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Beste collega’s, 
  

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de werkgroep bewegingsstoornissen van de 

Nederlandse vereniging van Neurologie! De werkgroep heeft als missie de verbetering van de 

kwaliteit en de organisatie van de zorg rond patiënten met bewegingsstoornissen. Daarnaast 

ook de coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op gebied van 

bewegingsstoornissen, alsook het structureren van onderwijs op dit gebied.  

De nieuwsbrief is er op gericht u op de hoogte te houden van landelijke ontwikkelingen op het 

gebied van de verschillende soorten bewegingsstoornissen. We richten ons op zorg, onderwijs 

en onderzoek. 

Ons streven is 2 keer per jaar deze nieuwsbrief te maken en te versturen naar leden van de 

werkgroep. Daarnaast worden de nieuwsbrieven op de pagina van de werkgroep op de 

website van de NVN geplaatst, zodat u per bewegingsstoornis zaken terug kunt vinden. Heeft 

u interessante informatie voor de volgende nieuwsbrief, mail dan naar Jacqueline Habermehl - 

van der Schans via : j.habermehl@erasmusmc.nl 

U heeft deelgenomen aan onze symposia en uw e-mail adres hiervoor opgegeven om te 

kunnen communiceren. Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich 

afmelden hiervoor door op deze e-mail te reageren. 

Met vriendelijke groet, 

Amée Wolters, Omar Odish, Mark Kuijf en Marina de Koning-Tijssen 

Namens het bestuur van de Nederlandse werkgroep bewegingsstoornissen (NWB) 

7 oktober 2020 - Nieuwsbrief Nederlandse Werkgroep 

Bewegingsstoornissen 

mailto:j.habermehl@erasmusmc.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.debaar.net/bewegingsstoornissen/&psig=AOvVaw2TcDGNol2w_ebYv5MDuM3t&ust=1589019831733000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODy8KaGpOkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Wetenschap 

Recent verscheen er een publicatie van de expertisegroep uit Den Haag, waarin een update 

wordt gegeven over de farmacologische en niet-farmacologische behandeling van het 

restless-legs syndroom. Er worden hierin handige praktische handvaten voor de klinische 

praktijk besproken. 

 

Hans Koelman (AMC) & Marina de Koning-Tijssen (UMCG) 

 

Zorg 

Mogelijk bent u al lid van dystonieNet, het Net gericht op verbetering van zorg, onderwijs en 

onderzoek voor patiënten met cervicale dystonie. https://dystonia.net/nl  

Hier vindt u een zorgzoeker voor een fysiotherapeut bekend met dystonie bij u in de buurt, 

maar ook data van nascholing en skills lab botuline. 

 

Wetenschap 

In de recente jaren zijn er verschillende publicaties verschenen omtrent DBS voor patiënten 

met een cervicale dystonie. Zo wordt beschreven in een paper van Cury et al. (2018) dat bij 

patiënten die met botulinetoxine behandeling niet verbeteren of in het beloop van de tijd 

geen effect meer bemerken, behandeling middels DBS zeker overwogen dient te worden.  

RESTLESS LEGS  

DYSTONIE 

Inhoud 

 Restless legs 

 Dystonie 

 Parkinson/Parkinsonisme 

 Tremor 

 Online DBS symposium 

 Functionele bewegingsstoornissen 

 Ziekte van Huntington 

 Ataxie 

 Tic stoornis 

 Najaarsymposium 

 Voorjaarsymposium 

 COVID-19 en bewegingsstoornissen 

https://www.sleep.theclinics.com/article/S1556-407X(20)30024-2/fulltext
https://dystonia.net/nl
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14737175.2018.1478288
file:///C:/Users/296696/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GO0GD7T8/MT%20Nieuwsbrief%20NWB%20_810_final%20(002).docx
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Dit is een veilige therapie, welke tevens zowel op de langer als korte termijn effectief blijkt.  

 

Door van den Dool et al. (2019) werd onlangs beschreven dat specifieke fysio-/oefentherapie 

bij patiënten met een cervicale dystonie leidt tot een grotere zelf gerapporteerde vooruitgang 

en een betere kwaliteit van leven. Een andere publicatie van dezelfde groep toonde tevens 

dat er op het gebied van autorijden, geen significant verschil is in rijeigenschappen tussen 

patiënten met een cervicale dystonie en een controle groep (van den Dool et al. 2020).  

Bas Bloem (Radboudumc) 

Zorg 

Een innovatief zorgconcept voor patiënten met de ziekte van Parkinson, waarbij alles draait 

om integrale en patiëntgerichte zorg. Dit is het “home-hub-and-spoke” concept dat onlangs 
werd gepubliceerd door de collega’s uit het Radboud MC in de Lancet Neurology. In dit 

artikel wordt een nieuw innovatief zorgmodel beschreven, gericht op patiënten met de ziekte 

van Parkinson, maar waarschijnlijk ook goed toepasbaar op vele andere chronische 

(neurologische) aandoeningen. 

Onderzoek 

Diepe Hersenstimulatie voor motorische responsfluctuaties bij patiënten met de ziekte van 

Parkinson en dementie. Momenteel zijn ernstige cognitieve stoornissen een contra-indicatie 

voor DBS-behandeling bij de ziekte van Parkinson. De wetenschappelijke onderbouwing 

hiervoor is echter zwak. Het hoofddoel van een onderzoek dat binnenkort zal starten, is dan 

ook om bij patiënten met Parkinson en dementie de effectiviteit van DBS-behandeling voor 

motor responsfluctuaties te vergelijken met de best mogelijke orale medicamenteuze 

behandeling. Naast de gangbare inclusiecriteria voor DBS, heeft het onderzoek de volgende 

inclusiecriteria: (1) diagnose van Parkinsondementie, (2) de deelnemer is wilsbekwaam, (3) 

de beschikbaarheid van een betrokken mantelzorger. Patiënten uit heel Nederland kunt u al 

verwijzen naar de afdeling Neurologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Inclusie in het 

onderzoek zal mogelijk zijn vanaf februari 2021. Voor meer informatie: 

b.e.k.swinnen@amsterdamumc.nl 

  

Verder zijn er momenteel 5 longitudinale cohort studies actief in Nederland waar patiënten 

aan kunnen deelnemen verspreid over het land. Voor meer informatie hierover kunt u de 

respectievelijke websites of e-mail adressen raadplegen: 

 

Studie Informatie Coördinerend centrum 

Parkinson op Maat studie info@parkinsonopmaat.nl Radboudumc 

TRACK-PD studie trackpd@maastrichtuniversity.nl Maastricht UMC+ 

PROPARK studie  propark@lumc.nl  LUMC 

DUPARC studie duparc@neuro.umcg.nl UMCG 

TULIP studie  UMCG, AMC, LUMC, 

Spaarne Gasthuis, St 

Antonius ziekenhuis) 

 

 

PARKINSON/PARKINSONISME 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003999319300917?via%3Dihub
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.00229/full
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422%2820%2930064-8
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422%2820%2930064-8
mailto:b.e.k.swinnen@amsterdamumc.nl
http://www.parkinsonopmaat.nl/
mailto:info@parkinsonopmaat.nl
http://www.trackpd.nl/
mailto:trackpd@maastrichtuniversity.nl
mailto:propark@lumc.nl
mailto:duparc@neuro.umcg.nl
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Rick Helmich (Radboudumc), Madelein van der Stouwe (UMCG) 

Onderwijs 

Digitale bezoekers van de Biemond afgelopen voorjaar zal het onderwerp bekend 

voorkomen: de systematische benadering van een patiënt met tremor. Hierover werd door 

Rick Helmich tijdens deze bijeenkomst helder gepresenteerd. Ondertussen is ook het 

bijbehorende artikel in Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry verschenen. Dit 

praktische overzichtsartikel heeft als doel de diagnostiek van tremorpatiënten te bevorderen 

en het doen van onnodig, verwarrend aanvullend onderzoek te verminderen. Voor wie liever 

luistert dan leest: in september verschijnt een interview over dit artikel bij de Neurology 

Podcast ® met Madelein van der Stouwe.  

 

Wetenschap 

Vanuit Movement Disorders Groningen wordt onderzoek gedaan naar families met 

essentiële tremor. Immers: bij de helft van de patiënten met deze diagnose komt het trillen in 

de familie voor, maar het vinden van betrokken genen valt niet mee. Patiënten die met hun 

familie mee doen worden grondig klinisch en neurofysiologisch onderzocht en  hun genetisch 

materiaal wordt opgeslagen voor toekomstig onderzoek. Indien u patiënten kent met een 

familiaire essentiële tremor die geïnteresseerd zijn om aan onderzoek mee te doen, dan kunt 

u hun gegevens doorsturen zodat de onderzoekers hen meer informatie kunnen opsturen. 

 

Onderwijs 

20 en 21 november vindt het ‘International 
conference on deep brain stimulation’ plaats. 
Er is een interessant programma waarin 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DBS 

en onder andere ook adaptieve neuromodulatie 

besproken zullen worden. Het congres wordt 

volledig digitaal georganiseerd en is derhalve 

laagdrempelig vanuit Nederland te volgen.  

Zie voor meer informatie:  

https://www.dbs-conference.com/ 

Jeanette Gelauff (AUMC), Marina de Koning-Tijssen (UMCG) 
 
Zorg 

Sinds enige tijd bestaat er een fysiotherapie netwerk voor patiënten met functionele 

bewegingsstoornissen. Dit netwerk is opgestart rondom Amsterdam, maar nu zijn er 

therapeuten in heel Nederland getraind: https://www.stichtingfns.nl/fns-net/ 

 

TREMOR 

ONLINE INTERNATIONAAL DBS SYMPOSIUM BIJWONEN? 

FUNCTIONELE BEWEGINSSTOORNISSEN 

https://jnnp.bmj.com/content/91/8/822
https://jnnp.bmj.com/content/91/8/822
https://www.movementdisordersgroningen.com/nl/erfelijkheid-genetica-bij-essenti-le-tremor
https://www.movementdisordersgroningen.com/nl/erfelijkheid-genetica-bij-essenti-le-tremor
https://essentieletremor.nl/onderzoek_et/contact/
https://www.dbs-conference.com/
https://www.stichtingfns.nl/fns-net/
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Onderzoek 

Recent is de SHIFT studie, een onderzoek naar educatie en zelf-hulp via het internet, 

gepubliceerd in Neurology (https://n.neurology.org/content/95/13/e1883.long). Het kan lastig 

zijn om de diagnose van een functionele stoornis goed aan patiënten uit te leggen en vaak 

zijn er nog veel vragen. De SHIFT studie vanuit het UMCG (Jeanette Gelauff) was erop 

gericht om het effect van een nieuw ontwikkelde website, met daarop educatie en zelf-hulp 

adviezen, te onderzoeken. Het betrof een relatief grote studie, met 186 patiënten met een 

functionele bewegingsstoornis, verwezen vanuit 31 centra in Nederland. Deze patiënten 

werden gerandomiseerd in twee groepen: normale zorg of normale zorg met daarbij 

inloggegevens voor de website. Op de hoofduitkomstmaat en klinische sub-

uitkomstmaten,  werden geen verschillen tussen de groepen gevonden. De conclusie van het 

onderzoek was dan ook dat alleen een website met informatie en zelf-hulp niet genoeg is in 

de behandeling van functionele stoornissen. Omdat de patiënten in de interventie groep 

aangaven erg tevreden te zijn met de website, is er wel voor gekozen om de website in een 

vernieuwde vorm voor patiënten en hulpverleners beschikbaar te maken. Daar wordt 

momenteel hard aan gewerkt. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

Susanne de Bot (LUMC), Mayke Oosterloo (MUMC), Omar Odish (UMCG), Berry Kremer 

(UMCG) 

Zorg 

In het LUMC, UMCG, MUMC en Medisch Spectrum Twente worden patiënten met de ziekte 

van Huntington en hun naasten behandeld en ondersteund. O.a. vraagstukken rondom 

kinderwens en prenatale diagnostiek (incl. preïmplantatie genetische diagnostiek), 

genetische counseling voor risicodragers en (poli)klinische zorg voor premanifeste en 

manifeste patiënten vallen hieronder. In gespecialiseerde verpleeghuizen door het land zijn 

er multidisciplinaire (para)medische ondersteuning en advies: het Huntington Netwerk 

Nederland www.huntingtonnet.nl. Patiëntenvereniging www.huntington.nl.  

 

Wetenschap: Lopende onderzoeken 

Binnen de drie expertise centra in Leiden, Groningen en Maastricht wordt deelgenomen aan 

het internationaal observationeel ENROLL-HD onderzoek. Een antisense oligonucleotide 

(ASO) fase III onderzoek (GENERATION-HD1) is gaande en de eerste resultaten worden in 

2022 verwacht. Verder loopt er een onderzoek bij gendragers van de ziekte van Huntington 

naar de waarde van farmacogenetica (HDMED). Ook wordt er gekeken naar de 

rijgeschiktheid (Fitness-to-Drive in Huntington’s Disease FtdrHD) en naar vroege 

veranderingen die van invloed zijn op het werk (HD-WORK). Verder is er een landelijk 

register opengezet voor juveniele HD patiënten in Nederland (HD-JUNIOR Register) 

 

Het LUMC en MUMC hebben kwalitatief onderzoek verricht naar de persoonlijke ervaringen 

van ouders met een kind met pediatrische onset van HD (PHD). De meest opvallende 

uitkomst van het onderzoek is dat ouders geloven dat ondanks dat een eerdere diagnose bij 

had gedragen aan het welzijn van hun kind, het voor hun eigen welzijn als ouders niet altijd 

bijdragend zou zijn geweest. Ouders gaven aan dat als de diagnose kort na uiting van de 

eerste symptomen had plaatsgevonden, dit te stressvol voor hen was geweest. Op een 

ZIEKTE VAN HUNTINGTON/CHOREA 

https://n.neurology.org/content/95/13/e1883.long
http://www.huntingtonnet.nl/
http://www.huntington.nl/
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bepaalde manier was het langdurige diagnostische proces zinvol, waarbij zij langzaam naar 

het idee konden groeien dat hun kind PHD heeft. https://www.mdpi.com/2076-3425/10/3/155.  

Contactgegevens voor deelname onderzoek:  

LUMC:  huntingtononderzoek@lumc.nl  

UMCG h.p.h.kremer@umcg.nl   

MUMC  expertisecentrumhuntington@mumc.nl  

 

Aankomende symposia 

Jaarlijkse Huntington symposium te Maastricht op 6 november 2021. Aanmelden en meer 

informatie via huntingtonsymposium.neurologie@mumc.nl.  

 

Bart van de Warrenburg (Radboudumc ) 

Zorg en wetenschap 

De twee officiële expertisecentra voor ataxie zijn het Radboudumc en het UMCG. De 

landelijke richtlijn dateert uit 2014 en is aan een update toe, maar biedt voldoende houvast 

voor de eerste diagnostische en therapeutische stappen. Voor de meeste ataxieën is geen 

oorzakelijke behandeling. Er zijn concrete aanwijzingen dat intensieve revalidatie tot 

verbetering kan leiden van de klachten, maar revalidatiecentra en therapeuten zijn nog 

schaars. In het Radboudumc is er op de afdeling Revalidatie een ataxiepoli, waaruit de juiste 

therapie kan worden georganiseerd in de eigen regio. De ADCA/ataxie patiëntenvereniging 

(www.ataxie.nl) heeft een lijst van revalidatiecentra. 

 

Wat betreft medicatie zijn enkele jaren geleden de positieve resultaten gepubliceerd van 

riluzol bij verschillende genetische ataxieën. Er was kritiek op de Italiaanse studie en er is 

nog geen bevestigende tweede trial gepubliceerd. Europese ‘ataxiologen’ schrijven het niet 

vaak voor. De eigen ervaring in het Radboudumc is wisselend. Met patiënten met een 

erfelijke ataxie (SCA of Friedreich) wordt de optie open besproken.  

 

Naast de eerdergenoemde ADCA/ataxievereniging is er een diagnosewerkgroep Ataxie van 

Freidreich binnen Spierziekten Nederland en een Stichting A-T voor ataxia telangiectasia. 

 

Onderwijs 

Voor de MDS heeft van de Warrenburg een weblecture over ataxie opgenomen, deze is als 

onderdeel van de E-learning Resources hier te volgen: 

https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Latest-E-Learning/Latest-E-Learning--

CME.htm 

 

Onderzoek 

De therapeutische interventies die op dit moment getest worden zijn divers qua aanpak.  

Zo lopen er in het Radboudumc studies naar het effect van niet-invasieve hersenstimulatie 

op motoriek en cognitie bij ataxiepatiënten, maar wordt er met het LUMC ook toegewerkt 

naar een genetische interventie voor SCA1 (anti-sense oligonucleotiden). Onderzoek naar 

goede uitkomstmaten vindt op dit moment plaats binnen een aantal Europese consortia, 

zoals voor SCA3, Friedreich en de groep van spastische ataxieën. Het Radboudumc is voor 

ATAXIE 

https://www.mdpi.com/2076-3425/10/3/155
mailto:huntingtononderzoek@lumc.nl
mailto:h.p.h.kremer@umcg.nl
mailto:expertisecentrumhuntington@mumc.nl
mailto:huntingtonsymposium.neurologie@mumc.nl
file:///C:/Users/ameew/Downloads/www.ataxie.nl
https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Latest-E-Learning/Latest-E-Learning--CME.htm
https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Latest-E-Learning/Latest-E-Learning--CME.htm
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bovengenoemde studies op zoek naar patiënten/dragers met SCA1, patiënten met ataxie 

(ongeacht oorzaak) en cognitieve klachten, en patiënten met SPG7 en ARSACS. 

 

Bijdrage vanuit de adviesraad van de Stichting Gilles de la Tourette 

 

Zorg 

In Nederland is de patiëntenorganisatie actief, Stichting Gilles de la Tourette 

(www.tourette.nl). Neurologische centra waar een specialistische tic-poli is, zijn onder andere 

te vinden in het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en in 

de ZiekenhuisGroepTwente in Almelo en Hengelo. 

 

Centra die cognitieve gedragstherapie voor tics bieden, zijn onder andere HSK 

(volwassenen) en de Parnassia Groep, in het bijzonder Youz Rotterdam (K&J), PsyQ 

Nijmegen en PsyQ Den Haag (Volwassenen; afdelingen Somatiek en Psyche). Tevens wordt 

door TicXperts cognitieve gedragstherapie aan kinderen en volwassenen geboden via Skype 

(www.ticxperts.com). Accare, Yulius, Youz en Levvel (TopGGZ expertise centrum Dwang-

Angst-Tics) leveren (psychologische en psychiatrische) zorg waaronder cognitieve 

gedragstherapie voor kinderen met tics en Tourette. 

 

Onderzoek 

Er lopen diverse onderzoeken in Nederland, waarvoor ook nog patiënten worden gezocht. 

 TIC Genetics: Welke genen veroorzaken ticstoornissen? 

Amsterdam: M.vandermheen@debascule.com 

 BOUNCE BACK TICS studie: Wat bepaalt jouw veerkracht bij het omgaan met tics? 

 TOUCH: onderzoek naar werking van de hersenen bij jongeren met tics en/of dwang 

 Tackle your Tics: Intensieve groepstraining voor jongeren met tics. tourette.nl/tackle-

your-tics of Annet Heijerman a.p.heijerman@amsterdamumc.nl 

 

Voor deelname aan een van bovenstaande onderzoeken, of voor meer informatie over een 

onderzoek kunt u contact opnemen met drs. Marieke Messchendorp, drs. Thaïra Openneer 

of dr. Andrea Dietrich, onderzoekspsychologen bij het Accare Universitair Centrum in 

Groningen. Stuur een e-mail naar ticgenetics@accare.nl onder vermelding van de naam van 

de studie, uw naam, adres en telefoonnummer of bel met 06-86816192 (mw. 

Messchendorp). Voor het TicGenetics onderzoek kan men zich ook aanmelden in 

Amsterdam bij Levvel DAT expertise centrum: M.vandermheen@debascule.com 

Meer weten over Tackle your Tics of aanmelden? Kijk op tourette.nl/tackle-your-tics of neem 

contact op met Annet Heijerman, onderzoeker i.o.: 06 - 363 422 41 of 

a.p.heijerman@amsterdamumc.nl 

 

TICSTOORNIS 

http://www.tourette.nl/
http://www.ticxperts.com/
mailto:M.vandermheen@debascule.com
https://tourette.nl/tackle-your-tics/
https://tourette.nl/tackle-your-tics/
mailto:a.p.heijerman@amsterdamumc.nl
mailto:M.vandermheen@debascule.com
https://tourette.nl/tackle-your-tics/
mailto:a.p.heijerman@amsterdamumc.nl
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NAJAAR-SYMPOSIUM BEWEGINGSSTOORNISSEN:  

vervalt in 2020 in verband met COVID-19 

Nieuwe datum: 18 november 2021, volg informatie via de website 

Consequenties COVID-19 voor bewegingsstoornissen? Zie voor 

meer informatie bijgaande link 

VOORJAAR-SYMPOSIUM BEWEGINGSSTOORNISSEN 

Over enkele weken volgt meer informatie 

https://www.movementdisordersgroningen.com/nl/wetenschappelijk-congres-the-interface-between-movement-disorders-and-technology
https://www.neurologie.nl/files/1615/8687/5749/Consequenties_COVID_voor_Bewegingsstoornissen.pdf

