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Samenvatting
Speekselverlies is een frequent en sociaal invaliderend symptoom van de ziekte van 
Parkinson dat wordt veroorzaakt door afgenomen slikfrequentie, hypomimiek en een voor-
overgebogen houding. Bij weinig invaliderend speekselverlies zijn conservatieve maat- 
regelen en adviezen vaak voldoende. Optimaliseren van dopaminerge medicatie kan nuttig 
zijn bij off-gerelateerd speekselverlies. Bij ernstiger speekselverlies is oraal glyco- 
pyrroniumbromide effectief en veilig bij de ziekte van Parkinson. Anticholinergica die de 
bloed-hersenbarrière passeren, dienen vermeden te worden in verband met het risico op 
centrale bijwerkingen. Injectie van de speekselklieren met botulinetoxine is effectief, waar-
bij echogeleide injectie effectiever lijkt dan ‘blinde’ injectie. Er is momenteel geen bewijs dat 
injectie in de glandula submandibularis effectiever is dan injectie in de glandula parotidea. 
Bij falen van bovenstaande opties kan radiotherapie overwogen worden, of in het uiterste 
geval operatie. Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van de incidentie, de oor-
zaken en mogelijke behandelingen van overmatig speekselverlies. Er wordt een aanbeve-
ling gedaan voor een behandelvolgorde.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:218-225)

Behandeling van overmatig 
speekselverlies bij de ziekte 
van Parkinson
Treatment of sialorrhea in Parkinson’s disease

M.E.L. Arbouw, M. Koopmann, J.P.P. van Vugt

Summary
Sialorrhea is a frequent and socially disabling symptom of Parkinson’s disease. It is caused 
by a combination of a decreased swallowing frequency, hypomimia and an antecollis. It 
can be useful to optimize dopaminergic medication when sialorrhea is mainly related to 
‘off’ periods. Conservative measures and advice often suffice for mild sialorrhea. Oral gly-
copyrrolate is an effective and safe treatment option for more severe sialorrhea. Anticholi-
nergics that do cross the blood-brain barrier should be avoided, due to the risk of central 
adverse events. Botulin toxin injections into the salivary glands are effective, and ultra-
sound-guided injections seem to be more effective than ‘blind’ injections. Currently there 
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Inleiding
Overmatig speekselverlies, of kwijlen, is een zeer 
hinderlijk symptoom van de ziekte van Parkinson 
(‘Parkinson’s disease’, PD). Tot wel 80% van de pa-
tiënten met PD heeft hier gedurende het beloop van 
de ziekte in meer of mindere mate hinder van, een 
kwart van de patiënten zelfs frequent.1-3 Voortdurend 
verlies van speeksel kan leiden tot peri-orale rood-
heid, irritatie en dermatitis (zie Figuur 1), maar ook 
tot verontreiniging en beschadiging van kleding. In 
ernstige gevallen wordt het spreken bemoeilijkt en 
kan dat reden zijn om het contact en het gesprek 
met anderen te vermijden. In het uiterste geval kan 
het zelfs leiden tot een sociaal isolement.4 
Overmatige speekselvloed kan op verschillende 
manieren behandeld worden. Dit overzichtsartikel 
beschrijft de behandelmogelijkheden van overmatig 
speekselverlies bij PD.

Pathofysiologie
Speekselproductie staat onder controle van het auto-
nome zenuwstelsel. De speekselklieren worden zowel 
direct parasympatisch als sympatisch geïnnerveerd, 
beide leidend tot een toename van de speekselaan-
maak. Indirecte sympatische innervatie zorgt voor 
een verminderde bloedtoevoer naar de speekselklie-
ren, waardoor het speeksel minder waterig en meer 
muceus van aard wordt. Gezonde volwassen perso-
nen produceren dagelijks ongeveer 1,5 liter speek-
sel. De glandulae (gl.) submandibularis, parotidea 
en sublingualis zijn verantwoordelijk voor ongeveer 
95% van de speekselaanmaak. Het resterende deel 
wordt door kleinere speekselklieren aangemaakt.5 
De gl. parotidea zijn ongeveer tweemaal zo groot als 
de gl. submandibularis. Niet-gestimuleerd speeksel 
wordt echter vooral door de gl. submandibularis en 
sublingualis aangemaakt, omdat deze continu actief 
zijn. De gl. parotidea worden daarentegen vooral bij 
stimulatie (zoals eten) actief.6

Hoewel PD gepaard gaat met stoornissen in het auto-
nome zenuwstelsel, zijn er geen aanwijzingen dat deze 
stoornissen leiden tot overmatig speekselverlies door 
toegenomen speekselproductie. De speekselaanmaak 
lijkt zelfs verlaagd te zijn.7 Overmatig speekselverlies 
is zeer waarschijnlijk het gevolg van een combinatie 
van een minder goede slikreflex, een voorover gebo-
gen houding van het hoofd, en hypomimiek, waarbij 
de lippen wat uit elkaar staan.1,8 Het ligt dus meer 
voor de hand om overmatig speekselverlies te scharen 
onder de motorische symptomen van de ziekte.
Sommige geneesmiddelen die vaak worden gebruikt 
bij gevorderde PD, zoals clozapine en cholinesterase- 
remmers, kunnen wel de speekselaanmaak verhogen  
(zie Tabel 1).9 Het is onduidelijk of levodopa de 
speekselaanmaak kan verhogen.7,10 In de praktijk 
lijken verder cognitieve stoornissen (verminderde 
concentratie, moeite met dubbeltaken) en slaperig-
heid overdag factoren die het speekselverlies nadelig 
kunnen beïnvloeden.

is no evidence that injections into the submandibular glands are more effective than injec-
tions into the parotid glands. Radiotherapy, or surgery in extreme cases, should be consi-
dered if the above mentioned treatment options fail. This review gives further insight in the 
incidence, causes and available treatment options for sialorrhea. A treatment strategy will 
be proposed.

Figuur 1. Voorbeeld van peri-orale dermatitis als gevolg van 

overmatig speekselverlies.

Foto afkomstig uit J Neurol 2009;256:1382–3, met toe-

stemming van de auteur.
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Diagnostiek en meetschalen
De diagnostiek bestaat uit een eenvoudige anamnese.  
In veel gevallen klaagt de patiënt zelf over over-
matig speekselverlies. Het is belangrijk goed uit te 
vragen wanneer het speekselverlies optreedt: alleen 
tijdens de slaap of ook tijdens waak, alleen tijdens 
de off-fase of ook tijdens de on-fase. Daarnaast is het  
belangrijk in te schatten hoe erg de speekselvloed is en  
met name hoe invaliderend voor de patiënt, omdat 
de behandeling hierop afgestemd moet worden. Als 
hulpmiddel zijn er diverse meetschalen, deze zijn 
met name van belang voor wetenschappelijk  
onderzoek en minder voor de klinische praktijk. 
Onderdeel 6 van de activiteiten van het dagelijks 
leven (ADL)-sectie van de ‘Unified Parkinson’s  
disease rating scale’ (UPDRS) betreft het optreden 
van overmatig speekselverlies. Hiermee kan echter 
niet de frequentie en ernst van het kwijlen of de 
impact op het sociale leven worden vastgesteld. 
Naast een visueel analoge schaal zijn er subjectieve  
schalen om de ernst van het kwijlen (‘Drooling  
severity scale’), de frequentie van het kwijlen 
(‘Drooling frequency scale’) en een gecombi-
neerde schaal van ernst en frequentie van kwijlen 
(‘Drooling score’) vast te stellen.11,12 Onlangs is de  
‘Sialorrhea Clinical Scale for PD’ (SCS-PD) geïn-
troduceerd, waarbij er aandacht is voor specifieke 
fases van de dag en handelingen die worden uit-
gevoerd.13 In de richtlijn Logopedie bij PD wordt 
de ‘Radboud Oral Motor Inventory for Parkinson’s 
disease (ROMP)-saliva’ aanbevolen, een vragenlijst 
die vergelijkbaar is met de SCS-PD.14

Behandeling
Indien het speekselverlies alleen optreedt tijdens 
slaap, moet men zich afvragen of behandeling wel 
geïndiceerd is. Veelal zullen conservatieve maat- 
regelen, zoals een waterdichte hoes om het kussen 
afdoende zijn.
Indien er wel een indicatie is voor behandeling, ligt 
het voor de hand eerst de dopaminerge medicatie 
te optimaliseren, vooral indien het speekselverlies 
met name optreedt tijdens de off-fase. De effectivi-
teit hiervan is echter nooit systematisch onderzocht. 
Indien dit geen optie is of onvoldoende helpt, kan 
gekozen worden uit verschillende symptomatische 
behandelingen, met name logopedie, orale medica-
menteuze behandeling, botulinetoxine-injecties in 

de speekselklieren, radiotherapie en chirurgie (zie 
Tabel 2 op pagina 221). Met uitzondering van logo-
pedie zijn deze behandelingen allemaal gericht op 
het verminderen van de speekselaanmaak. Mogelijk 
kan het remmen van de speekselaanmaak leiden tot 
een negatief effect op de mondhygiëne, maar dit is 
niet goed onderzocht. Speeksel heeft namelijk ver-
schillende functies.6,15 De mucines in het speeksel 
zorgen dat voedsel en de orofarynx worden bevoch-
tigd, waardoor het slikken en de voedselpassage 
door de orofarynx en oesofagus wordt vergemak-
kelijkt. Daarnaast beschermen mucines tegen tand-
bederf. Amylases spelen een rol bij de vertering van 
voedsel, waarbij zetmeel in glucose wordt omgezet. 
Speeksel heeft een bufferende werking. Calcium en 
fosfaat in het speeksel beschermen tegen ontkalking 
van de tanden in zuur milieu. Een te droge mond als 
gevolg van remming van de speekselaanmaak kan 
weer symptomatisch worden behandeld met een 
orale gel (bijvoorbeeld Oral Balance).

Algemene adviezen en logopedie
Patiënten met overmatig speekselverlies kunnen 
baat hebben bij het advies om te letten op de hou-
ding (rechtop), de mond gesloten te houden en be-
wust te slikken. Hierbij kan het helpen iets in de 
mond te hebben zoals een snoepje of kauwgom, om-
dat de mond dan automatisch gesloten is en de slik- 
frequentie toeneemt.16 Het valt te overwegen pa-
tiënten te verwijzen naar de logopedist. Er is echter 
weinig evidence-based informatie dat logopedie ef-
fectief is. De effectiviteit bij PD lijkt zeker bij ern-
stige vormen beperkt, maar het voordeel is dat de 
behandeling niet invasief is.17,18 Ook moet men erop 
bedacht zijn dat oromandibulaire factoren kunnen 

Tabel 1. Geneesmiddelen die de aanmaak 
van speeksel kunnen verhogen.

clozapine

rivastigmine

donepezil

galantamine

distigmine

pyridostigmine

neostigmine

fysostigmine
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bijdragen aan overmatig speekselverlies, zoals tand-
heelkundige problemen of slechtzittende gebits- 
protheses. Verwijzing naar een tandarts kan dan ge-
indiceerd zijn. Ook kan het plaatsen van implanta-
ten wellicht een oplossing bieden. 

Orale medicatie
Speekselproductie kan geremd worden met anticho-
linergica. Hiervoor zouden middelen als scopolami-
ne en atropine gebruikt kunnen worden, maar deze 
middelen passeren de bloed-hersenbarrière (BBB) en 
dienen dus zeer terughoudend ingezet te worden bij 
mensen met PD gezien het risico op cognitieve bij-
werkingen (verwardheid, vergeetachtigheid). Van de 
anticholinergica die de BBB passeren, is alleen het 
effect van atropine op speekselverlies bij PD onder-
zocht. Atropine 2-maal daags 0,5 mg sublinguaal 
gedurende 1 week bleek in een open-labelonderzoek 
inderdaad de speekselproductie te remmen, maar 
werd door 3 van de 7 patiënten niet verdragen we-

gens verergering van hallucinaties of ontwikkeling 
van een delier.19

In 2 gerandomiseerde onderzoeken is het effect van 
ipratropiumbromide en glycopyrroniumbromide  
onderzocht. Deze anticholinergica hebben een 
quaternaire ammoniumverbinding, waardoor zij 
de BBB vrijwel niet passeren en alleen een perifeer 
anticholinerg effect hebben met een lager risico op 
centrale bijwerkingen.  
Het effect van sublinguaal toegediend ipratropium-
bromide is met placebo vergeleken.20 De gebruikte 
dosering was 1-2 doses van 21 μg ipratropiumbro-
mide per keer, maximaal 4-maal per dag. De speek-
selproductie bleek niet te verminderen. 
Wij hebben het effect van glycopyrroniumbromide 
vergeleken met placebo in een gerandomiseerde 
cross-overstudie bij 23 mensen met PD.21 De ge-
bruikte dosering was 3-maal daags 1 mg oraal 
glycopyrroniumbromide. De ernst van de speek-
selvloed verbeterde van 4,6 met placebo naar 3,8 

Tabel 2. Aangrijpingspunten van mogelijke therapieën tegen overmatig speekselverlies.

Therapie Aangrijpingspunt Mechanisme

logopedie houding, verbetering slikken

orale medicatie

glycopyrroniumbromide, 
ipratropiumbromide, atropine, 
scopolamine, tricyclische 
antidepressiva, biperideen, 
trihexyfenidyl

acetylcholinereceptor competitieve blokkade van 
acetylcholinereceptor waardoor 
parasympatische innervatie van 
speekselklieren wordt geantagoneerd

clonidine a-2-receptor Stimulering presynaptische a-2-receptor, 
maar mechanisme is onduidelijk.

modafinil a-1-receptor Waarschijnlijk vermindering dysfagie.

botulinetoxine fusie eiwit SNAP-25 (botulinetoxine A)

fusie eiwit synaptobrevin  
(botulinetoxine B)

Reductie van acetylcholine-afgifte door 
blokkade van fusie-eiwitten, waardoor 
parasympatische innervatie van 
speekselklieren wordt geantagoneerd

radiotherapie Snel effect: stralingsschade aan het 
plasmamembraan van de secretoire cellen.

Laat effect: mitotische celdood van de 
voorlopercellen, waardoor secretoire 
cellen niet vervangen kunnen worden. Ook 
extracellulaire schade, waardoor de cellen 
niet meer goed kunnen functioneren

chirurgie Relocatie van de submandibulaire 
kanalen, neurectomie van (delen van)  
nervus tympanicus, chorda tympani

Nervus tympanicus maakt onderdeel uit 
van de parasympatische geïnnerveerde 
glossopharyngeale zenuw (CN IX) die 
uiteindelijk de parotide speekselklieren 
innerveren. 
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met glycopyrroniumbromide (p=0,011), gemeten 
met een gecombineerde speekselverliesschaal van 
ernst en frequentie. Het speekselverlies nam af bij 
16 patiënten (73%). Bij 9 patiënten (41%) was deze 
afname klinisch relevant (meer dan 30% reductie). 
Er waren geen significante verschillen in bijwerkin-
gen tussen de glycopyrronium- en de placebogroep. 
Glycopyrroniumbromide is overigens geen nieuw 
geneesmiddel. Het middel was voorheen in Neder-
land in de handel onder de merknaam Robinul®, 
en werd peri-operatief onder andere gebruikt ter 
voorkoming van overmatige speekselvloed. Door 
betere anesthesietechnieken is de noodzaak om het 
middel hiervoor in te zetten verminderd. In an-
dere populaties zijn wel doseringen tot 8 mg per 
dag gebruikt, maar de effectiviteit en veiligheid van 
deze hogere dosering zijn bij PD niet onderzocht. 
In de praktijk lijkt ook deze hogere dosering vei-
lig gebruikt te kunnen worden bij mensen met PD. 
Overigens kunnen met glycopyrroniumbromide 
wel perifere anticholinerge bijwerkingen optreden, 
zoals obstipatie, urineretentie en toename van hart-
slagfrequentie. Voorzichtigheid is verder geboden 
bij mensen met prostaathypertrofie, glaucoom of 
hartritmestoornissen.

Ook twee andere orale middelen zijn onderzocht bij 
mensen met PD. Clonidine, een a2-agonist waarvan 
bekend is dat het - als bijwerking - een droge mond 
kan veroorzaken, gaf zowel na 1 als na 3 maanden 
een significante verbetering van speekselverlies ten 
opzichte van placebo. Uit het artikel is niet te ach-
terhalen welk meetinstrument is toegepast.22 
In een abstract uit 2006 is het effect van modafi-
nil 100 mg eenmaal daags op speekselvloed bij PD 
beschreven.23 Modafinil is een a1-agonist, met een 
selectiviteit voor a1-receptoren in de hypothalamus 
en de hersenstam. Onderzoek onder 6 patiënten  
gedurende 1 maand liet een afname zien van de 
speekselvloed. Het is onduidelijk wat daarvoor het 
exacte werkingsmechanisme is, door afname van 
dysfagie of door een vermindering van de speeksel-
aanmaak. Een droge mond, maar ook hypersaliva-
tie, wordt frequent als bijwerking gemeld bij gebruik 
van modafinil. De resultaten van deze studie zijn 
nooit als artikel gepubliceerd.

Botulinetoxine
Botulinetoxine remt de afgifte van acetylcholine 

door blokkade van fusie-eiwitten in de synaps (zie  
Tabel 2). Hierdoor valt de parasympatische stimulatie  
van de speekselaanmaak weg (parasympaticolytisch 
effect). Het meeste onderzoek is gedaan naar het  
effect van botulinetoxine A, maar ook botuline-
toxine B is effectief. 5,24-28 De gemiddelde werkings-
duur lijkt 4,4 maanden met een actieradius van 2-6 
maanden.5 Echogeleide injecties in gl. parotidea zijn 
effectiever dan ‘blinde’ injecties.5 Op theoretische 
gronden zou men verwachten dat injecties in de 
gl. submandibularis effectiever zijn dan injecties in 
de gl. parotidea, omdat de gl. submandibularis (en 
sublingualis) verantwoordelijk zijn voor 75% van 
de continue, niet-gestimuleerde speekselaanmaak. 
In een vergelijkend onderzoek werd inderdaad een 
trend tot een beter effect met injecties in de gl.  
submandibularis waargenomen, maar de verschillen 
met injecties in de gl. parotidea waren niet signi-
ficant.24 Wel zijn de gl. parotidea gemakkelijker te 
bereiken.
Er zijn met botulinetoxinetherapie weinig bijwer-
kingen gemeld, en deze worden in de onderzoeken 
als relatief licht bestempeld. Een juiste injectietech-
niek is daarbij een belangrijke factor. Gemeld zijn 
droge mond, pijn op de injectieplaats, en voorbij-
gaande slikklachten. In open-labelonderzoeken is 
ook een enkele keer melding gemaakt van een sub-
cutaan hematoom, parotitis en visceus speeksel.29 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in som-
mige onderzoeken patiënten met ernstige dysfagie 
zijn uitgesloten. In één onderzoek is gevraagd of pa-
tiënten nog een behandeling zouden willen onder-
gaan.5 Slechts een enkeling gaf aan de behandeling 
niet nogmaals te willen ondergaan.
Samenvattend tonen diverse studies de effectiviteit 
aan van botulinetoxine-injecties in de speeksel-
klieren. Wel kan de kritische kanttekening worden  
geplaatst dat het aantal non-responders in diverse  
onderzoeken desondanks nog vrij hoog is, tot wel 
65%.24 Er is geen vergelijkend onderzoek gedaan 
tussen botulinetoxine A en botulinetoxine B. De  
optimale dosering botulinetoxine A is nog onbe-
kend en varieert per merk (Botox® of Dysport®).

Radiotherapie
Radiotherapie van de speekselklieren (met 12 Gy 
bilateraal, in 2 delen van 6 Gy met 1 week interval, 
op de gl. parotidea en het bovenste deel van de gl. 
submandibularis) is een effectieve behandeling. Het 
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effect lijkt in ieder geval meer dan een jaar aan te 
houden.30 Wel werden bij 89% van de behandelde 
patiënten bijwerkingen gemeld, waarbij het in 36% 
van de gevallen van persisterende aard was. De persi-
sterende bijwerkingen waren vooral droge mond en 
visceus speeksel. De duur van de voorbijgaande bij-
werkingen varieerde; hoofdpijn, geïrriteerde mucosa,  
intra-orale candidiasis, misselijkheid, algemeen ge-
voel van onbehagen en erytheem van het bestraalde 
oppervlak verdwenen gemiddeld binnen 2 weken. 
Zere keel, smaakverlies, slikproblemen en een droge 
mond hielden langer aan met een gemiddelde duur 
van 14-33 weken. Het belangrijkste nadeel is het 
langetermijnrisico op speekselklierneoplasma. Het 
risico hierop lijkt 13- tot 40-maal verhoogd in de 
periode van 6-32 jaar na de radiotherapie, maar ge-
zien het lage uitgangsrisico en de gevorderde leeftijd 
van de meeste mensen met PD kan dit risico accep-
tabel zijn bij ernstige klachten.30

Chirurgie
Er zijn verschillende chirurgische behandelmogelijk-
heden, waaronder relocatie van de submandibulaire 
kanalen, neurectomie van delen van de nervus tym-
panicus en de chorda tympani, en verwijdering van 
speekselkanaal en/of verwijdering van een speeksel-
klier.12 Er is geen onderzoek gepubliceerd naar de 
effectiviteit van dergelijke ingrepen bij mensen met 
de PD. Belangrijke nadelen zijn de invasiviteit en de 
onomkeerbaarheid van de procedures.

Discussie en conclusie
Het aantal gerandomiseerde onderzoeken waarin het 
effect van de behandeling van overmatig speeksel- 
verlies bij PD is onderzocht, is beperkt. Er is geen ver-
gelijkend onderzoek gedaan naar de beste behandel- 
strategie. Merello heeft een voorstel gedaan voor een 
behandelvolgorde, waarvan we hier een enigszins 
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Figuur 2. Voorgestelde behandelvolgorde van overmatig speekselverlies bij de ziekte van Parkinson (Aangepast van Merello)12
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gemodificeerde variant presenteren (zie Figuur 2).12  
Overwegingen die meespelen in de behandelvolg-
orde zijn het bewijs van effectiviteit bij patiënten met 
PD, effectiviteit bij andere populaties, bijwerkingen,  
invasiviteit, en de omkeerbaarheid van de behandeling.
Patiënten kunnen baat hebben bij algemene adviezen  
zoals letten op de houding, bewust slikken en kauw-
gom kauwen. Glycopyrroniumbromide is bewezen  
effectief bij PD. Het passeert de BBB niet en heeft 
dus geen centrale bijwerkingen. Bij falen van  
conservatieve maatregelen, adviezen en orale medica- 
menteuze therapie zijn de alternatieven injectie van 
de speekselklieren met botulinetoxine (bij voorkeur 
echogeleid), bestraling van de speekselklieren of in 
het uiterste geval operatie. Van deze opties geniet  
botulinetoxine onze voorkeur, aangezien hiervoor 
het meeste bewijs bestaat en deze behandeling  
reversibel is. Het is nog niet geheel duidelijk wat de 
beste dosering en plaats van injectie is (gl. parotis 
of gl. submandibularis). Behandeling met botuline-
toxine wordt voor deze indicatie niet vergoed. 
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