie tussen NMSS score en de ernst van de ziekte op basis van de Hoehn 

and Yahr score. Bovendien wordt de toenemende interesse in niet-motorische aspecten 

van de ziekte geïllustreerd door publicaties van specifieke, gevalideerde PD-schalen 

voor de evaluatie van specifieke NMS-domeinen zoals autonome functie (SCOPA-

AUT), slaap (SCOPA-sleep) en cognitieve functie ( Parkinson’s Disease-Cognitive 

Rating Scale) [22]. 

 

4.3 Meetinstrumenten voor gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 

 

Bij chronische neurologische aandoeningen zoals PD is kennis over de impact van de 

ziekte op de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (HrQoL) van de patiënt vereist. 

Bijgevolg zijn er HrQoL-vragenlijsten ontwikkeld om de impact van de ziekte op het 

algemeen welzijn te meten [3,22,23]. 

 

Tegenwoordig bestaat er een brede waaier aan meetinstrumenten om de HrQoL bij PD-

patiënten te bepalen. Bij de keuze van het meest geschikte meetinstrument voor een 

bepaalde doelstelling moeten de verschillende kenmerken van elke 
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schaal/meetinstrument afgestemd worden op de doestellingen van de evaluatie 

[3,23,24]. 

 

In de praktijk evalueren HrQoL-meetinstrumenten het fysieke, emotionele en sociale 

welzijn en de tevredenheid met de gezondheid, wat een combinatie vormt van objectief 

functioneren en subjectieve percepties en beoordelingen. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen algemene meetinstrumenten en meetinstrumenten specifiek voor de 

ziekte van Parkinson [3,24,25]. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende HrQoL-meetinstrumenten die kunnen 

worden gebruikt bij PD. 

De voordelen van de algemene meetinstrumenten zijn dat zij enerzijds aspecten van de 

algemene gezondheid omvatten, wat niet het geval is bij specifieke meetinstrumenten en 

anderzijds dat zij vergelijking tussen verschillende aandoeningen en vergelijking met 

een gezonde populatie mogelijk maken [23-25]. Voor SIP (Sickness Impact Profile), 

NHP (Nothingham Health Profile), SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item Short-

Form Health Survey) en EQ-5D (EuroQoL) bestaan normatieve waarden voor de 

algemene populatie die dienen als standaardmaat voor  vergelijking van de resultaten 

[23-25]. Deze meetinstrumenten zijn verschillend qua inhoud, aantal items en dimensies 

en omvatten een reeks aspecten die kunnen beïnvloed worden door 

gezondheidsproblemen [3,23-25]. De referentiewaarden van deze algemene 

vragenlijsten worden op grote schaal gebruikt en worden frequent toegepast bij PD-

studies. In het algemeen zouden de volgende factoren in acht moeten genomen worden 

bij het kiezen van het meest geschikte meetinstrument: het doel van de studie, de 

kenmerken en beschikbaarheid van de meetinstrumenten, het evenwicht tussen de 

vereiste informatie en de last voor de patiënt en de capaciteit van de onderzoekers om 

de gegevens te analyseren. Hierdoor is gedetailleerde kennis van de meetinstrumenten 

en hun kenmerken noodzakelijk om de juiste keuze te maken. Met betrekking tot de 

specifieke meetinstrumenten is de PDQ-39 (Parkinson’s Disease Questionnaire) de 

meest volledig geteste en meest gebruikte HRQoL-vragenlijst voor PD. De PDQ-39 en 

zijn verkorte versie PDQ-8 (Parkinson’s Disease Questionnaire Short Form) zijn ruim 

beschikbaar en worden gebruikt in verschillende epidemiologische en klinische studies 

[23-25]. 
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De PDQL (Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire) is het tweede meest 

frequent gebruikte HrQoL-meetinstrument, specifiek voor PD. De PIMS (Parkinson’s 

Impact Scale) wordt slechts af en toe gebruikt in onderzoek. Inhoudelijk ontbreken hier 

items over zelfzorg, motorische kenmerken, cognities en andere mentale aspecten en 

sociale stigmata [23-25]. Tot slot focust de SCOPA-PS (Scales for Outcomes in 

Parkinson’s Disease - Psychosocial) zich voornamelijk op psychosociale aanpassing in 

plaats van op HrQoL en ontbreken fysieke en mentale gezondheidsaspecten [24]. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat geen enkele van de aanbevolen specifieke 

meetinstrumenten volledig vrij is van beperkingen. Verfijning van de bestaande 

meetinstrumenten, zoals bijvoorbeeld toevoeging van ontbrekende aspecten, kan deze 

specifieke vragenlijsten kwalitatief verbeteren [3,23-25].  

Sommige comorbiditeiten kunnen zelfevaluatie van de patiënt belemmeren. Mentale 

degeneratie, voornamelijk in het geval van matige tot ernstige dementie, kunnen de 

evaluatie onbetrouwbaar of onmogelijk maken. Daarnaast kunnen evaluaties met 

volmacht voor bijvoorbeeld de partner niet accuraat zijn.  

Parkinsonspecifieke HrQoL-meetinstrumenten richten zich ook op niet-motorische 

symptomen van PD-patiënten zoals cognitief functioneren, perceptuele problemen, 

paresthesiëen en somnolentie overdag [3,23-25].  

Het meten van de HrQoL is onmisbaar in klinisch onderzoek. Het biedt informatie  over 

de effecten van de behandeling vanuit het unieke perspectief van de patiënt op een meer 

betrouwbare manier dan een informeel interview. Hierdoor zijn klinische studies 

noodzakelijk die algemene en specifieke meetinstrumenten combineren [24].  

Wat betreft de klinische praktijk, helpt de HrQoL-evaluatie om interventies te kiezen en 

om belangrijke aspecten van de aandoening en de behandeling te begrijpen, die 

onmogelijk te evalueren zijn met een andere methode. Nieuwe ontwikkelingen in het 

design van de meetinstrumenten en in de dataverwerkingssystemen zullen het gebruik 

van HrQoL-meetinstrumenten en hun efficiëntie in gebruik en interpretatie 

vergemakkelijken [24]. 

 

 

 



   
 

16 

Tabel 1: Overzicht van de HrQoL- meetinstrumenten  

Type 

meetinstrument 

Meetinstrument Design 

SIP [3,23-25] 

Sickness Impact Profile 

- meet de gezondheidstatus 

- 136 items in 12 categoriën 

- 2 dimensies: fysiek & psychosociaal 

NHP [3,24,25] 

Nothingham Health Profile 

- meet de gezondheidstatus 

- 38 items (ja/neen) 

- 8 domeinen 

SF-36 [3,24,25] 

Medical Outcomes Study 36-item Short-

Form Health Survey 

- meet de gezondheidstatus 

- 36 vragen 

- 8 domeinen 

- verschillende versies beschikbaar 

SEIQOL-DW [24] 

Schedule for the evaluation of 

Indiviudal Quality of Life –Direct 

Weighting 

- meet de QoL vanuit indiviudueel perspectief 

- 3 stadia 

 

15D [24] 

Quality of Life Questionnaire 15D 

- meet de HrQoL 

- 15 vragen die elk een dimensie voorstellen 

WHOQOL-BREF [24] 

World Health Organization Quality of 

Life Assessment  Short Version  

- meet de QoL 

- 26 vragen in 4 domeinen 

- algemene vraag over QoL 

- algemen vraag over gezondheid 

QLS-MD [24] 

Questionson Life Satisfaction- 

Movement Disorders 

- meet de HrQoL 

- 12 items 

Algemeen  

QLS-DBS [24] 

Questions on Life Satisfaction- Deep 

Brain Stimulation 

- meet de HrQoL 

- 5 items 

BELA-P-k [24] 

Belastungs-fragebrogen Parkinson 

kurzversion 

- meet psychologische en psychosociale 

problemen en individuele nood aan hulp bij 

PD 

- 19 items , gegroepeerd in 4 dimensies 

PDQ-39 [3,23-25] 

Parkinson Disaese Questionnaire 

- meet de HrQoL 

- 39 items, gegroepeerd  in 8 subschalen 

Parkinson-

specifiek 

PDQ-8 [23-25] 

Parkinson Disaese Questionnaire Short  

Form 

- meet de HrQoL 

- verkorte versie van PDQ-39 

- 8 items  
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PIMS [3,23-25] 

Parkinson’s Impact Scale 

- 10 items en 4 domeinen 

PDQL [3,23,24] 

Parkinson’s Disaese Quality of Life 

Questionnaire 

- meet de HrQoL 

- 37 items, gegroepeerd in 4 subschalen 

PDQUALIF [3,24] 

Parkinson’s Disaese Quality of Life 

Scale 

- meet de HrQoL 

- 32 items in 7 dimensies en 1 item over 

algemene HrQoL 

PLQ [3,23-25] 

Fragebogen Parkinson LebensQualität 

- 44 items in 9 domeinen  

- 3typesvanscoren: intensiteit, toepasselijkheid 

en kwaliteit 

PPS [24] 

Parkinson Problem Schedule 

 

- 39 items m.b.t. activiteiten, gedragingen en 

emoties in een 3 factor structuur: 

psychologisch, cognitief en motorisch 

 

SCOPA-PS [24] 

Scales for Outcomes in Parkinson’s 

Disaese-Psychosocial 

- meet het psychologisch functioneren 

- 11 items  

 

 

5. De impact van de ziekte op de levenskwaliteit 

 

5.1  Gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (Health-related Quality of Life, HrQoL) 

 

De progressieve aard van deze ziekte is geassocieerd met toenemende invaliditeit en 

deze heeft een aanzienlijke impact op de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 

(Health-related Quality of Life, HrQoL) [10]. 

HrQoL wordt gedefinieerd als de perceptie van een individu over zijn of haar welzijn, 

gerelateerd aan de gezondheidsstatus en kan beïnvloed worden door ziekte en de 

bijhorende behandeling [26]. 

De optimale HrQoL is de tevredenheid van de patiënt met zijn/haar mentale en fysieke 

toestand. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betekent het concept 

‘gezondheid’ een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn [23,27,28]. 

Negatieve attitudes van familieleden, zoals onrealistische verwachtingen, 

schuldgevoelens, overbescherming, overdreven aandacht of sociale vervreemding 

kunnen resulteren in een daling van de cognitieve en motorische mogelijkheden van de 
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patiënt. Bovendien kunnen deze negatieve attitudes leiden tot ernstige  invaliditeit en 

meer uitgesproken emotionele stoornissen.  

 

Patiënten in een  gevorderd stadium van PD worden afhankelijk van hun familie en 

vereisen veel hulp van een vertrouwelijke caregiver, in de meeste gevallen de partner. 

Dit resulteert in een afname van hun professionele en sociale activiteiten, 

mogelijkheden om het huishouden te doen en zelfzorg [27]. 

De progressieve cognitieve achteruitgang, de emotionele en gedragsveranderingen of 

soms zelfs een totale ‘transformatie’ van de persoonlijkheid van de patiënt, leiden tot 

een patiënt-partnerrelatie die sterk verschilt van de vroegere relatie. Dit alles resulteert 

vaak in negatieve consequenties voor de partner, zoals stress, belasting en depressie. 

Deze negatieve gevolgen werden in veel wetenschappelijke studies beschreven.  

Er zijn drie soorten mogelijke veranderingen op lange termijn die bij de partner kunnen 

ontstaan als gevolg van de zorgverlening voor de patiënt, namelijk (1) een sterkere 

daling van het welzijn van de caregiver, (2) aanpassing aan de situatie en 

achtereenvolgens stabilisatie of verbetering van het welzijn en (3) het behoud van een 

stabieler niveau van functioneren, ondanks de progressie van de ziekte, dankzij coping- 

strategieën en/of sociale steun [27]. 

 

5.2 De impact van niet-motorische symptomen op de HrQoL 

 

De progressie van de niet-motorische symptomen draagt in belangrijke mate bij tot een 

vermindering van de HrQoL bij PD-patiënten. Niet-motorische symptomen hebben in 

het algemeen een grotere impact op de HrQoL dan motorische symptomen [4,29]. 

 

De resultaten van een cross-sectionele studie van Martinez et al (2011) benadrukken ten 

eerste de impact van een toename van niet-motorische symptomen op de HrQoL van 

PD-patiënten, waarbij een nauwe associatie wordt aangetoond tussen het aantal niet-

motorische symptomen en een slechtere HrQoL. Drie symptomen, namelijk nycturie, 

vermoeidheid en overmatige speekselvloed waren aanwezig bij nagenoeg twee derden 

van de studiepopulatie. Urinaire dysfunctie werd eerder ook geïdentificeerd  als één van 
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de meest voorkomende niet-motorische symptomen van PD, waarbij incontinentie, 

nycturie en frequentie een sterke impact op de HrQoL veroorzaken [4].   

Ten tweede vertoont de totale NMSS-score een sterk significante relatie met de PDQ en 

een matig sterke correlatie met alle domeinen van de PDQ-39 (Parkinson Disease 

Questionnaire). Er is dus evidentie om te suggereren dat er een nauwe verband bestaat 

tussen de frequentie en de ernst van niet-motorische symptomen en de HrQoL bij PD. 

De HrQoL gaat ook progressief achteruit wanneer de motorische symptomen erger 

worden, alhoewel deze relatie minder sterk is [4].     

Ten derde vertonen de PDQ-39 domeinen ‘mobiliteit’ en ‘ADL’ grote correlaties met de 

totale NMSS-score, wat een relatie tussen de niet-motorische symptomen en deze 

zogenaamde motorische domeinen suggereert [4].   

Volgens Martinez et al (2011) is de totale NMSS-score de beste voorspeller van de 

HrQoL. Hier werd de HrQoL gemeten door middel van de PDQ-39. De meeste 

patiënten in de studie van Martinez et al. stonden op een dopaminerge behandeling en 

daarom kon de  impact van de motorische complicaties geneutraliseerd worden door 

effectieve PD-behandeling. Dit is niet het geval voor de niet-motorische symptomen. 

Alhoewel dopaminerge medicatie  mogelijks effectief is voor sommige niet-motorische 

symptomen, lijkt de impact van niet-motorische symptomen steeds heel sterk te zijn. 

Mogelijke redenen hiervoor zijn (1) veel niet-motorische symptomen worden niet 

behandeld omdat deze symptomen vaak niet worden vastgesteld, soms door 

onvoldoende verband tussen deze symptomen en ziekte volgens de patiënt; (2) een 

gebrek aan aandacht voor niet-motorische symptomen door zorgverleners, mogelijks ten 

gevolge van het niet bewustzijn en/of  tijdgebrek  tijdens de consultaties of het grote 

aantal niet-motorische symptomen per patiënt; (3) niet-motorische symptomen kunnen 

refractair zijn aan de huidige behandeling en (4) het verschillende belang dat de 

individuele patiënt hecht aan elk symptoom [4].   

 

5.3 Determinanten van een verminderde HrQoL bij de ziekte van Parkinson  

 

Een verminderde HrQoL van PD-patiënten kan door verschillende determinanten 

beïnvloed of voorspeld worden. Naargelang het type kunnen de determinanten 

onderverdeeld worden in drie categorieën, namelijk demografische, sociale of klinische 
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determinanten. Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende determinanten van een 

verminderde HrQoL bij PD. Deze determinanten  werden gevonden in een reeks 

klinische studies.  

Indien clinici inzicht krijgen in de invloed van deze factoren op de HrQoL, kan dit 

bijdragen tot het minimaliseren van de functionele en sociale impact van PD. Dit wordt 

mogelijk  door de evaluatie van deze factoren en de klinische beslissingsprocessen te 

optimaliseren. In veel studies wordt gesteld dat de ernst van de aandoening en de 

invaliditeit door de aandoening de verminderde HrQoL voorspellen [26,30,31]. 

Depressie is de meest frequente geïdentificeerde determinant van een verminderde 

HrQoL bij mensen met idiopathische PD.  

Gangstoornissen en complicaties ten gevolge van de medicamenteuze behandeling zijn 

de motorische symptomen die het vaakst de totale levenskwaliteit negatief beïnvloeden.  

 

Om de impact van PD op de HrQoL te minimaliseren, is het noodzakelijk om de mate 

waarin demografische factoren, motorische en niet-motorische symptomen die 

bijdragen tot de levenskwaliteit, in beschouwing te nemen [30]. 
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Tabel 2: determinanten van verminderde HrQoL bij de ziekte van Parkinson 

 

 

 

Demografische factoren
Leeftijd

 Geslacht

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening ( UPDRS II + 

UPDRS III)
Motorische Fluctuaties

Dystonie
Dementie
Depressie

Sociale factoren
Aantal personen in het huishouden

Demografische factoren
Leeftijd

Vrouwelijk geslacht

Klinische determinanten:
Ernst van de aandoening (UPDRS) 

Motorische fluctuaties
Depressie

Sociale factoren
Aantal personen in het huishouden

Klinische determinant:
Ernst van de aandoening

Klinische determinanten
Depressie
Dementie

Ernst van de aandoening
Motorische complicaties:

      On/off fluctuaties 
      Dyskinesie

Klinische determinanten
Depressie

Ernst van de aandoening
Medicatie
Optimisme 

Teleurstelling met de diagnose

Demografische factoren
Leeftijd

Klinische determinanten
Depressie

Ernst van de aandoening
Invaliditeit
Dementie

WHO-DAS II
SF-36

NMSQuest

EuroQol (EQ5D en EQ-VAS)

Marras et al. (2008) 
[36]

Canada, USA 362 SF-36

GPDC (2002) [35] Internationaal 1020 PDQ-39

Leonardi et al. 
(2012) [33]

Italië 96

Winter et al. (2011) 
[34]

Italië 70

Winter et al. (2009) 
[32] 

Oostenrijk
100 patienten 100 

controles
EuroQol (EQ5D en EQ-VAS)

Winter et al. (2009) 
[31]

Rusland 100 EuroQol (EQ5D en EQ-VAS)

         Determinanten van verminderde 
HRQoL

Artikel Land Sample Size (n) HRQoL-meetinstrumenten
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Demografische factoren
 Jongere leeftijd bij aanvang van de 

aandoening

Klinische determinanten
Depressie

Hoehn & Yahr
Duur van de aandoening

Demografische factoren
Leeftijd

Klinische determinanten
Dosis Levodopa

Ernst van de aandoening
Dyskinesie 

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening
 Motorische complicaties 

Depressie
Vallen

Dementie

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening

Depressie

Klinische determinanten
Psychische aandoeningen,
Ernst van de aandoening

Axiaal defect
Comorbiditeit

Klinische determinanten
Depressie

Ernst van de aandoening
Slaperigheid overdag

Motorische complicaties
Autonome dysfuntie

Psychiatrische complicaties
Pijn

Klinische determinanten
Depressie

Ernst van de aandoening
Insomnie

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening

Depressie
Vermoeidheid

Motorische complicaties
Autonome dysfunctie

Pijn
Invaliditeit

Rahman et al. 
(2008) [45]

UK 130 PDQ-39

Forsaa et  al.  
(2008) [43]

Noorwegen 227 NHP

Gomez-Esteban et 
al. (2007) [44]

Spanje 110 PDQ-39

Nederland 190

Visser et al. (2008) 
[42]

Nederland 378 EuroQol

Chapuis et al. 
(2005) [38]

Frankrijk 143 PDQ-39

77 PDQ-39

Kupio et al. (2000) 
[37]

Finland 228 SF-36

EuroQol
PDQ-39
PDQL

Muslimovic et al. 
(2008) [41]

SF-36
PDQL

Reuther et al. 
(2007) [39]

Duitsland 145

Scaravilli et al. 
(2003) [40]

Italië
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 Demografische factoren
Leeftijd

Klinische determinanten
Depressie
Invaliditeit

Posturale instabiliteit
Dementie

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening

Sociale factoren
 Primitieve levensomstandigheden

Klinische determinanten
Depressie

Duur van de aandoening

Demografische factoren
Leeftijd

Demografische factoren
Opleiding

burgerlijke status

Klinische determinanten
Depressie

Ernst van de aandoening
Motorische complicaties 

Demografische factoren
Vrouwelijk geslacht

Klinische determinanten
Depressie
Invaliditeit

Ernst van de aandoening

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening

Nausea
Insomnia

Orthostatische hypotensie
Verlengde off-periodes

Pijnlijke dyskinesie
Teleurstelling met de diagnose

Demografische factoren
Vrouwelijk geslacht

Klinische determinanten
Ernst van de aandoening
Duur van de aandoening

Zhao et al. (2008) 
[52]

Singapore 183 PDQ-8

PDQL

Shimbo et al. 
(2004) [51]

Japan 762 SF-36

Carod-Artal et al. 
(2007) [49]

Brazilië 144

Behari et al. (2005) 
[50]

India 278

Klepac et al. (2007) 
[47]

Kroatië 111 PDQ-39

Zach et al. (2004) 
[48]

Polen 141 PDQ-39

Schrag et al. (2000) 
[46]

UK 97

SF-36
PDQ-39

EuroQol
SF-36

PDQ-39
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5.3.1 Depressie bij PD 

Depressie is één van de belangrijkste determinanten van een verminderde HrQoL bij 

PD-patiënten. Het herkennen en de diagnose van depressie bij PD-patiënten kan 

moeilijk zijn, deels omdat verschillende algemene symptomen van depressie kunnen 

overlappen met de manifestaties van PD zelf [1,53]. 

Zowel depressie als PD kunnen leiden tot motorische vertraging, vertraagd redeneren, 

slaap- en eetluststoornissen, gewichtsverlies, verlies aan interesse en concentratie, 

verminderd libido en gebrek aan emotionele respons [1,53]. 

Ondanks het feit dat bijna de helft van de PD-patiënten last hebben van depressie, krijgt 

slechts 26% medicatie hiervoor [53]. 

Anderzijds komen symptomen van depressie zoals apathie, insomnie, overmatige slaap 

en gewichtverlies ook voor bij PD-patiënten die niet beschouwd worden als depressief. 

Al het bovenstaande maakt de diagnose en daardoor de bijhorende behandeling moeilijk 

en dit zou artsen moeten overtuigen om in het bijzonder alert te zijn voor tekenen van 

depressie bij PD-patiënten [53]. 

Er wordt geargumenteerd dat depressie bij PD niet enkel een psychologische reactie is 

op de diagnose van de ziekte zelf maar eerder een secundair symptoom van de 

aanhoudende neurodegeneratie. Depressie bij PD lijkt niet te evenaren aan de progressie 

van de fysieke symptomen van de ziekte, wat suggereert dat dit onafhankelijke 

processen zijn [53]. 

Dissanayaka et al. (2011) suggereren dat PD-specifieke factoren, namelijk hogere dosis 

levodopa, bijwerkingen van medicamenteuze behandeling, jongere leeftijd bij aanvang 

van de symptomen en langere duur van de ziekte positief gerelateerd zijn met depressie 

[54]. 

Giladi et al. (2000) en Schrag et al. (2003) bevestigen dat depressie meer optreedt bij 

patiënten die PD ontwikkelden op een vroege leeftijd in vergelijking met deze met een 

latere aanvangsdatum [53]. 

Bovendien wijst een studie van Dissanayaka et al.(2011) er duidelijk op dat een 

toegenomen motorische beperking geassocieerd is met depressie bij PD [54]. 

Het is echter nog onduidelijk of depressie bijdraagt tot een slechte ADL-score of dat een 

lagere ADL-score resulteert in depressie [54]. 
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Schrag et al.(2003) toonden aan dat depressie bij PD sterker correleert met perceptie van 

invaliditeit dan met de actuele invaliditeit [53]. 

Ook emotionele kwetsbaarheid kan de kansen van PD-patiënten op het ontwikkelen van 

depressie doen toenemen [52]. Een ander standpunt beargumenteert dat depressie bij PD 

zich ontwikkelt na de diagnose van de ziekte [52]. 

 

5.4 De levenskwaliteit van de caregiver 

 

Zorgen voor patiënten met een chronische en invaliderende aandoening gaat voor de 

caregiver, in de meeste gevallen de partner, meestal gepaard met fysieke en 

psychologische stress, beperkingen in hun persoonlijke en sociale activiteiten evenals 

financiële last. Dit resulteert in een verminderde levenskwaliteit van de partner wat kan 

leiden tot een verminderde kwaliteit van de zorg voor de patiënt [55,56]. 

 

De meeste patiënten die lijden aan een chronische en invaliderende aandoening worden 

bijgestaan door niet-professionele caregivers [54]. 

De meerderheid van onderzoek naar PD focust zich op de patiënten zelf, de caregivers 

van PD-patiënten worden slecht weinig onderzocht. Zelfs alhoewel de medicatie initieel 

effectief blijkt om de symptomen onder controle te houden en de patiënt toelaat normaal 

te functioneren, ervaart de caregiver toch emotionele stress, gerelateerd aan de 

onzekerheid over de prognose van de ziekte [56]. 

 

Een studie van Martinez-Martin et al (2005) evalueerde de determinanten van de 

HrQoL. Naast factoren die de HrQoL van de patiënt beïnvloeden, zijn er ook 

determinanten die een belangrijke invloed hebben op de levenskwaliteit van de 

caregiver. Een opvallende vaststelling van deze studie is het feit dat de HrQoL van de 

patiënt mogelijks geassocieerd is met de levenskwaliteit van de caregiver. Samengevat  

kunnen er drie zaken besloten worden  uit deze studie: (1) er is een significant verband 

tussen de functionele toestand van de patiënt met betrekking tot dagdagelijkse 

activiteiten en het psychosociale ongemak van de caregiver; (2) de HrQoL van de 

patiënt lijkt ook een relevante determinant te zijn van de levenskwaliteit van de 
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caregiver; en (3) demografische kenmerken van de patiënt en de caregiver zijn niet 

significant gerelateerd aan de levenskwaliteit van de caregiver.  

Overeenkomstig zou een verbetering van de functionele status  en de  HrQoL van de 

patiënt  het individuele lijden van de patiënt evenals de spanning uitgeoefend op 

zijn/haar partner kunnen verlichten [55]. 

 

5.5 Bevorderen van de levenskwaliteit 

 

5.5.1 Patiëntgerichte gezondheidszorg (patiënt-centered healthcare)   

In 2001 introduceerde het ‘Institute of Medicine’ (IOM) zes afzonderlijke doelen om de 

kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Deze doelen werden samengesteld rond 

de kernnoden in de gezondheidszorg. Deze noden moeten veilig, effectief, rechtvaardig,  

zorgvuldig, efficiënt en patiëntgericht zijn. Het IOM benadrukt het belang van de 

kwaliteit van de gezondheidszorg op het terrein van de bewegingstoornissen. 

Patiëntgerichtheid is een cruciaal element van de kwaliteit van de zorg [57,58]. Er 

bestaan verschillende definities van patiëntgerichtheid. De definitie volgens het IOM 

luidt als volgt: “patiëntgerichte zorg betekent zorg verschaffen die respectvol is voor en 

beantwoordt aan de individuele voorkeuren, noden en waarden van de patiënt en 

verzekert dat de waarden van de patiënt alle klinische beslissingen sturen”. 

Patiëntgerichtheid is gerelateerd aan een beter welzijn van de patiënt en betere fysieke 

gezondheidsuitkomsten, zonder dat er hierbij een significante toename in gebruik van 

middelen bestaat [57]. 

Politis et al. (2010) identificeren een enorme diversiteit in wat PD-patiënten ervaren als 

meest hinderlijke symptomen. Dit is wat voor een deel afhankelijk van de ernst van de 

aandoening. Bijgevolg dient de nadruk gelegd te worden op zorg op maat van de patiënt 

of getailorde zorg, m.a.w. zorg die beantwoordt aan de individuele voorkeuren van elke 

patiënt. Het verschaffen van geïndividualiseerde en patiëntgerichte zorg aan PD-

patiënten is een bijzondere uitdaging wegens de complexe en slopende aard van deze 

ziekte [57]. 

 

Van der Eijk et al. (2011) voerden een reeks groepsdiscussies uit die verschillende 

onvervulde noden en voorkeuren van PD-patiënten en hun vertrouwelijke caregiver 
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kenbaar gemaakt hebben. Zes hoofdthema’s vertegenwoordigen het ziekte-specifieke 

theoretische model van patiëntgerichte zorg voor PD-patiënten. Van der Eijk et al. 

(2011) benadrukten twee hoofdbevindingen. Ten eerste de nood aan multidisciplinaire 

samenwerking tussen verschillende hulpverleners met PD-deskundigheid. 

Multidisciplinaire zorg bij PD wordt verder meer in detail besproken (zie 5.5.2). 

Hun tweede hoofdbevinding was de wens van de patiënt  om emotioneel ondersteund en 

actief betrokken te worden. Wat kan er gedaan worden om deze aspecten van 

patiëntgerichtheid in de zorg van PD-patiënten te verbeteren? Hieronder worden twee 

veelbelovende manieren besproken om PD-patiënten te ondersteunen en mee te 

betrekken. [57]. 

 

5.5.1.1 Emotionele ondersteuning van PD-patiënten 

Ondersteuning bij zelfmanagement betreft inspanningen om de deelname van de patiënt 

te verhogen,  samenwerking bij het stellen van doelen, plannen van de behandeling  en 

patiënten bijstaan om controle te krijgen over hun leven. Zelfmanagement bij mensen 

met een chronische aandoening  vermindert het gebruik van middelen in  de 

gezondheidszorg, verbetert de communicatie tussen patiënt en arts en verhoogt de 

HrQoL. Bovendien  zorgen patiënteneducatie en gezondheidspromotie voor een 

verbetering van de eigen-effectiviteit van de patiënt en een vermindering van de 

bijwerkingen van de medicatie. Medische zorg in het algemeen voldoet niet aan de nood 

van de patiënt met betrekking tot informatie en psychologische ondersteuning bij de 

aanpak van een aandoening. Het gebruik van een ‘zelfmanagementprogramma’ kan 

bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen. PD-patiënten kunnen aangemoedigd 

worden om zelf beslissingen te nemen en actie te ondernemen op basis van adequate 

informatie. Zelfmanagementprogramma’s kunnen PD-patiënten leren hoe ze middelen 

in de gezondheidszorg moeten gebruiken en hoe ze kunnen samenwerken met de 

zorgverleners [57].  

De Parkinsonliga speelt een belangrijke rol bij de emotionele ondersteuning van de 

patiënt en de partner. 
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5.5.1.2 Actieve betrokkenheid bij het nemen van beslissingen (shared decision making) 

Resultaten tonen aan dat patiënten wensen betrokken te zijn bij beslissingen met 

betrekking tot hun behandeling. Shared decision making (SDM) kan artsen bijstaan in 

situaties waarbij evidentie over de superioriteit van één behandeling boven een andere 

ontbreekt of wanneer het geen differentiatie toelaat. De beste keuze hangt af van hoe 

individuen over de risico’s en voordelen van de behandeling denken. SDM gaat gepaard 

met positieve effecten op vlak van therapietrouwheid en patiënt-tevredenheid [57,58] 

Actieve participatie komt meer voor bij jonge, hoogopgeleide, relatief gezonde en 

vrouwelijke patiënten. Leeftijd  en cognitieve capaciteit lijken een belangrijke rol te 

spelen in de mogelijkheid om informatie te begrijpen en beslissingen te maken. Alle 

beschikbare informatie geven aan PD-patiënten  kan daarom overweldigend zijn en hun 

mogelijkheid om de juiste keuze te maken soms paradoxaal ondermijnen. Bijgevolg kan 

SDM enkel geïntroduceerd worden bij de behandeling van progressieve neurologische 

aandoeningen. Bovendien moet het gepaard gaan met zorgvuldig onderzoek naar de 

capaciteit van de patiënt om beslissingen te nemen en de gewenste graad van controle. 

De resultaten uit het onderzoek van Van der Eijk et al. (2011) suggereren dat SDM 

zeker meer aandacht dient te krijgen, zowel in de klinische praktijk als in onderzoek 

[57].  

  

5.5.1.3 Implicaties 

Het theoretisch model van patiëntgerichtheid bij PD maakt het mogelijk om een 

vragenlijst met betrekking tot patiëntgerichtheid op te stellen, die kan gebruikt worden 

om de huidige zorg te evalueren en om patiënten te faciliteren bij het maken van de 

juiste keuzes. Dergelijk meetinstrument  kan inzicht geven in de kwaliteit van de zorg 

vanuit het perspectief van de patiënt en vragen naar de huidige ervaringen in plaats van 

louter naar patiënttevredenheid. Het bepalen van de huidige ervaringen van de patiënt 

wordt in toenemende mate erkend als een essentieel onderdeel in de evaluatie van de 

kwaliteit van de zorg. Feedback over  patiëntgerichte aspecten kan professionelen in de 

gezondheidszorg helpen bij het verschaffen van getailorde zorg of m.a.w. zorg op maat 

van de patiënt die beantwoordt aan de specifieke voorkeuren en noden van elke 

individuele PD-patiënt [57,58]. 
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Veel aspecten in de gezondheidszorg zoals respect voor de voorkeuren van de patiënt  

en de nood aan informatie zijn algemeen van toepassing op alle patiënten met een 

chronische aandoening [57]. 

 

5.5.2 Een multidisciplinaire benadering  

 

5.5.2.1 Nood aan een multidisciplinaire aanpak voor de behandeling van de ziekte van 

Parkinson 

De huidige therapeutische benadering van de PD is dikwijls ‘monodisciplinair’, m.a.w. 

er is slechts één medische discipline betrokken bij de zorg voor PD-patiënten. In de 

meeste gevallen is dit de specialist (neuroloog of geriater) die zich focust op het 

verminderen van de motorische symptomen en het verminderen van de ernst van de 

aandoening. Bij een monodisciplinaire benadering werken de disciplines elk 

afzonderlijk, zonder duidelijke communicatie. De behandeling van de ziekte van 

Parkinson is in de eerste plaats gebaseerd op de symptomatische behandeling met 

dopaminerge medicatie en dit is meestal effectief voor het verminderen van de klassieke 

motorische symptomen. Er zijn echter nadelen verbonden aan de huidige 

farmacotherapie bij PD. Ten eerste is zelfs Levodopa niet in staat om al de motorische 

symptomen voldoende te verlichten. Ten tweede reageren slechts een aantal niet-

motorische symptomen op dopaminerge medicatie. Sommige niet-motorische  

symptomen kunnen zelfs verslechten ten gevolge van de dopaminerge medicatie, 

namelijk orthostatische hypotensie of hallucinaties. Farmacotherapie en neurochirurgie 

alleen zijn onvoldoende om te tegemoet te komen aan het volledige arsenaal van 

symptomen bij PD [5]. 

 

Wegens de complexiteit van de ziekte is een multidisciplinaire aanpak wenselijk. Een 

multidisciplinaire benadering, die farmacologische en niet-farmacologische 

behandelingen combineert, lijkt dus noodzakelijk om optimale therapeutische 

doeltreffendheid te verkrijgen. Hierdoor zijn gespecialiseerde Parkinsoncentra begonnen 

met de implementatie van een geïntegreerd en multidisciplinair zorgprogramma binnen 

hun klinische praktijk. De vraag die men zich hierbij kan stellen is: wie zou deel moeten 

uitmaken van het multidisciplinair team? Tot op heden is er hierover nog geen 
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duidelijkheid en er bestaat er een aanzienlijke variatie in de samenstelling van het team 

tussen de verschillende behandelingscentra, afhankelijk van aspecten zoals 

beschikbaarheid van expertise en financiering [5,59]. Theoretisch gesproken zouden 

multidisciplinaire zorgteams voor PD-patiënten een brede waaier aan verschillende 

zorgverleners moeten bevatten, zoals medische specialisten (neuroloog, neurochirurg, 

psychiater, geriater, uroloog), gespecialiseerde parkinsonverpleegkundigen, 

logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. Bovendien kunnen diëtisten, 

maatschappelijk werkers, seksuologen en klinische neuropsychologen betrokken 

worden in het team. Belangrijke elementen van interprofessioneel teamwork zijn het 

samen opstellen van doelen en een gedeelde bijdrage bij het maken van beslissingen 

met betrekking tot de behandeling, effectieve communicatie en geschikte verwijzingen 

naar andere teamleden. Deze aspecten zouden allemaal moeten geïmplementeerd 

worden in de organisatie van multidisciplinaire zorg voor PD-patiënten. Professionelen 

in de gezondheidszorg zouden moeten werken volgens evidence-based richtlijnen, 

indien deze beschikbaar zijn. De doelen zouden niet enkel mogen gedefinieerd worden 

rond de ernst en de symptomen van de aandoening maar zouden ook mobiliteit, 

onafhankelijkheid en relaties moeten includeren. Het is belangrijk dat het 

behandelingsplan aan de individuele noden van elke patiënt voldoet [5,59-61].  

In het Parkinsoncentrum in Nijmegen (Nederland) worden de patiënten routinematig 

gevraagd hun eigen ‘top 5’ van hun klachten te bepalen. Aangezien deze ‘top 5’ wordt 

gemaakt voor het eigenlijke bezoek  aan het centrum, kan men de samenstelling van het 

team aanpassen volgens de unieke noden van elke patiënt. Deze patiëntgerichte aanpak 

verbetert de kwaliteit van de zorg, terwijl het de hoeveelheid overbodige aandacht voor 

zaken die minder relevant zijn voor patiënten, vermindert. Het behandelingsplan is 

onvolledig wanneer men de vertrouwelijke caregiver en familie van de patiënt niet 

betrekt [5]. 

De partner/caregiver speelt een cruciale rol in het bijstaan van de PD-patiënt. Door de 

caregiver beter in staat te stellen om om te gaan met de complexe situaties en meer 

vaardigheden aanleren in het steunen van de patiënt, kunnen zij ook baat hebben bij de 

behandeling.  Bovendien  richt  een optimale multidisciplinaire aanpak zich ook op de 

noden van de caregiver. Als de caregiver ‘begeeft’, kunnen patiënten hun 
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onafhankelijkheid verliezen en moeten ze toevlucht nemen in duurdere geassisteerde 

zorg [5]. 

 

5.5.2.2 Evidentie van multidisciplinaire zorg bij de ziekte van Parkinson 

Wetenschappelijke evidentie met betrekking tot de effectiviteit van multidisciplinaire 

zorg bij PD is beperkt. Er werden positieve effecten op gezondheid, invaliditeit, 

levenskwaliteit en welzijn vastgesteld in verschillende niet-gecontroleerde studies die 

een pretest-posttest design gebruikten. Slechts enkele studies gebruikten een 

gecontroleerd design om de effectiviteit van multidisciplinaire zorg bij PD te evalueren 

[5]. 

Van der Marck et al. (2009) stelden een verbetering vast voor patiënten  en hun 

caregivers onmiddellijk na het programma (gebruik van pretest-posttest design), maar 

deze verdween na 6 maanden follow-up [5].   

Een RCT van Guo et al. (2009) evalueerde het effect van groepseducatie in combinatie 

met persoonlijk herstel, aangeboden door een multidisciplinair team. Er werden 

positieve effecten gevonden voor de levenskwaliteit, activiteiten van het dagelijks leven 

(UPDRS-II) en motorische scores (UPDRS-III) op 8 weken na de interventie. In het 

algemeen werden sommige trends naar positieve effecten gevonden van geïntegreerde 

zorgprogramma’s bij chronische aandoeningen [61].  

Naast positieve effecten voor patiënten bevordert teamwork ook de procesuitkomsten en 

leidt het tot een hogere graad van werktevredenheid bij de teamleden [5]. 

 

5.5.2.3 Het concept ParkinsonNet 

Om multidisciplinaire behandeling voor PD-patiënten te optimaliseren, werd in 

Nederland het ParkinsonNet concept ontwikkeld. ParkinsonNet is een regionaal netwerk 

van een gekozen aantal gemotiveerde gezondheidswerkers  met specifieke 

deskundigheid in het behandelen van PD-patiënten [59,60,62]. 

Centraal bij het ParkinsonNet concept is ten eerste het verschaffen van zorg volgens 

evidence-based richtlijnen. Ten tweede is er een voortdurende opleiding en training van 

ParkinsonNet-zorgverleners. Ten derde wordt gezorgd voor een gestructureerde en 

preferente verwijzing door neurologen naar ParkinsonNet therapeuten. Ten vierde 

probeert men elke therapeut in staat te stellen een voldoende aantal patiënten aan te 
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trekken om deskundigheid te behouden en te verhogen. Tot slot staat ook optimale 

communicatie binnen het netwerk centraal door middel van Internet [59,60,62]. 

Inmiddels werden in Nederland meer dan 65 regionale ParkinsonNet-netwerken 

gevormd [62]. In Vlaanderen werd recent een gelijkaardig concept, Parkinson 

Zorgwijzer Vlaanderen, ontwikkeld maar dit staat nog volledig in zijn kinderschoenen. 

Een gerandomiseerde  studie van Munneke et al (2010) toonde aan dat de implementatie 

van ParkinsonNet-netwerken de doeltreffendheid van de zorgverlening verbetert in 

vergelijking met algemene zorg, met aanzienlijk minder kosten [63].De professionele 

contacten tussen zorgverleners die betrokken zijn in het ParkinsonNet kunnen de 

klinische  processen en uitkomsten op verschillende manieren beïnvloeden. In het 

bijzonder kunnen professionele contacten de competentie van zorgverleners met 

betrekking tot de behandeling van PD verbeteren. Hogere professionele competentie 

gaat gepaard met een betere klinische werking, snellere opname van aanbevolen 

interventies en betere uitkomsten voor de patiënten [59,60,62]. 

Verbondenheid tussen zorgverleners kan ook de coördinatie van patiëntenzorg  in de  

behandeling van PD beïnvloeden. Betere coördinatie kan gepaard gaan met toegenomen 

tevredenheid van de patiënt en verminderd gebruik van de gezondheidszorg, zoals 

minder hospitalisaties en minder spoedconsultaties [62]. 

 

5.5.2.4. Toekomstig onderzoek 

De evidentie voor een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak is nog beperkt. Er is 

duidelijk meer werk nodig om het algemene gevoel te staven dat multidisciplinaire zorg 

de kwaliteit van de zorg verbetert en leidt tot betere uitkomsten voor de  patiënt. 

 Het is ook nodig om te bepalen welke specifieke elementen deel zouden moeten 

uitmaken van de multidisciplinaire aanpak. Zelfs positieve bevindingen moeten 

afgewogen worden tegenover de ongetwijfeld hogere kosten die gepaard gaan met 

multidisciplinaire zorg. Hierbij dient men de vraag te stellen hoeveel de maatschappij 

wil besteden aan de levenskwaliteit van PD-patiënten en hun familie [5]. 
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5.5.3 Gezondheidsvoorlichting 

 

5.5.3.1  De rol van patiënteneducatie 

In tegenstelling tot acute aandoeningen, waarbij genezing het uiteindelijke doel is van 

de behandeling, is het doel van de behandeling van chronische ziektes zoals PD, het 

minimaliseren van de symptomen en het verbeteren van de HrQoL van de patiënt. Naast 

de medicamenteuze behandeling, speelt het geven van informatie en de vorming van 

een goede arts-patiënt relatie een belangrijke rol in het verzorgen van PD-patiënten. De 

verspreiding van medische informatie is een belangrijk onderdeel van patiënteneducatie 

in de dagelijkse klinische praktijk [64]. 

 

5.5.3.2  PEPP (Patient Education Program Parkinson) 

Zeven onderzoekscentra hebben een overkoepelend Europees consortium (EduPark 

Consortium) gevormd met als doel om educatie programma te ontwikkelen, gericht op 

PD-patiënten en hun partner: het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP). Sinds 

2006 wordt het PEPP in zeven Europese landen (Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, 

Finland, Engeland en Estland) aangeboden [65,68]. 

In een RCT van Campo et al.(2010) vond men een effect van het PEPP in de groep van 

de caregivers; de interventiegroep ervoer minder psychosociale problemen en minder 

nood aan hulp na deelname aan het educatieprogramma. De  controlegroep daarentegen 

ervoer meer psychosociale problemen en nood aan hulp. In de patiëntengroep werd een 

trend tot significantie gevonden voor de levenskwaliteit, waarbij betere resultaten 

werden vastgesteld  bij  de interventiegroep na het educatieprogramma [65].  

De klinische relevantie van de gevonden verbeteringen werd ondersteund door de 

positieve evaluaties van de deelnemers, bijvoorbeeld de zelfgerapporteerde verbetering 

van het omgaan met de ziekte bij meer dan 50% van de deelnemers. De verbeteringen in 

de gemoedstoestand,  gemeten aan de hand van een Visual Analogue Scale (VAS),  

wijzen erop dat de deelnemers zich beter voelen na het educatieprogramma.  

Alhoewel er verbeteringen in het psychosociale functioneren van de caregivers werden 

gevonden, vond men geen verandering in hun HrQoL. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou de keuze van het meetinstrument kunnen zijn, namelijk de EuroQoL-5D. 

De vijf dimensies, vervat in deze HrQoL-schaal, namelijk zelfzorg, ADL, pijn/ongemak  
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en angst/depressie zijn waarschijnlijk te beperkt en te algemeen. Hierdoor is dit 

meetinstrument waarschijnlijk niet gevoelig genoeg om rekening te houden met de 

specifieke problemen van de caregiver van de PD-patiënt, die behandeld wordt in het 

PEPP. Bij de patiënten werd een tegenovergesteld resultaat vastgesteld: HrQoL 

verbeterde maar de psychosociale problemen, gemeten met behulp van de BELA-P-k, 

verbeterden niet. In de studie van Macht et al. (2007) namen de psychosociale 

problemen af bij de volledige studiepopulatie (151 patiënten) na het educatieprogramma 

[18]. 

In de literatuur werden twee andere educatieprogramma’s voor PD-patiënten 

beschreven. Sunvisson et al. (2001) evalueerden een educatieprogramma voor PD-

patiënten met wekelijks een sessie van 2 uren gedurende 6 weken. Zij vonden ook 

significante verbeteringen van het psychosociaal functioneren en de HrQoL, die hier 

gemeten werd met behulp van de SF-36, in een niet-gecontroleerde studie met 43 

patiënten [66]. Deze resultaten kunnen echter niet gerepliceerd worden met de SF-12 in 

een volgende gecontroleerde, niet-gerandomiseerde studie van Lindskov et al. (2007) 

met 96 patiënten [67]. De SF-12 is een algemeen meetinstrument voor de 

levenskwaliteit en de verkorte versie van de SF-36 en is mogelijks niet gevoelig genoeg 

om de effecten van de interventie te detecteren. Ook sommige verschillen in de inhoud 

van de interventie zijn belangrijk. Ten eerste is het PEPP meer gestandardiseerd en het 

werd geëvalueerd naar zijn uitvoerbaarheid in een pilootstudie en werd dan beschreven 

in een handboek. Ten tweede is het PEPP één trainer aanwezig tijdens het volledige 

programma omdat het belangrijk is dat deelnemers zich vertrouwd voelen met de 

trainer, met het oog op de vertrouwelijke besprekingen in de groep. Tijdens de 

verschillende sessies van Lindskov et al. werden verschillende professionelen 

betrokken. Ten slotte kregen bij het PEPP  zowel de patiënt als de caregiver 

managementstrategieën aangeleerd, terwijl in de studie van Lindskov et al. de 

caregivers enkel ondersteuning van ‘collega’s’ kregen. Het is niet duidelijk of deze 

verschillen verantwoordelijk zijn voor de verschillen in de resultaten, maar het zijn 

belangrijke overwegingen voor toekomstig onderzoek [68]. 
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5.5.3.3  Groepseducatie in combinatie met een persoonlijk herstelprogramma  

In een gecontroleerde klinische studie van Guo et al. (2009) werd gedurende 8 weken  

aan 44 PD-patiënten een combinatie van groepseducatie en persoonlijk herstel gegeven 

door professionele hulpverleners. Het doel was PD-patiënten in staat te stellen om om te 

gaan met hun ziekte en te proberen een effectief en efficiënt programma te ontwikkelen 

dat zich focust op de verbetering van de HrQoL van PD-patiënten. Er werd aangetoond 

dat dit project positieve effecten heeft op de HrQoL van PD-patiënten op korte termijn. 

Na de interventie waren  beweging, welzijn en eigen-effectiviteit van de patiënten 

significant verbeterd [61]. 

 

5.5.4 Psychologische interventies voor de caregiver  

De rol van de caregiver is dikwijls van essentieel belang voor een PD-patiënt om een 

onafhankelijk leven te leiden en een redelijke levenskwaliteit te behouden. Zoals bij 

veel chronische aandoeningen, valt de last van het verzorgen van de patiënt vooral op 

schouders van de partner en de familie van de patiënt. Terwijl in een vroege stadium 

van de ziekte medicatie het mogelijk kan maken om functioneel onafhankelijk te zijn, 

resulteert progressie van de ziekte  nagenoeg altijd  in toegenomen afhankelijkheid van 

een caregiver. Naast fysieke symptomen kunnen de cognitieve symptomen, hoge 

niveaus van emotionele steun van de caregiver vereisen en kunnen verantwoordelijk 

zijn voor een significante hoeveelheid stress voor de partner/caregiver. 

De stress die  de partner/caregiver ervaart, kan op zijn beurt  impact hebben op de 

patiënt door  een invloed te hebben op zowel de  kwaliteit van de zorg  als op de relatie 

tussen de patiënt en de partner/caregiver.  

Psychologische  interventies kunnen de caregiver ondersteunen in hun rol en positieve 

effecten hebben op zowel caregiver als patiënt. Effectieve ondersteuning door middel 

van  psychosociale interventies werd aangetoond voor veel groepen van caregivers. Er 

is geen systematische evaluatie van onderzoek beschikbaar met betrekking tot 

ondersteuningsstrategieën voor caregivers [69]. 

 

Momenteel bestaat er weinig evidentie voor de verschillende therapeutische 

benaderingen, toegepast op caregivers van PD-patiënten. Sommige onderzochte 

interventies leken geïnspireerd te zijn door specifieke symptomen van PD, zoals spraak, 
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beweging of depressie, terwijl andere duidelijk niet specifiek voor de groep van de 

caregivers waren. Sommige opzettingen betrekken elementen van therapeutische 

benaderingen, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, steungroepen of een 

multidisciplinaire benadering. Veel van de geëvalueerde interventies die werden 

beschreven voor de PD-caregiver zijn echter uniek in hun benadering. Alhoewel  het 

belangrijk is dat interventies getailord zijn aan de specifieke noden van de caregiver, is 

het onduidelijk  of de interventies in het bestaande onderzoek  zijn afgeleid van 

specifieke ervaringen of van andere gebieden met indicaties voor veelbelovende 

resultaten [69]. 

 

Het is belangrijk om de verschillende de stadia in het verloop van de ziekte te 

onderscheiden. PD kan voorkomen bij relatief jonge mensen in verschillende stadia van 

hun leven en met verschillende eisen en levensstijlen. Anderzijds kan de aanvang van de 

ziekte zich ook op latere leeftijd voordoen. Dit heeft implicaties voor het omgaan met 

de ziekte en vertoont  verschillende uitdagingen voor zowel  patiënten als hun 

partner/caregiver. Waar mogelijk zouden de interventies, getailord aan de verschillende 

stadia van de ziekte of de verschillende effecten van de interventies, onderzocht moeten 

worden. De caregiver van een PD-patiënt recentelijk gediagnosticeerd met de ziekte 

heeft andere noden en zorgen dan de  caregiver van een patiënt in een vergevorderd 

stadium van de ziekte [69] . 

Interventies zoals informatie en ondersteuning zullen niet welkom zijn en kunnen zelfs 

overweldigend zijn voor caregivers van recentelijk gediagnostiseerde patiënten. 

Ervaringen met dergelijke interventies kunnen verschillen tussen individuen. Verder 

onderzoek zou zich moeten focussen op factoren van zowel patiënt als caregiver, die de 

waarschijnlijkheid op succes van een bepaalde interventie kunnen voorspellen. Ten 

slotte is er geen volledige economische evaluatie beschikbaar van een psychosociale 

interventie voor niet-professionele caregivers van patiënten met PD. Om de juiste 

beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot het optimale gebruik van de beperkte 

middelen in de gezondheidszorg, is het nodig om economische evaluaties in rekening te 

brengen, zowel gezondheidsuitkomsten als kosten gerelateerd aan alternatieve 

interventies. Daarom zouden onderzoekers de effectiviteit en kosteneffectiviteit van 

alternatieve interventies samen moeten evalueren. De dataverzameling met betrekking 
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tot het gebruik van middelen in de gezondheidszorg nodig voor elke alternatieve 

psychosociale interventie die gericht is op caregivers, zou een belangrijke aanvulling 

zijn aan de beschikbare evidentie. Dit zou evaluaties van de kosteneffectiviteit mogelijk 

kunnen maken en zo de interventies kunnen identificeren waarvan de baten opwegen 

tegen de kosten [69]. 

 

In wat volgt wordt een experimentele studie beschreven met betrekking tot de 

verminderde levenskwaliteit van zowel de patiënt als de partner. Dit resulteert in de 

nood aan gezondheidsbevorderende interventies in de behandeling van PD. 
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II.METHODOLOGIE  

 

Voor deze monocentrische studie werd bij vijftig ambulante PD-patiënten en hun 

partner een vragenlijst afgenomen op de dienst Neurologie van het Universitair 

Ziekenhuis in Gent. Een voorwaarde om deel te nemen was dat de partner tevens ook de 

vertrouwelijke (primaire) caregiver van de patiënt is. De vragenlijst bestond uit drie 

onderdelen: (1) een algemeen deel waarbij geslacht, leeftijd, leeftijd van diagnose, 

burgerlijke stand en professionele status bevraagd werd; (2) de huidige levenskwaliteit,  

zowel van zichzelf als de inschatting van de huidige levenskwaliteit van de partner en 

(3) de vroegere levenskwaliteit (vóór de ziekte van Parkinson), zowel van zichzelf als 

de inschatting van de vroegere levenskwaliteit van de partner. Deel 2 en deel 3 van de 

vragenlijst werden bevraagd aan de hand van een Visual Analogue Scale. Er werd 

gekozen voor dit meetinstrument omwille van twee redenen: enerzijds maakt deze 

algemene HrQoL-schaal vergelijking mogelijk met een gezonde populatie, in dit geval 

de partner, en anderzijds is dit een heel eenvoudige manier om de HrQoL te bepalen bij 

PD-patiënten. Voor de meeste PD-patiënten in een gevorderd stadium is schrijven quasi 

onmogelijk en is er meestal ook een cognitieve achteruitgang. Bijgevolg dient gezocht 

te worden naar het meest eenvoudige meetinstrument, in dit geval de Visual Analogue 

Scale. Naast een vragenlijst voor zowel de patiënt als de partner werd door de 

studiecoördinator UPDRS (deel I) en de Schwab and England score bepaald.  

Het doel van deze studie is (1) een idee krijgen van de HrQoL van patiënten met PD, 

zowel de huidige levenskwaliteit als de levenskwaliteit vóór de ziekte; (2) een overzicht 

krijgen van de levenskwaliteit van de partner van de PD-patiënt, zowel de huidige als de 

vroegere levenskwaliteit en (3) een idee krijgen van hoe patiënt en partner elkaars 

levenskwaliteit inschatten, zowel vroeger als nu. 

Bovendien werd gekeken naar de invloed van de huidige leeftijd, de leeftijd bij aanvang 

en de duur van de aandoening.  

Ten slotte werd ook nagegaan of de Schwab and England score en UPDRS (deel I) een 

impact hebben op de HrQoL van de patiënt.  

Deel I van de UPDRS bestaat uit vier items, namelijk intellectuele achteruitgang, 

geheugenstoornis (tengevolge van dementie of medicatie-intoxicatie), depressie en 

motivatie/initiatief.  Elk item krijgt een score tussen 0 (= niet aanwezig) en 4 (= zeer 
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ernstig) en nadien wordt de som gemaakt. Bij deze studie werd nagegaan of er een 

verband bestaat tussen een verminderde (huidige) levenskwaliteit en een verhoogde 

subscore van UPDRS (deel I). 
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III. RESULTATEN  

 

1. Inschatting van de levenskwaliteit 

 

Er werden negen correlaties uitgevoerd en negen gepaarde T-toetsen. 

Drie van de negen correlaties die werden uitgevoerd zijn statistisch significant en één 

correlatie vertoont een trend tot significantie. De overige vijf correlaties die werden 

uitgevoerd zijn statistisch niet-significant. 

Drie van de negen gepaarde T-toetsen die werden uitgevoerd zijn statistisch significant 

en drie T-toetsen vertonen een trend tot significantie. De overige drie T-toetsen zijn 

statistisch niet-significant. 

 

1.1 Correlaties  

 

1.1.1 Statistisch significante correlaties 

1) PDdoorPD & PDdoorpartn (p=0.001; correlatiecoëfficiënt=0.469) 

2) partndoorpartn & partndoorPD (p=0.001; correlatiecoëfficiënt=0.462) 

3) PDdoorPD & partndoorpartn (p=0.005; correlatiecoëfficiënt=0.395) 

 

1) Er is een significant positief verband tussen de levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door de partner.  

2) Er is  een significant positief verband tussen de levenskwaliteit van de partner, 

ingeschat door zichzelf en de levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de patiënt. 

3) Er is een significant positief verband tussen de levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door de zichzelf en de levenskwaliteit van de partner, ingeschat door zichzelf. 

 

1.1.2  Trend tot significantie 

vrpartndoorpartn & vrpartndoorPD (p=0.022; correlatiecoëfficiënt=0.324) 

 

Er is een significant positief verband  tussen de vroegere levenskwaliteit van de partner 

ingeschat door zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de partner ingeschat door de 

patiënt. 
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1.1.3 Statistisch niet-significante correlaties 

1) vrPDdoorPD & vrPDdoorpartn (p=0.847; correlatiecoëfficiënt=-0.028) 

2) PDdoorPD & vrPDdoorPD(p=0.167; correlatiecoëfficiënt=0.199) 

3) partndoorpartn & vrpartndoorpartn (p=0.723; correlatiecoëfficiënt=0.051) 

4) vrPDdoorPD & vrpartndoorpartn (p=0.880; correlatiecoëfficiënt=-0.022) 

5) vrPDdoorpartn & vrpartndoorPD (p=0.361; correlatiecoëfficiënt=0.132) 

 

1) Er bestaat geen significant verband tussen de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door de 

partner. 

 

2) Er bestaat geen significant verband tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door 

zichzelf. 

 

3) Er bestaat geen significant verband tussen de huidige levenskwaliteit van de partner, 

ingeschat door zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door 

zichzelf. 

 

4) Er bestaat geen significant verband tussen de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door 

zichzelf. 

 

5) Er bestaat geen significant verband tussen de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door partner en de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de 

patiënt. 

 

1.2 Gepaarde T-toetsen 

 

1.2.1 Statistisch significante verschillen 

1) PDdoorPD – vrPDdoorPD (p<0.001) 

2) partndoorpartn – vrpartndoorpartn (p<0.001) 
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3) PDdoorPD – partndoorpartn (p=0.002) 

 

1) Er is een significant verschil tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door 

zichzelf. De gemiddelde levenskwaliteit van de patiënt vóór de ziekte, ingeschat door 

zichzelf bedraagt 82,58%, daar waar de gemiddelde huidige levenskwaliteit slechts 

60,18% bedraagt.  

 

2) Er is een significant verschil tussen de huidige levenskwaliteit van de partner, 

ingeschat door zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door 

zichzelf.  

De gemiddelde levenskwaliteit van de partner vóór de ziekte, ingeschat door zichzelf 

bedraagt 87,25%, daar waar de gemiddelde huidige levenskwaliteit van de partner 

slechts 69,69% bedraagt.  

 

3) Er is een significant verschil tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de huidige levenskwaliteit van de partner, ingeschat door 

zichzelf. De gemiddelde huidige levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door zichzelf 

bedraagt 60,18%, daar waar de gemiddelde huidige levenskwaliteit van de partner, 

ingeschat door de partner 69,685% bedraagt.  

 

1.2.2 Trend tot significantie 

1) vrPDdoorPD – vrPDdoorpartn (p=0.097) 

2) vrpartndoorpartn – vrpartndoorPD (p=0.053) 

3) vrPDdoorPD – vrpartndoorpartn (p=0.056) 

 

1) Het verschil tussen de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door 

zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door de  partner 

vertoont een trend tot significantie. De gemiddelde vroegere levenskwaliteit van de 

patiënt, ingeschat door zichzelf bedraagt 82,58%, daar waar de gemiddelde vroegere 

levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door de partner 86,76% bedraagt. 
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2) Het verschil tussen de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door 

zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de patiënt 

vertoont een trend tot significantie. De gemiddelde vroegere levenskwaliteit van de 

partner ingeschat door zichzelf  bedraagt 87,25%, daar waar de gemiddelde vroegere 

levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de patiënt 83,08% bedraagt. 

 

3)  Het verschil tussen de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door  

zichzelf en de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door zichzelf vertoont 

een trend tot significantie. De gemiddelde vroegere levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf bedraagt 82,58%, daar waar de gemiddelde vroegere 

levenskwaliteit van de partner, ingeschat door zichzelf  87,25% bedraagt.  

 

1.2.3 Statistisch niet-significante verschillen 

1) PDdoorPD – PDdoorpartn (p=0.171) 

2) partndoorpartn – partndoorPD (p=0.689) 

3) vrPDdoorpartn – vrpartndoorPD (p=0.128) 

 

1) Er bestaat geen significant verschil tussen de levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door de partner. 

 

2) Er bestaat geen significant verschil tussen de levenskwaliteit van de partner, 

ingeschat door zichzelf en de levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de patiënt. 

 

3) Er bestaat geen significant verschil tussen de vroegere levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door de partner en de vroegere levenskwaliteit van de partner, ingeschat door 

de patiënt. 

 

2. Invloed van  leeftijd: de huidige leeftijd en de leeftijd bij aanvang van de ziekte 

 

Er werden vier correlaties uitgevoerd waarvan één statistisch significant is, één een 

trend tot significantie vertoont en de overige twee statistisch niet-significant zijn 

 



   
 

44 

2.1 Correlaties 

 

2.1.1 Statistisch significante correlaties 

PDdoorPD & age (p=0.005; correlatiecoëfficiënt= -0.389) 

 

Er bestaat een significant negatief verband tussen de huidige levenskwaliteit van de 

patiënt, ingeschat door zichzelf en zijn/haar huidige leeftijd. Dit betekent dat hoe ouder 

de patiënt is, hoe lager hij/zij de eigen levenskwaliteit inschat. 

 

2.1.2 Trend tot significantie 

PDdoorPD & onset age (p= 0.072, correlatiecoëfficiënt= -0.257) 

 

Het negatief verband tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door 

zichzelf en de leeftijd van de patiënt bij aanvang van de ziekte vertoont een trend tot 

significantie. Dit betekent dat hoe ouder de patiënt was bij aanvang van de ziekte, hoe 

lager hij/zij de eigen levenskwaliteit inschat. 

 

2.1.3 Statistisch niet-significante correlaties 

1) PDdoorpartn & age (p=0.187; correlatiecoëfficiënt= - 0.190 ) 

2) PDdoorpartn & onset age (p=0.970; correlatiecoëfficiënt= -0.006) 

 

1) Er is geen statistisch significant verband tussen de huidige levenskwaliteit van de 

patiënt, ingeschat door de partner en de huidige leeftijd van de patiënt. 

 

2) Er is geen statistisch significant verschil tussen de huidige levenskwaliteit van de 

patiënt, ingeschat door de partner en de leeftijd van de patiënt bij aanvang van de ziekte. 

 

3. Invloed van de duur van de aandoening 

 

Er werden vier correlaties uitgevoerd waarvan één statistisch significant is, één een 

trend tot significantie vertoont en de overige twee statistisch niet-significant zijn 
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3.1 Correlaties 

 

3.1.1 Statistisch significante correlatie 

PDdoorpartn & Duur (p= 0.035; correlatiecoëfficiënt= -0.298) 

   

Er is een significant negatief verband tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door de partner en de duur van de ziekte. Dit betekent hoe langer de patiënt de 

ziekte heeft, hoe lager de partner de levenskwaliteit van de patiënt inschat. 

 

3.1.2 Trend tot significantie 

Partndoorpartn & Duur (p=0.078; correlatiecoëfficiënt= -0.252) 

 

Het negatief verband tussen de huidige levenskwaliteit van de partner, ingeschat door 

zichzelf en de duur van de ziekte en vertoont een trend tot significantie. Dit betekent 

hoe langer de patiënt de ziekte heeft, hoe lager de partner zijn/haar eigen levenskwaliteit  

inschat. 

 

3.1.3 Statistisch niet-significante correlaties 

1) PDdoorPD & Duur (p=0,239; correlatiecoëfficiënt= -0.170) 

2) partndoorPD & Duur (p=0,152; correlatiecoëfficiënt= -0.206) 

 

1) Er bestaat geen significant verband tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de duur van de ziekte. 

 

2) Er bestaat geen significant verband tussen de huidige levenskwaliteit van de partner, 

ingeschat door de patiënt en van de duur van de ziekte. 

 

4. Invloed van de Schwab & England score (SE) 

 

Er werden vier correlaties uitgevoerd en deze waren alle vier statistisch significant. 
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4.1 Correlaties 

1) SE & partndoorPD (p=0.002 ; correlatiecoëfficiënt=0.433) 

2) SE & partndoorpartn (p=0.000 ; correlatiecoëfficiënt=1) 

3) SE & PDdoorpartn (p=0.000 ; correlatiecoëfficiënt=0.597) 

4) SE & PDdoorPD (p=0.001 ; correlatiecoëfficiënt=0,458) 

 

1) Er bestaat een significant positief verband tussen de Schwab and England score en de 

huidige levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de patiënt. 

 

2) Er bestaat een significant positief verband tussen de Schwab and England score en de 

huidige levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de partner zelf. 

 

3) Er bestaat een significant positief verband tussen de Schwab and England score en de 

huidige levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door de partner. 

 

4) Er bestaat een significant positief verband tussen de Schwab and England score en de 

huidige levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door de patiënt zelf. 

 

5. Invloed van UPDRS (deel I) 

Er werden vier correlaties uitgevoerd die allemaal statistisch significant zijn. 

 

5.1 Correlaties 

1) UPDRS (deel I) & PDdoorPD (p=0.001 ; correlatiecoëfficiënt= -0,467) 

2) UPDRS (deel I) & PDdoorPartn (p<0.001 ; correlatiecoëfficiënt= -0.517) 

3) UPDRS (deel I) & PartndoorPartn (p<0.001 ; correlatiecoëfficiënt= -0.577) 

4) UPDRS (deel I) & PartndoorPD (p=0.001 ; correlatiecoëfficiënt= -0,457) 

 

1) Er is een significant negatief verband tussen UPDRS (deel I)  en de levenskwaliteit 

van de patiënt, ingeschat door zichzelf. Dit betekent dat hoe hoger de somscore van 

UPDRS (deel I) is, hoe lager de patiënt zijn/haar eigen levenskwaliteit inschat. 
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2) Er is een significant negatief verband tussen UPDRS (deel I) en de levenskwaliteit 

van de patiënt, ingeschat door de partner. Dit betekent dat hoe hoger de somscore van 

UPDRS (deel I) is, hoe lager de partner de levenskwaliteit van de patiënt inschat. 

 

3) Er is een significant negatief verband tussen UPDRS (deel I) en de levenskwaliteit 

van de partner, ingeschat door zichzelf. Dit betekent dat hoe hoger de somscore van 

UPDRS (deel I) is, hoe lager de partner zijn/haar eigen levenskwaliteit inschat. 

 

4) Er is een significant negatief verband tussen UPDRS (deel I) en levenskwaliteit van 

de partner, ingeschat door de patiënt. Dit betekent dat hoe hoger de somscore van 

UPDRS (deel I) is, hoe lager de patiënt de levenskwaliteit van de partner inschat. 
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IV. DISCUSSIE 

 

Een eerste vaststelling is dat zowel de levenskwaliteit van een patiënt met PD als de 

levenskwaliteit van de partner sterk verminderd zijn ten opzichte van vroeger, vóór de 

ziekte. Dit bevestigt de bevindingen die in de literatuur terug te vinden zijn.  

 

Resultaten over hoe patiënt en partner elkaars levenskwaliteit inschatten, zowel de 

huidige als de vroegere levenskwaliteit, werden nooit eerder beschreven in de literatuur 

en dit was een belangrijke doelstelling van deze studie. De resultaten van deze studie 

tonen aan dat hoe lager de huidige levenskwaliteit van de patiënt is (ingeschat door 

zichzelf), hoe lager ook de partner de huidige levenskwaliteit van de patiënt  inschat. Op 

een gelijkaardige manier resulteert zowel een verminderde huidige en vroegere 

levenskwaliteit van de partner (ingeschat door zichzelf) in een lagere inschatting van de 

huidige en vroegere levenskwaliteit van de partner door de patiënt. Bovendien bestaat er 

een significant positief verband tussen de levenskwaliteit van de patiënt, ingeschat door 

zichzelf en de levenskwaliteit van de partner, ingeschat door zichzelf. 

 

Een chronische ziekte zoals PD weegt sowieso op de relatie tussen twee mensen. De 

partner speelt een essentiële rol bij de behandeling van een PD-patiënt maar moet ook 

zijn/haar eigen leven kunnen leiden. De hoofdvraag die gesteld werd bij deze studie is 

in hoeverre patiënt en partner elkaars levenskwaliteit kunnen inschatten. Ten eerste 

tonen de resultaten van deze studie aan dat de partner de vroegere levenskwaliteit van 

de patiënt hoger inschat dan de patiënt zelf. Een tweede vaststelling is dat de patiënt de 

vroegere levenskwaliteit van de partner, net zoals zijn eigen levenskwaliteit, lager 

inschat dan de partner zelf. Ten derde schat de partner de vroegere levenskwaliteit van 

de patiënt hoger in dan dat de patiënt de vroegere levenskwaliteit van de partner inschat.  

Bovenstaande bevindingen tonen aan dat de perceptie van de patiënt met betrekking tot 

de levenskwaliteit vóór de ziekte ook lager is, hoewel de patiënt dan normaliter nog 

gezond was. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de huidige 

depressieve gedachten die de PD-patiënt heeft ook een negatieve impact hebben op de 

perceptie van de vroegere levenskwaliteit van zowel zichzelf als van hun partner 

doordat ze nu (met de ziekte) een mening moeten geven over de levenskwaliteit van 
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vroeger (vóór de ziekte). De literatuur in verband met determinanten van een 

verminderde levenskwaliteit bij PD kan deze hypothese staven, daar depressie de meest 

voorkomende determinant is van een verminderde HrQoL bij PD-patiënten. 

Echter, een andere interessante vaststelling is dat zowel de patiënt als de partner elkaars 

huidige levenkwaliteit relatief goed kunnen inschatten, wat wellicht hun relatie enkel 

ten goede kan komen.  

 

Naast een inschatting van de levenskwaliteit van zowel de patiënt als de partner en de 

inschatting bij elkaar, trachtte deze studie de impact van een aantal factoren op de 

levenskwaliteit na te gaan, namelijk leeftijd van de patiënt, leeftijd bij aanvang van de 

ziekte, duur van de ziekte, UPDRS (deel I) en Schwab and England score. 

 

Leeftijd 

Er bestaat een negatief verband tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt 

(ingeschat door zichzelf) en zijn/haar leeftijd, met andere woorden hoe ouder de patiënt 

is, hoe lager hij/zij de eigen levenskwaliteit inschat. Deze bevinding is tegengesteld aan 

wat een aantal auteurs tot nu toe gepubliceerd hebben. Jongere patiënten moeten soms 

meer opgeven zoals bijvoorbeeld professionele activiteiten, een actief sociaal leven, een 

gezin,…en hierdoor zou men kunnen verwachten dat ze hun eigen levenskwaliteit lager 

gaat inschatten. 

Anderzijds tonen een aantal andere studies aan dat leeftijd van de patiënt geen 

significante determinant is van een verminderde HrQoL bij PD-patiënten. 

Bovendien tonen de resultaten van deze studie aan dat de inschatting van de huidige 

levenskwaliteit van de patiënt door de partner onafhankelijk is van de leeftijd van de 

patiënt. 

 

Leeftijd bij aanvang van de ziekte 

Hoe ouder de patiënt was bij aanvang van de ziekte, hoe lager hij/zij de eigen 

levenskwaliteit inschat. Ook hierover zijn in de literatuur tegenstrijdige resultaten te 

vinden. 
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Anderzijds tonen de reslutaten van deze studie aan dat de huidige levenskwaliteit van de 

patiënt, ingeschat door de partner niet afhankelijk is van de leeftijd van de patiënt bij 

aanvang van de ziekte 

 

Duur van de ziekte 

Er is geen significant verband tussen de huidige levenskwaliteit van de patiënt, 

ingeschat door zichzelf en de duur van de ziekte. Dit is tegenstrijdig met wat in de 

literatuur te vinden is. Zoals te zien is in tabel 2 wordt de duur van de ziekte vaak als 

determinant van een verminderde HrQoL  beschouwd. 

Echter, hoe langer dat de patiënt de ziekte van Parkinson heeft, hoe lager de partner 

zowel de eigen levenskwaliteit als de levenskwaliteit van de patiënt inschat. De duur 

van de ziekte is in verschillende studies reeds beschreven als determinant van een 

verminderde levenskwaliteit van zowel patiënt als partner maar er werd nooit gekeken 

naar de impact van de duur van de ziekte op de perceptie van de levenskwaliteit van de 

andere. Anderzijds is de huidige levenskwaliteit van de partner, ingeschat door de 

patiënt niet afhankelijk van de duur van de ziekte. 

 

Schwab and England score 

De Schwab and England score heeft duidelijk een negatieve invloed op zowel de 

levenkwaliteit van de patiënt en de partner als op de inschatting van de levenskwaliteit 

van de andere. Dit bevestigt de bevindingen uit de literatuur, namelijk dat de Schwab 

and England score een significante determinant is van een verminderde levenskwaliteit 

 

UPDRS (deel I) 

UPDRS (deel I ) heeft duidelijk een negatieve invloed op enerzijds de levenskwaliteit 

van de patiënt en de partner en anderzijds op de inschatting van de levenskwaliteit van 

de andere.  

Deel I van de UPDRS evalueert intellectuele achteruitgang, geheugenstoornis, depressie 

en motivatie/initiatief. In de literatuur wordt depressie als één van de belangrijkste 

determinanten van een verminderde HrQoL van PD-patiënten beschouwd.   
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Deze studie heeft ook een aantal beperkingen waar rekening dient mee te worden 

gehouden bij de interpretatie van de resultaten. 

Vooreerst is de meetschaal, namelijk de Visual Analogue Scale niet sensitief genoeg. De 

resultaten zouden meer betrouwbaar zijn indien gebruik werd gemaakt van de volledige 

Euro-QoL (EQ-5D) en niet enkel een onderdeel ervan [70]. 

Ten tweede werd geen rekening gehouden met comorbidieiten bij de patiënt of 

mogelijke aandoeningen van de partner, zowel vroeger als nu. Dit kan een vertekend 

beeld geven van de levenskwaliteit. 

Een derde beperking zou mogelijks kunnen zijn dat de vroegere levenskwaliteit nu 

wordt beoordeeld en dat er geen resultaten beschikbaar zijn over hoe ze vroeger hun 

eigen levenskwaliteit en de levenskwaliteit van de andere hebben ingeschat. 

Tot slot zal een grotere sample size (>50) ook meer betrouwbare resultaten opleveren. 

 

Gezien de nood aan patiënteneducatie en aan een multidisciplinaire aanpak van de 

ziekte, zou een mogelijk idee voor de toekomst kunnen zijn om deze studie opnieuw 

uitvoeren met een pre-post design en op die manier te kijken in hoeverre een 

patiënteneducatieprogramma en een multidisciplinair team voor PD-patiënten bijdragen 

tot bevordering van de levenskwaliteit van zowel de patiënt als de partner. Helaas zijn 

dergelijke gezondheidsbevorderende interventies in België nog onvoldoende ontwikkeld 

en is er dus nog heel wat werk aan de winkel. 
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V. CONCLUSIE 

 

De ziekte van Parkinson (PD) is een chronische, progressieve neurodegeneratieve 

aandoening die naast een aantal typische motorische symptomen ook een aantal niet-

motorische symptomen teweeg brengt. Dit resulteert in een negatieve impact op de 

gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (HrQoL) en de niet-motorische symptomen 

hebben in het algemeen een grotere impact op de HrQoL dan de motorische 

symptomen. Bovendien reageren de niet-motorische symptomen minder goed op 

medicatie en kunnen ze soms optreden als bijwerkingen van de medicamenteuze 

behandeling. Depressie wordt beschouwd als de meest voorkomende determinant van 

een verminderde HrQoL bij PD. Niet alleen de HrQoL van de patiënt is verminderd, 

maar PD heeft duidelijk ook een negatieve impact op de levenskwaliteit van de partner. 

Naast een aantal algemene HrQoL-meetinstrumenten zijn er ook meetinstrumenten 

beschikbaar die specifiek bedoeld zijn om de HrQoL bij PD te meten. De 

hoofddoelstelling van deze studie was om na te gaan in hoeverre patiënt en partner 

elkaars levenskwaliteit goed kunnen inschatten. Tot op heden werd dit nooit eerder 

onderzocht. De resultaten van deze studie tonen aan dat patiënt en partner elkaars 

levenskwaliteit relatief goed kunnen inschatten. Echter, de patiënt schat de vroegere 

levenskwaliteit van zichzelf en van de partner ook lager in dan de partner, ondanks het 

feit dat de patiënt vóór de ziekte normaliter nog gezond was. De huidige leeftijd van de 

patiënt en de leeftijd bij aanvang van de ziekte correleren negatief met de HrQoL. Dit is 

tegenstrijdig met de bevindingen van een aantal andere auteurs. De duur van de 

aandoening, de Schwab and England score en UPDRS (deel I) correleren positief met 

de levenskwaliteit van zowel de patiënt als de partner en dit bevestigt wat tot op heden  

in de literatuur te vinden is.  

De medicamenteuze behandeling is vaak onvoldoende om tegemoet te komen aan het 

volledige arsenaal van symptomen bij PD. Bijgevolg dient de nadruk gelegd te worden 

op getailorde zorg die beantwoordt aan de individuele noden en voorkeuren van elke 

patiënt. Een multidisciplinaire benadering lijkt nodig om optimale therapeutische 

doeltreffendheid te verkrijgen en bijgevolg de levenskwaliteit van de patiënt en de 

partner te verbeteren. Centraal bij interdisciplinaire samenwerking zijn het samen 

opstellen van doelen, een gedeelde bijdrage bij het maken van beslissingen met 
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betrekking tot de behandeling, effectieve communicatie en geschikte verwijzingen naar 

de andere teamleden. Om multidisciplinaire zorg te optimaliseren werd in Nederland het 

ParkinsonNet concept ontwikkeld, een gelijkaardig concept in Vlaanderen (Parkinson 

Zorgwijzer Vlaanderen) staat nog in zijn kinderschoenen. 

 

Een ander belangrijk aspect dat bijdraagt tot het bevorderen van de levenskwaliteit is 

patiënteneducatie. Hierbij is het belangrijk om de verschillende stadia in het verloop van 

de ziekte te onderscheiden. PD-patiënten en hun partner kunnen actief betrokken 

worden bij het nemen van beslissingen als ze op het juiste moment over de juiste 

informatie beschikken. In Europa wordt sinds 2006 op verschillende plaatsen het PEPP 

(Patiënt Educatie Programma Parkinson) aangeboden. Dit educatieprogramma is gericht 

op PD-patiënten en hun partner.  

Zowel op het vlak van het ParkinsonNet concept als op het vlak van patiënteneducatie 

staat Nederland al een stuk verder dan België. De recente ontwikkeling van Parkinson 

Zorgwijzer Vlaanderen is alvast een goede stap in de juiste richting. De ontwikkeling 

van een educatieprogramma voor PD-patiënten en hun partner in België vereist nog 

extra inspanning en misschien zou het niet slecht zijn om hiervoor wat inspiratie op te 

doen bij ons buurland. 
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