
 

 

 

The course recognition and treatment of movement
disorders in severe mental illness
Citation for published version (APA):

Mentzel, C. L. (2017). The course recognition and treatment of movement disorders in severe mental
illness. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20171004cm

Document status and date:
Published: 01/01/2017

DOI:
10.26481/dis.20171004cm

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20171004cm
https://doi.org/10.26481/dis.20171004cm
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/012db71b-6b0c-4930-bce2-0cb9ce8c582c


111 

Summary 

  



 

  



Summary 

113 

Plain Language Summary 

his thesis focuses on movement disorders in patients that have a severe mental 
illness (SMI). The main goals are to (i) identify the course of movement disorders over 
the decades, (ii) develop methods that make it easier to recognise and diagnose move-
ment disorders, and (iii) to assess the effectiveness of current treatment methods of 
movement disorders. 

Due to prescribed medications, and often as an effect of the disorders themselves, 
movement disorders occur frequently in SMI patients. Visible and uncontrollable, they 
are often a source of shame and frustration in patients, and as such, tend to have a 
large impact on their daily lives. They have also been linked to a poorer psychiatric 
prognosis, reduced treatment adherence, are more likely to have a physical illness and a 
higher risk of death. Previous research has shown that, despite the large impact on a 
patient’s life, the movement disorders are rarely noted in a patient’s file,  and seem to 
receive little attention from treating physicians. 

There are four important movement disorders that occur frequently in patients 
with SMI;  
• Parkinsonism (also referred to as drug-induced parkinsonism). This tends to look 

a lot like its namesake, Parkinson’s disease. Core symptoms are (i) bradykinesia 
(slower and/or smaller movements than usual), (ii) rigidity (muscle stiffness, diffi-
culty moving muscles), (iii) resting tremor (the rhythmic moving of a body part 
such as a hand or head when it is inactive - for example, when resting a hand on a 
table), and (iv) postural instability. 

• Action tremor (also known as postural tremor). This is the rhythmic movement of 
a body part when it is active. A tremor of the hand can, for example, be seen when 
reaching for a cup. 

• Akathisia. This literally means the inability to sit still. It consists of both a subjec-
tive feeling of restlessness, as well as objective movements (movements that can be 
seen by other people), typically occurring in the legs.  

• Tardive dyskinesia (TD). This presents itself in involuntary movements of any 
body part, with the face and limbs being affected most often. Movements are gen-
erally fluid (sometimes called choreatic) and happen continually. They can be very 
subtle (such as a slight movement of the fingers, as though playing the piano) or 
very noticeable (such as the continual movement of the tongue, in which it regular-
ly pokes out of the mouth), depending on the severity of the disorder. 

 
Many chapters in this thesis are based on data from the Curacao Extrapyramidal Syn-
dromes Study; a cohort of all 223 SMI patients in the former Dutch Antilles. Over the 
course of 18 years, eight consecutive assessments were done measuring movement 
disorders and medication use in patients, making it the longest running study in 
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movement disorders in SMI patients to date. The consecutive assessments allow us to 
calculate which part of the changes in movement disorders is due to changes in medi-
cation.  

Chapter 2 
The effect of switching antipsychotic dose or type on parkinsonism 
and TD 

This chapter of the thesis focuses on the efficacy of current treatment guidelines for 
parkinsonism and TD in patients with SMI. Using the data from the Curacao Extrapy-
ramidal Syndromes Study, we calculated the effect of switching antipsychotic type and/or 
dose on the scores of: (i) the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS; that 
measures parkinsonism); and (ii) the Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS, 
that measures TD). To this end, antipsychotics were twice divided into two groups. 
They were divided depending on (i) whether they were a first generation antipsychotic 
(FGA) or a second generation antipsychotic (SGA), and they were divided depending 
on (ii) whether they had a high affinity for the dopamine 2 (D2) receptor (thought to 
be the most important receptor for both antipsychotic effect and parkinsonism).  

The statistical analysis showed a significant reduction in TD severity for (i) starting 
an FGA or an antipsychotic with a high D2-receptor affinity or (ii) for adding an SGA 
to current FGA treatment. There was also a severity reduction when an SGA was add-
ed on top of current FGA use.  

For parkinsonism, only ceasing all antipsychotic medication led to a reduction of 
the symptoms severity. Starting antipsychotics led to an increase in symptom severity 
only when antipsychotics were divided according to D2 receptor severity. Finally, dose 
reduction had no significant effect on parkinsonism symptoms.  

These results do not concur with current treatment guidelines for movement disor-
ders in patients with psychotic disorders. This suggests that movement disorders in 
patients with SMI react differently to antipsychotic treatment than other patients with 
a psychotic disorder. Therefore it is important that treatment guidelines are adapted for 
SMI patients.  

Chapter 3  
Risk factors for tremor in patients with SMI 

This chapter focuses on risk factors and treatment of different forms of tremor in 
patients with SMI. It is also a base on data from Curacao Extrapyramidal Syndromes Study. 
Over a third of patients had a tremor at some point during the study, with resting 
tremor occurring more frequently (17%) than action tremor (5.2%).  
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There was a statistically significant association between receiving medication with 
anticholinergic properties (anticholinergic medication is often prescribed as a treatment 
for parkinsonism, of which resting tremor is a part) and developing resting tremor at 
the next measurement. For action tremor, receiving a beta-blocker reduced the risk of 
having an action tremor at the next measurement. 

These results show that many patients with SMI suffer from tremors and that it is 
important to differentiate between the different tremor types, as both types of tremor 
have different risk factors and treatment strategies. 

Chapter 4  
Movement disorders and mortality in patients with SMI 

Patients with SMI die, on average, 15 to 20 years earlier than members of the general 
population. In Curacao Extrapyramidal Syndromes Study, 57% of patients had died after 
the start of the study 24 years ago. The average age at which a patient died was 68. 

Both TD and akathisia had no significant relationship with the risk of death. On 
the other hand, parkinsonism increased the risk of death by 2% per point on the UP-
DRS. This would mean that someone with 50 points on the UPDRS (the scale runs 
from 0 to 52 points) has a 2 times greater risk of death than a patient with no parkin-
sonism symptoms. As the cause of death in these patients is not specified, it is not 
possible to tell if patients died because they had parkinsonism, or if they died due to 
other factors. Therefore, it cannot be said that reducing parkinsonism in patients with 
SMI will lead to a decrease in the risk of death for patients with parkinsonism. 

Chapter 5  
Blink rate as a clinical test for parkinsonism 

The current gold standard for the diagnosis of parkinsonism is the UPDRS. However, 
extensive and ongoing training is necessary for a clinician to be able to use this rating 
scale properly. Because of this, the UPDRS is rarely used in clinical practice. The goal 
of this study was to see whether or not measuring blink rate per minute of conversa-
tion could be used to identify SMI patients with parkinsonism. 

There is a very strong statistical association between blink rate and the score on the 
UPDRS. However, a test using blink rate alone only correctly predicted whether or not 
patients had parkinsonism in 50% of cases. If other variables such as age, gender and 
medication use were taken into account, then it was possible to classify 67% of pa-
tients correctly. Unfortunately this number is still too low to use blink rate as a screen-
ing tool for parkinsonism in clinical practice. However, if blink rate was combined with 
the instrumental measures in Chapter 6, then it is possible that a viable screening tool 
could be developed.  
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Chapter 6 
The instrumental assessment of bradykinesia, a comparison between 
motor tasks 

Another way to measure bradykinesia (a core symptom of parkinsonism) is to use 
sensors to measure the velocity of a patient’s movements. In this chapter we assessed 
what tasks were best at differentiating between SMI patients, with and without brady-
kinesia. In total we researched eleven tasks. The four deemed most useful were: (i) 
walking; (ii) rotating the wrist; (iii) stamping a leg on the floor while sitting; and (iv) 
flexing and extending the elbow. These tasks could be measured using the sensors on a 
mobile phone and could also be combined with the blink rate during the conversation 
test from Chapter 6. 

Chapter 7  
The safety and efficacy of deep brain stimulation as a treatment for 
TD; a systematic review 

In neurological guidelines, deep brain stimulation (DBS) is mentioned as a possible 
treatment for TD. However, little is known about the possible psychiatric side effects 
in patients with pre-existing psychiatric disorders. At the time of our search, 17 studies 
containing 50 patients in total had been published.  

On average their movement disorder symptoms improved 77.5% as measured on 
the Burke-Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale (a rating scale for the severity of tardive 
dyskinesia and dystonia). Of those 50 patients, two had a relapse of a pre-existing psy-
chiatric disorder, and none developed a new disorder. As relapses in psychiatric disor-
ders are not uncommon, we concluded that DBS is most likely safe and effective in 
psychiatric patients with TD. However, as 50 patients is a relatively small number, the 
results need to be replicated in larger studies before definite conclusions can be drawn.  

Chapter 8  
Discussion 

Course 

In SMI, patients’ movement disorders show a relapsing remitting course over the dec-
ades. A movement disorder could be severe for a number of years and then disappear 
for a similar amount of time, only to reappear years later. Changes in medication could 
only explain a small portion of changes in movement-disorder severity, both for par-
kinsonism and TD, with action tremor being the noticeable exception. The rest of the 
variations in severity could possibly be explained by variations in severity of the psy-
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chiatric disorder, as research has repeatedly shown a link between movement disorders 
and the underlying psychopathology of psychiatric disorders.  

Recognition 

Currently, movement disorders are still mostly diagnosed with observational rating 
scales. The advantages of these scales are (i) their widespread use in research and (ii) 
the lack of equipment needed to use them. However, there are also important disad-
vantages to using rating scales. They require extensive and continuous training of the 
raters who use them, they are incapable of measuring subtle movement disorders, and 
it is difficult to interpret movement disorder severity on the ordinal scales they use. 
Instrumental measures do not have these disadvantages and are therefore more suited 
for tracking movement disorders over time. With sensors becoming increasingly cheap 
and accurate, we expect that instrumental measures will become common place in the 
diagnosis and tracking of movement disorders in the future. 

Treatment 

In the treatment of parkinsonism it can be useful, if possible, to stop antipsychotic 
medication or to reduce its dose. However, in patients with SMI this will most likely 
have only a small impact on the severity of parkinsonism. Resting tremor severity is 
not significantly reduced by stopping antipsychotic medication, nor does adding anti-
cholinergic medication seem to be effective. 

In contrast, action tremor can be treated relatively effectively by either stopping or 
reducing the dose of the causative drug (usually lithium or antidepressants). When this 
is not possible, adding a beta-blocker, such as propranolol, often results in the com-
plete remission of the action tremor. It is therefore important to make the distinction 
between resting and action tremor in patients with SMI, as both require different 
treatments. 

Stopping antipsychotic medication or changing antipsychotic type had no effect on 
TD severity in our research, despite these being advised by current treatment guide-
lines. Indeed, increasing antipsychotic dose or adding a second antipsychotic medica-
tion type reduced TD severity. If a patient has severe treatment resistant TD, DBS 
could also be a viable treatment option 

Methodological considerations 

The majority of this thesis is based on data from Curacao Extrapyramidal Syndromes Study. 
To our knowledge, this is the longest running study on movement disorders in patients 
with SMI. Because all patients on the former Dutch Antilles were included in the co-
hort, and the drop out was limited, the results of the Curacao Extrapyramidal Syndromes 
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Study are representative of other real world SMI populations. Over the course of 18 
years, patients were rated by the same two people, thus ensuring a consistent rating of 
movement disorder severity. This makes the study highly useful for testing the effect 
of medication changes on movement disorders in daily clinical practice.  

Traditionally randomized clinical trials (RCTs) are seen as the highest form of evi-
dence. Indeed, they are less susceptible to bias than naturalistic studies. However, in 
recent years researchers have begun to doubt this view. Often there are problems ex-
trapolating the results from RCTs to a real world setting. As RCTs are comparatively 
costly and labour intensive, idealised patients who are expected to respond well to 
treatment are often included. Also RCTs often have idealised treatment settings and 
high dropout rates (patients will start in the study but for whatever reason will quit 
before they finish it) making it difficult to predict what the effect of treatment is in a 
real world setting or for patients that choose to drop out of the study. Currently, 
treatment guidelines are primarily based on RCTs, therefore it is important to replicate 
RCT results in a naturalistic setting to ensure that the effect seen in the RCT is also 
applicable in a real world clinical setting.  

Suggestions for future research 

Our results show that changes in medication only explains a small part of changes in 
movement-disorder severity in the long term. This is true for both parkinsonism and 
TD in patients with SMI. This is important because research shows that movement 
disorders in patients with psychotic disorders are also related to the psychotic disorder 
itself. More research into how the movement disorder and the psychotic disorders are 
related over time could provide important insights, not only into the development and 
pathophysiology of movement disorders, but also into the underlying pathophysiology 
of psychotic disorders themselves. A naturalistic study that follows patients over an 
extended period of time could measure both psychiatric symptoms and movement 
disorder severity. The data from such a study could shed light on how the relationship 
between movement disorders and psychiatric symptoms works. 

Another important aspect of future research is the development of instrumental 
measures for movement disorders. For daily clinical practice, an app on a smartphone 
would be an ideal way to both diagnose movement disorders in patients with SMI and 
to track movement disorder development over time.  A good way of assessing a 
movement disorder, such as parkinsonism, would be to track it with a number of dif-
ferent, simple tests. For example, the camera of a smartphone could be used to assess 
blink rate per minute, while the screen could be used to assess finger tapping speed, 
and the internal sensors could be used to assess tremor and walking speed. For re-
search purposes it may be necessary to have more accurate sensors then those current-
ly available in smartphones. Therefore, using the sensors and tasks developed in Chap-
ter 6 might be better suited.   
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Nederlandse samenvatting 

et doel van dit proefschrift is om: (i) het beloop van bewegingsstoornissen 
door de jaren heen bij EPA-patiënten in kaart te brengen, (ii) methodes te ontwikkelen 
die het makkelijker maken om bewegingsstoornissen te herkennen, en (iii) de effectiviteit 
van behandelingen voor bewegingsstoornissen te toetsen. 

Bewegingsstoornissen komen veel voor bij patiënten met ernstige psychiatrische 
aandoeningen (EPA), zowel als gevolg van de aandoeningen zelf als van de medicatie 
die zij daarvoor gebruiken. Omdat bewegingsstoornissen zo zichtbaar zijn, kunnen ze 
een bron van schaamte vormen. Ook worden ze geassocieerd met lagere therapie-
trouw, een slechtere prognose en verhoogde mortaliteit. Ondanks de grote impact op 
het leven van patiënten is in eerdere onderzoeken naar voren gekomen dat bewegings-
stoornissen nauwelijks worden gerapporteerd in patiëntendossiers en ze dus weinig 
aandacht lijken te krijgen van behandelaren.  

Er zijn vier belangrijke bewegingsstoornissen die veel voorkomen bij EPA-
patiënten waar dit proefschrift zich op richt. Dit zijn: 
• Parkinsonisme lijkt in de presentatie op de ziekte van Parkinson en bestaat uit de 

kernsymptomen (i) bradykinesie (langzaam bewegen met kleinere bewegingen), (ii) 
rigiditeit (stijfheid), (iii) rusttremor (het trillen van een lichaamsdeel, zoals de hand, 
als het niet bewogen wordt) en (iv) houdingsinstabiliteit.  

• Actietremor wordt gekenmerkt door een tremor van een lichaamsdeel als dit tegen 
de zwaartekracht in wordt gehouden. 

• Acathisie betekent letterlijk het niet stil kunnen zitten. Het bestaat uit zowel een 
subjectief gevoel van rusteloosheid als objectieve bewegingen, voornamelijk van de 
benen. 

• Tardieve dyskinesie (TD) kenmerkt zich door onwillekeurige vloeiende continue 
bewegingen. Deze bewegingen kunnen zowel in het gezicht voorkomen als in de 
ledematen en de romp. 

 
Veel hoofdstukken uit dit proefschrift zijn gebaseerd op de data van de Curaçao Extra-
pyramidal Syndromes Study, een cohort van alle 223 EPA-patiënten op de Nederlandse 
Antillen. Gedurende achttien jaar zijn bij deze patiënten in totaal acht keer bewegings-
stoornissen en medicatiegebruik gemeten. Hierdoor kan het effect van een medicatie-
wijziging op bewegingsstoornissen in de tijd gevolgd worden. 

H
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Hoofdstuk 2  
Het effect van het veranderen van de dosis of het type 
antipsychoticum op parkinsonisme en tardieve dyskinesie 

Dit hoofdstuk bekijkt of de effectiviteit van de huidige behandelrichtlijnen voor par-
kinsonisme en TD bij patiënten die antipsychotica gebruiken, ook van toepassing is op 
patiënten met EPA. Met behulp van de gegevens van de Curaçao Extrapyramidal Syndro-
mes Study is gekeken naar het effect van het wijzigen van het type of de dosis van anti-
psychotica op: (i) de score van de Unified Parkinsons Disease Rating Scale (UPDRS), 
die parkinsonisme meet, en (ii) de score van de Abnormal Involuntary Movement Scale 
(AIMS), die dyskinesie meet. Hiervoor zijn de antipsychotica opgedeeld in eerste- en 
tweedegeneratie-antipsychotica, alsook in lage en hoge dopamine 2-receptor-affiniteit 
(D2-affiniteit).  

In de analyses werden significante associaties gevonden tussen een vermindering 
van de ernst van de TD en zowel (i) het starten van of switchen naar een eerstegenera-
tie-antipsychoticum, als (ii) het starten van of switchen naar een antipsychoticum met 
hoge D2-affiniteit, alsook (iii) het toevoegen van een tweedegeneratie-antipsychoticum 
aan een eerstegeneratie-antipsychoticum. 

Bij parkinsonisme voorspelde alleen het stoppen van antipsychotica een verminde-
ring van de ernst van de bewegingsstoornis; een toename van de ernst werd gezien bij 
het starten van een middel met een hoge D2-affiniteit. 

Deze bevindingen waren niet in lijn met de behandelrichtlijnen voor beide bewe-
gingsstoornissen. Dit suggereert dat EPA-patiënten anders reageren dan op basis van 
de richtlijn verwacht wordt en dat de richtlijnen mogelijk aangepast moeten worden 
voor deze specifieke groep.  

Hoofdstuk 3  
Risicofactoren voor tremor bij EPA-patiënten  

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de prevalentie, risicofactoren en behandeling 
van tremoren bij patiënten met EPA. Ook deze studie heeft gebruikgemaakt van data 
uit de Curaçao Extrapyramidal Syndromes Study. Daarbij is er een onderscheid gemaakt 
tussen rusttremor en actietremor, die beide gemeten zijn met de UPDRS. 

Ruim een derde van de patiënten had op enig moment gedurende de studie een 
tremor. Rusttremor kwam gemiddeld vaker voor (17%) dan actietremor (5,2%).  

In de analyses was er een significante associatie tussen het krijgen van anticholiner-
ge medicatie (anticholinergica worden vaak gegeven als behandeling voor parkinsonis-
me waar rusttremor bij hoort) en het ontwikkelen van rusttremor bij de volgende me-
ting. 

Bij actietremor was bij het krijgen van een bètablokker de kans op een tremor bij de 
volgende meting juist lager. 
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Deze resultaten laten zien dat tremoren veel voorkomen bij EPA-patiënten en dat 
het belangrijk is om onderscheid te maken tussen rust- en actietremor, omdat deze 
twee varianten verschillende risicofactoren hebben en een verschillende behandeling 
behoeven. 

Hoofdstuk 4  
Bewegingsstoornissen en mortaliteit bij EPA-patiënten 

Gemiddeld leven mensen met EPA 15 tot 20 jaar korter dan mensen uit de algemene 
bevolking. In de Curaçao Extrapyramidal Syndromes Study was na 24 jaar 57% van de 
patiënten op gemiddeld 68-jarige leeftijd overleden. 

TD en acathisie hadden geen significante relatie met het tijdstip van overlijden. 
Parkinsonisme gaf wel een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. Per punt op de 
UPDRS werd het risico op overlijden 2% hoger. Dat zou betekenen dat iemand met 
50 punten een twee keer zo groot risico heeft om binnen een bepaalde periode te over-
lijden dan iemand zonder parkinsonisme. Dit laat zien dat bewegingsstoornissen een 
belangrijke impact kunnen hebben op de overleving van patiënten. Een verhoogd 
risico op vroegtijdig overlijden bij patiënten met parkinsonisme versus patiënten zon-
der parkinsonisme wil nog niet zeggen dat het overlijden direct een gevolg is van deze 
stoornis. Er kunnen ook andere factoren verbonden zijn met overlijden en met parkin-
sonisme. Bijvoorbeeld: als patiënten met parkinsonisme vaker vallen of zich vaker 
verslikken dan patiënten zonder parkinsonisme, en vallen en verslikken hangen samen 
met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden, dan is het effect van parkinsonisme 
op overlijden indirect.  

Hoofdstuk 5  
Knipperfrequentie van de oogleden als klinische test voor 
parkinsonisme  

Momenteel wordt de UPDRS vaak gebruikt om de ernst van het parkinsonisme te 
meten. De schaal is uitgebreid onderzocht bij de ziekte van Parkinson en is ook heel 
bruikbaar bij parkinsonisme. De beoordelaars moeten echter uitvoerig getraind zijn, 
wat een belangrijke beperking is bij het gebruik van deze schaal in de klinische praktijk. 
Het doel van deze studie was om te onderzoeken of het meten van de knipperfrequen-
tie van de oogleden tijdens conversatie een goede screeningsmethode was voor parkin-
sonisme. 

Er bleek een zeer sterke associatie tussen knipperfrequentie en het aantal punten op 
de UPDRS. Een test met alleen knipperfrequentie zou echter ongeveer 50% van de 
patiënten correct classificeren. Dit percentage stijgt tot slechts 67% wanneer de knip-
perfrequentietest uitgevoerd wordt samen met klinische variabelen, zoals leeftijd, ge-
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slacht en medicatiegebruik. Dit percentage is te laag om deze test als screeningstest te 
gebruiken voor parkinsonisme in de praktijk. Mogelijk kan de knipperfrequentietest 
gecombineerd worden met de tests in het volgende hoofdstuk om zo een betere totale 
test te krijgen. 

Hoofdstuk 6  
Het instrumenteel meten van bradykinesie: een vergelijking tussen 
verschillende taken 

Een andere manier om parkinsonisme bij EPA-patiënten te meten is met sensoren die 
de snelheid van een beweging kunnen meten. Deze sensoren kunnen (met klittenband) 
om de ledematen bevestigd worden, maar kunnen bijvoorbeeld ook in smartphones 
zitten. In dit hoofdstuk wordt gekeken welke taken het best onderscheid maken tussen 
mensen met en mensen zonder parkinsonisme. In totaal zijn er elf taken onderzocht, 
waarvan de volgende vier het meest bruikbaar waren: (i) lopen, (ii) draaien van de pols, 
(iii) stampen met de voeten en (iv) buigen en strekken van de elleboog. Deze taken 
zouden bijvoorbeeld met de knipperfrequentietest gecombineerd kunnen worden. 

Hoofdstuk 7  
De veiligheid en effectiviteit van diepe hersenstimulatie als 
behandeling voor tardieve dyskinesie en/of dystonie: een 
systematische review 

Diepe hersenstimulatie (DBS) is opgenomen in neurologische richtlijnen als optie voor 
het behandelen van TD. Er is echter weinig bekend over de mogelijke psychiatrische 
bijwerkingen van DBS bij mensen met een psychiatrische stoornis (in de voorgeschie-
denis). Daarom hebben we een systematische zoekopdracht gedaan. In totaal zijn ze-
ventien studies naar DBS bij TD met in totaal vijftig patiënten gevonden.  

Gemiddeld verbeterde de bewegingsstoornis van patiënten met 77,5% op de Bur-
ke-Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale (een schaal die de ernst van de dysto-
nie/dyskinesie meet). Van de vijftig patiënten kregen er twee een terugval van een 
eerdere psychiatrische stoornis en ontwikkelde niemand een nieuwe psychiatrische 
stoornis. Omdat het terugvallen van een eerdere stoornis ook zonder DBS niet onge-
bruikelijk is, concludeerden we dat DBS waarschijnlijk een effectieve en relatief veilige 
behandeling is voor TD. Omdat vijftig patiënten echter een klein aantal is, moeten 
deze resultaten gerepliceerd worden in een groter onderzoek.  
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Hoofdstuk 8  
Discussie 

De belangrijkste conclusies uit dit proefschrift zijn onder te verdelen in het beloop, de 
herkenning en de behandeling van medicatiegeïnduceerde bewegingsstoornissen.  

Beloop 

Bij EPA-patiënten zijn bewegingsstoornissen wisselend aanwezig over de loop van de 
twintig tot veertig jaar waarin patiënten psychiatrisch ziek zijn. Een bewegingsstoornis 
kon gedurende een aantal jaren ernstig zijn, daarna een aantal jaren nauwelijks aanwe-
zig zijn, en jaren later weer verschijnen. Medicatiewisselingen verklaarden maar een 
klein deel van de bewegingsstoornissen, zowel bij parkinsonisme als bij TD. Mogelijk 
komt dit doordat bewegingsstoornissen ook gerelateerd zijn aan de onderliggende 
psychiatrische aandoening.  

Herkenning 

Momenteel worden bewegingsstoornissen in de regel nog gediagnosticeerd en gevolgd 
met observatieschalen. Deze schalen hebben als voordeel dat ze onderzocht zijn op 
hun validiteit en betrouwbaarheid en dat ze vaak zijn gebruikt in onderzoek. Ze heb-
ben echter als nadeel dat onderzoekers herhaaldelijk uitgebreid getraind moeten wor-
den, dat ze subtiele bewegingsstoornissen niet detecteren en dat de ernst van een be-
wegingsstoornis moeilijk te interpreteren is omdat deze schalen ordinaal zijn. Instru-
mentele metingen hebben deze nadelen niet, en kunnen worden gebruikt voor het 
meten van de oogknipperfrequentie of de snelheid van een beweging. Wij verwachten 
dat de introductie van instrumenteel meten een snelle opmars zal beleven, omdat de 
sensoren goedkoper worden en meer geïntegreerd zullen zijn in smartphones.  

Behandeling 

Het kan zinvol zijn om bij parkinsonisme en rusttremor, indien mogelijk, antipsychoti-
ca te stoppen of de dosis te verlagen. De ernst van parkinsonisme neemt met gemid-
deld 30% af als antipsychotica gestopt worden. De ernst neemt echter met (gemiddeld) 
nog geen 10% af als de dosis verlaagd wordt. Rusttremor neemt nauwelijks af bij do-
sisverlaging, en neemt opmerkelijk genoeg zelfs toe bij het toevoegen van anticholiner-
gica, een interventie die in de richtlijn opgenomen is als behandeling voor parkinso-
nisme. 

Actietremoren zijn daarentegen heel goed te behandelen. Dosisverlaging of stoppen 
van de medicatie die de tremor veroorzaakt (vaak antidepressiva of lithium), zorgt er 
meestal voor dat de tremor weggaat. Als dat niet kan vanwege risico op terugval van de 
psychiatrische aandoening, of als dit onvoldoende werkt, is het toevoegen van een 
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bètablokker (bijvoorbeeld propranolol) heel effectief. Het is dus belangrijk om bij een 
patiënt met een tremor onderscheid te maken tussen een actie- en een rusttremor. 

Bij TD had, in ons onderzoek, het stoppen van antipsychotica of het veranderen 
van het soort antipsychoticum (zoals geadviseerd in de behandelrichtlijn) geen effect 
op de ernst van de bewegingsstoornis. Integendeel, het verhogen van de dosis van het 
antipsychoticum of het toevoegen van een tweede antipsychoticum leidde juist tot een 
vermindering van de ernst van de symptomen. Mocht TD farmacologisch onbehan-
delbaar zijn en een groot effect hebben op de kwaliteit van het leven van een patiënt, 
dan kan DBS overwogen worden. 

Methodologische overwegingen 

Het grootste deel van dit proefschrift is gebaseerd op de data van de Curaçao Extrapy-
ramidal Syndromes Study. Voor zover bekend is dit de langstlopende studie naar bewe-
gingsstoornissen ter wereld, en omdat alle patiënten van het eiland zijn opgenomen in 
de studie, zijn de resultaten goed te vertalen naar andere EPA-populaties. Patiënten 
zijn gedurende achttien jaar gevolgd en telkens door dezelfde twee psychiaters beoor-
deeld, waardoor de bewegingsstoornissen betrouwbaar zijn vastgelegd. Hierdoor is de 
studie geschikt om te beoordelen wat het effect van medicatieveranderingen op bewe-
gingsstoornissen is in de dagelijkse klinische praktijk.  

Traditioneel worden gerandomiseerde (interventie)onderzoeken (randomized con-
trolled trials (RCT’s)) gezien als de hoogste vorm van evidentie. Er zijn echter proble-
men met het vertalen van de resultaten van RCT’s naar de dagelijkse praktijk. RCT’s 
hebben vaak strenge inclusiecriteria in vergelijking met naturalistische studies, en deze 
patiëntengroepen zijn daarom niet altijd representatief voor de patiënten die de clinicus 
in de praktijk ziet. Daarnaast hebben deze studies vaak een hoge drop-out (patiënten 
beginnen wel aan de studie, maar stoppen voor ze afgelopen is), waardoor het moeilijk 
te bepalen is wat het middel doet bij de patiënten die de studie niet afmaken. Aange-
zien richtlijnen gemaakt worden op basis van RCT’s, is het zinvol de RCT-resultaten te 
vergelijken met die van de naturalistische studies. Zo kan worden nagegaan of de resul-
taten uit RCT’s ook van toepassing zijn in de klinische praktijk.  

Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Onze resultaten laten zien dat medicatie en wijzigingen in de medicatie maar een deel 
van het voorkomen van parkinsonisme en TD bij patiënten met EPA kunnen verkla-
ren. Interessant is dat onderzoek laat zien dat bewegingsstoornissen bij patiënten met 
een psychotische stoornis gerelateerd zijn aan de psychotische stoornis zelf. Meer on-
derzoek op dit gebied zou zowel inzicht geven in de onderliggende ziektemechanismes 
van psychotische stoornissen als in die van bewegingsstoornissen. Een langlopende 
prospectieve studie die in kaart brengt of bewegingsstoornissen inderdaad fluctueren in 
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samenhang met de psychiatrische symptomen, zou hier een belangrijke bijdrage aan 
kunnen leveren. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is het instrumenteel meten van bewegings-
stoornissen. Voor de klinische praktijk zou een app op een mobiele telefoon een ideale 
manier zijn om bewegingsstoornissen bij een patiënt in de loop van de tijd objectief te 
meten. Een bewegingsstoornis zou mogelijk goed in kaart gebracht kunnen worden 
door een aantal korte testen te combineren, zoals knipperfrequentie, tremor, de snel-
heid van het tikken op het scherm en de snelheid van het lopen. Voor onderzoeks-
doeleinden zullen mogelijk nauwkeurigere sensoren nodig zijn dan die in smartphones. 
Daarom zouden de sensoren die beschreven zijn in hoofdstuk 6 een goede manier zijn 
om parkinsonisme vast te stellen voor toekomstig onderzoek.  
  




