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De ziekte van Parkinson (‘shakingpalsy’) is een langzaam progressieve degeneratieve ziekte die de coördinatie en de
beheersing van de spieren aantast (2). De
ziekte van Parkinson begint meestal op
middelbare leeftijd, na het vijftigste jaar. In
België hebben ongeveer 30.000 mensen
de ziekte van Parkinson (2012), een ziekte
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die even frequent voorkomt bij mannen als
vrouwen(3).

de skeletspieren. Een tekort aan dopamine leidt tot de bewegingsarmoede en
ongecontroleerde bewegingen (2).

reflexen. De tremoren treden op in rust
en nemen af bij gerichte bewegingen.
Andere symptomen zijn een maskerachtige gelaatsuitdrukking (maskergelaat) en
een aarzelende gang (2).

De oorzaak is nog steeds onbekend,
maar men vermoedt dat omgevingsfactoren een rol spelen. Bij een klein deel
van de gevallen lijken erfelijke factoren De ziekte van Parkinson is niet te genezen obstipatie, vertraagde maaglediging en
een rol te spelen. De grotendeels nog en de behandeling richt zich dan ook kauw- en slikproblemen (4)(5).
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Voedingsadviezen bij een vertraagde
maaglediging bestaan uit (10):
» Gebruik van meerdere kleine
maaltijden per dag
» Verminderen van de hoeveelheid
vet in de voeding
» Voldoende drinkvocht, maar vermijden van koolzuurhoudende
drankenen dranken met hoge osmolariteit zoals frisdranken, vruchtensappen en energierijke sportdranken
» Vaste voeding zoveel mogelijk vervangen door een vloeibare voeding
indien van toepassing op de patiënt
» Minder vezelrijke voeding (let op bij
constipatie)
een onvoorspelbare opname van de
Levodopa, verminderde werkzaamheid
van de Levodopa en tot klachten zoals
een opgeblazen gevoel, snelle verzadiging
en misselijkheid (10).
Bij vertraagde of onvoorspelbare opname
van parkinsonmedicatie kunnen responsfluctuaties ontstaan. Bij responsfluctuaties
kunnen er tijdens de dag perioden voorkomen waarbij meer parkinsonverschijnselen ervaren worden zoals stijfheid en
traagheid (‘off’-perioden). Aan de andere
kant kunnen er ook perioden van hyperactiviteit optreden waarbij juist (erge) overmatige beweeglijkheid ervaren wordt (5).
Kauw- en slikproblemen
In het algemeen zijn kauw- en slikstoornissen pas een laat symptoom bij de ziekte
van Parkinson. Hypokinesie en rigiditeit in
het mondgebied kunnen leiden tot kauwen slikstoornissen zoals trage slikinzet en
vertraagd kauwen. Bij kauw- en slikstoornissen kan de patiënt problemen ervaren
met het eten en/of drinken van bepaalde
consistenties, waardoor een onvolwaardige voeding kan ontstaan en/of gewichtsverlies kan optreden (8)(9)(10).
De vrij frequent voorkomende dysfagie
neemt gemakkelijk toe tijdens de ‘off’-perioden. Die perioden zijn gekenmerkt door
een plotseling verlies van therapeutisch
effect, met een wederoptreden van de
parkinsonsymptomen. De maaltijden
moeten bij voorkeur genomen worden
gedurende de perioden dat de geneesmiddelen actief zijn (‘on’-perioden) (11).
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Behandeling
van
kauwen
slikproblemen door de logopedist:
» Aangepaste voedselconsistentiesin overleg met diëtist waarbij de
patiënt veilig en efficiënt kan slikken
» Het proces van kauwen en slikken
in bewuste stappen aanleren bij
patiënten die te lang kauwen en/of
voedsel in de mond houden zonder
te slikken
» Beperken van afleiding en praten
tijdens het eten
Obstipatie
Obstipatie komt voor bij 60-80% van de
patiënten met de ziekte van Parkinson.
Immobiliteit, vertraagde darmperistaltiek, anale disfunctie en een verminderde
vocht- en/of vezelinname (o.a. uit angst
om vaak naar toilet te moeten gaan) kunnen een rol spelen. Obstipatie kan reeds
onstaan 10 tot 20 jaar voor de diagnose
ziekte van Parkinson wordt gesteld (4)
(12). Als diëtiste is het belangrijk om het
stoelgangpatroon van de patiënt te bevragen, vaak is een patiënt zich niet bewust
van het probleem of het onderliggende
probleem.
Adviezen bij obstipatie bij ziekte van
Parkinson (4)(13) :
» Voedingsvezel: minimum 30 gram
voedingsvezelper dag
3 Eet dagelijks 300g groenten en
2-3 stukken fruit
3 Eet volkorenproducten zoals
brood, pasta, rijst, havermout,
ontbijtgranen, …
3 Wissel voldoende af in vezelrijke
producten
» Drinkvocht: minimum1,5-2,0 liter
(water, thee, koffie, soep, …)
» Regelmatig eten, nooit maaltijden
overslaan, het ontbijt is heel belangrijk
» Beweging: min. 30 minuten matig
intensief bewegen per dag
» Gebruik van probiotica kan worden
overwogen,
maar
voldoende
wetenschappelijke onderbouwing
hiervoor ontbreekt
» Toegeven aan de defecatiereflex
Eiwitten in relatie tot de medicatie
Bij sommige parkinsonpatiënten wordt de
werking van Levodopa beïnvloed door de
inname van eiwitten uit de voeding. Deze
eiwitten (o.a. in melkproducten, vlees(waren), kaas, eieren) worden via hetzelfde
transportsysteem als Levodopa opge-
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nomen. Eiwitten kunnen een competitie
aangaan met Levodopa, zowel ter hoogte
van de dunne darm als ter hoogte van
de hersenen waardoor de opname van
Levodopa vermindert (10).Dit kan resulteren in eerder vernoemde responsfluctuaties. De opname van Levodopa is echter
individueel afhankelijk (5).
Voedingsadvies bij eiwitten in relatie
tot de medicatie (13)(14):
» Levodopa dient bij voorkeur een
half uur voor de maaltijd te worden
ingenomen met water, fruitsap
(geen grapefruitsap) of appelmoes,
zeker niet met eiwitrijke producten
zoals melkproducten
» Indien inname voor de maaltijd niet
haalbaar is, kan de levodopa minimaal 1 uur na de maaltijd worden
ingenomen
Bij responsfluctuaties kan de diëtiste
nagaan of een lichte eiwitbeperking van
0,8 gram eiwit/kg lichaamsgewicht en
een betere spreiding van eiwitten over de
dag de responsfluctuaties beïnvloeden.
Het gebruik van een dagboekje waarin
de patiënt gedurende drie dagen zijn
voedingsinname invult, evenals de goede
of minder goede werking (momenten) is
aanbevolen. Het aangepast dieet kan dan
na een week worden geëvalueerd. Heeft
het dieet geen effect, hoeft het niet te
worden voortgezet (arts contacteren). Als
het dieet wel effect heeft, wordt de patiënt
geleerd hoe hij kan variëren in zijn voeding
(15)(16).
Gewichtsverloop
Onbedoeld gewichtsverlies ontstaat bij
70% (4) van de parkinsonpatiënten al een
aantal jaren voor de diagnose ‘ziekte van
Parkinson’ wordt gesteld (figuur 1). Het
gewichtsverlies neemt toe bij progressie
van de ziekte, bij motorische fluctuaties en
slechte respons op de behandeling (17).
Ongewenste gewichtstoename (figuur 1)
kan ontstaan alsgevolg van een gewijzigd
leef-, beweeg- en voedingspatroon.
Daarnaast kan ongewenste gewichtstoename ook een bijwerking zijn van de
behandeling met dopamine-agonisten,
die obsessief eetgedrag kunnen veroorzaken, of van diepe hersenstimulatie.
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Bij responsfluctuaties kan de diëtiste nagaan of een lichte eiwitbeperking van 0,8
gram eiwit/kg lichaamsgewicht en een betere spreiding van eiwitten over de dag de
responsfluctuaties beïnvloeden.Het gebruik van een dagboekje waarin de patiënt
gedurende drie dagen zijn voedingsinname invultevenals de goede of minder goede
werking (momenten) is aanbevolen. Het aangepast dieet kan dan na een week
worden geëvalueerd. Heeft het dieet geeneffect , hoeft het niet te worden
voortgezet (arts contacteren). Als het dieet wel effect heeft, wordt de patiënt
geleerd hoe hij kan variëren in zijn voeding (15)(16).
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Gewichtsverloop

Figuur(Barichella
1: Gewichtsverloop
Gewichtsverloop
2009) (17)

(Barichella 2009) (17)
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Hierdoor kunnen opnieuw responsfluctuaties ontstaan waarna men onbedoeld
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Puree (Blokjes)
Fijne puree van vlees, groenten en fruit.
verdikken
+ speciale basis:
verdunnen

Timbalen
Voorgevormde, gemalen en
fijngepureerde groenten,
vlees, vis en rijst.

Finger food

• Fijn gepureerde voeding zonder
stukjes

• Diepgevroren aangeleverd

• Zachte, soepele homogene structuur

• Te bereiden: in warme- of
koude keuken en regeneratie

• Individuele porties,
gemakkelijke dosering

• Snel te bereiden

Voeding bij kauw- en slikproblemen
en bij ondervoeding.
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