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Opzet Masterclass 13.30 – 15.00 uur

Achtergrond: 

de patiënt met psychische en somatische aandoeningen, 

medicatie, interactie en bijwerkingen

Casuïstiek:

2 casussen oefenen

Nabespreking en afronding:

Best practice/eigen voorbeelden

Tools voor medicatiereview/interactie/bijwerkingen 



Introductie

Heshu 

Roberto



Bewegingstest

• Patiënt



Bewegingstest - casus – patiënt 26 jaar

• Haloperidol 

• Lithium 

• Venlafaxine 

• Insulin

Psycho-affectieve stoornis, diabetes mellitus



Achtergrond

De psychiatrische patiënt: psychiatrische en somatische 

aandoeningen, medicatie, interactie en bijwerkingen



Psychiatry vs. Somatic

• Psychiatric patients use also somatic medication:

– Prevalence in 2006 – 2010: 67.5-76.9%



Waarom somatische medicatie?

Gebruik van somatische medicatie en toename kan 
voorkomen door:

• Hoge prevalentie van somatische aandoeningen en 
symptomen

• Bijwerkingen van medicijnen die aangrijpen op 
centrale zenuwstelsel

• Meer aandacht voor fysieke status

• Gemiddelde leeftijd is gestegen

• Associatie tussen psychiatrische aandoeningen en 
medisch onverklaarbare fysieke symptomen 
(medically unexplained physical symptoms, MUPS)



Polyfarmacie

• Combinaties van psychiatrische en somatische 
medicaties kan leiden tot:

– Bijwerkingen, 

– Medicatie-ziekte of 

– Mediatie-medicatie interacties. 

• Management belangrijk voor effectiviteit en/of 
veiligheid van therapie. 

• Meest belangrijke medicatie-gerelateerde 
risicofactor voor medicatie gerelateerde 
ziekenhuisopnames. 



Continuïteit van de farmacotherapie



Bijwerkingen



Bewegingsstoornissen niet meer van deze tijd

Maar zij zijn er nog altijd! 

(Carbon 2017 & 2018)



Stigma!



Waarom?

Bewegingsstoornissen onderschat

Bestaan onderschat

Beperkingen onderschat

Beeldvorming onderschat

Behandelingen onderschat



Bewegingsstoornissen

• Verschillende indelingen:

– Acuut versus Tardief

– Willekeurig versus Onwillekeurig

– Hyperkinetisch versus Hypokinetisch



• Tardieve dyskinesie wormachtige bewegingen

• Parkinsonisme stramheid, trillen, 

traagheid

• Acathisie bewegingsonrust

• Tardieve dystonie ‘spiertrekkingen’

• Antipsychotica, andere medicijnen

• Invaliderend - soms onomkeerbaar

Bewegingsstoornissen



Tardieve dyskinesie

(Youtube)



Tardieve dyskinesie

• Onwillekeurig

• Choreatische (wormachtig)

• Orofaciaal/ledematen-romp/respiratoir

• Tijdens gebruik antipsychotica

• of < weken na staken antipsychotica



Parkinsonisme



Parkinsonisme

• Parkinson-tremor (trillen)

• Spierrigiditeit (stramheid)

• Bradykinesie / akinesie (traagheid)

• (Houdingsinstabiliteit)

• < weken starten/verhogen dosis antipschoticum

• of na vermindering geneesmiddel ter 

behandeling bewegingsstoornissen



Acathisie (niet stil kunnen zitten)



Acathisie

• ‘niet stil kunnen zitten’ = bewegingsonrust

• Subjectief/objectief

• < weken starten/verhogen dosis antipsychoticum

• of na vermindering geneesmiddel ter 

behandeling bewegingsstoornis



Tardieve dystonie



Tardieve dystonie

• Abnormale houdingen

• Spasmen van spieren hoofd, hals, ledematen, romp

• (‘spiertrekkingen’)

• < 3 maanden gebruik antipsychotica



Bewegingsstoornissen

Voorkomen

Volgen

Vinden

Vermelden

Voorkomen



Bewegingsstoornissen

⚫ Tardieve dyskinesie 3 – 70%, 

⚫ Parkinsonisme 17 – 72,7%  

⚫ Acathisie 9,3 – 27,3%  

⚫ Acute dystonie 2 – 60% 

⚫ Tardieve dystonie 5,3 – 21,6%  

(Yassa & Jeste, 1992; Janno, Holi, Tuisku, & Wahlbeck, 2004; Modestin, Wehrli, Stephan, & Agarwalla, 2008; 

Owens, 2014; van Harten, Matroos, Hoek, & Kahn, 1996)



Aantal bewegingsstoornissen

Geen 32.0%

1 43.3%

2 of meer 24.7%

68% heeft minimaal 1 x bewegingsstoornis
(Bakker, 2011)



Risicofactoren

• Hogere leeftijd 

–Meer tardieve dyskinesie en parkinsonisme

• Hogere dosis antipsychotica 

–Meer  parkinsonisme



De pathofysiologie van 

bewegingsstoornissen



De basale ganglia

• Motor- en nonmotor-functies

• Basale ganglia binnen circuits - loops

• Somatotopisch

• Convergerend

• Zeer instructieve film over basale ganglia:

http://www.youtube.com/watch?v=InJByqg1x-0

http://www.youtube.com/watch?v=InJByqg1x-0


Opfris



Basale ganglia

Striatum
• Nucleus caudatus

• Putamen

Globus pallidus
• Intern (GPe)

• Extern (GPi)

Substanstia nigra
• Pars compacta

• Pars reticulata (SNr)

Subthalamisch nucleus (STN)

Rubchinsky L L et al. PNAS 2003;100:14427-14432

©2003 by National Academy of Sciences
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(Owens, 1999)



(Owens, 2014)



• Disbalans: dopamine en choline

• Andere locaties en andere processen

Bewegingsstoornissen



“Wat heb ik eraan?”



Bewegingsstoornissen

Voorkomen

Volgen

Vinden

Vermelden

Voorkomen



5 stappen

• Erkening

• Meting

• Vermindering schade en risico

• Behandeling

• Monitoring
(Citrome, 2017)



Bewegingsstoornissen - schalen

Voorheen gebruikten wij:

Abnormal Involuntary Movement Scale (tardieve dyskinesie)

Unified Parkinson Disease Rating Scale (parkinsonisme)

Barnes Akathisia Rating Scale (akathisie)

Fahn-Marsden Rating Scale

(tardieve dystonie)

Elektronisch meten

in ontwikkeling



En nu

• St Hans Rating Scale (SHRS)

• Eenvoudiger

• EPS-tool

• (Gerlach, 1993 respectievelijk Harten)



Weinig aandacht voor bewegingstoornis

• Bewegingsstoornis weinig vermeld in dossiers

– Weinig systematisch onderzoek

– Zou onbehandelbaar zijn

– Atypische middelen zouden geen risico’s hebben –

onzin!!

– Patiënt is niet bewust (Arango, 1999)



Aanbevelingen voor de praktijk

• Onderzoek bewegingsstoornis kost weinig tijd

• DSM-5-codes voor bewegingsstoornis

• Beweginsstoornis is te behandelen

• Quality-of-care-issue (Owens, 2014)

• Shared-case decision making (Laugharne, 2004)



“Wat heb ik eraan?”

Haloperidol 3 mg

Parkinsonisme matig qua ernst

Tardieve dyskinesie licht qua ernst



Interacties

Interacties N/% N/%

Totaal 659 210

Patiënten 32,2% 10,4%

Gem. interactie/patiënt 2,3% 2,3%

Meest voorkomende:

Anti-parkinson medicatie (o.a. anticholinergica) en 
antipsychotica 

449 -

NSAID’s excl. COXIBs en corticosteroïden 34 34

Renine angiotensine remmers (RAAS-remmers) en 
diuretica 

22 22

Per klasse:

Psychiatrie - Psychiatrie 2,0% 6,2%

Psychiatrie - Somatiek 87,0% 59,1%

Somatiek - Somatiek 11,1% 34,8%



Interacties – Cytochroom P450

⚫ Substraten

⚫ Remmers

⚫ Inductoren





https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker



• https://www.ggzstand
aarden.nl/generieke-
modules/bijwerkingen

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/bijwerkingen


Casus – patiënt 26 jaar

• Clozapine 

• Lithium 

• Atenolol 

• Valproic acid

• Venlafaxine 

• Macrogol/zouten 

• Insulin

Psycho-affectieve stoornis, diabetes, rookt 1-2 pakken 

sigaretten/dag 

Problemen: gewichtstoename (35 kg in 1-2 jaar), 

urineverlies (m.n. ‘s nachts), speekselvloed, geen fut/energie 

Indicatie
Interactie
Problemen zijn 
veroorzaakt 
door…?
Kan er iets af?
Kan er iets bij?



Gewichtstoename 

• 35 kg

• Primairy caused by clozapine

– Fitness did not help to lose the weight again

– Topiramate did not also help

– Metformine: discontinued because of GI adverse effects 

– Advice: add aripiprazole or bupropion. 







Clozapine



Volpato et al. 2013, boek Stahl



Weight loss as adverse effect



Other options

• Metformin 

• Aripiprazole

• Bupropion 



Hoe verder & Afronden

• Best practice/eigen voorbeelden

• Tools voor medicatiereview/interactie/bijw. 



Samenwerken

• Samenwerking tussen verschillende zorgverleners

• Begin klein

• Medicatiereviews 

• Voorbeeld: geriatrie tool STOPP/START (ephor.nl) 

• REPLACE tool voor psychiatrie in UMCU (optioneel)

– In ontwikkeling



REPLACE – UMCU 

• Rational Evaluable Psychotropics List:  

Adverse-event and Comorbidity Evaluation 
• Tools for more adverse effects needed

• Implementation in daily practice 



Boeken over bewegingsstoornissen

• A Guide to the Extrapyramidal Side-Effects of 

Antipsychotic Drugs 2nd Edition
D. G. Cunningham Owens

• Bewegingsstoornissen in de psychiatrie: 

• casuïstiek en achtergronden

• Bewegingsstoornissen door antipsychotica: 

diagnostiek en behandeling*
P.N. van Harten

*Als PDF te krijgen via Roberto Doornebal-Bakker



Webpages over bewegingsstoornissen

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/bijwerkingen

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/bijwerkingen

(kijk ook naar ggzstandaarden.nl voor andere interessante onderwerpen 

binnen de psychiatrie)

http://www.pepned.nl
http://www.platformpsychofarmaca.nl/trainingen/herkenning-bewegingsstoornissen/

https://www.platformpsychofarmaca.nl/in-de-praktijk/meetinstrumenten/

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/bijwerkingen


• U bent van harte welkom ons te mailen voor onder 

andere vragen, feedback en suggesties:

• P. Roberto Doornebal-Bakker: r.doornebal-

bakker@ggzcentraal.nl

• Heshu Abdullah-Koolmees:

• h.abdullah@umcutrecht.nl

mailto:r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl
mailto:h.abdullah@umcutrecht.nl

