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Summary
Visual hallucinations in Parkinson’s disease are an independent predictor of cognitive decline and 
nursing home placement and their treatment is challenging. Over time, patients may develop Parkinson’s 
disease associated psychosis when insight in the nature of the visual hallucinations is lost. Clozapine is 
the first treatment of choice for Parkinson associated psychosis. The disease course may benefit from 
early pharmacological treatment. The development of visual hallucinations may mark the appropriate 
moment for treatment with cholinesterase inhibitors. 

Samenvatting
Visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson zijn een onafhankelijke voorspeller voor cognitieve 
achteruitgang en verpleeghuisopname, en vormen een uitdaging voor de behandelaar. Visuele halluci- 
naties ontwikkelen zich op termijn tot een parkinson-geassocieerde psychose, waarbij er geen inzicht 
meer is om ze van de werkelijkheid te onderscheiden. Clozapine is de behandeling van eerste keuze bij 
een dergelijke psychose. Vroege medicamenteuze behandeling is waarschijnlijk gunstiger voor het 
ziektebeloop. Het ontstaan van visuele hallucinaties markeert misschien het juiste moment voor behan-
deling met cholinesteraseremmers.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2016;117(1):25-31)

De medicamenteuze behandeling
van visuele hallucinaties
bij de ziekte van Parkinson
 
Pharmacological treatments for visual hallucinations in Parkinson’s disease

T.J.M. van Mierlo1, dr. R.M.A. de Bie2, mw. dr. E.M.J. Foncke1

Inleiding 
Visuele hallucinaties (VH) zijn een belangrijke mijlpaal 
in het beloop van de ziekte van Parkinson (ZP).1 Als 
onafhankelijke voorspeller van cognitieve achteruitgang 
en verpleeghuisopname markeren ze de gevorderde fase 
van de ziekte, waarin de ziektelast bepaald wordt door 
motorische complicaties en de niet-motorische symp-
tomen. VH debuteren vaak met kenmerkende gewaar-
wordingen zoals illusies, een gevoel van aanwezigheid 
of passagehallucinaties, waarbij een beweging in het 
perifere gezichtsveld wordt gezien. Pas na verloop van 
tijd ontstaan verschijningen van dieren of mensen, die 
vooral gezien worden als het donker is en die enkele 
seconden tot een paar minuten aanhouden.2 De VH 

zijn opvallend stereotiep en daardoor voor sommige 
patiënten zelfs amusant of geruststellend. Maar VH zijn 
progressief en op termijn gaat het inzicht verloren om 
ze van de werkelijkheid te onderscheiden. Als patiënten 
niet meer corrigeerbaar zijn, de VH beangstigend zijn 
of interferentie geven met het dagelijks functioneren, is 
er sprake van een ZP-psychose. 
VH bij ZP vormen een uitdaging voor de behandelaar. 
In de eerste plaats vanwege de onderrapportage in de 
spreekkamer: slechts 3% van de lichte VH wordt spon-
taan gemeld.2 Daarnaast zijn er veel verschillende oor-
zaken die klinisch moeilijk te onderscheiden zijn, zoals 
een delier (door bijvoorbeeld een urineweginfectie), 
medicatie(over)gebruik of het ziekteproces zelf. De 
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behandeling is vaak schipperen tussen enerzijds de ernst 
van de VH en anderzijds de motorische symptoomcon-
trole of de bijwerkingen van antipsychotica. Als er wei-
nig klachten zijn, wordt vaak afgezien van een behande-
ling met antipsychotica die gepaard gaat met frequente 
(lab)controles, bijwerkingen of zelfs mortaliteit.3,4 
Dit overzichtsartikel bespreekt de behandelingsmoge-
lijkheden van lichte VH en psychose bij ZP aan de hand 
van bewijs uit gerandomiseerd onderzoek. Figuur 1 is 
een grafische weergave van het voorgestelde behandel-
algoritme.  

Pathofysiologie
Hoewel het onderliggende ziektemechanisme van 
psychose bij ZP niet volledig is opgehelderd, zijn ver-
moedelijk behalve het dopaminerge systeem ook het 
cholinerge en het serotonerge systeem betrokken. Dit 
verklaart de interactie tussen VH en andere niet-moto-
rische symptomen zoals stoornissen van de cognitieve 
functies, slaap en stemming.5

Om de rationale van de verschillende behandelings- 
mogelijkheden van VH en psychose bij ZP beter te 
begrijpen volgt er per systeem een korte toelichting.

Dopamine
Lange tijd werden VH gezien als een toxisch effect 
van dopaminebehandeling. Volgens de hypothese van 
Moskowitz et al. leidt een verminderde opslagcapaci-
teit bij ZP in combinatie met het medicijngebruik tot 
een overmaat aan dopamine.6 Een psychose ontstaat 
wanneer deze overstimulatie van dopaminereceptoren 
plaatsvindt in gebieden die het gedrag reguleren (onder 
andere de nucleus accumbens en de amygdala). Vanuit 
observationeel onderzoek zijn veel kanttekeningen bij 
deze theorie geplaatst. VH werden al beschreven in de 
tijd voor gebruik van levodopa, en komen voor bij vrij-
wel alle onbehandelde patiënten met een dementie met 
Lewy-lichaampjes (DLB), dat klinisch en pathologisch 
een overlap heeft met ZP.1 Ook anticholinerge medicatie 
veroorzaakt VH bij ZP-patiënten en een simpele dosis- 
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Figuur 1. De medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson. 
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responsrelatie met levodopa ontbreekt.2 Bovendien 
kunnen VH niet worden opgewekt door intraveneuze 
toediening van hoge dosis levodopa, zelfs niet bij kwets-
bare patiëntengroepen.7 Toch staan alle dopaminerge 
preparaten erom bekend VH te kunnen uitlokken. Em-
pirisch blijkt dit effect voor dopamine-agonisten sterker 
dan voor levodopa.8 Dat een dergelijk verschil in een 
muismodel niet kon worden aangetoond vormt indi-
rect bewijs voor het belang van andere factoren, zoals 
polyfarmacie.9 In een gevorderd stadium van ZP wor-
den behalve diverse antiparkinsonmiddelen, ook andere 
centraal actieve geneesmiddelen voorgeschreven, zoals 
bijvoorbeeld antidepressiva of benzodiazepines. Het is 
voorstelbaar dat deze combinaties de kans op VH aan-
zienlijk vergroten.3

Acetylcholine
Bij patiënten met ZP-dementie en dementie met Lewy-
bodies blijkt dat er afgezien van dopaminerge neuro-
nen, een omvangrijk verlies is van cholinerge neuronen 
en verminderde choline-acetyltransferase-activiteit.10 
Cholinerge denervatie wordt klinisch vooral geassoci-
eerd met cognitieve achteruitgang. De nucleus pedun-
culopontinus en de nucleus basalis van Meynert gelden 
als de belangrijkste cholinerge structuren in de herse-

nen. Via hun projecties zijn deze kernen betrokken bij 
uiteenlopende functies zoals bewustzijn (‘arousal’) en 
aandacht, maar ook het sturen van de REM-slaap. Een 
mogelijke verklaring voor het ontstaan van VH op basis 
van een cholinerg tekort is dat intrinsieke, sensorische 
informatie onvoldoende wordt onderdrukt. In plaats 
van onbewust te worden verwerkt, is er via thalamische 
ascenderende banen een chaotische activatie van de 
visuele schors.11 Het verklaart dat anticholinergica zulke 
sterke hallucinogene eigenschappen bezitten.11

Serotonine
Serotonine wordt bij ZP minder aangemaakt ten ge-
volge van schade aan de raphe-kernen in de hersenstam, 
waardoor projecties naar de frontale en temporale cortex 
en het putamen afnemen.5 Het is aannemelijk dat 
serotonine een rol speelt bij het ontwikkelen van VH.  
Met behulp van PET-beeldvorming is een veranderde 
receptorbinding in diverse visuele en cognitieve baan-
systemen gevonden.12 Dit suggereert dat hier ten minste 
gedeeltelijk het substraat voor VH en stoornissen van de 
slaap en stemming bij ZP gezocht moeten worden. Het 
gunstige effect van serotonerge medicatie op psychose 
bij ZP ondersteunt de hypothese dat VH ontstaan door  
serotonerge dysregulatie.5 De werking van atypische 

Tabel 1. Overzicht van gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies naar het effect 
van antipsychotica bij een psychose geassocieerd met de ziekte van Parkinson (n ≥ 30).

Auteurs,
jaar publicatie
(referentie)

Medicatie Duur
(weken)

Totalen Voltooid
(%)

Gemiddelde
dagdosis
(mg)

Baseline
MMSE-
score

Meet-
schaal

Significant
resultaat?

PSG,199920 CZP 4 60: 
30 b
30 c

90 b
90 c

24,7 24 b
22 c

BPRS,
CGI, SAPS

ja
(CGI, BPRS,
SAPS)

Pollak et al.
200421

CZP 4 60:
32 b
28 c

84 b
68 c

36 26 b
24 c

CGI, 
PANSS

ja 
(CGI,
PANSS)

Ondo et al.,
200525

QTP 12 31:
21 b
10 c

81 b
80 c

169,1 26 b
27 c

BPHQ, 
BPRS

nee

Rabey et al.,
200726

QTP 12 58:
30 b
28 c

50 b
61 c

119,2 22 b
22 c

BPRS,
CGI

nee

Cummings et al.,
201230

PVS 6 185:
90 b
95 c

93 b
85 c

40 26 b
27 c

CGI, 
SAPS-PD

ja 
(CGI,
SAPS-PD)

b: behandelgroep c: controlegroep
BPHQ = Baylor PD Hallucination Questionnaire, BPRS = Brief Psychiatric Rating Scale, CGI = Clinical Global Impression
Scale, CZP = clozapine, MMSE = Mini Mental State Examination, PD = ziekte van Parkinson, PSG = Parkinson Study Group,
PANSS = Positive And Negative Syndrome Scale, PVS = pimavanserine, QTP = quetiapine, SAPS = Scale for the
Assessment of Positive Symptoms 
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antipsychotica zoals clozapine berust op hun affiniteit 
voor de serotonine-2-receptor. Daarbij zijn er minder 
extrapiramidale bijwerkingen in tegenstelling tot de 
klassieke antipsychotica die werken op basis van dopa-
minereceptorantagonisme.

Lichte visuele hallucinaties
De behandeling van niet hinderlijke, lichte VH is on-
voldoende onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat vroege 
medicamenteuze behandeling een gunstige invloed heeft 
op het beloop van de symptomen. Volgens een retro-
spectieve studie is de mediane tijd tussen het ontstaan 
van de lichte VH en het verlies van inzicht gemiddeld 
16 maanden.13 Bovendien blijkt uit retrospectieve data 
dat de periode met behoud van inzicht wordt verlengd 
tot 39 maanden wanneer bij lichte VH clozapine wordt 
voorgeschreven in plaats van te wachten op verslechte-
ring of te minderen met antiparkinsonmedicatie.14

De multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson ad-
viseert bij psychotische symptomen diagnostiek te doen 
naar een onderliggende oorzaak (dus onafhankelijk 
van de ziekte en de medicamenteuze behandeling) en 
zo mogelijk gericht te behandelen.15 Na uitsluiting van 
een infectie of metabole ontregeling is de indicatie voor 
stapsgewijze behandeling afhankelijk van de ernst van 
de klachten en de hinder die de patiënt en zijn omge-
ving ondervinden. Anders gezegd, alleen wanneer VH  
beangstigend zijn of tot gedragsproblemen leiden (ZP-
psychose), is behandeling noodzakelijk. 
Hoewel systematisch onderzoek naar deze maatregel 
ontbreekt, is er consensus om bij aanvang met VH bij 
ZP te beginnen met een evaluatie van de gebruikte me-
dicatie. Het gaat hier naast de antiparkinsonmedicatie 
ook om andere centraal werkende medicatie, zoals ben-
zodiazepines, opiaten, antidepressiva en anticholiner-
gica.3,16 Het afbouwen van de antiparkinsonmedicatie is 
zinvol, maar het effect is vaak tijdelijk naast de onge-
wenste toename van parkinsonisme. Het streven is een 
zo goed mogelijk evenwicht te bereiken tussen de con-
trole over de motorische symptomen en de VH. De ver-
schillende medicamenten hebben ieder een eigen balans 
wat betreft het vermogen om parkinsonisme tegen te 
gaan en psychose te onderhouden. Daarom is de meest 
logische volgorde van afbouwen en/of stoppen: anticho-
linergica, MAO-B-remmers, amantadine, dopamine-
agonisten, COMT-remmers en als laatste levodopa. 
In geval van een ZP-dementie wordt geadviseerd ook 
lichte VH te behandelen met een cholinesteraseremmer. 
De werkzaamheid van rivastigmine ten aanzien van het 
cognitieve functioneren bij patiënten met ZP-dementie 
werd aangetoond in een groot, dubbelblind, placebo-

gecontroleerd onderzoek onder 541 patiënten, die ge-
durende 24 weken werden behandeld.17 Er waren niet 
alleen significante verbeteringen op de primaire uitkom-
sten naar cognitieve functies en het dagelijks functione-
ren, maar ook op secundaire uitkomsten naar neuro-
psychiatrische symptomen, waaronder VH. Opvallend 
was dat patiënten met ZP-dementie en VH gemiddeld 
meer voordeel hadden van de behandeling en daarbij 
sneller reageerden dan patiënten met ZP-dementie zon-
der VH.18 Er zijn meer gerandomiseerde studies bij ZP-
dementie die effect zagen van rivastigmine op cognitie 
en psychotische verschijnselen.19 Andere cholinesterase-
remmers (donepezil, galantamine) zijn onvoldoende ge-
test voor gebruik bij ZP. Alle relevante onderzoeken met 
cholinesteraseremmers worden in een overzichts-artikel 
van Van Laar et al. besproken.19 
De werkzaamheid van rivastigmine als behandeling 
van VH bij patiënten met ZP zonder dementie is niet 
onderzocht. Conform de landelijke richtlijn is er voor 
patiënten met ZP en lichte VH die niet voldoen aan 
de criteria voor ZP-dementie dus onvoldoende weten-
schappelijke onderbouwing voor een behandeling met 
cholinesteraseremmers.15

Psychose
Als  aanpassing van het bestaande medicatieschema niet 
mogelijk dan wel wenselijk is of niet effectief, wordt 
in geval van een psychose behandeling met clozapine 
geadviseerd. De ‘drug holiday’ van antiparkinsonmedi-
catie die vroeger veel werd toegepast bij een psychose, 
wordt als potentieel gevaarlijk beschouwd, omdat het 
een maligne neurolepticasyndroom kan uitlokken, en 
heeft daarom geen plaats meer in de dagelijkse praktijk. 
Het effect van clozapine bij ZP-psychose is in 2 onafhan-
kelijke, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies 
aangetoond en is nog altijd de best beschikbare behan-
deling.16,20,21 De Parkinson Study Group onderzocht de 
behandeling van 60 patiënten met ten minste 4 weken 
bestaande psychose in een dubbelblind en placebo- 
gecontroleerd onderzoek met doseringen clozapine 
tot 50 mg per dag (mediaan 24,7 mg) (zie Tabel 1). 
Behandeling gedurende 4 weken gaf een significante 
verbetering op de primaire en 2 secundaire uitkomst-
maten voor psychose (respectievelijk Clinical Global 
Impression Scale, Scale to Assess Positive Symptoms 
en de Brief Psychiatric Rating Scale). Geen van de 
deelnemers liet een verslechtering van het motorische 
functioneren zien. Bij 1 patiënt moest de behandeling 
wegens een neutropenie worden onderbroken.20 Pollak 
et al. includeerden ook 60 patiënten voor een placebo-
gecontroleerde studie met clozapine tot 50 mg per dag  
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(mediaan 38,5) voor 4 weken met aansluitend 12 weken 
open-label behandeling met herbeoordeling na een wash- 
outperiode (4 weken). Er werd een significante verbete-
ring gevonden op zowel de Clinical Global Impression 
Scale als de Positive And Negative Syndrome Scale. Van 
de 25 patiënten bij wie verbetering was opgetreden, kre-
gen 19 patiënten opnieuw klachten na het staken van 
clozapine.21

Het advies is om te beginnen met een lage dosis cloza-
pine van 6,25 mg 1x per dag ’s avonds, dit is tevens het 
moment dat de VH het vaakst optreden. De dosis kan 
maximaal twee keer per week met 12,5 mg worden ver-
hoogd. Al vanaf 6,25 mg kan een complete remissie van 
de psychose worden gezien. Onderzoek heeft laten zien 
dat de behandeling tot 5 jaar effectief kan zijn.22 
Ondanks de lage dosering en de genoemde selectiviteit 
wordt de behandeling bemoeilijkt door bijwerkingen 
zoals sedatie en orthostatische hypotensie. In ongeveer 
1% van de gevallen leidt gebruik van clozapine tot neu-
tropenie of agranulocytose, maar gezien de ernst van 
deze bijwerking moet het bloedbeeld (leukocyten- en 
granulocytenaantal) de eerste 18 weken wekelijks en 
daarna maandelijks worden gecontroleerd.3,23 Verder 
adviseert onder andere de Amerikaanse Food and Drug 
Administration terughoudendheid in het gebruik van 
clozapine, omdat het bij patiënten met dementie de 
mortaliteit licht verhoogt (3,5% in plaats van 2,3%).4

Zelfs wanneer clozapine met succes is geïntroduceerd, 
wordt de behandeling volgens een kleine studie in 
slechts 41% voortgezet.24 Als reden voor het staken 
worden bijwerkingen genoemd, maar nog vaker gaat 
het om persoonlijke omstandigheden, waartoe ook het 
praktische bezwaar van de bloedcontroles wordt gere-
kend. In verpleeghuizen wordt uit angst voor bijwerkin-
gen vaak afgezien van behandeling met clozapine.
Als een contra-indicatie bestaat voor clozapine door 
bijwerkingen of onmogelijkheid om controles van het 
bloedbeeld te laten uitvoeren, kan op basis van de richt-
lijn worden uitgeweken naar quetiapine. De receptor-
affiniteit van quetiapine is breed. De uitkomsten van 
diverse onderzoeken naar de behandeling van ZP-psy-
chose met quetiapine laten veel discussie bestaan over 
de werkzaamheid: twee dubbelblinde, placebogecon-
troleerde studies toonden geen effect, in tegenstelling 
tot positieve resultaten van diverse open-label studies 
(zie Tabel 1). Ondo et al. vonden geen verschillen in 
een kleine studie bij 31 patiënten die 200 mg queti-
apine gebruikten op de Brief Psychiatric Rating Scale  
na 3 en 12 weken.25 Er werd gesuggereerd dat de dosis, 
de behandelduur en het niet excluderen van lichte tot 
matige dementie van invloed was op de uitkomst.22 

Door Rabey et al. werden 58 patiënten gerandomiseerd 
voor 3 maanden behandeling met 200 mg quetiapine 
of placebo.26 Er bleek geen verbetering op de primaire 
uitkomstmaten Clinical Global Impression Scale en 
Brief Psychiatric Rating Scale. De auteurs gaven als 
verklaring dat hun deelnemers relatief weinig ernstige 
psychotische symptomen hadden, waarbij de gebruikte 
meetinstrumenten niet de gevoeligheid hadden om nog 
een positief effect te kunnen meten.   
Merims et al. vergeleken quetiapine (90,9 ± 47,0 mg/
dag) en clozapine (13,1 ± 7,0 mg/dag) direct met elkaar 
in een studie bij 27 patiënten gedurende 22 weken.27 
De behaalde verbetering op de Clinical Global Impres-
sion Scale was gelijk voor beide middelen, maar in het 
terugdringen van de ernst van VH en wanen gemeten 
met de Neuro Psychiatric Inventory liet clozapine be-
tere resultaten zien. Voor een zekere uitspraak over het 
verschil in effectiviteit was de studie te klein en boven-
dien had een groot aantal patiënten het protocol niet 
volledig voltooid.  
Op basis van een meta-analyse van alle beschikbare data 
ten slotte, werd geconcludeerd dat quetiapine geen be-
duidende verbetering geeft van psychotische verschijn-
selen.28 
De kwaliteit van de studies laat te wensen over, maar dat 
geldt zowel voor de studies met een positieve als nega-
tieve uitkomst. Zolang overtuigend bewijs ontbreekt, 
moet worden gesteld dat quetiapine niet voldoende 
werkzaam is voor toepassing bij patiënten met een ZP-
psychose.28,29 
Voor de toekomst wordt uitgekeken naar de registratie 
van het antipsychoticum pimavanserine, een selectieve 
serotonine 2A-receptor inverse agonist. In een eerste 
grote fase III-studie (199 patiënten) van Cummings et  
al. werd een significante verbetering gemeten op de Scale 
to Assess Positive Symptoms ten gunste van pimavanse-
rine in vergelijking met placebo (-5,79 versus -2,73).30 
Gedurende 6 weken werd behandeld met 40 mg pima-
vanserine zonder verslechtering van motorische functies 
en zonder ernstige bijwerkingen.

Discussie
Als onafhankelijke voorspeller van cognitieve achter-
uitgang wijst het ontwikkelen van lichte VH bij ZP 
mogelijk op een relevant centraal cholinerg tekort. Als 
medicatie of een intercurrente infectie als oorzaak kun-
nen worden uitgesloten, markeren de VH misschien het 
juiste moment voor behandeling met cholinesterase- 
remmers. Rivastigmine heeft een gunstig effect op psy-
chotische verschijnselen en kent geen bijwerkingen die 
invasieve monitoring vereisen. De omvang van het ef-
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fect, de duur, maar ook de invloed op het progressieve 
beloop van de VH is niet bekend. 
Er zijn aanwijzingen uit retrospectief onderzoek dat 
vroege behandeling van lichte VH bij ZP met cloza-
pine een ZP-psychose voor langere tijd kan uitstellen.14 
Het onderliggende mechanisme is niet bekend, maar 
hypothetisch houdt de medicamenteuze behandeling 
de betrokken functionele hersennetwerken in stand. In 
de praktijk wordt gewacht met het voorschrijven van 
clozapine; waarschijnlijk omdat het middel erger wordt 
gevonden dan de kwaal. Op basis van het beschikbare 
bewijs is de afwachtende houding bij lichte VH gerecht-
vaardigd. Als vroege behandeling het beloop gunstig 
beïnvloedt, moet deze kans om het functioneren van 
patiënten met een gevorderde ZP te verbeteren echter 
worden aangegrepen. 
Het voorschrijfgedrag bij ZP-psychose is anders dan 
op basis van klinische studies verwacht zou worden. 
Het gunstigere bijwerkingenprofiel is waarschijnlijk 
de reden dat niet clozapine, maar quetiapine het meest 
wordt voorgeschreven, ondanks de twijfel over de effec-
tiviteit.29 In de praktijk wordt ‘off label’ rivastigmine in-
gezet bij patiënten met lichte VH, ook wanneer zij niet 
voldoen aan de criteria voor ZP-dementie. Misschien 
speelt hierbij opnieuw angst voor ongewenste effecten 
van antipsychotica een rol. 

Conclusie
Het optreden van VH is een belangrijke maat voor 
ziekteprogressie en een voorbode van cognitieve achter-
uitgang en verlies van zelfstandigheid. Het is belang-
rijk actief te vragen naar het optreden van VH, omdat 
patiënten het slechts zelden spontaan melden. Clozapi-
ne is de behandeling van eerste keuze bij ZP-psychose, 
maar behandeling in een eerder stadium van lichte VH 

is waarschijnlijk gunstiger voor het ziektebeloop. De be-
handeling van lichte VH met rivastigmine bij patiënten 
die niet voldoen aan de criteria voor een ZP-dementie is 
onderwerp van een lopende gerandomiseerde klinische 
studie. 

Studie
Eind 2013 is een landelijk onderzoek gestart naar de 
vroege behandeling van lichte visuele hallucinaties 
(VH) bij de ziekte van Parkinson (ZP) met cholines-
teraseremmers: de CHEVAL-studie. Dit onderzoek 
wordt dubbelblind en placebogecontroleerd uitgevoerd 
onder 168 patiënten met ZP en lichte VH bij wie het 
inzicht is behouden en geen sprake is van delier of 
dementie. Na centrale aanmelding vanuit 1 van de 32 
centra die het project inmiddels actief steunen, wordt 
een patiënt  gedurende 2 jaar gevolgd door onderzoe-
kers in Amsterdam, Nijmegen, Heerlen of Groningen 
tijdens een gerandomiseerde behandeling met rivastig-
mine of placebo. We roepen collega’s op zich aan te slui-
ten bij het groeiende platform voor parkinsononder-
zoek in Nederland en patiënten aan te melden via de 
website www.chevalstudie.nl 

Dankwoord
Met dank aan collega’s Bart Post, Gerrit Tissingh en 
Teus van Laar voor medebeoordeling van het manus-
cript. 
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