


OVERZICHT 

1. Ziektebehandeling 

 

2. Symptoombehandeling 

 

3. Gevaar van medicijnen 

 

4. Ondersteuning 



1. ZIEKTEBEHANDELING 
 

 

 Er is geen behandeling die de  

 ziekte kan genezen of vertragen. 
 



MEDICATIE 

Die klachten behandelen die de meeste lijdensdruk geven 

 

Probeer medicatie te stoppen die klachten kunnen geven of 
verergeren 

 
 



2. SYMPTOOMBEHANDELING 

• Motore klachten 

• Cognitieve klachten 

• Hallucinaties en wanen 

• Stemming 

• Slaap 

• Autonome klachten: plassen, ontlasting, 
duizeligheid 



MOTORE KLACHTEN 

 Dopamineprecursor ( de parkinsonmedicijnen) 

 

 Werking: tekort van dopamine in de hersenen aanvullen om de stijfheid 
te verminderen 

 

 Voorbeelden: sinemet, madopar 

 

 Bijwerkingen: hallucinaties, wanen, overbeweeglijkheid 



COGNITIEVE KLACHTEN 

 Choline-esteraseremmers 

 

 Werking: remming afbraak acetylcholine (=boodschapperstof in de 
hersenen) waardoor betere signaaloverdracht tussen hersencellen 

 

 Voorbeelden: rivastigmine (=exelon), galantamine (=reminyl), donepezil 

 

 Bijwerkingen: misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid, vallen, 
hoofdpijn 



HALLUCINATIES EN WANEN 

1. Choline-esteraseremmers 

 

 

2. Antipsychotica: alleen clozapine 

 

 Werking: blokkade dopamine en serotonine receptoren 

 

 Bijwerkingen clozapine: parkinsonisme, slaperigheid, duizeligheid. 

 Tekort aan wittebloedcellen met als gevaar infectie: frequent 
bloedcontrole  



STEMMING 

SSRIs: selectieve serotonine heropname remmer 

Voorbeelden: citalopram, sertraline 

 

SNRIs: niet-selectieve serotonine heropname remmer 

Voorbeelden: venlafaxine, mirtazapine 

 

Werking: remmen van heropname serotinine waardoor er meer 
beschikbaar is voor signaaloverdracht tussen hersencellen 

 

Bijwerkingen: droge mind, slaperigheid, hoofdpijn 



SLAAP: REM-slaapgedragsstoornissen 

1. Benzodiazepinen: clonazepam 

 

Werking: remt de ontlading van zenuwcellen, dus minder      
signaaloverdracht 

 

Bijwerkingen: slaperigheid, duizeligheid, verwardheid 

 

2. Melatonine ( een lichaamseigen stof) 

 

Bijwerkingen: irritatie, slapeloosheid, rusteloosheid 



AUTONOME KLACHTEN 

1. Duizeligheid bij opstaan: eerst gaan zitten, alvorens te staan, 
voldoende drinken. Geen medicamenteuze behandeling 

 

2. Problemen met plassen: geen medicamenteuze behandeling 

 

3. Obstipatie: voldoende drinken, veel vezels eten, proberen te bewegen. 
Zo nodig laxantia 



3. GEVAAR VAN MEDICIJNEN 

• De zogenaamde klassieke antipsychotica mogen NOOIT worden 
gebruikt 

 

• Werking: blokkeren dopamine receptoren in de hersenen 

 

• Voorbeeld: haldol 

 

• Risico’s: toename op stijfheid, verlaagd bewustzijn met soms overlijden 
tot gevolg 

 

• Terughoudendheid met nieuwere antipsychotica 



4. ONDERSTEUNENDE BEHANDELING 

• Het nut van een niet medicamenteuze behandeling is niet goed 
onderzocht. 

 

• Fysiotherapie mogelijk effect 

 

• Diëtist 

 

• Aandacht voor goed slaapritme, duidelijke structuur in het dagelijks 
leven 

 

• Casemanager 

 


	Dianummer 1
	OVERZICHT
	1. ZIEKTEBEHANDELING
	MEDICATIE
	2. SYMPTOOMBEHANDELING
	MOTORE KLACHTEN
	COGNITIEVE KLACHTEN
	HALLUCINATIES EN WANEN
	STEMMING
	SLAAP: REM-slaapgedragsstoornissen
	AUTONOME KLACHTEN
	3. GEVAAR VAN MEDICIJNEN
	4. ONDERSTEUNENDE BEHANDELING

