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Een diagnose in het achterhoofd

Een 65-jarige man werd gezien vanwege een progressief en weinig op levodopa reagerend hypo-

kinetisch-rigide syndroom. Bij onderzoek bleek de patiënt een forse laceratie op het achterhoofd te

hebben, veroorzaakt door een achterwaartse val. Deze typerende klinische bevinding droeg bij aan

het stellen van de diagnose progressieve supranucleaire paralyse (PSP).
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Inleiding en ziektegeschiedenis
Een 65-jarige man werd naar onze polikliniek ver-
wezen vanwege een snel progressief hypokinetisch-
rigide syndroom dat slecht op levodopa reageerde.
Binnen 6 maanden na het ontstaan van de eerste
klachten begon de patiënt last te krijgen van vallen,
met name naar achteren. Een week voor het poli-
consult was de patiënt opnieuw op zijn achterhoofd
gevallen, waarbij hij een forse huidlaceratie op zijn
achterhoofd had opgelopen (zie Figuur 1, pagina
344). Nog voordat de motorische klachten zich
manifesteerden, werd opgemerkt dat de patiënt
impulsief gedrag vertoonde met als gevolg meerdere
auto-ongelukken. Neurologisch onderzoek liet een
symmetrisch hypokinetisch-rigide syndroom zien, met
een sterk gestoorde retropulsietest zonder propulsie.
Een oftalmoplegie werd niet waargenomen; wel ver-
liepen de verticale saccaden erg traag. Daarnaast waren
er frontale executieve stoornissen. De waarschijnlijk-
heidsdiagnose progressieve supranucleaire paralyse
(PSP) werd gesteld. Een cerebrale MRI toonde atrofie
van het mesencephalon zonder andere afwijkingen.
De dosering levodopa werd opgehoogd tot 1000 mg
plus 250 mg decarboxylaseremmer per dag, zonder
een duidelijk klinische effect. Gedacht werd aan PSP.
Er zijn casuïstische beschrijvingen dat amantadine
en amitriptyline voor (tijdelijke) verbetering van de
klachten kunnen zorgen. Daarom werden beide
middelen (apart) voorgeschreven waarbij slechts een
milde en tijdelijke verbetering waarneembaar was.

De patiënt werd gedurende het ziektebeloop rol-
stoelgebonden en werd uiteindelijk opgenomen in
een verpleeghuis. 

Beschouwing
Het onderscheiden van de ziekte van Parkinson van
atypisch parkinsonistische syndromen kan met
name bij aanvang van de klachten moeilijk zijn.
Zogenoemde ‘red flags’ (atypische symptomen voor
de ziekte van Parkinson) kunnen helpen bij het
onderscheiden van de ziekte van Parkinson en aty-
pische parkinsonismen.1 Het reeds vroeg in het
beloop ontwikkelen van posturele instabiliteit en
herhaaldelijk vallen, suggereren met name een PSP.2

Een ander atypisch parkinsonisme, waarbij met name
gedacht kan worden aan multipele systeem atrofie of
vasculair parkinsonisme, kan zich echter ook uiten
met vroeg ontstane posturele instabiliteit. Een typisch
kenmerk van PSP is het overwegend naar achteren
vallen, wat vaak spontaan gebeurt.3 Dit vallen is met
name een typisch fenomeen bij 1 van de 2 fenotypes
van PSP, welke ook wel bekend staat als het klassieke
Richardson’s fenotype. Dit fenotype wordt gekenmerkt
door vroeg in het beloop ontstane posturele instabili-
teit, supranucleaire verticale oftalmoplegie en cognitieve
stoornissen.4 De mediane latentie tussen aanvang
van de eerste klachten en de eerste val is beduidend
korter bij het Richardson's fenotype (12 maanden)
dan bij patiënten met het andere PSP-fenotype; dit
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laatstgenoemde fenotype wordt gekenmerkt door
parkinsonisme en het vallen treedt pas veel later
(jaren) in het beloop op.5

Verwondingen komen bij PSP veel frequenter voor
dan bij de ziekte van Parkinson. Deze omvatten onder
andere zowel fracturen van de lange pijpbeenderen
als hoofdtraumata.5,6 De hoge incidentie van deze
verwondingen is niet alleen gebaseerd op de ernst
van de posturele instabiliteit, maar ook door de roeke-
loosheid. Veel PSP-patiënten voeren abrupte bewe-
gingen uit en kunnen het risico van hun handelen
onvoldoende inschatten. Bij een parkinsonistische
patiënt kunnen de opgelopen verwondingen (bij-

voorbeeld van het achterhoofd), die zijn veroorzaakt
door roekeloos gedrag en posturele instabiliteit, de
clinicus helpen bij het stellen van een diagnose. De
farmacologische behandeling van posturele instabi-
liteit is zelden effectief, maar sommige patiënten
kunnen wel baat hebben bij het aanmeten van
schoeisel met een verhoogde hak.7
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Figuur 1. Huidlaceratie op het achterhoofd van de patiënt. 

1. Vallen vroeg in het beloop van een hypokinetisch-rigide syndroom wijst op een atypisch 
parkinsonisme, zeker als dit optreedt binnen het eerste ziektejaar.

2. Achterovervallen bij een hypokinetisch-rigide syndroom, vooral als dit schijnbaar spontaan 
optreedt, moet doen denken aan de diagnose PSP.

3. Patiënten met PSP houden vaak ernstig letsel over aan het vallen vanwege een ongelukkige 
combinatie van ernstige en snel progressieve balansstoornissen, tezamen met roekeloos 
gedrag.
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