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Wat is een depressieve stoornis?

Gedurende tenminste 2 weken minstens 5 van de volgende 9 
symptomen, waarvan tenminste 1 van de eerste 2:

- somberheid 

- anhaedonie (verlies van gevoel)

- verminderde eetlust of gewichtsverlies

- slaapstoornis

- psychomotore remming of agitatie

- vermoeidheid of energieverlies

- irreëele gevoelens van schuld of tekortschieten

- concentratiestoornis

- zelfmoordgedachten

APA, DSM-5, 2013
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Vóórkomen van depressieve klachten

Soort depressieve klachten Prevalentie (%)*

Depressieve stoornis 17

Dysthymie 13

Relevante depressieve symptomen 35

* gemiddelde van 51 onderzoeken

Reijnders et al. Mov Disord 2008;23:183-189



Oorzaken van depressies

• genetisch

• biologisch, bijv. de ziekte van Parkinson

• medicatie

• gebeurtenissen en omstandigheden



M. Parkinson als risicofactor:

de ‘Braak’ hypothese

Braak et al Neurobiol Aging 2003;24:197-211



Parkinsonspecifieke riscofactoren

• langere ziekteduur

• meer motorische symptomen

• gebruik van levodopa



Algemene risicofactoren

• leeftijd

• vrouwelijk geslacht

• Lager opleidingsniveau

• eerdere depressie

• depressie in de familie

• meer moeite met ADL

• chronische ziekten

• slechtere cognitieve status



Rol van parkinsonspecifieke risicofactoren

algemene risicofactoren spelen een drie maal 

zo grote rol dan parkinsonspecifieke risicofactoren



Behandeling

• soms: aanpassen parkinsonmedicatie

• cognitieve gedragstherapie

• antidepressiva

oppassen voor bijwerkingen op 

motoriek of geheugen

• elektroconvulsietherapie



Wat is angst?

Angst is een universele emotie

die ‘gevaar’ signaleert

Bij angststoornissen is de angst

- overdreven

- blijft bestaan

- of treedt op zonder, of na een inadequate, prikkel



Soorten angststoornissen

• gegeneraliseerde angststoornis

• sociale angststoornis (of sociale fobie) 

• paniekstoornis

• posttraumatische stress stoornis

• specifieke fobie

APA, DSM-5, 2013



Gegeneraliseerde angststoornis

• voortdurend angst en zorgen

• niet te controleren

• niet beperkt tot specifieke situaties

• rusteloosheid, geirriteerdheid, spierspanning

slapeloosheid vermoeidheid



Sociale fobie

• angst voor sociale situaties

• extreme reactie bij blootstelling

• bewust van irrationaliteit

• vermijdingsgedrag



Paniekstoornis

• herhaalde spontane paniekaanvallen

• extreme angst

• lichamelijke symptomen

• self-limiting

• angst voor volgende aanval



Vóórkomen van angststoornissen

Angststoornis Parkinson (%)1

Angststoornis (alle) 31.1

Gegeneraliseerde angststoornis 14.1

Sociale fobie 13.8

Paniekstoornis 6.8

Specifieke fobie 13.0

overig 13.3

Broen et al. Mov Disord 2016;31:1125-33



Risicofactoren

• motorische fluctuaties (on/off)

• parkinsongerelateerde ADL stoornissen

• depressie



Behandeling

Nog geen enkele behandeling is specifiek bij 

parkinsonpatienten onderzocht

• evt onderliggende oorzaken behandelen

• aanpassen parkinsonmedicatie

• cognitieve gedragstherapie (onderzoek)

• medicatie



Conclusies

• Stemmingsstoornissen komen vaak voor bij 

parkinsonpatienten

• Met name naar angstklachten is nog weinig 

onderzoek gedaan

• In het algemeen zijn depressieve en 

angstklachten goed te behandelen



Dank voor uw aandacht


