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VIERdagelijks uw overwinning.
Deze informatiebrochure over de ziekte van parkinson is ontwikkeld in 
samenwerking met een adviesraad bestaande uit Europese artsen. De leden 
van deze adviesraad zijn:

•  Prof. Volkmann, Afdeling Neurologie, Universiteitsziekenhuis van Schleswig-
Holstein, Kiel, Duitsland

•  Prof. Østergaard, Afdeling Neurologie, Aarhus Universiteitsziekenhuis, 
Denemarken

•  Prof. Houeto, Afdeling Neurologie, La Milétrie Ziekenhuis, Poitiers Cedex, 
Frankrijk

•  Dr. Tornqvist (Parkinson-verpleegkundige), Afdeling Neurochirurgie, 
Universiteitsziekenhuis, Lund, Zweden

•  Dr. Hoff, Afdeling Neurologie, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Nederland

•  Prof. Onofrj, Directeur Klinische Neurologie, Universiteit G. d’Annunzio, 
Ospedali Riuniti SS. Annunziata, Chieti, Italië

•  Dr. Martinez Castrillo, Afdeling Neurologie, Ramón y Cajal Ziekenhuis, Madrid, 
Spanje

•  Dr. Müngersdorf, Afdeling Neurologie, Hackeschen Markt, Berlijn, Duitsland

•  Prof. Leplow, Afdeling Psychologie, Psychologisch Instituut, Universiteit Halle-
Wittenberg Brandbergweg, Duitsland

Tevens wil Medtronic de European Parkinson’s Disease Association (EPDA) 
bedanken voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van deze brochure. 

Deze brochure is bestemd voor artsen die hun patiënten willen 
informeren over Medtronic DBS-therapie.
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Wat is de ziekte van Parkinson?
Bij de ziekte van parkinson gaan bepaalde hersencellen geleidelijk aan steeds 
slechter functioneren. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van een 
chemische stof die dopamine heet. Dopamine zorgt voor de communicatie tussen de 
hersencellen die het bewegen en de coördinatie van het lichaam regelen. Door een 
tekort aan dopamine worden signalen vanuit de hersenen, die het lichaam vertellen 
hoe en wanneer het moet bewegen, verstoord. Hierdoor kunnen patiënten hun 
bewegingen niet meer op de gewone manier starten en onder controle houden. 
Veel verschijnselen (de ‘motorische symptomen’) van de ziekte van Parkinson staan in 
verband met dit onvermogen om spieren en bewegingen onder controle te houden. 
Er zijn vier hoofdcategorieën die kenmerkend zijn voor de ziekte van Parkinson:

• Tremor: onwillekeurig ritmisch beven of schudden wanneer het lichaam in rust is

• Rigiditeit: stijf- of stramheid van ledematen of gewrichten

• Bradykinesie/akinesie: traag/niet bewegen

• Evenwichts- en coördinatieproblemen (houdingsinstabiliteit), verstoorde tred 

Er kan ook sprake zijn van andere motorische symptomen (zoals spraakproblemen, 
moeite met slikken, verminderde gelaatsuitdrukking (maskergelaat), klein en kriebelig 
handschrift, enzovoort) en van problemen die niet met bewegen te maken hebben 
(de ‘niet-motorische symptomen’). Van die ‘niet motorische symptomen’ kunnen 
patiënten net zo veel last hebben:

• Pijn • Dementie
• Obstipatie • Verwardheid
• Huidproblemen • Geheugenproblemen en
• Plasproblemen   trager denken
• Spierkrampen • Verlies van energie
• Vermoeidheid en ongemak  • Angstgevoelens
• Depressie • Slaapproblemen
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Hoe kan de ziekte van parkinson worden behandeld?
Er bestaat nog geen genezing voor de ziekte van parkinson. Wel zijn er diverse 
therapieën waarmee de symptomen van de ziekte vele jaren goed kunnen worden 
behandeld en de patiënt een betrekkelijk normaal leven kan leiden. Met hulp van de 
neuroloog kan de patiënt vaststellen welke therapie het beste aansluit bij zijn of haar 
specifieke symptomen en behoeften.

Als een patiënt geen last van zijn of haar symptomen ondervindt, dan kan er samen 
met de neuroloog worden besloten dat een behandeling voorlopig niet nodig 
is. In plaats daarvan kan de patiënt zich richten op een gezonde leefstijl, inclusief 
lichaamsbeweging, ontspanning en verantwoorde voeding, een leefwijze die hij of zij 
de rest van het leven zal moeten volhouden.

Orale medicatie
Wanneer de symptomen het leven van de patiënt beginnen te beïnvloeden, 
dan kunnen ze in eerste instantie met kleine hoeveelheden anti-Parkinson-
geneesmiddelen (bijvoorbeeld dopamineagonisten, levodopa, enzovoort) onder 
controle worden gehouden. Deze middelen worden via de mond (oraal) ingenomen. 
Deze geneesmiddelen zijn gericht op het vergroten van de hoeveelheid dopamine 
die de hersenen bereikt of op het stimuleren van die delen van de hersenen waar 
dopamine zijn werk doet. Omdat de ziekte van parkinson een zeer individuele 
aandoening is en mensen verschillend op medicatie reageren, worden deze 
geneesmiddelen per patiënt voorgeschreven en aangepast aan zijn of haar specifieke 
behoeften.

Naarmate de aandoening verergert, kan de patiënt een hogere dosis nodig hebben 
of meer dan één type geneesmiddel om de symptomen onder controle te houden. 
Dit kan echter gepaard gaan met meer bijwerkingen, waaronder misselijkheid, 
overgeven, duizeligheid, psychose, dyskinesie, enzovoort.

uiteindelijk bestaat de kans dat geneesmiddelen de 
symptomen niet meer goed onder controle 
houden of ongewenste bijwerkingen 
veroorzaken.

Wanneer dat gebeurt, kunnen 
diverse andere therapieën 
worden uitgeprobeerd. Deze 
worden op de volgende 
bladzijden beschreven.

In de loop van de tijd daalt de hoeveelheid dopamine in het lichaam geleidelijk en 
ontstaan er nieuwe symptomen. Het soort en de ernst van de symptomen verschilt 
van patiënt tot patiënt, waarbij het scala aan symptomen zeer uiteen kan lopen. 

De ziekte van parkinson heeft dikwijls een progressief verloop. als de aandoening niet 
goed wordt behandeld dan kunnen invaliderende symptomen ontstaan die grote 
invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt kunnen hebben.

Hoe beïnvloedt de ziekte de kwaliteit van leven?
Het is belangrijk te beseffen dat de ziekte van Parkinson zich, afhankelijk van de 
patiënt, in de loop van de tijd heel verschillend kan ontwikkelen. Als de ziekte niet 
wordt behandeld, worden de symptomen steeds erger en kan de patiënt steeds 
meer moeite krijgen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals zelf eten, 
zich aankleden, opstaan uit een stoel, door de kamer lopen, zich wassen, enzovoort. 
Bij het voortschrijden van de ziekte worden patiënten soms rolstoelafhankelijk of 
bedlegerig. Slaapstoornissen, geheugenstoornissen en verwardheid kunnen eveneens 
problemen geven. Met als gevolg dat de patiënt moeite kan krijgen om met zijn of haar 
beperkingen om te gaan. De kans bestaat dat zijn of haar sociale activiteiten steeds 
beperkter worden of dat de patiënt minder moet gaan werken. 

Ook depressie komt vaak voor bij Parkinson patiënten. Al deze factoren kunnen de 
kwaliteit van leven van de patiënten en van hun naasten ernstig aantasten.

Toch hoeven patiënten niet te wanhopen. De ziekte van Parkinson treft iedere patiënt 
op een andere manier. Er zijn behandelopties beschikbaar waarmee sommige 
symptomen van de ziekte van Parkinson kunnen worden onderdrukt. Hierdoor kan 
de patiënt dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren en blijft de kwaliteit van leven 
gehandhaafd.

Daarom is het van essentieel belang dat de patiënt met zijn of haar neuroloog 
praat. De neuroloog kan helpen om de meest effectieve behandeling te 
vinden om de symptomen van de ziekte onder controle te houden en de 
patiënt te helpen weer de controle over zijn of haar leven terug te krijgen.

uiteindelijk bestaat de kans dat 
geneesmiddelen de symptomen niet meer goed 
onder controle houden of ongewenste bijwerkingen veroorzaken.
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Behandeling met Medtronic DBS-therapie

DBS (DBS betekent ‘Deep Brain Stimulation’ - Diepe Hersenstimulatie) is een instelbare 
en omkeerbare behandeling waarbij één of twee geleidingsdraden via een kleine 
opening in de schedel in dieper gelegen hersenstructuren worden geplaatst, meestal 
in een gebied dat de ‘nucleus subthalamicus’ heet. Deze geleidingsdraad(-draden) 
wordt(en) via een verlengkabel aangesloten op een klein apparaat dat ‘neurostimulator’ 
heet (vergelijkbaar met een pacemaker). De neurostimulator wordt tijdens een operatie 
onderhuids vlak onder het sleutelbeen of in de buikstreek geïmplanteerd.

Het systeem kan in zijn geheel worden geïmplanteerd, waarbij de geleidingsdraad(-
draden), de verlengkabel(s) en de neurostimulator niet buiten het lichaam te zien zijn. 
Wanneer de neurostimulator wordt aangezet, produceert het elektrische pulsen die 
naar de hersenen worden gestuurd. Deze manier van elektrische stimulatie leidt tot 
blokkering van de signalen die de oorzaak vormen van de invaliderende motorische 
symptomen van de ziekte van Parkinson. De mate van stimulatie kan met behulp van 
een patiëntenprogrammeerapparaat worden aangepast. Dit gebeurt in goed overleg 
met de behandelend arts. De patiënt moet nog steeds medicatie gebruiken, maar vaak 
in een veel lagere dosis.

Medtronic DBS-therapie is het meest effectief bij patiënten jonger dan 75 jaar. Als 
de Parkinson-symptomen niet langer met medicatie onder controle te houden zijn 
(bijvoorbeeld tremor, die heel goed op DBS kan reageren) of als de medicatie te veel 
bijwerkingen geeft, dan kan de patiënt in aanmerking komen voor deze behandeling, 
zelfs in een vroeg stadium van de ziekte. 

Ga naar www.activadbs.com voor meer informatie over 
Medtronic DBS-therapie.

DBS-geleidingsdraad DBS-patiëntenpro-
grammeerapparaat

DBS-verlengkabel

DBS-neurostimulator

4

VIERdagelijks uw overwinning.
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Andere chirurgische ingrepen

Het aanbrengen van een laesie is een ander type operatie dat bij de ziekte van 
parkinson kan worden uitgevoerd. Hierbij worden geleidingsdraden operatief in 
de hersenen geplaatst (en nadien verwijderd) om daar specifieke cellen, die het 
bewegen regelen, permanent te beschadigen. Op die manier wordt geprobeerd 
tremor te voorkomen. Het aanbrengen van een laesie wordt bij sommige patiënten 
nog wel toegepast, maar het is een onomkeerbare ingreep en wordt daarom bij de 
meerderheid van de patiënten niet gebruikt.

Toekomstige therapieën

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde 
therapieën (waaronder betere manieren voor het toedienen van geneesmiddelen) 
voor de behandeling van de symptomen van de ziekte van Parkinson. 
Voorbeelden daarvan zijn stamceltherapie, gentherapie, zenuwimplantaten en 
weefseltransplantaties. Het gaat nog vele jaren duren voor deze therapieën ten volle 
ontwikkeld zijn, maar uiteindelijk kunnen het goede behandelingen voor Parkinson-
patiënten blijken te zijn. Wanneer ze officieel worden toegekend, kunnen ze een 
mogelijke behandeloptie zijn, ook als een patiënt besloten heeft met DBS-therapie 
door te gaan. DBS-therapie is namelijk een omkeerbare behandeling.

Het is belangrijk dat de patiënt de diverse behandelmogelijkheden met 
de neuroloog bespreekt om er zeker van te zijn dat voor de juiste therapie 
wordt gekozen die zijn of haar specifieke symptomen het beste behandelt.

Andere methoden voor toediening van geneesmiddelen

De meeste anti-Parkinson-geneesmiddelen worden oraal ingenomen, wat betekent 
dat ze de maag passeren en snel worden afgebroken. Daardoor worden dergelijke 
middelen minder werkzaam. Om dat te voorkomen zijn er twee geneesmiddelen die 
kunnen worden gegeven zonder dat de maag eraan te pas komt.

•  Apomorfine kan niet via de mond worden 
ingenomen omdat dit middel in tabletvorm in 
de lever wordt afgebroken en geïnactiveerd. 
apomorfine wordt in het vetweefsel onder 
de huid toegediend en komt dan in het 
bloed. Dit geneesmiddel wordt onder de 
huid geïnjecteerd of continu toegediend met 
behulp van een pomp. apomorfine kan voor 
sommige patiënten goed werken en wordt vaak 
gebruikt wanneer de ziekte van parkinson slecht 
onder controle is. Het middel kan alleen of in 
combinatie met orale anti-Parkinson-middelen 
worden gebruikt.

•  Levodopa/carbidopa-gel wordt toegediend 
via een uitwendige pomp die aangesloten is 
op een katheter. Deze katheter wordt operatief 
geïmplanteerd in het bovenste gedeelte van 
de darm, van waar het geneesmiddel in het 
bloed kan worden opgenomen. Met deze 
methode kan het geneesmiddel de hele dag 
constant worden toegediend. Deze therapie 
wordt alleen gebruikt bij Parkinson-patiënten 
in een vergevorderd stadium. De behandeling 
is werkzaam gebleken, maar de patiënt blijft 
te allen tijde aangesloten op een uitwendige 
pomp, wat hem of haar kan beperken in 
sommige activiteiten van het dagelijks leven.
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2.  Hebt u zorgwekkende OFF-periodes (periodes waarin medicatie onvoldoende 
helpt en u last van de symptomen hebt)?

  q Ja  q Nee

3.  Hebt u hinderlijke dyskinesieën (abnormale onwillekeurige bewegingen)? (Als u 
er niet zeker van bent of u dyskinesieën hebt, vraag het dan aan uw neuroloog.)

  q Ja  q Nee

4.  Gebruikt u op een doorsnee dag vaak dopaminerge geneesmiddelen 
(Levodopa, Sinemet®, Stalevo®, Parcopa®)?

  q Ja  q Nee

5.  Hebt u één of meer van de volgende bijwerkingen van medicatie, ondanks dat 
u verschillende geneesmiddelencombinaties hebt geprobeerd: slaperigheid, 
misselijkheid, hallucinaties, verwardheid of andere geheugenproblemen, een licht 
gevoel in het hoofd bij het opstaan, gedrags-/persoonlijkheidsveranderingen 
(hyperseksualiteit, dwangmatig gedrag, enzovoort)?

  q Ja  q Nee

 
Als de patiënt sommige van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord heeft dan 
komt hij of zij misschien in aanmerking voor deze therapie en is het raadzaam 
een neuroloog te raadplegen die ervaring heeft met het selecteren van patiënten 
voor Medtronic DBS-therapie.

Behandeling met Medtronic DBS-therapie
Medtronic was 60 jaar geleden, in de jaren 50 van de vorige eeuw, de uitvinder van de 
eerste pacemaker. Door de pacemakertechnologie op neurologische aandoeningen 
toe te passen, ontwikkelde Medtronic in samenwerking met vooraanstaande 
Franse arts-onderzoekers, meer dan 20 jaar geleden, de technologie voor Diepe 
Hersenstimulatie. Sindsdien is de techniek sterk verbeterd en is de behandeling 
wereldwijd bij meer dan 75.000 patiënten toegepast.

Welke informatie heeft een patiënt nodig wanneer 
Medtronic DBS-therapie wordt overwogen?
Aan de hand van bepaalde informatie kunnen patiënten bepalen of Medtronic DBS-
therapie de juiste oplossing voor ze biedt:

• Wie komt voor Medtronic DBS-therapie in aanmerking?

• Wanneer kan Medtronic DBS-therapie een behandeloptie zijn?

• Waarom kiezen voor Medtronic DBS? Wat zijn de voordelen?

• Zijn er risico’s verbonden aan Medtronic DBS-therapie?

Wie komt voor Medtronic DBS-therapie in aanmerking?
DBS-therapie kan voor bepaalde patiënten geschikt zijn.
Om daar meer over te weten te komen, moet de patiënt de volgende vragen 
beantwoorden.

1. Hebt u al minstens 5 jaar de ziekte van Parkinson?

  q Ja  q Nee

VIERdagelijks uw overwinning.
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De voordelen van DBS-therapie zijn het grootst bij patiënten jonger dan 75 jaar en 
bij patiënten die de ziekte van Parkinson nog niet zo lang hebben. Naarmate de 
patiënt ouder wordt en de ziekte voortschrijdt, nemen de potentiële voordelen van 
DBS-therapie af en de bijbehorende risico’s toe. Tevens hebben patiënten van wie 
het sociale leven als gevolg van hun Parkinson-symptomen te veel verslechterd is, 
grotere problemen met het hervatten van hun leven wanneer ze erachter komen 
dat ze door DBS-therapie mobieler en onafhankelijker worden.

Medtronic DBS-therapie moet men daarom niet als laatste oplossing 
beschouwen: bij patiënten die er vroeg mee beginnen worden grotere 
voordelen gezien dan bij patiënten die wachten tot er geen andere 
mogelijkheden meer zijn.

Wanneer kan Medtronic 
DBS-therapie een 
behandeloptie zijn? 
Voor een optimale behandeling is het 
belangrijk dat met Medtronic DBS-
therapie wordt begonnen wanneer:

•  Een patiënt minstens 5 jaar de ziekte 
van parkinson heeft. Dit is nodig 
om een andere, atypische vorm van 
Parkinsonisme uit te sluiten – vóór die 
tijd is medicatie meestal voldoende

•  Symptomen (bijvoorbeeld tremor) 
terugkeren en/of toenemen ondanks 
optimale medicamenteuze behandeling

•  De patiënt de bijwerkingen van de 
medicatie niet langer verdraagt

•  De ziekte van Parkinson nog niet te ver 
gevorderd is en nog geen invloed heeft 
op het sociale en werkzame leven van 
de patiënt

ZIEKTEDUUR

Hinderlijke motorische symptomen Minder
voordelen,

grotere risico’s

aanvang

Risico

Voordeel

Patiënten doen er verstandig aan al in een vroeg stadium Medtronic 
DBS-therapie met hun neuroloog te bespreken, ook al worden 
hun symptomen nog steeds goed met medicatie onder controle 
gehouden. Dit geeft patiënten de tijd om over de mogelijke voor- en 
nadelen van de therapie na te denken zodat ze kunnen bepalen of 
DBS-therapie goed voor ze is wanneer de gelegenheid zich aandient.

Mogelijke kandidaat Te laat
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Wat Medtronic DBS-therapie niet voor de patiënt doet

•  De therapie geneest de ziekte van Parkinson niet – net als alle bestaande 
therapieën voor de ziekte, helpt DBS-therapie bij het behandelen van de 
symptomen

•  De therapie verbetert geen motorische symptomen die ook niet op levodopa 
reageren (behalve tremor en spierkrampen)

•  De therapie lost niet alle problemen op die de patiënt naast de Parkinson-
symptomen gekregen heeft (bijvoorbeeld sociale isolatie, stigma, emotionele 
problemen, enzovoort) – DBS helpt bij het onder controle brengen van de 
motorische symptomen en het verbeteren van de mobiliteit, maar het is aan de 
patiënt om zijn of haar voordeel te doen met de kansen die DBS biedt

•  DBS veroorzaakt geen permanente veranderingen in het denken of de 
persoonlijkheid van de patiënt. DBS kan echter, net als anti-Parkinson-medicatie, 
psychische bijwerkingen hebben. De kans hierop is groter bij patiënten die door 
de ziekte van parkinson of door de behandeling met geneesmiddelen al eerder 
aan psychische stoornissen geleden hebben. De problemen die kunnen ontstaan 
zijn emotionele stoornissen, zoals depressie of manie, verwardheid of apathie. 
Deze bijwerkingen komen zelden voor en zijn bij een goede behandeling vaak 
van voorbijgaande aard.

Het is belangrijk dat de patiënt realistische verwachtingen heeft over wat 
Medtronic DBS-therapie voor hem of haar kan betekenen. Medtronic DBS-
therapie kan de symptomen effectief helpen behandelen, maar geneest de 
ziekte van Parkinson niet.

Wat Medtronic DBS-therapie voor de patiënt kan doen1,2,3

•  De therapie kan helpen sommige motorische symptomen langer te verlichten
–  De therapie kan elke dag weer zorgen voor aanzienlijk meer uren (tot 5,1 extra 

uren per dag vergeleken met alleen farmacologische behandeling) zonder de 
afmattende traagheid, stijfheid en/of tremor die kenmerkend zijn voor de ziekte 
van parkinson

–  De therapie kan zorgen voor een aanzienlijke afname van het aantal en de 
duur van abnormale, onwillekeurige bewegingen (dyskinesieën), een bekende 
bijwerking van anti-Parkinson-geneesmiddelen

–  De therapie kan voor verbetering zorgen van de motorische Parkinson-
symptomen, die ook op levodopa reageerden, maar dan zonder de mogelijke 
bijwerkingen van levodopa

•  Langdurige verbetering van motorische symptomen, zelfs na 5 jaar

•  De therapie kan helpen bij het verminderen van de hoeveelheid anti-Parkinson-
medicatie die een patiënt nodig heeft (in veel gevallen met ongeveer de helft)

•  De therapie kan sommige niet-motorische symptomen verlichten, zoals 
slaapstoornissen en pijn door spierkrampen (dystonie)

•  De therapie kan voor verbetering zorgen van de mobiliteit en het vermogen 
tot uitvoeren van gewone dagelijkse activiteiten (zoals zelf eten en aankleden, 
opstaan uit een stoel, lopen, enzovoort), waardoor de patiënt weer zelfstandig 
wordt en zijn of haar sociale leven weer kan oppakken

•  De therapie kan de kwaliteit van leven verbeteren van de patiënt en van zijn of 
haar naasten

•  De therapie kan vertrouwen en vrijheid verschaffen in de wetenschap dat DBS-
therapie:
–  24 uur per dag stimulatie kan leveren
–  geprogrammeerd en aangepast kan worden aan specifieke behoeften
–  volledig implanteerbaar en dus onzichtbaar is
–  omkeerbaar is en uitgeschakeld kan worden en verwijderd indien nodig

Waarom kiezen voor Medtronic DBS? Wat zijn de 
voordelen?
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Zijn er risico’s verbonden aan Medtronic DBS-
therapie?
Medtronic DBS-therapie heeft op lange termijn een bewezen gunstig 
veiligheidsprofiel, vooral bij patiënten jonger dan 75 jaar.1,3,4,5 

De ingreep gaat net als bij andere hersenoperaties gepaard met zekere 
risico’s, maar de risico’s zijn gering wanneer DBS-therapie door een ervaren 
team wordt uitgevoerd.5 uit de literatuur blijkt bijvoorbeeld dat bij 6 
op de 1000 patiënten (0,6%) een tijdelijke chirurgische complicatie kan 
ontstaan (zoals een beroerte of beschadiging van hersenweefsel), terwijl 
huidinfecties bij 4 op de 1000 (0,4%) voorkomen.5 Ter vergelijking: het 
risico op ernstige complicaties (bijvoorbeeld een gewrichtsinfectie) na een 
totale heupvervanging is ongeveer 5 keer zo groot (2%).6 Wanneer er wel 
complicaties bij DBS ontstaan, gaat het meestal om milde, kortdurende 
complicaties die gewoonlijk 30 tot 90 dagen na de operatie verdwenen zijn.5 

Het risico op permanente gezondheidsproblemen is eveneens klein (1,0%), 
het gaat dan voornamelijk om bloedingen binnen de schedel.5

Net als bij andere behandelingen kan een patiënt komen te overlijden, 
maar gelukkig is ook dat risico klein (0,4%),5 vergelijkbaar met het risico op 
overlijden bij een totale heupvervanging (0,41%).7,8

DBS is meer dan 20 jaar geleden 
door Medtronic ontwikkeld, in 
samenwerking met vooraanstaande 
Europese artsen.



20 21

DBS-therapie lijkt gepaard te gaan met een verhoogd risico op loopstoornissen en 
vallen.3

Het is echter niet zeker of DBS-therapie hier rechtstreeks verband mee houdt of 
dat patiënten juist een groter risico lopen als gevolg van de verbeteringen in hun 
algemeen functioneren en hogere activiteitenniveau. Wel is duidelijk, dat lopen, 
evenwicht en houdingsstabiliteit 6 tot 12 maanden na de operatie aanzienlijk kunnen 
verbeteren. Verder lijkt het verhoogde risico op loopstoornissen en vallen geen 
negatief effect te hebben op de kwaliteit van leven. Desondanks is het van wezenlijk 
belang dat alle patiënten fysiotherapie krijgen aangeboden ter behandeling van 
eventuele loopstoornissen, en dat ze voor en na de operatie (vooral in het eerste jaar) 
zorgvuldig door een multidisciplinair team worden onderzocht.3

Patiënten dienen er ook op gewezen te worden dat DBS-therapie hun persoonlijkheid 
niet verandert. Medtronic DBS-therapie is een veilige behandeling met betrekking tot 
psychiatrische effecten bij goed geselecteerde patiënten.8,9,10,11 Op de lange termijn 
treden er met Medtronic DBS-therapie geen belangrijke cognitieve veranderingen op. 
Uit onderzoek is gebleken dat stoornissen in het spraakvermogen (problemen met 
vloeiend spreken) die bij DBS-therapie kunnen voorkomen, de aanzienlijk verbeterde 
kwaliteit van leven niet aantasten. Gedragsproblemen (bijvoorbeeld depressie, 
hypomanie, manie, apathie, enzovoort) zijn in principe te voorkomen (bijvoorbeeld 
door wijziging van de medicatiedosis of verandering van stimulatieniveau, psychische 
hulp); gedragssymptomen die zich een enkele keer voordoen, zijn meestal van korte 
duur en goed te behandelen.12

Neurologen met ervaring met DBS dienen deze problemen met hun 
patiënten te bespreken, evenals de mogelijke risico’s wanneer de ziekte van 
Parkinson niet wordt behandeld en risico’s verbonden aan het gebruik van 
anti-Parkinson-medicatie en overige behandelingen.

Aan de hand van deze informatie kan de patiënt de mogelijke voordelen 
van DBS-therapie afwegen tegen de risico’s en zo de juiste therapie kiezen 
waarmee zijn of haar symptomen het best worden behandeld.

Tot op heden hebben wereldwijd meer dan 75.000 
patiënten Medtronic DBS gekregen. In Europa alleen al zijn 

er meer dan 160 gespecialiseerde Medtronic DBS-centra.VIERdagelijks uw overwinning.
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Wat is het succespercentage van DBS-therapie?
De gemiddelde verbetering van motorische symptomen ligt tussen de 50 en 
70% (tot 5,1 extra ‘on’ uren per dag vergeleken met alleen farmacologische 
behandeling)1,2,3, resulterend in langere periodes  overdag waarin de patiënt geen 
last heeft van de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson. Door deze 
verbetering kunnen vele patiënten hun gewone dagelijkse bezigheden weer 
uitvoeren en verbetert de kwaliteit van hun leven aanzienlijk.

Hoe kan een patiënt erachter komen of hij/zij in aanmerking komt voor 
DBS-therapie?
Bij het kiezen van een behandeling, dient de patiënt altijd eerst met de neuroloog 
te bespreken welke behandelmogelijkheden voor hem of haar beschikbaar zijn, 
om er zeker van te zijn dat men de juiste keuze maakt. Bij het overwegen van 
DBS-therapie neemt de neuroloog een eenvoudige checklijst door die aangeeft 
of een patiënt voor behandeling moet worden doorverwezen. De patiënt kan dan 
samen met de neuroloog beslissen of DBS-therapie op dat moment de meest 
geschikte optie voor hem of haar is.

Veel gestelde vragen
Is DBS-therapie voor iedereen geschikt?
Neurologen nemen DBS-therapie normaal gesproken in overweging wanneer 
patiënten ondanks optimale medicamenteuze behandeling toch aanzienlijke hinder 
blijven ervaren van hun symptomen. Zoals motorische fluctuaties en/of dyskinesieën, 
die patiënten belemmeren in het uitvoeren van normale dagelijkse activiteiten, 
bijvoorbeeld moeite hebben met het vasthouden van een kopje of moeite met lopen. 
En wanneer patiënten ondraaglijke en ongewenste bijwerkingen van hun medicatie 
ondervinden. 
Niet iedereen met de ziekte van Parkinson komt voor DBS in aanmerking. Atypische 
vormen van de ziekte, sommige psychische aandoeningen, niet goed reageren op 
levodopa, enzovoort, kunnen contra-indicaties voor DBS-therapie zijn. Of een patiënt 
voor de operatie in aanmerking komt, kan alleen worden vastgesteld door een 
team bestaande uit een neuroloog, een neurochirurg, een neuropsycholoog en een 
verpleegkundige. 

Is dit een nieuw type behandeling voor de ziekte van Parkinson?
Nee. Medtronic heeft de eerste pacemaker in de jaren 50 van de vorige eeuw 
uitgevonden. Door de pacemakertechnologie op neurologische aandoeningen toe 
te passen, ontwikkelde Medtronic later in samenwerking met vooraanstaande Franse 
arts-onderzoekers de technologie voor Diepe Hersenstimulatie. DBS-therapie werd 
voor het eerst in 1987 in Europa toegepast voor de behandeling van essentiële tremor 
en is in 1998 toegelaten voor de ziekte van Parkinson. Sindsdien is de operatietechniek 
sterk verbeterd en is een nieuwe en geavanceerdere generatie neurostimulatoren 
beschikbaar gekomen, inclusief een oplaadbare neurostimulator (Activa® RC). 
Wereldwijd hebben meer dan 75.000 patiënten Medtronic DBS-therapie gekregen 
voor de ziekte van Parkinson, essentiële tremor en dystonie.

Eerste Medtronic DBS-systeem geïmplanteerd voor
het onder controle brengen van invaliderende tremor1987

Medtronic DBS-therapie toegelaten voor essentiële
tremor en tremor bij de ziekte van Parkinson 1993

Medtronic DBS-therapie in Europa
toegelaten voor primaire dystonie2003

Medtronic DBS lanceert nieuwe
generatie neurostimulatoren. 2009

Wereldwijd hebben al meer dan 75.000
patiënten14 Medtronic DBS gekregen.2010

Medtronic DBS-therapie toegelaten voor motorische
symptomen bij vergevorderde ziekte van Parkinson1998
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Kan een patiënt Medtronic DBS ondergaan als hij/zij aan (ernstige) emotionele 
problemen, door een andere oorzaak, lijdt?

Ja, ook deze patiënten kunnen in aanmerking komen voor DBS. Het is echter wel 
belangrijk dat de emotionele problemen behandeld worden voordat de patiënt DBS 
ondergaat, reden te meer waarom de problemen eerst uitgebreid met de neuroloog 
moeten worden besproken.

Is de operatie pijnlijk?

De hersenen zelf zijn niet gevoelig voor pijn, waardoor de operatie niet pijnlijk is. De 
ingreep bestaat uit twee fasen. De eerste fase, het plaatsen van de geleidingsdraden 
in de hersenen, gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving van dat deel van de 
schedel en hoofdhuid waar de geleidingsdraden worden ingebracht. Dit deel van 
de operatie wordt uitgevoerd met zeer geavanceerde technologie waarmee de 
geleidingsdraden precies in het hersengedeelte worden aangebracht waar ze nodig 
zijn. In de tweede fase wordt de neurostimulator onder het sleutelbeen of in de 

buikstreek geïmplanteerd en aangesloten op de geleidingsdraden. 
Dat gebeurt met een dunne verlengkabel, die onder de huid 

wordt aangebracht, zodat de behandeling onzichtbaar blijft. 
Voor deze fase wordt de patiënt onder algehele narcose 

gebracht. Na de ingreep moet de patiënt korte tijd (1 
tot 4 dagen) in het ziekenhuis verblijven om van de 

operatie te herstellen. Afhankelijk per ziekenhuis, 
wordt de neurostimulator direct of na een paar 

weken geprogrammeerd. Hoe dan ook, de 
programmering wordt altijd een paar 

weken na de operatie afgestemd op de 
medische behoefte van de patiënt.

Kan hersenweefsel beschadigd raken door DBS-therapie?

Eén van de grote voordelen van DBS-therapie ten opzichte van vroegere 
chirurgische procedures is dat de elektrische stimulatie de zenuwweefsels in 
de hersenen niet beschadigt. Stimulatie leidt tot blokkering of vermindering 
van de elektrische signalen die door de hersenen worden voortgebracht 
en die de oorzaak vormen van de invaliderende motorische symptomen 
van de ziekte van parkinson. Bovendien is de behandeling op elk moment 
omkeerbaar.

Voelt de patiënt de stimulatie?

Veel mensen met een Medtronic DBS-systeem voelen helemaal niets van de 
stimulatie. Sommige mensen bemerken een kort tintelend gevoel wanneer 
het apparaat voor het eerst wordt aangezet.

Verbeteren de symptomen van de patiënt meteen na de operatie?

Het DBS-systeem wordt meestal pas een paar weken na de operatie 
aangezet. Vanaf dat moment behoren de symptomen van de patiënt af te 
nemen. Het meest optimale resultaat wordt gewoonlijk pas bereikt wanneer 
de patiënt verscheidene programmeersessies achter de rug heeft met de 
zorgverlener die het apparaat programmeert. Dit proces kan enkele weken 
en soms maanden in beslag nemen.

Hoe lang gaat de neurostimulator mee?

afhankelijk van het gebruikte model en de mate van elektrische stimulatie 
die nodig is om de symptomen van de patiënt onder controle te houden, 
kan de neurostimulator 3 tot 9 jaar meegaan. Wanneer de neurostimulator 
vervangen moet worden, wordt de incisie boven de stimulator onder lokale 
anesthesie weer geopend en wordt de oude neurostimulator verwijderd. 
alleen de neurostimulator zelf wordt vervangen en weer op de bestaande 
verlengkabel(s) aangesloten.

Is DBS-therapie permanent?

DBS-therapie is instelbaar: de stimulatie kan in de loop van de tijd worden 
gewijzigd om de symptomen van de patiënt goed onder controle te 
kunnen blijven houden. Het systeem (de neurostimulator) kan zo nodig ook 
worden uitgezet of verwijderd.
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Het verhaal van de patiënt

Ann Keilthy, moeder van twee dochters, is lerares en secretaresse geweest.
Ze was 44 toen geconstateerd werd dat ze de ziekte van Parkinson had. In de 
eerste jaren was ze full-time moeder. Toen de ziekte erger werd, vond ze het 
vreselijk dat ze niet meer naar de contactavonden met leraren in het laatste 
schooljaar van haar jongste dochter kon.

Ze had toen een zichtbare tremor, last van trage bewegingen en dystonie in haar 
linker arm en ze merkte dat ze struikelde als ze wandelen ging.

Toen ze 51 was, werd haar DBS aangeboden. Negen maanden later werd ze 
geopereerd. 

“Ik kreeg DBS wat eerder dan destijds gebruikelijk was omdat ik geen medicatie met 
L-dopa verdroeg.”

“Om tot een besluit over DBS te komen, las ik alles wat ik op internet en in medische 
tijdschriften kon vinden, en toen besloot ik dat het het risico waard was. Mijn kwaliteit 
van leven was zo slecht dat het de enige oplossing leek te zijn. Een fatsoenlijke kwaliteit 
van leven bestaat voor mij uit kleine, onbelangrijke dingetjes, zoals met Liam, mijn 
echtgenoot, gaan wandelen, winkelen, een kop thee drinken, de gewone kleine 
alledaagse dingen waar ik door mijn Parkinson niet meer aan toe kwam.”

Ann beschrijft de effecten van Medtronic DBS op haar leven. 

“De grootste overwinning van alles ligt in de kleine dingen van het leven, zoals ‘s 
morgens uit bed kunnen komen, je ene voet voor je andere kunnen zetten en lopen, 
overdag het beste uit mezelf halen en aan het eind van de dag weer helemaal 
zelfstandig in bed kunnen kruipen.”

Sommige mensen met de ziekte van parkinson hebben moeite met praten en ook 
medicatie en andere behandelingen, zoals DBS, kunnen het spreken aantasten. 
uit meerdere artikelen is echter gebleken dat stoornissen in het spraakvermogen 
(problemen met vloeiend spreken), zoals die bij DBS-therapie kunnen voorkomen, 
geen invloed hebben op de aanzienlijk verbeterde kwaliteit van leven.

“Ik praat zachter, vooral als ik moe ben, maar dat heb ik er graag voor over nu ik mijn 
leven terug heb.”

“Ik raad iedereen aan om DBS eerder bij de neuroloog ter sprake te brengen om uit te 
zoeken of deze therapie ook een geschikte behandeling voor u is”.

Bedenk wel dat niet iedereen op dezelfde manier op Medtronic DBS 
reageert en dat er patiënten kunnen zijn met andere ervaringen dan Ann.

De dagelijkse overwinning die Ann met DBS viert, is dat ze samen met 
Liam, haar echtgenoot, van een kop koffie kan genieten.

VIERdagelijks uw overwinning.
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Vragen over Medtronic DBS-therapie die patiënten 
aan hun neuroloog kunnen stellen
Hieronder volgen een aantal voorbeeldvragen over DBS-therapie die patiënten aan 
hun neuroloog zouden kunnen stellen. Onder de vragen is ruimte open gelaten om 
additionele vragen te noteren. 

•  Kom ik in aanmerking voor DBS-therapie? Waarom wel? Waarom niet?

•  Wanneer zou ik DBS moeten overwegen?

•  Wat zijn de mogelijke voordelen?

•  Zijn er risico’s aan verbonden?

•  Wat zijn de operatierisico’s?

•  Is het pijnlijk?

•  Voel ik me meteen beter of gaat daar wat tijd overheen?

•  Moet de neurostimulator te zijner tijd worden vervangen en is daar een nieuwe 
operatie voor nodig?

•  Welke typen Medtronic DBS-neurostimulatoren zijn verkrijgbaar?

  Eigen vragen van de patiënt
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Medtronic DBS-therapie
Medtronic heeft 60 jaar geleden de eerste pacemaker uitgevonden. Door 
de pacemakertechnologie op neurologische aandoeningen toe te passen, 
ontwikkelde Medtronic daarna samen met vooraanstaande Franse arts-
onderzoekers de technologie voor Diepe Hersenstimulatie.

Twintig jaar ervaring heeft er vandaag de dag toe geleid, dat inmiddels meer 
dan 75.000 patiënten met de ziekte van Parkinson, essentiële tremor en 
dystonie behandeld worden met Medtronic DBS-therapie. 

Meer informatie
Op de volgende websites is meer informatie over Medtronic DBS-therapie en de ziekte 
van parkinson te vinden:

1.  European Parkinson’s Disease Association  
www.epda.eu.com 

2.  Informatie van Medtronic  
www.medtronic.eu/our-therapies/neurostimulators-movement-disorders/index.htm 
www.activadbs.com/ 
www.medtronic.nl

3.  De toekomst herschreven: verhalen van patiënten met Medtronic DBS-
therapie 
www.rewritetomorrow.eu.com/surgery/dbs/patient-testimonials

4.  On-line patiëntengroepen en patiëntenverenigingen in de Benelux  
www.patientslikeme.com 
www.parkinsonplaza.nl 
www.parkinsonliga.be 
www.parkinson-vereniging.nl 
www.parkinson-vereniging.nl/doelgroep-yoppers (patiënten met de ziekte van 
Parkinson tot 56 jaar) 
www.parkinsonasbl.be

5.  Video’s van patiënten: “ Shaken: Journey into the Mind of a Parkinson’s Patient” 
www.youtube.com/watch?v=QFtgV1vqwiE

6.  Het Parkinson-instituut voor logopedie 
www.parkinsonsinstitute.org/index.php?src=gendocs&ref=SpeechTherapy&category
=becoming_a_patient 

7.  Patiëntenboeken: “Life with a Battery-Operated Brain: A Patient’s Guide to 
Deep Brain Stimulation Surgery for Parkinson’s Disease” (een patiëntengids 
over Diepe Hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson) 
www.books.google.ch/books?id=WWlcPgAACAAJ&dq=battery+operated+brain&lr
=&hl=en

Medtronic DBS-therapie 
– al meer dan 20 jaar een 
combinatie van Kwaliteit 
van Leven, Vertrouwen 
en Ervaring

VIERdagelijks uw overwinning.
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Indicaties:

Medtronic DBS-therapie is geïndiceerd als behandeling voor patiënten met tremor of symptomen van de ziekte van Parkinson. 
Uit onderzoek is gebleken dat Diepe Hersenstimulatie met Medtronic DBS-componenten doeltreffend werkt bij de controle van 
essentiële tremor en de symptomen van de ziekte van Parkinson die niet afdoende met medicatie onder controle te houden zijn. 
Daarnaast is Diepe Hersenstimulatie ook doeltreffend ter controle van dyskinesieën en fluctuaties als gevolg van de medische 
behandeling van de ziekte van Parkinson. Medtronic DBS-therapie is eveneens geïndiceerd als hulpmiddel bij de behandeling van 
chronische, refractaire (geneesmiddelenresistente) primaire dystonie, met inbegrip van gegeneraliseerde en segmentale dystonie, 
hemidystonie en cervicale dystonie (torticollis), bij patiënten van 7 jaar en ouder. Raadpleeg de aangewezen producthandleiding 
voor meer informatie over contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, ongewenste neveneffecten, selectie van 
patiënten en afvoer van componenten.
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