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Bewegingen

• Automatisch
• Willekeurig
• semi-willekeurig 
• onwillekeurig



Indeling bewegingsstoornissen
Overmaat aan beweging Tekort aan beweging
Tremor Hypokinesie/akinesie
Dystonie/athetose bradykinesie
Myoclonus Rigiditeit
Tics Kataplexie
Chorea Katatonie
Ballisme ’stiff muscles’
Akathisie ‘freezing’



Onderzoek
• Lokalisatie 
– Focaal 
– Segmentaal
– Hemi-
– Mutifocaal
– Gegeneraliseerd

• Fenomenologie
– Ritmisch/ niet ritmisch
– In rust aanwezig/alleen bij actie of toename bij actie
– Spontaan / na provocatie
– Elementair / complex
– Type hypo/ dys/ hyperkinesie

• Etiologie en Pathofysiologie
• Therapie
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Bewegingsstoornissen in de psychiatrie
• Symptoom bij psychiatrische ziekte

– Psychosen
– Autisme
– Depressie
– Angststoornissen / OCD

• Syndroom
– Katatonie
– Psychogene bewegingsstoornissen

• Bijwerking
– Acuut/Tardief

• Neurologische ziekten met psychiatrische symptomen 
– Parkinson/ Tourette/ Huntington/ Wilson/ etc.
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Klinisch belang
bewegingsstoornissen

• Aparte categorie in de DSM-5
• Hoge prevalentie
• Gemist of misdiagnose

–Differentiatie van As I disorders
• Dopamine blokkers in de somatiek
• Lijdensdruk, potentieel irreversibel en soms

reden voor non-compliance
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Algemene aspecten

• Verdwijnen tijdens de slaap
• Ernst bewegingsstoornissen wisselt door

–Dosering antipsychotica
–Stress
–Relaxatie
–Andere factoren
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Basale ganglia

• Kernfunctie
– Initiëren en integreren van bewegingen
– Geen directe in of output verbindingen met ruggenmerg
– primaire input 

• cerebrale cortex
– output 

• naar de hersenstam
• via de thalamus terug naar de prefrontale, premotore en

motor cortex
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Ziektes van de basale ganglia

• Drie karakteristieke bewegingsstoornissen 
– tremor en andere onwillekeurige bewegingen
– veranderingen in houding en tonus van de spieren
– bewegingsarmoede en vertraging/slowness

• Verminderd of excessief bewegen
• Vaak tevens complexe neuro-psychiatrische, cognitieve en 

gedragsstoornissen
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Anatomie van basale ganglia

• Striatum
– Nucleus caudatus
– Putamen
– Ventrale striatum

• Globus pallidus
– GPi
– GPe

• Substantia nigra
– pars compacta
– pars reticulata

• Nucleus subthalamcius
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© PN van HartenObeso et al. The expanding universe of disorders of the basal ganglia, the Lancet  2014
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Basale ganglia
Neurotransmitters

• Belangrijkste neurotransmitters in basale ganglia
– Inhibition (GABA)
– Excitation (Glutamate)
– Modulation (Dopamine, Acetylcholine)
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Days after start or dose 
increase  antipsychotics

0 1 2 3 4 5 6 7 50

Acute dystonia 1- 4 days

Akathisia
Few hours to a week

Parkinsonism
1 - 50 days



Acute dystonie

• Komt minder voor

– Second generation antipsychotica soms anticholinergisch

• Eerder een acute dystonie op antipsychotica?

– Relatief risico 6!

• Net cocaïne gebruikt?

– Relatief risico 4

• Jong 

– hoger risico

• Hoogpotente antipsychotica

– Hoger risico

van Harten PN, van Trier JC, Horwitz EH, Matroos GE, Hoek HW. 
Cocaine as a risk factor for neuroleptic-induced acute dystonia. The Journal of clinical psychiatry
1998; 59: 128-30. 



Oculogyre crisen

• Ook bij stabiele spiegel antipsychotica
• Nova Scotia Early Psychosis Program 
• Zes jaar follow-up bij 452 adolescenten met 

psychotische stoornissen 
• Incidentie 1.8%

Gardner et al. 
Incidence of Oculogyric Crisis and Long-Term Outcomes With Second-Generation 
Antipsychotics in a First-Episode Psychosis Program. J Clin Psychopharmacol 2015; 715-8.
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Blefarospasmen, 
oromandibulaire 
dystonie, torticollis en 
schouderdystonie

Hand dystonie

Torticollis

Blefarospasmen (let op 
samentrekken musculus frontalis)



Akathisie

• Subjectief
– Innerlijke onrust

• Objectief
– Onvermogen stil te zitten, benen stil te houden

• Provocatietest 
– Staande houding, lopen op de plaats
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Akathisie

• Risicofactoren
– Voorgeschiedenis akathisie
– ijzergebrek?

• Akathisie is sterk dosis afhankelijk!

Akathisie



Anamnese

• Voelt u zich rusteloos?
• Is het voor u moeilijk om stil te zitten?



Parkinsonisme

• Bradykinesie
• Rusttremor
• Rigiditeit

Mentzel et al. Effect of Antipsychotic Type and Dose Changes on Tardive Dyskinesia 
and Parkinsonism Severity in Patients With a Serious Mental Illness: 
The Curacao Extrapyramidal Syndromes Study XII. 
J Clin Psychiatry 2017; 78(3): e279-e85.



Subjectieve klachten

• Verlies van energie
• Moeheid
• Apathie
• Depressieve gevoelens
• Cognitieve problemen
• Bij ziekte van Parkinson 
– Non-motor symptoms /signs /dysfunctions
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Rusttremor

• Kenmerken
–Aanwezig in rust
–Frequentie 4-8Hz
–Beweging: een Pro- supinatie
–Toename bij

• Lopen
•Stress en emotie

–Kortdurende afname bij intentionele beweging
–Vaak veel schaamte en ook fysieke last

Parkinsonsime
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Rigiditeit

• Kenmerken
–Aanhoudende verhoogde tonus van de 
spieren

–Voelt als buigen van een loden pijp
–Tandradfenomeen

• Patiënt klaagt over stijfheid/ gespannenheid

Parkinsonsime
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Onttrekkingsdyskinesie

• Vaker bij kinderen
• Beeld

– Dyskinetisch

• Ontstaan 
– Na plotseling staken of substantieel verlagen van antipsychotica

• Beloop
– Self limiting veelal in enkele uren of dagen

Onttrekkingsdyskinesie
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Myoclonie

• Plotselinge, schokachtige contractie van een spier of een groep 
spieren

• Ontstaan veelal na
– Antidepressiva, vooral Tricyclische
– Clozapine (hoge bloedspiegel)
– Lithium vooral actie-myoclonie 
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Conclusies

• Acute medicatie geïnduceerde bewegingsstoornissen
– Acute dystonie
– Akathisie
– Parkinsonisme
– Onttrekkingsdyskinesie
– Myoclonie

• Preventie en behandeling goed mogelijk 


