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Parkinson & BIG5?



Parkinson & ouderen?

http://parkinsonslife.eu/these-photos-could-change-the-way-the-world-sees-parkinsons-forever 



Mentimeter

Behandel je zelf mensen met parkinson?

Ja
Nee



Aard van de ET hulpvraag bij parkinson

Moeite Traagheid

Gevoel van eigen 
effectiviteit minder

Plezier minder

Gebrek aan keus, gemis aan 
spontaniteit

Zelfstandigheid minder

Veiligheid

Minder comfort

Ervaren regie minder

Onvoorspelbaarheid



Autonome stoornissen

Respons flucuaties

Vermoeidheid

Psychiatrische stoornissen

Slaapstoornissen

Mogelijke stoornissen bij parkinson

Sensorische stoornissen

Motorische stoornissen

Cognitieve stoornissen



Stoornissen in het bewegen

Probleem in basale ganglia

Verminderde controle over intern gegenereerde automatische
bewegingen



Type interventies t.b.v. bewegen

Aanpassen activiteiten(patroon) en/of omgeving

Vroege fase Midden fase Late fase

HY1 HY5HY4HY3HY2

Compensatoire strategietraining

Vaardigheidstraining

Functietraining

Educatie & coaching

vooral 
persoon

Aangrijpingspunt 

vooral 
activiteit-
omgeving



Welke compensatiestrategieën zet jij in bij parkinson tbv
beter bewegen?

wordcloud



Complexiteit beweging



Tremor



Wat zien we in praktijk?



“Omweggetjes” voor problemen met lopen

https://verbeeldingskr8.nl/sparkinson/wp-content/uploads/2019/07/20190703_poster_omweggetjesfreezing_nl_opt.pdf (poster)

Illustraties cc Verbeeldingskr8, Marina Noordegraaf

https://verbeeldingskr8.nl/sparkinson/wp-content/uploads/2019/07/20190703_poster_omweggetjesfreezing_nl_opt.pdf


Externe cues

WAT
- Auditieve cues 
- Visuele cues
- Somato-sensorische cue

Ritmisch of ‘eenmalig’

WERKINGSMECHANISME
Automatisch doelgericht
Helpt aandacht richten en filteren

→



Koopman et al, PRD, 2019

Nieuwe innovaties



Interne cues

WERKINGSMECHANISME
Automatisch bewust
Hiermee omzeilen basale ganglia

WAT
▪ Bewust aandacht richten op specifiek 

element van beweging 
▪ In je hoofd tellen, zingen (intern ritme 

creëren) 

→



Veranderen mentale toestand

WAT
▪ Angst/stress verminderen
▪ Juist plotselinge stress introduceren
▪ Zorgen voor sterke motivatie

WERKINGSMECHANISME
Aanwakkeren alertheid – meer doelgericht
bewegen



Motor imagery- action observation

WAT
▪ Eerst visualiseren van de beweging, 

dan bewegen
▪ Kijken naar ander, volgen van ander

WERKINGSMECHANISME
Activeren spiegelneuronen
Meer doelgericht bewegen



Aangepast bewegen

Nieuw looppatroon Alternatief voor normaal lopen

• Bijv schaatsbeweging, 
marcheren, rennen, achteruit
lopen, zijwaarts lopen, kruispas
etc

• Bewuste gewichtsverplaatsing, 
• Grotere bochten bij draaien
• Ondersteuning loophulpmiddel

Veranderen balansvoorwaarden

• Bijv. Fietsen, schaatsen, 
steppen



mentimeter
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Tosserams, Nijkrake, Sturkenboom, Bloem, Nonnekes; JPD 10 (2020)

Kennis en gebruik - zorgverleners (n=320)



Kennis en gebruik - mensen met parkinson (n=4324)
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Ervaren werking – mensen met parkinson



Kiezen passende compensatiestrategie

Hoe bepaal jij een passende compensatoire 
strategie voor jouw client met parkinson?

Trial and error
Systematisch namelijk





1. Welk aspect van 
bewegen is 

voornaamste 
probleem in 

activiteit?

Freezing, 
Start- of stopprobleem

Ritme, tempo van 
doorgaand bewegen 

Juiste timing van inzet van 
kracht/bewegen

Tremor

Complexiteit beweging

Grootte van bewegen



2. Kenmerken 
activiteit en 
omgeving?



• Filmpje lift



3. Wat zijn persoonlijke voorkeuren?



4. 
Cognitie/Leervermogen?



1. Welk aspect van 
bewegen is 

voornaamste 
probleem in 

activiteit?

2. Kenmerken 
activiteit en 
omgeving?

3. Wat zijn persoonlijke voorkeuren?

4. 
Cognitie/leervermogen?



Take home messages

1. Slim omzeilen van de automatische piloot helpt mensen 
met parkinson om beter te bewegen

2. Een systematische aanpak is nodig om een strategie te 
personaliseren.

3. Pak je rol in het team!



Succes met toepassen!

Met dank aan: 
• Anouk Tosserams, MD PhD, Radboudumc
• Irma Jansen, expert ergotherapie ParkinsonNet coordinatieteam, Radboudumc
• De gefilmde mensen met parkinson

Ingrid.sturkenboom@radboudumc.nl


