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Bewegingsstoornissen door geneesmiddelen

Staken of vervangen 
is de beste oplossing

De afgelopen jaren zijn verschillende
overzichtsartikelen over dit onderwerp
verschenen [1-5]. Hierbij zijn vooral

geneesmiddelen met een centrale werking betrokken, al
kunnen ze verder uiteenlopende farmacologische
eigenschappen hebben. In dit artikel worden de
belangrijkste in de literatuur vermelde
bewegingsstoornissen samengevat. Rapportages van
zelden voorkomende bijwerkingen worden buiten
beschouwing gelaten.

Parkinsonisme, dyskinesie, akathisie en dystonie
behoren op grond van het oorzakelijke mechanisme tot
de extrapiramidale bijwerkingen en worden hieronder
eerst besproken. Daarna worden achtereenvolgens
tremoren, myoclonie en ataxie behandeld. Het maligne
neurolepticasyndroom, dat wordt gekenmerkt door
acuut optredende hoge koorts, bewustzijnsstoornissen,
motorische stoornissen en autonome disfunctie, wordt
ook gerekend tot de extrapiramidale bijwerkingen [6].
Dit zelden voorkomende, door (overdosering van)
antipsychotica veroorzaakte beeld wordt hier niet
besproken.

Parkinsonisme
De belangrijkste uiterlijke kenmerken van de ziekte

van Parkinson zijn bradykinesie (het vertraagd
beginnen van willekeurige bewegingen), tremor in rust,
spierstijfheid en instabiliteit bij het staan. Hoewel
parkinsonachtige verschijnselen die door
geneesmiddelen zijn veroorzaakt (in het vervolg is de
term ‘parkinsonisme’ gereserveerd voor deze
bijwerkingen), vaak lastig te onderscheiden zijn van
idiopathische ziekte van Parkinson, zijn er toch enkele
belangrijke verschillen [5]. Bij de ziekte van Parkinson
treden vooral bradykinesie en akinesie op de voorgrond.
Hypertonie en autonome verschijnselen worden minder
vaak gezien en ontwikkelen zich pas later of treden bij
ernstiger gevallen op. De typische Parkinson-tremor
komt bij parkinsonisme weinig voor of ontwikkelt zich
pas laat.

Bradykinesie en akinesie uiten zich in vermindering
of vertraging van spontane bewegingen zoals de
ooglidslag, geassocieerde bewegingen zoals de
armzwaai tijdens het lopen en willekeurige bewegingen.
In lichte vorm uit akinesie zich in klachten over
vermoeidheid en zwakte, micrografie, een verminder de
gelaatsexpressie en in geassocieerde bewegingen en een
zachte en monotone spraak [5].

Parkinsonisme begint doorgaans 10 tot 30 dagen na
aanvang van de therapie. Hoewel zij ook bij jonge
volwassenen, kinderen en baby’s optreden, worden de
bijwerkingen meestal waargenomen bij patiënten boven
40 jaar. Sommige onderzoeken naar de
leeftijdsverdeling van bijwerkingen geven aan dat die
vergelijkbaar zou zijn met het voorkomen van de ziekte
van Parkinson. In andere is een omgekeerdevenredige
relatie met de leeftijd gevonden [2, 7, 8].

Bij vrouwen komt parkinsonisme twee keer zo vaak
voor als bij mannen. In de literatuur wordt hiervoor
geen eenduidige verklaring gegeven [2, 9].
Gesuggereerd is dat geneesmiddelen die parkinsonisme
veroorzaken, bij vrouwen hoger gedoseerd zouden
worden. Anderzijds wordt verondersteld dat het

Veel geneesmiddelen kunnen bewegingsstoornissen veroorzaken. Parkinsonachtige

bijwerkingen zijn de bekendste, maar ook akathisie, dystonie, myoclonie, dyskinesie,

tremoren, tics en ataxie komen in meerdere of mindere mate voor.
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Kernpunten
● Het gebruik van antipsychotica, anti-emetica,

vertigomiddelen, antidepressiva, parkinsonmiddelen en
anti-epileptica kan bewegingsstoornissen veroorzaken.

● Meer dan één type bewegingsstoornis kan optreden bij
dezelfde patiënt.

● De meeste bewegingsstoornissen verdwijnen of nemen
af in ernst wanneer de dosis wordt verlaagd of de
behandeling gestaakt.

● In voorkomende gevallen kunnen bewegingsstoornissen
farmacotherapeutisch worden behandeld.

● Gedegen onderzoek naar de effectiviteit van farmaco-
therapie bij de behandeling van bewegingsstoornissen 
is schaars.
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verschil door oestrogenen wordt veroorzaakt. Omdat
bekend is dat in het striatum oestrogenen
antidopaminerge activiteit hebben en
oestrogeentherapie bestaande symptomen van de ziekte
van Parkinson kan verergeren, lijkt dit laatste
plausibeler [2].

ANTIPSYCHOTICA
Parkinsonisme komt frequent voor bij patiënten die

met antipsychotica worden behandeld. Het voorkomen
is dosisafhankelijk en wordt vooral toegeschreven aan
de blokkade van D2-receptoren in het striatum.
Daarnaast hebben antipsychotica een ongunstig e±ect
op de mitochondriale elektronentransportketen.
Burkhardt e.a. hebben laten zien dat haloperidol en
chloorpromazine het complex I van het mitochondriale
elektronentransport kan remmen, waarbij vrije
zuurstofradicalen schade kunnen aanrichten [10]. Ook
dit e±ect zou bijdragen aan het totstandkomen van
parkinsonisme. Verschillende antipsychotica worden
gemetaboliseerd via het cytochroom-P450-enzym
CYP2D6. De variabiliteit in de activiteit van dit enzym
kan de plasmaspiegels en daarmee het risico op
parkinsonisme beïnvloeden [11].

Parkinsonisme kan worden verwacht bij het gebruik
van vrijwel alle antipsychotica: fenothiazines,
butyrofenonen, thioxanthenen en dibutylpiperidines [2-
4, 7, 12]. De chemische structuur en de fysische
eigenschappen van deze sto±en beïnvloeden de mate
waarin de bijwerkingen kunnen optreden.
Piperazinederivaten van fenothiazines
(prochloorperazine, trifluoperazine), thioxanthenen
(flupentixol, zuclopentixol) en difenylbutylpiperidines
(pimozide) veroorzaken in veel ernstiger mate
bijwerkingen dan benzamides (domperidon,
metoclopramide), piperidinederivaten van
fenothiazines (thioridazine) en clozapine [3].
Opmerkelijk hierbij is dat clozapine vrijwel geen
extrapiramidale e±ecten veroorzaakt en zelfs bij
patiënten met de ziekte van Parkinson kan worden
gebruikt zonder dat bestaande extrapiramidale
verschijnselen verergeren [13]. Ook bij de nieuwere,
atypische antipsychotica risperidon en olanzapine lijkt
parkinsonisme in mindere mate op te treden [3].
Gedegen vergelijkend onderzoek tussen nieuwe en
klassieke antipsychotica ontbreekt echter.

Het anti-emeticum metoclopramide heeft sterke
D2-antagonistische activiteit. Hoewel deze tamelijk
hydrofiele stof verondersteld wordt de bloed-
hersenbarrière niet goed te passeren, zijn toch enkele
gevallen van parkinsonisme bekend [3, 14]. Domperidon
is nog minder lipofiel en kan zonder probleem bij
patiënten met de ziekte van Parkinson toegepast worden
[3].

VERTIGOMIDDELEN
Na antipsychotica zijn cinnarizine en flunarizine de

frequentste veroorzakers van parkinsonachtige
bijwerkingen. Deze als calciumantagonisten bekend
staande sto±en worden voorgeschreven voor

duizeligheid, migraine en cerebrovasculaire
aandoeningen [2-4, 15].

Calciumantagonisten die de instroom van calcium
via L-type-calciumkanalen blokkeren, zoals verapamil,
nifedipine en diltiazem, veroorzaken zelden een
verergering van de symptomen van de ziekte van
Parkinson. Het is daarom niet waarschijnlijk dat
remming van de calciuminstroom via L-type-calcium-
kanalen verantwoordelijk is voor het totstandkomen van
parkinsonisme [3].
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Samenvatting
Veel geneesmiddelen met vooral centrale werking kunnen
aanleiding geven tot bewegingsstoornissen. Parkinson-
achtige bijwerkingen zijn de bekendste stoornissen, maar
ook akathisie, dystonie, myoclonie, dyskinesie, tremoren,
tics en ataxie komen voor. Bewegingsstoornissen komen
voor bij antipsychotica, anti-emetica, vertigomiddelen,
antidepressiva, parkinsonmiddelen en anti-epileptica. 
Men moet erop bedacht zijn dat bij dezelfde patiënt meer
dan één type bewegingsstoornis kan optreden. De meeste
bewegingsstoornissen verdwijnen of nemen af in ernst
wanneer de dosis wordt verlaagd of de behandeling
gestaakt. Daarnaast kan in enkele gevallen farmaco-
therapeutisch worden ingegrepen.

Aanvaard november 2000.

Stop or replace for best result. Movement disorders caused by
medicines
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Abstract
Several drugs with e±ects on the central nervous system
may induce movement disorders including parkinsonism,
akathisia, dystonia, myoclonus, dyskinesia, tremor and
ataxia. Antipsychotics, anti-emetic drugs, drugs with
antivertigo activity, antidepressant drugs, antiparkinson
drugs and anticonvulsant drugs are most frequently
involved in movement disorders. Several types of
movement disorder can coexist in the same patient.
Movement disorders often disappear or reduce in severity
after dose reduction or withdrawal of the drug. If necessary
pharmacological treatment may be considered.

Correspondentie kan worden gericht aan mevr. dr. J.G. Hugtenburg,
Apotheek Westwijk, Westwijkstraat 2, 1187 LR Amstelveen.
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Aangenomen wordt dat cinnarizine en flunarizine
de activiteit van dopaminerge neuronen in het striatum
doen afnemen [2, 3]. Dierexperimenteel onderzoek
heeft geleid tot de hypothese dat via een presynaptisch
e±ect op dopaminerge en serotonerge neuronen de
synthese of de vrijzetting van neurotransmitters wordt
verminderd. In geïsoleerd striataal weefsel wordt zowel
de opname als de vrijzetting van dopamine verminderd [2].
Ook worden catecholaminespiegels verlaagd en treedt
downregulatie van postsynaptische D2-receptoren op
[2, 3]. Evenals antipsychotica remmen cinnarizine en
flunarizine het mitochondriale complex I [3].

ANTIDEPRESSIVA
Een in 1998 gepubliceerd overzicht van door

selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)
veroorzaakte bewegingsstoornissen vermeldt enige
tientallen in de literatuur beschreven gevallen van
parkinsonachtige bijwerkingen [16]. Het totaal aantal bij
de fabrikanten gemelde gevallen lag boven de 2000 op
een geschat gebruik door enkele miljoenen patiënten.
Bepaalde factoren, zoals het gelijktijdige gebruik van
neuroleptica en bestaande neurologische problemen of
bewegingsstoornissen, lijken de ontwikkeling van
parkinsonisme in de hand te werken. De al veel langer in
gebruik zijnde tricyclische antidepressiva hebben
zelden aanleiding gegeven tot verergering van de ziekte
van Parkinson of het ontstaan van parkinsonachtige
bijwerkingen [3]. De anticholinerge eigenschappen van
deze geneesmiddelen spelen hierbij wellicht een rol.

ANTI-EPILEPTICA
Valproïnezuur kan parkinsonisme teweegbrengen

[4, 17]. Overactiviteit van gamma-aminoboterzuur is
hiervan de waarschijnlijkste oorzaak.

OVERIGE GENEESMIDDELEN
In de literatuur zijn enkele gevallen beschreven 

van parkinsonisme door amiodaron, lovastatine en
lithium [3, 4].

BEHANDELING VAN PARKINSONACHTIGE
BIJWERKINGEN
Indien mogelijk wordt bij parkinsonisme het gebruik

gestaakt van het geneesmiddel dat de e±ecten veroorzaakt
[2, 3]. Bij gebruik van antipsychotica kan de oplossing
liggen in verlaging van de dosering of vervangende
therapie met middelen met een lager risico. Bij on-
voldoende e±ect kan behandeling met anticholinergica
of amantadine overwogen worden. Levodopa of
dopamine-agonisten kunnen psychotische verschijnselen
versterken en zijn daarom niet geschikt [2-4].

Dyskinesie
Het optreden van aanhoudende abnormale en

onvrijwillige bewegingen wordt aangeduid als
dyskinesie. De bewegingen zijn ongelijkmatig, meestal
clonisch, repetitief, soms stereotiep. Dyskinesieën
verminderen bij het willekeurig gebruik van de spieren.
Ook kan de patiënt de bewegingen actief onderdrukken.

Zij nemen toe bij gespannenheid en als de patiënt
complexe bewegingen moet uitvoeren. De orofaciale
dyskinesie is het bekendst: dit is het maken van
draaiende bewegingen met de tong, het uitsteken van de
tong en het uitstulpen van de wang, de zogenaamde
bonbonwang. Dyskinesie kan ook optreden in de romp
of de ledematen. Dit uit zich doorgaans in pianospelende
vingers en schuddende of draaiende bewegingen van de
romp [5]. Verschillende geneesmiddelen kunnen acute
dyskinesieën veroorzaken, die echter snel verdwijnen
na staken van de therapie. In dit verband kunnen
levodopa, amfetamine, anticholergica, co±eïne,
fenytoïne en orale contraceptiva genoemd worden [5].

Bij tardieve dyskinesieën doen de verschijnselen
zich pas voor na meer dan drie maanden
geneesmiddelengebruik. Ook het staken van het gebruik
of verlaging van de dosering kan deze bijwerking
teweegbrengen. Geneesmiddelen die deze vorm van
dyskinesie veroorzaken, worden hieronder besproken.

ANTIPSYCHOTICA EN ANTI-EMETICA
Bij veel patiënten treedt tardieve dyskinesie op een

of twee jaar nadat de behandeling met een
antipsychoticum is gestart [3]. Er is een sterke correlatie
tussen het vóórkomen van tardieve dyskinesie en de
duur van het gebruik van antipsychotica [2]. In een
prospectief onderzoek bleek de prevalentie van tardieve
dyskinesie na 1 jaar 5% te zijn, na 2 jaar 10%, na 3 jaar
15%, en na 4 jaar 19%.

In andere onderzoeken bleek deze bijwerking bij
26 tot 60% van de onderzochte patiënten voor te komen.
Het vóórkomen van tardieve dyskinesie is ook
gecorreleerd met factoren als de dosering van het
antipsychoticum en de leeftijd van de patiënt. Omdat
deze bijwerking vaker bij vrouwen optreedt dan bij
mannen, wordt ook verondersteld dat oestrogenen
tardieve dyskinesie in de hand werken of versterken [2].

Bij het gebruik van nieuwere antipsychotica zoals
clozapine en risperidon, lijkt de kans op het optreden
van tardieve dykinesie veel kleiner te zijn [2, 3, 13].

Ook metoclopramide kan tardieve dyskinesie
veroorzaken [3, 14].

VERTIGOMIDDELEN
Vertigomiddelen als cinnarizine en flunarizine

kunnen ook tardieve dyskinesie veroorzaken.
Ook hier lijkt de antidopaminerge activiteit van de

sto±en verantwoordelijk te zijn voor deze bijwerking [3].

ANTIDEPRESSIVA
In de literatuur zijn enkele gevallen beschreven van

tardieve dyskinesie na gebruik van tricyclische
antidepressiva . Dit paradoxale e±ect – anticholinergica
worden immers toegepast bij de behandeling van de
ziekte van Parkinson – zou veroorzaakt kunnen worden
door verstoring van de balans tussen dopaminerge en
cholinerge neuronen, waardoor overgevoeligheid van de
dopaminerge receptoren optreedt. Verder is geopperd
dat via beïnvloeding van de serotonerge transmissie
dopaminerge neuronen op directe of indirecte wijze
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geremd worden [18]. De verschijnselen verdwijnen
doorgaans na vermindering van de dosering [18].

Van SSRI’s is bekend dat het gebruik aanleiding kan
geven tot tardieve orofaciale dyskinesie. Gezien het
wijdverbreide gebruik van SSRI’s is de incidentie echter
laag [16, 19]. In een recent review over door SSRI’s
teweeggebrachte bewegingsstoornissen worden in
totaal 71 patiënten met extrapiramidale bijwerkingen
beschreven, waarvan 11,3% tardieve dyskinesie betrof
[19]. Omdat het hier het totaal van de in de literatuur
beschreven bijwerkingen betreft, kan geen uitspraak
gedaan worden over het absolute voorkomen van de
dyskinesie.

Er bestaan verschillende hypotheses over het
ontstaan van door SSRI’s veroorzaakte tardieve
dyskinesie. De balans tussen de cholinerge en
dopaminerge activiteit in de basale ganglia zou verstoord
zijn, de dopaminerge neurotransmissie zou door
serotonine verstoord worden, terwijl ook noradrenerge
mechanismen een rol zouden kunnen spelen [16].

BEHANDELING VAN TARDIEVE DYSKINESIE
Na dosisverlaging of stoppen met de therapie kan

tardieve dyskinesie vaak nog lang aanhouden of zelfs
verergeren. Een behandeling met geneesmiddelen, zoals
reserpine, levodopa, benzodiazepines of botuline-
toxine, is niet altijd e±ectief [20]. Preventie is de beste
maatregel. Bij 40% van de psychiatrische patiënten kan
vervanging van de therapie door clozapine zinvol zijn
[4]. Bij door antidepressiva veroorzaakte tardieve
dyskinesie wordt in de literatuur melding gemaakt van
het gebruik van bètablokkers [21].

Akathisie
Akathisie is een subjectieve beleving van

rusteloosheid die vaak gepaard gaat met het onvermogen
stil te blijven staan. Dit verschijnsel mag overigens niet
verward worden met het zogeheten ‘restless legs
syndrome’, waarbij sensorische prikkeling leidt tot een
onweerstaanbare drang om te bewegen. Objectieve
motorische kenmerken zijn een toegenomen, abnormale
frequentie van bewegingen die vaak complex en
stereotiep zijn. De patiënt kan de bewegingen bewust
onderdrukken. In ernstige gevallen is het niet mogelijk
langer dan enkele minuten stil te zitten of te liggen en
leidt akathisie zelfs tot slapeloosheid [5].

Doorgaans uit het verschijnsel zich in bewegingen
van de benen zoals het lopen op de plaats tijdens het
staan, schuifelen met de voeten, kruisen en ontkruisen
van de benen, snelle abductie en adductie van de benen
of pompende en op en neer gaande beweging van een
been. Ook worden rompbewegingen, zoals steeds naar
voren en naar achteren buigen, vaak gezien. Daarnaast
kan de patiënt onhebbelijk gedrag vertonen zoals het
aanklampen van mensen, het onderbreken van
gesprekken en het voortdurend herhalen van vragen [5].

ANTIPSYCHOTICA EN ANTI-EMETICA
Akathisie komt veel voor als bijwerking van

antipsychotica. De in de literatuur gerapporteerde

prevalentie van deze bijwerking loopt uiteen van 8 tot
76% [3]. De atypische antipsychotica lijken een lager
risico te geven op het optreden van akathisie.

Ook het gebruik van metoclopramide kan aanleiding
geven tot akathisie [3].

ANTIDEPRESSIVA
Hoewel zowel tricyclische antidepressiva als SSRI’s

akathisie kunnen veroorzaken, lijkt het verschijnsel
vaker voor te komen bij patiënten die worden behandeld
met SSRI’s [3]. Het mechanisme is ook niet geheel
opgehelderd. Ingeval van tricyclische antidepressiva
wordt verondersteld dat de centrale neurotransmissie
van norepinefrine versterkt is [18] terwijl bij SSRI’s
remming van de dopaminerge transmissie door
serotonine voor de bijwerkingen verantwoordelijk zou
zijn [16].

BEHANDELING VAN AKATHISIE
Bij akathisie is stoppen met de therapie of

dosisreductie de aanbevolen maatregel. Als dit niet
mogelijk is kan een aanvullende behandeling met
parkinsonmiddelen of bètablokkers tot een afname van
de verschijnselen leiden [4].

Dystonie
Dystonie wordt gekenmerkt door een aanhoudende

abnormale, onvrijwillige houding of door spierspasmen.
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Dystonie kan in alle spiergroepen optreden, maar komt
met name voor in de spieren van het hoofd en de nek en
kan zich uiten als torticollis (scheefstaand hoofd),
oculogyrische crisis (dit is een geforceerde,
aanhoudende oogstandafwijking welke meestal omhoog
gericht is), een gezwollen tong, trismus (kaakkamp) en
blepharospasmus (ooglidkramp). Net als dyskinesie kan
dystonie acuut en tardief optreden. Het essentiële
onderscheid tussen dyskinesie en dystonie is de duur
van de beweging of houding. Bij dystonie wordt deze
langer dan 1 seconde aangehouden [5].

ANTIPSYCHOTICA EN ANTI-EMETICA
Antipsychotica kunnen zowel acute als tardieve

dystonie veroorzaken. De laatste vorm komt minder
vaak voor dan de eerste [3]. Vergeleken met
parkinsonisme en tardieve dyskinesie treedt dystonie
veel minder vaak op.

Schattingen van de prevalentie bedragen 2-3% [4].
Dystonie openbaart zich meestal plotseling en
manifesteert zich in de regel binnen vijf jaar na aanvang
van een behandeling met antipsychotica. Lage leeftijd,
mannelijk geslacht en de mate van schizofrenie zijn
risicofactoren voor het optreden van dystonie.
Haloperidol en fenothiazines geven de grootste kans op
dystonie.

Nieuwere antipsychotica als clozapine en risperidon
geven minder vaak aanleiding tot dystonie dan de reeds
langer gebruikte middelen.

Dystonie kan ook bij gebruik van metoclopramide
voorkomen [3, 4].

PARKINSONMIDDELEN
Dystonie kan ook veroorzaakt worden door

levodopa en dopamineagonisten [3]. Bij levodopa kan
een onderscheid gemaakt worden in de dystonie die
vroeg in de morgen optreedt en dystonie die bij de
maximale dosering of juist bij verlaagde levodopaspiegels
optreedt. Het gebruik van tabletten met vertraagde
afgifte kan de morgenstonddystonie tegengaan.

ANTIDEPRESSIVA
Zowel tricyclische antidepressiva als SSRI’s

kunnen dystonie veroorzaken. De prevalentie bij het
gebruik van tricyclische antidepressiva is zeer laag. Bij
het gebruik van SSRI’s is de kans op het optreden van
dystonie groter. Dystonie zou voor ongeveer 30%
bijdragen aan door SSRI’s veroorzaakte bewegings-
stoornissen [19]. Vergelijkbare waarden worden
opgegeven door enkele fabrikanten van SSRI’s [16].

ANTI-EPILEPTICA
Enkele gevallen van het optreden van dystonie bij

gebruik van de anti-epileptica carbamazepine, fenytoïne
en fenobarbital zijn in de literatuur beschreven [3].

BEHANDELING VAN DYSTONIE
Acute dystonie dient behandeld te worden met

anticholinergica om de spasmen snel te doen
verminderen [4].

Tremoren
Tremoren treden meestal op in de bovenste

extremiteiten, maar ook het hoofd, de romp, de lippen,
de kin, de tong of de stem kunnen beïnvloed worden [5].
Door geneesmiddelen veroorzaakte tremoren worden
onderverdeeld in rusttremor, houdingstremor en
intentietremor.

Rusttremor kan een onderdeel zijn van
parkinsonisme en wordt vooral veroorzaakt door
antipsychotica, cinnarizine en flunarizine. Ongeveer
2% van de antipsychoticagebruikers heeft last van
tremoren.

Houdingstremoren treden op wanneer het lichaam
een bepaalde positie aanneemt en vasthoudt. Het
gebruik van sympathicomimetica, antidepressiva,
co±eïne, theofylline en de onttrekking van alcohol en
drugs kunnen aanleiding zijn tot het ontstaan van fijne
houdingstremoren. Deze tremoren hebben over het
algemeen een hoge frequentie en een lage amplitude en
zijn niet te onderscheiden van essentiële tremoren.

Intentietremoren treden op tijdens het uitvoeren van
een vrijwillige beweging waarbij de amplitude van de
trilling het grootst is aan het eindpunt van de beweging.
Dit type tremor wordt vooral veroorzaakt door lithium,
fenytoïne en valproïnezuur. Van valproïnezuur is
bekend dat bij 25% van de patiënten die langdurig
750 mg per dag of meer gebruiken deze bijwerking
optreedt [22].

Grovere tremoren worden teweeggebracht door
langdurig gebruik van lithium en fenytoïne. Dit soort
intentietremoren worden veroorzaakt door
beschadiging van het cerebellum. Ook antipsychotica
kunnen aanleiding geven tot grovere tremoren. Dit type
tremoren wordt gerekend tot de parkinsonistische
rusttremor en treedt op bij ongeveer 2% van de
gebruikers van antipsychotica [5]. Als verschijnsel van
parkinsonisme komen tremoren voor bij patiënten die
cinnarizine of flunarizine gebruiken. Na het staken van
de therapie kunnen de trillingen nog lang aanhouden,
ook als het parkinsonisme als zodanig al verdwenen is.

BEHANDELING VAN TREMOREN
De behandeling van tremoren is afhankelijk van het

type en is lang niet altijd succesvol. Allereerst moet
geprobeerd worden de dosering van het veroorzakende
middel te verlagen. Houdingstremoren reageren in het
algemeen goed op bètablokkers. Bij de parkinsonistische
tremor kunnen anticholinergica gebruikt worden.
Paradoxaal is het gunstige e±ect van clozapine op dit
type tremoren [5].

Myoclonie
Snelle en onvrijwillige contracties van een bepaalde

spier of spiergroep worden gerangschikt onder de
noemer myoclonie. De spiertrekkingen kunnen
onregelmatig, willekeurig of juist zeer ritmisch zijn.
Korte pauzes in spieractiviteit worden ook wel
ingedeeld bij de negatieve symptomen van myoclonie [3].

Bij gebruikers van antidepressiva doen myoclonieën
zich vaak ’s avonds voor in de vorm van kaaktrekkingen
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of onverwachte armbewegingen tijdens het 
ontspannen van de spieren. Ook komen nachtelijke
myoclonieën voor waarbij aanvallen van repetitieve
beenschokken met name voor de partner heel hinderlijk
zijn. In de literatuur wordt gemeld dat behandeling 
met clonazepam, clobazam, carbamazepine of
valproïnezuur zinvol zou kunnen zijn [5]. Onderzoek
naar de e±ectiviteit van deze geneesmiddelen 
ontbreekt.

Ook antipsychotica en metoclopramide kunnen
myoclonieën veroorzaken. Van clozapine, maar niet van
risperidon, is deze bijwerking bekend [23]. Het
mechanisme van deze bijwerking is vooralsnog
onbekend.

Tardieve myoclonie als late complicatie bij een
behandeling met antipsychotica komt voor bij 38% van
de patiënten [3]. Andere geneesmiddelen die myoclonie
teweeg kunnen brengen, zijn levodopa, sommige anti-
epileptica, MAO-remmers en lithium [3].

Ataxie
Ataxie wordt gekenmerkt door het ontbreken van

een geordende en nauwkeurige vrijwillige beweging.
De ontregeling van tonische vrijwillige en reflexmatige
spiercontracties leidt tot problemen met de motoriek en
het evenwicht waardoor de patiënt moeite heeft met het
rechtop staan, het veranderen van de looprichting en het
maken van willekeurige bewegingen [5].

Verschillende vormen van ataxie worden
onderscheiden. Cerebellaire ataxie geeft een afwijkend,
slingerend, wijdbeens looppatroon met onregelmatige
paslengte, waardoor de patiënt kan vallen. De patient
klaagt vaak over ‘onzekerheid in de benen’. Bij het
sluiten van de ogen verergeren de symptomen niet. Bij
sensore ataxie daarentegen resulteert het sluiten van de
ogen in een verslechtering van de verschijnselen. Bij
vestibulaire ataxie is duizeligheid het belangrijkste
symptoom.

Hoewel in de literatuur weinig aandacht aan ataxie
wordt besteed, lijkt een groot deel van de psychiatrische
patiënten aan deze bewegingsstoornis te lijden.
Fenytoïne, lithium, antidepressiva, benzodiazepinen,
amiodaron, procaïnamide maar ook alcohol kunnen
ataxie teweegbrengen. Ataxie kan hierbij een
verschijnsel van overdosering zijn.

BEHANDELING VAN ATAXIE
Voor de behandeling van cerebellaire ataxie zijn

geen werkzame geneesmiddelen beschikbaar. Bij ataxie
als gevolg van geneesmiddelen wordt verlaging van de
dosering of overstappen op een ander geneesmiddel
aanbevolen.

Conclusie
Veel geneesmiddelen met een centraal

werkingsmechanisme kunnen aanleiding geven tot
bewegingsstoornissen. Over de absolute frequentie
waarin deze bijwerkingen optreden, bestaat echter nog
veel onduidelijkheid. De frequentst optredende
bijwerkingen zijn de extrapiramidale stoornissen.

Geneesmiddelen met bewegingsstoornissen als
bijwerking zijn de antipsychotica, anti-emetica,
vertigomiddelen, antidepressiva, parkinsonmiddelen en
anti-epileptica. Men moet erop bedacht zijn dat bij
dezelfde patiënt meer dan één type bewegingsstoornis
kan optreden. De meeste bewegingsstoornissen
verdwijnen of nemen af in ernst wanneer de dosis wordt
verlaagd of de behandeling wordt gestaakt. Daarnaast
kan in voorkomende gevallen farmacotherapeutisch
worden ingegrepen. Gedegen onderzoek naar de
e±ectiviteit van farmacotherapie bij de behandeling van
bewegingsstoornissen is schaars ●
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