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Bewegingsstoornissen bij dementie 
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doelen 

• Bewegen is bij elke vorm van dementie 
verstoord 

• Elk type dementie kent specifieke 
bewegingsstoornissen 

• Bewegen is goed voor lichaam en geest 

• Paratonie  



Clip uit ‘Forgetful Not Forgotten’ 



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

• bewegingen worden gestuurd vanuit de 
hersenen  

• Maar is niet een vaste volgorde prikkels 
vanuit de hersenen  spieren  

• bewegingen worden constant bijgestuurd 
door informatie m.b.t. de uitvoering 

• Het systeem past zich aan 

 



De kwaliteit van de beweging is    Mulder et al 2002                

Afhankelijk van: 

 

• De complexiteit van taak 

• De bekendheid met de taak 

• De geoefendheid van uitvoerder 

• De integriteit van het systeem 

• De vereiste van de omgeving 

• De cognitieve status (motivatie, aandacht en 
emotie)  



Hogeschool Utrecht    University of applied sciences Utrecht, the Netherlands 

Dementie DSM-IV criteria 

• Een plotse of geleidelijke achteruitgang 
van cognitie 

• Geheugen problemen en/of stoornissen 
in…. 

• Spraak en taal (afasie) 

• Executieve (uitvoerende) functies 
(apraxie) 



Major neurocognitive disorder (NCD) DSM V 

• In eerste instantie een cognitieve 
aandoening 

• Verworven met daarbij achteruitgang (niet 
aangeboren) 

• Veroorzaakt door een hersenziekte 

 

 



Cognitieve domeinen DSM V 

• Complexe aandacht 

• Uitvoerende functies 

• Leren en geheugen 

• Taal 

• Bewegen, voelen bewegen en ruimtelijk 
inzicht/ervaren 

• Sociale capaciteiten 



dementie 

• Alzheimer (50-80%) 

• Lewy-body (15-25%) 

• Vascular dementie 

• Andere ziektes die dementie veroorzaken 



Auguste D A.Alzheimer 1907; Maurer 1997 

• Verminderd begrip 

• Geheugen problemen 

• Spraak problemen 

• Onvoorspelbaar gedrag 

• Auditieve hallucinaties 

 

• Spierkracht aan de linkerzijde fors minder 

• Rigide/stugge radiale reflex      



Motor problems in Alzheimer’s 
disease Souren et al 1997 

• 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 
patiënt met forse paratonie 



Survival curve showing time to first fall by diagnosis. 

Allan LM, Ballard CG, Rowan EN, Kenny RA (2009) Incidence and Prediction of Falls in Dementia: A Prospective Study in Older People. 

PLoS ONE 4(5): e5521. doi:10.1371/journal.pone.0005521 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005521 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005521


Movement dysfunction in early 
AD 

• Bewegingstijd blijft gelijk 

• Reactie tijd vertraagd 

• Selectieve aandacht minder 

• Dubbeltaken lastiger 

• Meer fouten 

 
• Gorus et al, 2005, 2006 



Walking in AD van Iersel 2004 

• Loopsnelheid trager 

• Staplengte korter 

• Toename van ‘double support’ 

• Grotere variabiliteit in stappen 



Verwerkingssnelheid, loopsnelheid en 
dementie Welmer 2014 

 



 Fig 3 Interaction between cognitive status and 3 different walking conditions for gait velocity (A) and gait variability (B). Abbreviation: % CoV, percent coefficient of variation in stride time. 

Manuel  Montero-Odasso , Susan W.  Muir , Mark  Speechley 

 Dual-Task Complexity Affects Gait in People With Mild Cognitive Impairment: The Interplay Between 

Gait Variability, Dual Tasking, and Risk of Falls 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Volume 93, Issue 2, 2012, 293 - 299 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2011.08.026 



Imagery TUG Beauchet 2014 

• De werkelijke TUG vs in gedachte 
uitgevoerde TUG (iTUG) 

• MCI patients voeren de iTUG significant 
Sneller uit in vergelijking met gezonde 
ouderen en personen met beginnende 
dementie (AD) 



Paratonie 

• Een specifieke vorm van hoge spierspanning 

 

 
                            

 

 

     Souren et al. Neuromotor changes in Alzheimer's disease: 

    implications for patient care. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1997 

    Jul;10(3):93-8. 

     Hobbelen et al. Diagnosing paratonia in the demented elderly: 

    reliability and validity of the Paratonia Assessment Instrument 

(PAI). Int     Psychogeriatr 2008, 20 (4):840-852 

 

     

 

            



• In het beginstadium van dementie komt dit voor bij 
ongeveer 10% (in laatste fase 90-100%) 

• De aanwezigheid van paratonie heeft een direct 
effect op de functionele motoriek 

• En dit heeft weer een direct effect op de kwaliteit 
van leven 

 

Int Psychogeriatr.2011;23 (07):1051-60 



paratonie 

• Een veelvoorkomende motorische stoornis 
bij dementie 10% 90/100% Souren et al 1999, Hobbelen et al 

2008 

• Wat is paratonie (definitie) 

• Hoe kun je paratonie vaststellen 
(meetinstrument) 

• Wat is de pathogenese van paratonie 

 

• Is passief mobiliseren effectief 
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Definitie paratonie  

Hobbelen et al: Journal of Geriatric Physical Therapy. 2, 2006 

• 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. 
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Paratonia Assessment Instrument (PAI) 

 

 

5-12-2014 Lectoraat Transparante Zorgverlening Fysiotherapie en dementie  



Paratonia Assessment Instrument 
(PAI) interrater reliability of Cohen’s κ ranging from 0.625 to 1  

Hobbelen et al International Psychogeriatrics 2008, 20 (4); 840-852 

• Er is een onvrijwillige variabele weerstand tegen 
passief bewegen 

• De mate van weerstand is afhankelijk van de 
snelheid van bewegen; snel bewegen geeft veel 
weerstand, langzaam bewegen geeft weinig 
weerstand 

• Er is geen knipmesfenomeen 

• De weerstand tegen passief bewegen kan in elke 
bewegingsrichting voelbaar zijn 

• De weerstand moet voelbaar zijn in 2 richtingen 
in 1 ledemaat of in 2 verschillende ledematen 
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Ernst van paratonie 
gemodificeerde Ashworthschaal intrarater reliability: Kendall’s Tb .62-.80 and interrater 

reliability: Kendall’s Tb .72-.77  
Waardenburg et al 1999  

• 0= normale tonus, passief bewegen normaal mogelijk 
• 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. 
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RCT passief mobiliseren 

• Verpleeghuis patienten met forse paratonie 

• 1 Groep passief bewegen (PMT, volgens 
protocol) 

• Andere groep controle 

• 3 Keer per week 

• 4 Weken lang 
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meetinstrumenten 

• Ashworth scale (tonus) 

• Pacslac-D (Pijn tijdens de ochtendzorg) 

• CGI (Globale indruk van verandering)  

• PSK-zorg (Zware zorgmomenten) 

 

• Metingen vooraf, na 2 weken en na 4 weken 
(blind!) 
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resultaten 

• 12 Verpleeghuizen, in zowel stedelijk als 
landelijk gebied, in zuid en midden 
Nederland  

5-12-2014 Lectoraat Transparante Zorgverlening Fysiotherapie en dementie  



resultaten RCT 

101 
Deelnemers 

Randomisatie 

47 PMT 54 Controle 
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resultaten 

• Ashworth score                                                                                             
       Armen                                   Benen 

 

 

 

 
 

            0             2             4   weken                                      0              2              4 

                                                                      PMT 

                                                                      Controle 
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Results 
 

Intervention       ß = 2.01,        95% CI -.31 – 4.34,     p = .09  
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Results 
 

Intervention         ß = 1.37        95% CI -.15 – 2.88         p = .08  
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conclusie 

• Passief bewegen géén meerwaarde 

• Weerstand neemt toe, pijn tijdens zorg 
blijft gelijk en verzorging wordt niet lichter 

• Mogelijk preventieve interventies moeten 
nog worden onderzocht (bv gericht op de 
vorming van Advanced Glycation 
Endproducts) 
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longitudinaal onderzoek 

• Welke factoren spelen een rol bij de 
ontwikkeling van paratonie 

• Dementie-patienten in vroege fase 

• Dagbehandelingen en verzorgingshuizen in 
Eindhoven-Tilburg en Helmond 
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Resultaten 
Hobbelen JS, et al.Prevalence, incidence and risk factors of paratonia in patients with dementia: a one-year follow-up study. 

Int Psychogeriatr 2011;23(7):1051-1060. 

204 
Deelnemers 

133 Geen 
paratonie 

51 Paratonie 
82 Geen 
paratonie 

 

71 Paratonie 
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Conclusie 

• Meer risico op paratonie bij ernstiger cognitief 
verval 

• Patiënten met Diabetes Mellitus hebben een meer 
dan 10 keer grotere kans op het ontwikkelen van 
paratonie 

• Patiënten met vasculaire dementie hebben iets 
meer kans op het ontwikkelen van paratonie 

• Paratonie lijkt impact te hebben op het lopen 
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Paratonia and Advanced Glycation 

Endproducts 
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     PARAGE Introductie 

  Onderzoeksproject:  

•Lectoraat Transparante Zorgverlening 
Hanzehogeschool Groningen 

•huisartsengeneeskunde UMCG  

•Vrije Universiteit Brussel  

•ZuidOostZorg 

•Alzheimer NL 

 





• De pathogenese van paratonie is nog 
onduidelijk 

• Centraal neurologische oorsprong 

• Perifeer biomechanishe 
veranderingen kunnen ook een rol 
spelen 
 

    

 

 

 

 

   . 



AGE’s 

• Advanced Glycation Endproducts 

• Non-enzymatische condensatie van een  afbrekend 
suiker molecuul met een amino groep 

• Onderdeel van normaal metabolisme en neemt toe 
bij veroudering  

• Zowel AD als DM zijn gerelateerd aan hogere AGE 
niveau’s 

 

 

   Ahmed, N. Et al. Advanced glycation endproducts: what is their relevance to diabetic  

  complications? Diabetes, Obesity and Metabolism 2007; 9: 233-245.  

   Rahmadi A. Et al. Advanced glycation endproducts as gerontotoxins  and biomarkers for  

  carbonyl-based degenerative processes in Alzheimer's disease. Clin  Chem Lab Med  2011;49(3):385-391.  

   Monnier VM et al. Cross-linking of the extracellular matrix by the maillard reaction in aging  

  and diabetes: an update on "a puzzle nearing resolution". Ann N Y Acad Sci. 2005; 1043: 533-544 



• Verschillende types van AGE’s 

• Pentosidine en Carboximethyl-lysine (CML) 
chemisch het best onderzocht 

• Non-cross-linking (CML)  

• Cross-linking (Pentosidine) 





 



Cross-linking 

• Verdikking van de weefsels 

• Toename mechanische stijfheid 

• Vermindering van elasticiteit 

 

 

 
 

 

     

    Avery NC et al. Enzymic and non-enzymic cross-linking mechanisms in relation to turnover of 

   collagen:relevance to aging and exercise. Scand J Med Sci Sports. 2005;15: 231-240. 

    Monnier VM et al. Cross-linking of the extracellular matrix by the maillard reaction in aging and 

   diabetes: an update on "a puzzle nearing resolution". Ann N Y Acad Sci. 2005; 1043: 533-544  

    Kjaer, M. Role of extracellular matrix in adaptation of tendon and skeletal muscle to mechanical 

   loading. Physiol Rev 2004; 84: 649-98. 



Non cross-linking 

Interactie van AGE’s met celreceptor voor 
AGE’s (RAGE) veroorzaakt; 

•Een verstoring van cellulaire functie 

•production van pro-inflammatoire cytokines 
(zoals Interleukin (IL)-6, Tumor Necrosis factor 
(TNF)-alpha) en vrije radicalen 

 
     Goldin et al. Circulation. 2006;114:597-605.  



Perifeer en centraal effect 

inflammatoire processen tonen sterke 
proteolytische activiteit 

•Kwetsbaarder collageen  

•Toename van weefsel stijfheid 

•Interactie tussen AGE's, Amyloid-beta en 
hyperphosphorylated tau-protein 

•Schade aan neuronale functie 

 



AGE’s & paratonia 
 

• Een longitudinal observationele cohort study 
met 1-jaar follow-up bij thuiswonende 
Alzheimer patienten. 



PARAGE study 
Hypotheses 

    

 

Zijn verhoogde AGE niveau’s geassocieerd met 
de ontwikkeling en progressie van paratonie 

in patienten met de ziekte van Alzheimer. 



Methode 

• 3 metingen; at baseline, na 6 en 12 maanden 

• 145 thuiswonende AD patienten (in 
dagbehandelingen) 

• Zonder hulp 10 meter kunnen lopen 
(loophulpmiddel is toegestaan)  

• GDS Reisberg score van 2, 3, 4 of 5  

• Blanke huidskleur (Caucasian) (a.g.v. de 
beperkingen van de AGE-reader) 

• Geen psychotropic medicatie toegestaan, 
(hypertonie gelijkend op paratonie als gevolg van 
de medicatie).  

 

 

 



Outcome 

Primary outcome 

•Paratonia (PAI) 

•Severity of paratonia (MAS) 

 

Endpoint outcome> AGE level (AGE reader) 

 



AGE reader measurement 

Meerwald 2004; Simple non-invasive assessment of advanced glycation endproduct 

accumulation 

  



Outcome 2 

Secondary outcome 
•Functional mobility (Timed Up and Go) 

•QOL (QOL-AD) 

•Activities of daily life (Groningen Activity Restriction Scale 
(GARS) and the Barthel Index) 

•levels of daily activity (assessed with a pedometer; Yamax 
Digiwalker). 



Outcome 3 

Andere parameters 

•Geslacht, leeftijd, datum dementie diagnose, 
comorbiteiten (specifiek DM van belang) en 
medicatie Gender, age, Global Deterioration 
Stage (GDS) 

•Mini Mental State Examination (MMSE)  



         The innovative scientific results  

 

Meer inzicht in; 

•De mate waarin de stapeling van AGE’s een 
risicofactor is voor de ontwikkeling en de progessie 
van paratonie in AD  

•De mate van associatie van de functionele 
mobiliteit, QOL en een actieve levenstijl en de 
opeenstapeling van AGE’s en paratonie.  

 



         The innovative scientific results (2) 

Als de hypothese juist is zijn er nieuwe mogelijkheden ter 
preventie van paratonie 

• Inhibitie en preventie van verdere AGE opstapeling 

• Klieven van al geformeerde AGE’s d.m.v. medicatie of in 
combinatie met fysiotherapie 

Regelmatig fysieke activiteit verminderd de AGE formatie en 
stapeling 

 

   Avery NC et al. Enzymic and non-enzymic cross-linking mechanisms in relation to turnover  
  of collagen: relevance to aging and exercise. Scand J Med Sci Sports. 2005;15: 231-240. 

    Magalhaes, et al. Involvement of advanced glycation end products in the pathogenesis of 
   diabetic complications: the protective role of regular physical activity. European Review 
   of Aging and Physical Activity 2008; 5: 17-29.  

    Yoshikawa T, et al.Decrease in serum levels of advanced glycation end-products by short- 

   term lifestyle modification in non-diabetic middle-aged females. Med Sci Monit  2009;15(6):PH65-73 

     



Stand van zaken 

Assessed for eligibility 

N=244 

Enrollment Excluded, not meeting inclusion 

criteria N= 87 

 

Included  

N=157 

Baseline (09-14) 

N=145 

Dropped out before first 

assessment N= 48 

 

T1 (10-14) 

 



• Myoton 

 

 

 



bedankt voor uw aandacht ! 
j.s.m.hobbelen@pl.hanze.nl 

 


