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Kennis maken en verwachtingen

• Welke professionals aanwezig?
• Met welke verwachtingen zijn jullie naar deze 

workshop gekomen?
• Wat moet er zeker aan bod komen?



Inhoud

• Bewegingsstoornissen en dementie
• Recente inzichten rond Paratonie
• Afsluiting
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World Alzheimer Report 2015 Alzheimer’s Disease International (ADI), London. 



Focus op Nederland                        
Alzheimer-europe.com, Alzheimer NL en nationaal Kompas volksgezondheid

17-06-
2022

• 17 miljoen inwoners 
• 1.47% met dementie à 250.000
• à 95% woont thuis !

• Van de mensen ouder dan 65 
jaar heeft 10% dementie

• Van de mensen ouder dan 90 
jaar heeft zelfs 40% dementie

Alzheimer-europe.com 2015



Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=_eDuDNW5Vco



Wat valt jullie op?



• Bewegingen worden gestuurd vanuit de 
hersenen, 
• maar is niet een vaste volgorde prikkels vanuit 

de hersenen à spieren 
• Bewegingen worden constant bijgestuurd door 

informatie m.b.t. de uitvoering
• Het systeem past zich aan (oa trager, verhoging 

spierspanning)

Motor control 
Mulder et al 2002, Todorov 2004, Goodman 2006



De kwaliteit van de beweging is  
afhankelijk van:

• Complexiteit van taak
• Bekendheid met de taak
• Geoefendheid van uitvoerder
• Mate van beschadiging
• Eisen van de omgeving
• Cognitieve status (motivatie, aandacht en emotie) 

Mulder et al. 2002 
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Bewegen is bij elke vorm van dementie 
verstoord

Elk type dementie kent specifieke 
bewegingsstoornissen



Wat is dementie ?



Major neurocognitive disorder (NCD) 
DSM 5

• In eerste instantie een cognitieve aandoening
• Verworven met daarbij achteruitgang         

(niet aangeboren)
• Veroorzaakt door een hersenziekte



Cognitieve domeinen DSM 5

• Complexe aandacht
• Uitvoerende functies
• Leren en geheugen
• Taal
• Bewegen, voelen bewegen en ruimtelijk 

inzicht/ervaren
• Sociaal cognitief



Naast cognitieve beperkingen

• Stemmings- en/of gedragsveranderingen, zoals;
- depressie- en/of angstklachten
- apathie (lusteloosheid, onverschilligheid, verlies van initiatief)

- hyperactiviteit, rusteloos gedrag en 
“probleem” gedrag

- wanen en hallucinaties



• Zenuwnetwerken die later in de groei zich 
ontwikkelen zijn kwetsbaarder dan netwerken 
die vroeg in de ontwikkeling al klaar zijn. 

• Verschillende vormen van dementie hebben 
effect op verschillende netwerken

Last in- first out  Scherder et al 2010



Subjectieve cognitieve klacht
(idealiter bevestigd door omgeving),

objectieve cognitieve stoornis,
bewaarde algemene cognitie,

intacte activiteiten van het dagelijks 
leven (ADL)

Reversibele oorzaken
Depressie, bijwerkingen van 

medicijnen, stofwisselingsstoornissen, 
vitamine B12 tekort, infectieziekte,

neoplasma, normale druk
hydrocephalus, subduraal hematoom

Geleidelijk begin,
progressieve 

achteruitgang,
ADL-stoornissen,
geheugenverlies,
afasie, apraxie,

agnosie, executieve 
disfunctie

Acuut begin,
stapsgewijs afname,

vasculaire risico
factoren, frontaal

tekorten, 
neurologische 
tekenen, MRI 
bevindingen

Hallucinaties,
parkinsonisme,

wisselend beeld,
aandacht / 
executieve
disfunctie,

visueel-ruimtelijke
stoornissen

Vroeg begin,
familiegeschiedenis,

executieve disfunctie,
ontremming, 

persoonlijkheid
verandering, afasie

(vloeiend/ niet 
vloeiend)

Dementie?



Dementie neuro cognitieve stoornis

• Alzheimer (50-80%)
• Lewy-body/ Parkinson dementia (15-20%)
• Vasculaire dementie
• Fronto-temporale dementie
• Andere ziektes die dementie veroorzaken



Auguste Deter
Dr. Alois Alzheimer 
1906



Motorische stoornissen bij Alzheimer

• Al in vroege fase toenemende onhandigheid
• Vertraging van de motoriek
• Apathisch of motorische onrust
• Lopen op voorvoeten met weinig armzwaai en 

rompbeweging
• Lopen niet meer mogelijk; bed rolstoel 

gebonden met forse paratonie

Souren, 1997, Scherder ,2011



Vroeg stadium Alzheimer

• Reactie tijd vertraagd
• Selectieve aandacht minder
• Dubbeltaken lastiger
• Meer fouten

Gorus et al. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2008



Loopstoornissen
• Loopsnelheid trager
• Staplengte korter
• Toename van ‘double support’
• Grotere variabiliteit in stappen

van Iersel et al. 2004



Loopstoornissen al voor diagnose

• loopsnelheid neemt af al 12 jaar voor begin 
milde cognitieve stoornissen (MCI) 

• 7 jaar voor diagnose dementie

Buracchio et al. 2010 /Dumurgier et al 2017



Lewy Body dementie

• Parkinsonbeeld;
• Stijfheid
• Freezing
• Traag bewegen 

Lector
aat 

Transp
arante 
Zorgve
rlening



Vasculaire dementie 

• Hemibeeld/spasme (halfzijdige verlamming)
• Lopen met breed gangspoor
• Tragere loopsnelheid
• Stijfheid (paratonie ?)
• Gestoorde statische en dynamische balans



Fronto-temporale dementie

• Problemen met beginnen van bewegen
• Problemen met rompstabiliteit
• Ongecontroleerde romp bewegingen
• Balans problemen



PARATONIE



Paratonie Drenth/Hobbelen 2020

• Een veelvoorkomende motorische stoornis bij 
dementie10%         90/100% 

• De ernst van Paratonie neem toe met het 
toenemen van de dementie



• Verlies van kwaliteit van leven, mobiliteit, 
ernstige contracturen en pijn

• Al bij beginnende dementie heeft paratonie
impact op functionele mobiliteit

• Impact op lopen en risicofactor voor 
valincidenten



Paratonie

• Voor het eerst beschreven door Friedlander (1828) en 
later door Dupre (1910): 
"onvermogen om spieren te ontspannen” in de setting 
van cognitieve stoornissen

• Kleist (1927) observeerde oppositional paratonia: 
hypertone reactie op passieve beweging "Gegenhalten”

• Kral (1949) beschreef facilitory paratonia: pathologische 
hulp (actief assisteren bij passieve beweging of 
onvrijwillige medewerking). “Mitgehen” / “mee bewegen”
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• Definitie
• Diagnose en meten
• Ontstaan
• Interventies
• Agenda voor de toekomst

N= 35 studies



Definitie paratonie
• Paratonie is een vorm van hypertonie met een onvrijwillige variabele 

weerstand tegen passief bewegen die voorkomt bij dementie.
• De uitingsvorm van paratonie kan veranderen met het vorderen van 

de dementie (Mitgehen Gegenhalten).
• De mate van weerstand verandert met de snelheid van bewegen 

(langzaam;weinig weerstand, snel; veel weerstand).
• De mate van paratonie neemt toe als behandelaar meer kracht 

gebruikt.
• De ernst van de paratonie neemt toe met de progressie van de 

dementie.
• De weerstand kan in elke bewegingsrichting voelbaar zijn (geen 

patroon)
• Geen knipmes-fenomeen.

Hobbelen et al. . J Geriatr Phys Ther 2006



Diagnose en meten van paratonie
Assessment Instrument (PAI)

Hobbelen et al International Psychogeriatrics 2008

1. Onvrijwillige, variabele weerstand bij passief
bewegen

2. Geen knipmes fenomeen
3. De weerstand tegen passief bewegen is in 

willekeurige richting
4. Weerstand is voelbaar in 2 richtingen in 1 extremiteit

of in 2 verschillende extremiteiten
5. De mate van weerstand correleert met de 

bewegingssnelheid (= lage weerstand bij langzaam
bewegen, hoge weerstand bij snel bewegen)



PAI
Gestandariseerde methode om klinisch paratonie vast te 
stellen en om te onderscheiden van andere vormen van 
verhoogde spier tonus, zoals parkinson rigiditeit en 
spasticiteit



Modified Ashworth Scale voor
paratonie (MAS-P)

0  = normale tonus, passief bewegen normaal mogelijk
0.5 = mee bewegen (mitgehen)
1  = licht verhoogde tonus met lichte weerstand bij passief
bewegen
2  = matig verhoogde tonus met matige weerstand bij passief
bewegen
3  = ernstig verhoogde tonus met zware weerstand bij passief
bewegen
4  = zeer ernstig verhoogde tonus waarbij passief bewegen
vrijwel niet mogelijk is.

Waardenburg. Ned Tijdschr voor Physiother 1999
Drenth et al. JAMDA  2017
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Objectieve realiteit Subjectieve interpretatie



• Tonus, elasticiteit, stijfheid, 
visco-elasticiteit

• Gevalideerd bij CVA, 
Parkinson

• Validiteit and
betrouwbaarheid recent bij 
paratonie

Myoton

Van Deun et al.  J Geriatr Phys Ther., 2018
Drenth et al. Gerontology,, 2018 





Betekenis voor de praktijk

• Mogelijk toepasbaar voor wetenschappelijk onderzoek 
tussen groepen 

• Minder geschikt om individuele veranderingen te meten 
• Resultaten moeten met zorg worden geïnterpreteerd, 

vanwege de variabiliteit in bewegingsweerstand bij 
paratonie

• Toekomstig onderzoek moet zich richten op aanvullende 
richtlijnen

• Oefen PAI/MAS-P (doe ervaring op!)
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Surface electromyography to measure paratonia



Paratonic bursts during sinusoidal and linear passive movements while the 
subject is at rest

Mee
bewegen

Tegen
bewegen

Oppositional paratonia= 
tegenbewegen



• Ontstaan Paratonie onduidelijk
• Beschadiging hersenen door de dementie
• Biomechanische veranderingen in spier door 

suiker-eiwit verbindingen (Advanced Glycation 
End-products)

.

Drenth et al. 2017

Ontstaan



AGE’s

• Advanced Glycation End-products
• Versuikerde (beschadigde) eiwitten
• Normaal verschijnsel bij veroudering
• Versneld bij bijv. Alzheimer en Diabetes
• Voeding



MGO: methylglyoxaal
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Gevolgen

• Verdikking van de weefsels
• Toename van de bewegings stijfheid 
• Verlies van elasticiteit 
• Verstoring functies zenuwen

Avery & Baily. Scand J Med Sci Sports. 2005
Monnier et al. Ann N Y Acad Sci. 2005
Frimat et al. Clin. Sci.2017 

Verkleving

Ontsteking



• Bij paratonie vinden waarschijnlijk verschillende 
centrale en perifere beschadigingen gelijktijdig 
plaats en versterken elkaar of werken op elkaar 
in



Nog veel onduidelijk

48



Momenteel wordt aangenomen dat “mee bewegen” een 
eerste fase is van paratonie en dat op een bepaald moment 
een overgang plaats vindt naar oppositionele paratonie. 

• Zijn “mee bewegen” en oppositionele paratonie
twee aspecten van hetzelfde fenomeen? 

• Delen ze zelfs dezelfde neurale mechanismen?

17-06-
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Agressie, agitatie, angst, pijn, verwardheid en plotselinge 
externe stimuli (bijv. licht, geluid) zijn beschreven in 
observationele studies die de ernst van paratonie mogelijk 
beïnvloeden 

Wat is de exacte relatie tussen deze factoren 
en hun impact op paratonie?

50

PDL ?



De sensoriek gaat achteruit bij dementie

• Zou dit primitieve vecht- en vluchtreacties 
kunnen uitlokken, waaronder een verhoogde 
spierspanning? 

• Wordt het gecompenseerd door extreme 
gewrichtsposities en spierspanning om extra 
tactiele sensorische informatie te verkrijgen?

51



Interventies
Bevindingen en bewijs zeer beperkt

• Botuline injecties (Kleiner-Fisman et al 2014) 

• Harmonische technieken (ritmische 
pulserende bewegingen) (van deun 2019) 

• Cervicale mobilisaties ter verbetering slik 
functie (Bautmans et al 2008) 

• Stabiliserende kussens (Hobbelen et al 2003)

• Intensieve glucose controle (voeding / 
fysieke activiteit) kunnen belangrijke 
methoden zijn om AGE-vorming te 
verminderen en mogelijk paratonie te 
voorkomen (Drenth et al. 2020)



Preventie ?
Hoge AGE waarden zijn een factor in afnemende 
motoriek 

AGE formation

AGE accumulation
RAGE activation

Motor function decline

Physical activity decline

- Walking impairment
- Muscle strength and mass loss
- Paratonia

Functional performance / ADL 
impairment

Ageing

Hyper glycaemia

Oxidative stress

- Diabetic complications
- Cardiovascular disease
- Alzheimer’s disease

Drenth et al. The role of inflammaging and advanced glycation end products on paratonia in patients with
dementia. Exp Gerontol. 2020



Passief bewegen

Passief bewegen géén 
meerwaarde
à Weerstand neemt toe, 

pijn tijdens zorg blijft 
gelijk en verzorging 
wordt niet lichter

Hobbelen et al.  Int Psychogeriatr. 2012



Picture by Jan vd Rakt



Wat dan wel ?

Adviezen voor de praktijk

- Zolang mogelijk actief blijven
- Rustige eenduidige benadering
- Rustige bewegingen en evt. ondersteuning met kussens
- Interprofessioneel samenwerken 
- Interventies individueel op maat en deze goed monitoren



Agenda voor de toekomst
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Onderzoek naar

1) Ontstaan van paratonie
bijv. kunnen (verminderde) sensorische en motorische signalen van en 
naar de sensomotorische gebieden in de hersenen gerelateerd zijn aan 
de mate van paratonie? 
2) Validatie en verfijning van instrumenten en technieken 
om de ernst van paratonie vast te leggen en om 
veranderingen als gevolg van proefinterventies te meten 
bijv. EMG/EEG-onderzoek 
3) Methodologisch goede interventie studies
bijv. bijdrage van PDL aan QoL client/(mantel)zorgers, preventie door 
AGE's vermindering, uitbreiding van het Botuline-onderzoek

17-06-
2022

58Le
ctora

at 
Trans
paran

te 
Zorgv





Bedankt voor jullie aandacht

Dr. J.C. (Hans)Drenth
j.c.drenth@pl.hanze.nl

h.drenth@zuidoostzorg.nl
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