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Uit het zicht
Visusklachten bij de ziekte van Parkinson

Achtergrond
Het klinische spectrum van de ziekte van Parkinson (ZvP) omvat zowel 
motorische als niet-motorische symptomen. Niet-motorische symptomen zijn 
even invaliderend als motorische symptomen en hebben een grote invloed op 
het dagelijks leven van mensen met de ZvP.1 Alhoewel visusklachten niet vaak 
in verband worden gebracht met de ZvP, behoren ze ook tot de niet-motorische 
symptomen.1-3

Visusklachten gerelateerd aan de ZvP kunnen samenhangen met Lewy 
pathologie en/of een verminderde dopaminerge innervatie oculair, in de 
centrale visuele netwerken en/of in de oculomotore circuits.4,5 Hiernaast 
kunnen primaire oogaandoeningen, zoals cataract en maculadegeneratie, ook 
bijdragen aan de visusklachten bij de ZvP.6 Vaak is er een combinatie van ZvP-
gerelateerde pathologie en primaire oculaire pathologie, zoals bij droge ogen 
(keratoconjunctivitis sicca) en convergentie-insufficiëntie, waarbij normale 
veroudering ook een causale factor is.7,8 Veel oogaandoeningen zijn goed 
behandelbaar. Droge ogen kunnen bijvoorbeeld effectief behandeld worden 
met oogdruppels, terwijl convergentie-insufficiëntie behandeld kan worden door 
optimalisatie van dopaminerge medicatie en prismatische correctie.9-12

Visusklachten komen vaak voor bij de ZvP, met een prevalentie die varieert 
tussen de 10 en 78% in eerdere studies.13,14 Ze kunnen interfereren met 
dagelijkse activiteiten zoals lezen en autorijden.4 Belangrijker nog, veel mensen 
met de ZvP hebben een goede visus nodig om te compenseren voor verminderde 
motorische functies.4,15 Daarbij verhoogt een verminderd zicht het risico op 
vallen bij patiënten met evenwichtsproblemen.15,16 Daarom is tijdige herkenning 
van visusklachten bij de ZvP cruciaal. Verrassend genoeg is er echter weinig 
bekend over visusklachten bij de ZvP. Hun variëteit, prevalentie, klinische impact 
en onderliggende mechanismen zijn grotendeels onbekend.4,5 Visusklachten bij 
mensen met de ZvP worden in de praktijk niet vaak gediagnosticeerd, mogelijk 
samenhangend met dit gebrek aan kennis in de literatuur.4
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Om de kennis over dit onderwerp uit te breiden, was het eerste doel van dit 
proefschrift het bepalen van de variatie, de frequentie en de klinische impact 
van visusklachten bij de ZvP (hoofdstuk 2). Verder hebben we de onderliggende 
mechanismen onderzocht van twee visusklachten met een bekende negatieve 
impact op de kwaliteit van leven bij mensen met de ZvP, namelijk visuele 
hallucinaties en diplopie,17-19 met specifieke aandacht voor retinale afwijkingen 
(hoofdstuk 3 en 4) en oogbewegingsstoornissen (hoofdstuk 5 en 6).

Resultaten
Visusklachten
In hoofdstuk 2 tonen we d.m.v. van een groot internationaal vragenlijstonderzoek 
(met de visual impairment in Parkinson’s disease questionnaire (VIPD-Q)) in 848 
mensen met de ZvP en 250 controlepersonen van vergelijkbare leeftijd aan 
dat visusklachten een hoge prevalentie hebben bij mensen met de ZvP. Maar 
liefst 82% (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 80 - 85%) van de mensen met 
de ZvP had tenminste één visusklacht, vergeleken met 48% (95% BI 42 - 54%) 
van de controlepersonen (p < 0,001). Hierbij kwam elk van de onderzochte 
visusklachten vaker voor bij mensen met de ZvP dan bij controlepersonen.

Hiernaast laten we zien dat visusklachten een grote impact hebben op de 
dagelijkse activiteiten bij mensen met de ZvP. Moeilijkheden met het uitvoeren 
van dagelijkse activiteiten door visusklachten werd gemeld door 68% (95% BI 
65 - 71%) van de mensen met de ZvP, in vergelijking tot 35% (95% BI 29 - 41%) 
van de controle groep. Dagelijkse activiteiten waarbij mensen met de ZvP hinder 
ondervonden van visusklachten waren onder andere lezen (bij de helft van de 
mensen met de ZvP), autorijden (bij een derde van alle geïncludeerde mensen 
met de ZvP) en lopen (bij 13% van de mensen met de ZvP). Hiernaast correleerde 
de totale score op de vragenlijst met de frequentie van vallen bij mensen met 
de ZvP (na correctie voor leeftijd, ziekteduur, dagelijkse levodopa equivalente 
dosis (LED), en geslacht).

Visuele hallucinaties
In hoofdstuk 3 exploreren we een deel van het pathofysiologische mechanisme 
van visuele hallucinaties, waarbij we focussen op de rol van de retina. Bij 40 
mensen met de ZvP vergelijken we gegevens van mensen met hallucinaties 
(n=14) en zonder hallucinaties (n=26). Alle deelnemers ondergingen een 
uitgebreid oftalmologisch onderzoek, inclusief optische coherentietomografie 
(OCT)-beelden van de GCL-IPL (gecombineerde ganglioncellaag en binnenste 
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plexiforme laag). De resultaten laten zien dat de aanwezigheid van visuele 
hallucinaties bij mensen met de ZvP geassocieerd is met atrofie van de GCL-IPL 
(retina laag), ook na correctie voor leeftijd, ziektestadium, LED en cognitieve 
functies (p < 0,01). Dit is in overeenstemming met voorgaand vergelijkbaar 
onderzoek bij mensen met een primaire oogaandoening (maculadegeneratie), 
waarbij ook een associatie werd gevonden tussen de aanwezigheid van visuele 
hallucinaties en retinale atrofie.20

Tevens vonden we dat mensen met visuele hallucinaties een lagere 
gezichtsscherpte hadden dan mensen zonder visuele hallucinaties. Deze 
bevindingen suggereren een rol van retinale en oculaire pathologie in het 
ontstaan van visuele hallucinaties.21,22

In hoofdstuk 4 beschrijven we een nieuw ontwikkelde methode om naast atrofie 
van de retinale zenuwvezellaag (retinal nerve fiber layer – RNFL) ook andere 
morfologische veranderingen van deze laag te detecteren. In dit hoofdstuk 
beschrijven we een exploratieve studie bij 20 mensen met de ZvP en 20 
controlepersonen, vergelijkbaar m.b.t. leeftijd, geslacht en etniciteit, waarbij we 
de RNFL hebben afgebeeld d.m.v. een Spectralis OCT-systeem. Naast het meten 
van de RNFL-dikte, hebben we de RNFL-attenuation coëfficiënt toegepast, de 
nieuwe methode afgeleid van OCT.23,24 We zagen dat een dunnere RNFL bij de ZvP 
niet gepaard ging met aanvullende pathologische veranderingen. Dit impliceert 
dat atrofie van de RNFL veroorzaakt wordt door axonaal verlies als gevolg van 
cel verlies in de GCL (ganglioncellaag), aangezien de GCL de cellichamen van de 
neuronen bevat waarvan de axonen de RNFL vormen.

Dubbelzien
In hoofdstuk 5 laten we zien hoe verschillende vormen van dubbelzien bij mensen 
met de ZvP mogelijk berusten op verschillende pathofysiologische mechanismes, 
waarbij we ‘selectieve diplopie’ en ‘complete diplopie’ onderzoeken. Selectieve 
diplopie is gedefinieerd als diplopie van geïsoleerde objecten terwijl complete 
diplopie is gedefinieerd als diplopie van het hele gezichtsveld. We onderzochten 
hiervoor 41 mensen met de ZvP, waarvan 25 met binoculaire diplopie en 16 
zonder diplopie, evenals 23 controlepersonen van vergelijkbare leeftijd.

De resultaten van deze studie laten zien dat oogbewegingsstoornissen frequent 
voorkomen in de diplopiegroep (84%), evenals oogheelkundige afwijkingen (44%) 
en visuele hallucinaties (44%), en significant vaker dan bij de patiëntengroep 
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zonder diplopie (33%, 6%, en 0%, respectievelijk, p < 0,01) en de controlegroep 
(23%, 9%, en 0%, respectievelijk, p < 0,01). Oogbewegingsstoornissen kwamen 
frequent voor bij beide vormen van diplopie (selectieve en complete), terwijl 
oogheelkundige afwijkingen vooral bij mensen met selectieve diplopie werden 
gevonden. Opvallend was dat visuele hallucinaties alleen bij mensen met 
selectieve diplopie voorkwamen. In tegenstelling tot complete diplopie, is 
selectieve diplopie niet een logisch gevolg van oogbewegingsstoornissen en 
de nauwe relatie met visuele hallucinaties zou kunnen betekenen dat het een 
vorm van een visuele hallucinatie is, zoals reeds eerder gesuggereerd door Nebe 
et al.25

Oogbewegingsstoornissen
In hoofdstuk 6 beschrijven we oogbewegingsonderzoek bij 21 mensen met 
tremor dominante ZvP (ZvP-T) en 23 mensen met essentiële tremor (ET), evenals 
19 controlepersonen vergelijkbaar qua leeftijd en geslacht als referentiegroep. 
We analyseerden visueel geleide saccades (waarbij deelnemers de opdracht 
kregen een verspringend lichtje met de ogen te volgen), antisaccades (waarbij 
de opdracht was weg te kijken van een verspringend lichtje: zelf geïnitieerde 
saccades), en geconjugeerde oogvolgbewegingen (waarbij deelnemers met 
de ogen een bewegend lichtje moesten volgen). We zagen dat de ZvP-T-groep 
hypometrische saccades en oogvolgbewegingen had, met tevens een verlengde 
latentie (traagheid) van antisaccades, meer dan van visueel geleide saccades. Dit 
weerspiegelt dysfunctie van de basale ganglia, een kenmerk van de ZvP. Hoewel 
dysfunctie van de basale ganglia alle oogbewegingen kan beïnvloeden, is het 
effect op zelf geïnitieerde saccades het grootst.26

Mensen met ET hadden daarentegen normale saccades en antisaccades, 
met echter wel een verminderde amplitude van de oogvolgbewegingen. Dit 
weerspiegelt cerebellaire dysfunctie, wat waarschijnlijk tot het pathofysiologisch 
mechanisme van ET behoort.27 De hypometrische oogvolgbewegingen, welke 
zowel in de ZvP-T als de ET-groep werden gevonden, kunnen worden toegevoegd 
aan de lijst met overlappende symptomen van de ZvP-T en ET. Daarentegen 
waren er significante verschillen tussen de saccade kenmerken bij de ZvP-T 
en de ET-groep, ook na correctie voor de leeftijd. Deze laatste bevinding zou 
nader onderzocht kunnen worden in toekomstige studies, om te bepalen of 
analyse van de oogbewegingen in een vroeg stadium kan bijdragen aan het 
onderscheiden van de ZvP-T en ET.
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Klinische implicaties
De hoge prevalentie van visusklachten en de grote impact hiervan op dagelijkse 
activiteiten bij mensen met de ZvP vragen om een actieve benadering door 
behandelend artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Bij 
het uitvragen van visusklachten kan de VIPD-Q gebruikt worden waarbij men 
zich overigens wel moet realiseren dat de vragenlijst niet gevalideerd is als 
screeningsinstrument voor visusklachten. Hiernaast is de correlatie tussen de 
visusklachten en onderliggende oogheelkundige aandoeningen (ZvP gerelateerd 
en/of primair oogheelkundig) nog onbekend. Er loopt op dit moment een 
vervolgonderzoek wat meer duidelijkheid hierover beoogt te geven.

In de spreekkamer kan bij mensen met de ZvP bij dubbelzien bepaling van het 
type diplopie bijdragen aan het verdere beleid. Zo is het bij selectieve diplopie 
belangrijk alert te zijn op visuele hallucinaties (en hiernaar te vragen) en zonodig 
psychofarmaca te saneren, terwijl bij complete diplopie het juist belangrijk is 
om te kijken of optimalisatie van dopaminerge medicatie met het doel OFF-
momenten te reduceren mogelijk is.

Indien mensen met de ZvP visuele hallucinaties hebben is het naast de sanering 
van psychofarmaca ook belangrijk een delier en mogelijke oorzaken hiervan uit 
te sluiten. Als volgende stap kan het verlagen van de dopaminerge medicatie 
dosis overwogen worden, mits de motorische functies hier ruimte voor bieden. 
Een alternatief is het starten van een atypisch antipsychoticum. Voor of parallel 
aan deze therapeutische interventies, is het raadzaam mensen met visuele 
hallucinaties ook te verwijzen naar een oogarts, gezien een verminderde visus 
kan bijdragen aan het ontstaan van visuele hallucinaties. Tevens is evaluatie van 
de cognitieve functies belangrijk aangezien visuele hallucinaties geassocieerd 
zijn met cognitieve stoornissen, welke kunnen interfereren met dagelijkse 
activiteiten zoals werk-gerelateerde handelingen en welke een indicatie kunnen 
vormen voor de start van cholinesterase remmers.

Gezien veel visusklachten bij de ZvP het gevolg zijn van behandelbare 
oogaandoeningen, sommige zo eenvoudig als droge ogen (keratoconjunctivitis 
sicca), is het advies om alle patiënten met visusklachten laagdrempelig te 
verwijzen naar een oogarts. Hiernaast is beoordeling door een orthoptist 
geïndiceerd om oogbewegingsstoornissen zoals convergentie insufficiëntie vast 
te stellen en te behandelen.
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Visusklachten komen ook voor bij neurodegeneratieve atypische Parkinson 
syndromen, zoals dementie met lewy lichaampjes, corticobasale degeneratie, 
progressieve supranucleaire verlamming en multiple systeematrofie; mogelijk 
ten gevolge van retinale veranderingen, oogbewegingsstoornissen en 
stoornissen van de ooglidslag.28-34 Bij gebrek aan betrouwbare gegevens over 
de prevalentie van visusklachten bij elk van deze atypische parkinson syndromen 
en het potentiële voordeel van behandeling, is het waarschiijnlijk verstandig 
om alle patiënten met neurodegeratieve hypokinetische aandoeningen, niet 
alleen de ZvP, regelmatig te vragen naar visusklachten. Om vervolgens, indien er 
visusklachten aanwezig zijn, deze patiënten laagdrempelig te verwijzen naar een 
oogarts en orthoptist. Op deze manier wordt de kans om de kwaliteit van leven 
te verbeteren door de behandeling van veelvoorkomende oogaandoeningen 
niet gemist.
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