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PERSPECTIEVEN VAN HET PROEFSCHRIFT  

Functionele bewegingsstoornissen (FMD), voorheen ook bekend als conversiestoornissen of 
psychogene bewegingsstoornissen, worden veelvuldig gediagnosticeerd in klinieken die 
gespecialiseerd zijn in bewegingsstoornissen. (1,2) Het stellen van de diagnose functionele 
bewegingsstoornissen is echter voor de meeste neurologen lastig. De fenomenologie van 
schokbewegingen kan berusten op FMD, tics of myoclonus. Het hoofddoel van dit 
promotieonderzoek is om de fenomenologie en pathofysiologie van functionele 
schokbewegingen op te helderen vanuit een klinisch, neurofysiologisch en neuro-imaging 
perspectief. De onderzoeken in dit proefschrift zijn erop gericht om eigenschappen te 
identificeren die helpen om patiënten met FMD te onderscheiden van patiënten met andere 
hyperkinetische bewegingsstoornissen, in het bijzonder myoclonus en tics. 

De eerste hoofdstukken (hoofdstuk 2 t/m 4) van dit proefschrift bevatten verschillende 
onderzoeken van de klinische fenomenologie van FMD, tics en myoclonus. In hoofdstuk 5 
beoordelen we de diagnostische waarde van de Bereitschaftspotentiaal (BP). Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 6 een neurofilosofische beschouwing op de fenomenologie van 
bewegingsstoornissen gegeven. Fenomenologie, in de filosofische betekenis, is de 
objectieve studie van subjectieve onderwerpen zoals bewuste ervaringen (oordelen, 
percepties en emoties). Wij rapporteren in hoofdstuk 6 de bevindingen van de 
neurofilosofische fenomenologische studie bij patiënten met FMD, tics en myoclonus. Aan 
deze patiënten hebben wij gevraagd of zij de schokbewegingen die veroorzaakt worden 
door hun bewegingsstoornis als ‘vrijwillig’ ervaren en naar hun ervaring van vrije wil. Wij 
vroegen ook artsen naar hun oordeel of deze schokbewegingen geïntendeerd waren. 
Hoofdstuk 7 is gericht op de pathofysiologische mechanismen van FMD, hetgeen met 
behulp van neuro-imaging wordt onderzocht. 

De fenomenologische en pathofysiologische studies in dit proefschrift werden uitgevoerd in 
een groep patiënten met functionele schokbewegingen. Dit cohort van FMD patiënten met 
een homogeen fenotype (schokbewegingen) kan dienen als een model voor 
pathofysiologische mechanismen van alle functionele neurologische aandoeningen. Inzicht 
in de pathofysiologie van FMD kan daarnaast richting geven aan toekomstige 
behandelopties. Voorts kunnen inzichten in het diagnostisch proces van FMD van invloed 
zijn op de prognose, omdat een accuraat en vooral spoedig diagnostisch proces van belang 
is, want vertraagde diagnose van FMD is geassocieerd met een slechte prognose. (3, 4)  

Het huidige hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen zoals 
beschreven in dit proefschrift, plaatst de resultaten in een breder perspectief en geeft 
suggesties voor toekomstige studies. 
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DIAGNOSTISCH PERSPECTIEF   

De eerste studies in dit proefschrift evalueren van de klinische fenomenologie van FMD 
vanuit een diagnostisch perspectief. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen internationaal bekende experts in 
bewegingsstoornissen. Om FMD te diagnosticeren, moeten artsen kennis hebben van en 
ervaring hebben met de typische klinische karakeristieken die wijzen op FMD en die zich 
onderscheiden ten opzichte van andere hyperkinetische bewegingsstoornissen. Patiënten 
met functionele schokbewegingen, myoclonus of tics werden beoordeeld door de experts 
met behulp van een online diagnostische vragenlijst die sterk leek op de dagelijkse praktijk. 
Voor elke casus kreeg de expert de volgende diagnostische items op een stapsgewijze 
manier: een eerste indruk van de bewegingen van de patiënt op video, de anamnese en het 
neurologisch onderzoek (op video), de neurofysiologische resultaten (Bereitschafts-
potentiaal (BP)) en de bevindingen van het psychiatrisch diagnostisch interview.  

Na elke stap gaven de experts de meest waarschijnlijke diagnose (functionele 
schokbewegingen, myoclonus of tics) aan en het niveau van diagnostische zekerheid van 
deze waarschijnlijkheidsdiagnose. Opmerkelijk was dat we slechts een matige (kappa = 0,56 
± 0,1) interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vonden over de uiteindelijke diagnose. Bovendien 
werd slechts in 20% van de patiënten absolute overeenkomst (100%) van deskundigen over 
de uiteindelijke diagnose en in 72% van de patiënten een redelijke overeenkomst (> 75%) 
bereikt. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verschilde tussen de verschillende patiënten 
groepen. De interbeoordelaarbetrouwbaarheid van de diagnose tics was het hoogst en 
myoclonus was het laagst. Hieruit blijkt dat zowel de diagnose FMD als tics en myoclonus 
een diagnostische uitdaging vormen. 

De matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de verschillende bewegingsstoornissen 
kan verklaard worden op verschillende manieren. In de eerste plaats is het reeds bekend dat 
verschillende aspecten van het neurologisch onderzoek worden belemmerd door een 
matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Bijvoorbeeld, de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid voor de voetzoolreflex (Babinski), voor vele neurologen hét summum in 
het neurologisch onderzoek, is slechts redelijk (kappa = 0,30).(5) Ook bij andere 
hyperkinetische bewegingsstoornissen blijkt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid matig. 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid over de verdeling van dystonie is matig voor 
blefarospasme (kappa = 0,51) en cervicale dystonie (kappa = 0,52), en voor schrijfkamp 
(kappa = 0,29) en oromandibulaire dystonie zelfs laag (kappa = 0,20). (6) Een kleine studie 
bij 14 FMD patiënten toonde dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid laag was (kappa = 
0,34 en 0,4)(7) Deze mate van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid komt overeen met onze 
bevindingen. Daarentegen werd een opmerkelijke bijna perfecte interbeoordelaars-
betrouwbaarheid (kappa = 0,98) gevonden bij een onderzoek waarbij door experts video’s 
gediagnosticeerd werden (psychogeen / organisch) waarin mensen te zien waren met 
bewegingsstoornissen ( door patiënten op YouTube geplaatst).(8) Een verklaring zou kunnen 
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zijn dat in die studie een dichotome keuze werd gegeven aan de expert, hetgeen inherent 
leidt tot hogere overeenkomst dan 3 keuze opties (FMD, tics, myoclonus). Bovendien 
kunnen patiënten die video's op het internet plaatsen meer 'clear-cut' of meer duidelijke 
FMD casus betreffen, in vergelijking met onze studie bij patiënten die een gespecialiseerde 
bewegingsstoornissen polikliniek bezochten (selectie bias). Een andere verklaring voor de 
matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid in ons onderzoek zou kunnen zijn dat onze 
studie opzet middels online video's niet lijkt op de ‘real-life’ poliklinische beoordeling. De 
diagnostische overeenkomst bij een 1-op-1 beoordeling door de arts zou hoger kunnen zijn. 
Tijdens de daadwerkelijke beoordeling, i.t.t. beoordeling van een patiënt op een video-
opname, zijn er nog extra aanwijzingen die het diagnostisch proces beïnvloeden, zoals non-
verbale communicatie. Toekomstige studies dienen daarom te vergelijken of de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger is tussen real-life beoordeling van hyperkinetische 
patiënten dan op basis van video’s.  

Tezamen met de toename van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, nam bij iedere 
diagnostische stap waarbij meer informatie aan de klinische experts werd aangeboden ook 
de mate van diagnostische zekerheid toe. Na de eerste indruk van de patiënt was de mate 
van diagnostische zekerheid relatief laag (1,9 (SD ± 0,97) op een 5-puntsschaal), oplopend 
tot 3,5 (SD ± 1,22) bij uiteindelijke diagnose (p <0,001). Het achtereenvolgens toevoegen 
van de anamnese, neurologisch onderzoek en BP resultaten aan het diagnostisch proces 
resulteerde in een aanzienlijke toename van de mate van zekerheid. Het toevoegen van de 
bevindigen bij het psychiatrisch onderzoek gaven geen toename in de mate van zekerheid 
over de gestelde diagnose.  

Hoofdstuk 3 is gebaseerd op de diagnostische studie uit hoofdstuk 2. Het doel van het 
onderzoek in hoofdstuk 3 was om het besluitvormingsproces van de deskundige artsen te 
verduidelijken tijdens het stellen van de diagnose van FMD, myoclonus en tics. Het 
diagnostische besluitvormingsproces van deskundige artsen kan waardevolle inzichten 
verschaffen over hoe de diagnose functionele en hyperkinetische bewegingsstoornissen 
wordt gesteld in de klinische praktijk. Nadat de experts de patiënten uit hoofdstuk 2 hadden 
gediagnosticeerd vroegen wij hen welke diagnostische informatie de doorslag had gegeven 
bij het stellen van de diagnose (eerste indruk, anamnese, neurologisch onderzoek, BP, 
psychiatrisch onderzoek). We vonden dat de bewegingstoornissenexperts voornamelijk op 
basis van de klinische beoordeling (eerste indruk, anamnese en neurologisch onderzoek) in 
de meerderheid (91,5%) van de patiënten hun diagnose stelden. Een belangrijke bevinding 
was dat neurofysiologisch onderzoek (BP) slechts in beperkte mate (8% van de gevallen) de 
uiteindelijke diagnose van de klinische experts bleek te bepalen. Echter, de volgorde van 
presentatie van de diagnostische informatie kan onze onderzoeksbevindingen hebben 
beïnvloed. Het psychiatrisch onderzoek werd als laatste stap van de diagnostische work-up 
aan de experts aangeboden. Het zou kunnen zijn dat het eerder verstrekken van deze 
informatie in het diagnostisch proces zou hebben geleid tot een hogere diagnostische 
waarde. Echter, alhoewel het psychiatrisch onderzoek werd aangeboden als de laatste 
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diagnostische stap, waren experts wel in staat om de laatste diagnostische stap als de meest 
doorslaggevend in hun diagnostische besluitvorming aan te merken. Dit deden zij echter 
niet. Aangezien de opeenvolgende orde van het diagnostisch proces zelf ook bias 
veroorzaakt, achten wij het waarschijnlijker dat deze bias juist de latere diagnostische 
stappen zou bevoordelen. Immers elke volgende diagnostische stap bevat informatie van de 
vorige stappen en daardoor kan juist een latere stap (omdat de eerdere informatie wordt 
meegewogen) de uiteindelijk doorslag geven, in tegenstelling tot de eerste indruk. Wij 
vonden echter het tegenovergestelde, hetgeen betekent dat de gekozen opeenvolgende 
orde niet een significant bias in onze studie opzet lijkt te zijn. 

Een opmerkelijke bevinding was dat bewegingsstoornissen deskundigen slechts zelden hun 
differentiële diagnose veranderden tijdens het diagnostisch proces. Uit de studies in 
hoofdstuk 2 en 3 is duidelijk gebleken dat FMD momenteel een klinische diagnose is. Dit 
komt overeen met eerdere interviews van neurologen over de diagnose conversiestoornis, 
waarbij gemeld werd dat “they often had an inkling that an organic explanation for the 
patients’ symptoms would not be found within the first few minutes of the clinical 
encounter”.(9) Samenvattend, experts vertrouwen voornamelijk op de klinische beoordeling 
tijdens het diagnosticeren van FMD. Experts veranderen zelden hun 
waarschijnlijkheidsdiagnose, die reeds kan worden gemaakt op basis van de eerste indruk. 
Derhalve volstaan momenteel de diagnostische criteria voor FMD (opgesteld door Fahn en 
Williams en de updates hiervan) niet om een goede interbeoordelaarbetrouwbaarheid op te 
stellen. (10,11) Om die reden zijn nieuwe diagnostische consensus criteria nodig, bij 
voorkeur met in achtneming van de neurofysiologische bevindingen (BP). 

In hoofdstuk 4 herbeoordelen we de klinische fenomenologie en neurofysiologische 
bevindingen in alle gepubliceerde casus van propriospinal myoclonus (PSM). De eerste PSM 
casus in de literatuur werd beschreven als een organische bewegingsstoornis die werd 
gekenmerkt door herhaalde niet-ritmische spiercontracties van de romp en ledematen. (12) 
In de loop van dit proefschrift heeft een verschuiving in interpretatie plaats gevonden. Een 
aantal case series, waaronder vanuit ons eigen centrum, meldde dat schokbewegingen van 
de romp die lijken op PSM eigenlijk een functionele oorzaak hebben.(13,14) Deze observatie 
was de aanleiding om alle gepubliceerde gevallen van PSM te herzien en om systematisch 
alle klinische kenmerken die vaak geassocieerd worden met functionele schokbewegingen 
ook in de gerapporteerde casus te evalueren. Op basis van deze herbeoordeling stellen wij 
nieuwe criteria voor PSM voor en suggereren drie categorieën: idiopathische, secundaire en 
functionele PSM. De voorgestelde criteria voor functionele (op PSM gelijkende) 
schokbewegingen zijn: 1) klinische aanwijzingen; 2) betrokkenheid van gelaatsmusculatuur 
of vocalisaties (onverenigbaar met een spinale oorsprong van de schokken); 3) normale 
beeldvorming van de spinale as (geen myelopathie);en 4) een inconsistente patroon op EMG 
(polymyography) of aanwezigheid van een BP. Na herbeoordeling van alle gepubliceerde 
PSM casus, hebben wij geconcludeerd dat een functionele oorzaak moet worden 
beschouwd als de meest voorkomende oorzaak van de voorheen als PSM geduide 
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diagnostische stap, waren experts wel in staat om de laatste diagnostische stap als de meest 
doorslaggevend in hun diagnostische besluitvorming aan te merken. Dit deden zij echter 
niet. Aangezien de opeenvolgende orde van het diagnostisch proces zelf ook bias 
veroorzaakt, achten wij het waarschijnlijker dat deze bias juist de latere diagnostische 
stappen zou bevoordelen. Immers elke volgende diagnostische stap bevat informatie van de 
vorige stappen en daardoor kan juist een latere stap (omdat de eerdere informatie wordt 
meegewogen) de uiteindelijk doorslag geven, in tegenstelling tot de eerste indruk. Wij 
vonden echter het tegenovergestelde, hetgeen betekent dat de gekozen opeenvolgende 
orde niet een significant bias in onze studie opzet lijkt te zijn. 

Een opmerkelijke bevinding was dat bewegingsstoornissen deskundigen slechts zelden hun 
differentiële diagnose veranderden tijdens het diagnostisch proces. Uit de studies in 
hoofdstuk 2 en 3 is duidelijk gebleken dat FMD momenteel een klinische diagnose is. Dit 
komt overeen met eerdere interviews van neurologen over de diagnose conversiestoornis, 
waarbij gemeld werd dat “they often had an inkling that an organic explanation for the 
patients’ symptoms would not be found within the first few minutes of the clinical 
encounter”.(9) Samenvattend, experts vertrouwen voornamelijk op de klinische beoordeling 
tijdens het diagnosticeren van FMD. Experts veranderen zelden hun 
waarschijnlijkheidsdiagnose, die reeds kan worden gemaakt op basis van de eerste indruk. 
Derhalve volstaan momenteel de diagnostische criteria voor FMD (opgesteld door Fahn en 
Williams en de updates hiervan) niet om een goede interbeoordelaarbetrouwbaarheid op te 
stellen. (10,11) Om die reden zijn nieuwe diagnostische consensus criteria nodig, bij 
voorkeur met in achtneming van de neurofysiologische bevindingen (BP). 

In hoofdstuk 4 herbeoordelen we de klinische fenomenologie en neurofysiologische 
bevindingen in alle gepubliceerde casus van propriospinal myoclonus (PSM). De eerste PSM 
casus in de literatuur werd beschreven als een organische bewegingsstoornis die werd 
gekenmerkt door herhaalde niet-ritmische spiercontracties van de romp en ledematen. (12) 
In de loop van dit proefschrift heeft een verschuiving in interpretatie plaats gevonden. Een 
aantal case series, waaronder vanuit ons eigen centrum, meldde dat schokbewegingen van 
de romp die lijken op PSM eigenlijk een functionele oorzaak hebben.(13,14) Deze observatie 
was de aanleiding om alle gepubliceerde gevallen van PSM te herzien en om systematisch 
alle klinische kenmerken die vaak geassocieerd worden met functionele schokbewegingen 
ook in de gerapporteerde casus te evalueren. Op basis van deze herbeoordeling stellen wij 
nieuwe criteria voor PSM voor en suggereren drie categorieën: idiopathische, secundaire en 
functionele PSM. De voorgestelde criteria voor functionele (op PSM gelijkende) 
schokbewegingen zijn: 1) klinische aanwijzingen; 2) betrokkenheid van gelaatsmusculatuur 
of vocalisaties (onverenigbaar met een spinale oorsprong van de schokken); 3) normale 
beeldvorming van de spinale as (geen myelopathie);en 4) een inconsistente patroon op EMG 
(polymyography) of aanwezigheid van een BP. Na herbeoordeling van alle gepubliceerde 
PSM casus, hebben wij geconcludeerd dat een functionele oorzaak moet worden 
beschouwd als de meest voorkomende oorzaak van de voorheen als PSM geduide 



 

158 

schokbewegingen van de romp. Op basis van onze eigen klinische ervaring en de 
herbeoordeelde literatuur, raden wij aan om bij alle patiënten met PSM- achtige flexie 
schokken van de romp de variabiliteit in de rekrutering van spieren te meten met behulp 
van polymyografie, bij voorkeur gecombineerd met een BP-meting. Alhoewel structurele 
afwijkingen zelden ten grondslag liggen aan axiale schokken, wordt aanvullend 
beeldvormend onderzoek (MRI spinale as) aanbevolen om deze kleine, maar belangrijke 
subgroep van (behandelbare) secundaire PSM niet te missen. 

 

NEUROFYSIOLOGISCH PERSPECTIEF  

In hoofdstuk 5 benaderen we de differentiatie van hyperkinetische schokbewegingen vanuit 
een neurofysiologisch perspectief. Het doel van deze studie was om de diagnostische 
waarde van de BP in verschillende soorten schokbewegingen te onderzoeken. De BP is een 
negatieve corticale deflectie die bij gezonde proefpersonen 1 tot 2 seconden voor een 
geïntendeerde beweging kan worden geregistreerd. Indien een BP aan schokbeweging 
vooraf gaat, is de diagnose functionele schokbewegingen waarschijnlijker, maar een BP kan 
eveneens aan tics voorafgaan. (15) Om de diagnostische waarde van de BP te bepalen 
verrichtten wij gecombineerd EEG-EMG onderzoek bij patiënten met functionele 
schokbewegingen, Gilles de la Tourette (GTS), of myoclonus. Ook vroegen wij hen om 
herhaaldelijk de pols te buigen. De verschillende schokbewegingen van de patiënten en de 
herhaaldelijke polsbewegingen lieten wij door gezonde vrijwilligers imiteren. Bij FMD 
patiënten vonden wij significant meer Bereitschafspotentialen voorafgaand aan de 
schokbewegingen in vergelijking met patiënten met GTS (p=0.003) en myoclonus (p<0.001). 
Voorafgaand aan myoclonieën vonden wij geen enkele BP. Bij alle gezonde controle 
proefpersonen vonden we een BP voorafgaand aan alle vormen van opzettelijk uitgevoerde 
(geïntendeerde) bewegingen (polsbuigingen en alle geïmiteerde schokbewegingen). De 
Bereitschafspotentialen die voorafgingen aan functionele schokbewegingen hadden een 
significant eerder begin (mediane onset 1195 ms) in vergelijking met patiënten met GTS De 
duur van een BP kan daarom behulpzaam zijn bij het differentiëren tussen tics van FMD. 
Daarentegen differentieert de afwezigheid van een BP voorafgaand aan de spontane 
schokbewegingen niet tussen functionele schokbewegingen, myoclonus of tics.  

Een opmerkelijke bevinding van onze studie was dat in 59% van de FMD patiënten er geen 
BP werd gevonden voorafgaand aan de polsbuigingen die patiënten als controle taak 
verrichten. Daarentegen was de BP aanwezig in alle myoclonus patiënten (100%) en vrijwel 
alle (93%) GTS patiënten. De afwezigheid van een BP voorafgaand aan de geïntendeerde 
polsextensie heeft een hoge specificiteit (0,98) en een positieve likelihood ratio van 25 voor 
de diagnose functionele schokbewegingen. Hieruit volgt dat het ontbreken van de BP voor 
geïntendeerde polsextensie mogelijk gebruikt kan worden om FMD te onderscheiden van 
andere bewegingsstoornissen. Het ontbreken van de BP voorafgaand aan de polsextensie 
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suggereert dat FMD patiënten de bewegingen hebben geautomatiseerd. Een andere 
verklaring voor de afwezigheid van de BP kan zijn dat de BP meting op zichzelf technisch 
ontoereikend is, vanwege de noodzaak om herhaaldelijke schokken te middelen en er dus 
niet op basis van een of enkele schokken een uitspraak kan worden gedaan ( 'back 
averaging’). Dit resulteert mogelijk in fout negatieve BP bevindingen. Het ontbreken van 
consensus criteria voor de randvoorwaarden voor een betrouwbare BP meting en het 
ontbreken van criteria om de resultaten te interpreteren (bijvoorbeeld minimale amplitude 
van de BP, minimale hoeveelheid schokken die geregisteerd dienen te worden) is een 
beperking voor het huidige en toekomstig onderzoek. Internationale consensus criteria voor 
een correcte meting van een BP zijn daarom noodzakelijk. Daarnaast, zoals aangegeven in 
de diagnostische studies (hoofdstuk 2 en 3), ontbreken klinische diagnostische criteria voor 
FMD en dient de rol van de neurofysiologische testen te worden geformaliseerd in deze 
diagnostische criteria. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat enkele 
deskundigen die deelnamen aan de studies beschreven in hoofdstuk 2 en 3 hebben 
aangegeven dat bij een sterke klinische verdenking op FMD, het ontbreken van de BP hun 
waarschijnlijkheidsdiagnose FMD niet verandert. Aldus is één van de belangrijkste kwesties 
die consensus behoeft de vraag of de diagnose FMD kan worden gesteld wanneer een BP 
afwezig is vóór de schokbewegingen.  

In hoofdstuk 5 vonden we dat noch de BP voorafgaand aan spontane schokbewegingen, 
noch de BP voorafgaand aan geïntendeerde polsbuigingen betrouwbaar onderscheid kan 
maken tussen FMD en tics. De waarde van neurofysiologische testen was wellicht hoger 
geweest indien naast de aanwezigheid / afwezigheid van een BP de duur van de 
spiercontractie (burst) was meegenomen in het onderzoek. (15) Een zeer korte burstduur 
(<100 ms) wordt alleen gezien bij patiënten met myoclonus en kan daarom differentiatie 
tussen de fenomenologie van schokbewegingen ondersteunen.(15) Een combinatie van 
neurofysiologische testen kan wellicht een meer betrouwbaar onderscheid maken tussen de 
verschillende schokbewegingen. Het combineren van verschillende tests om een hogere 
sensitiviteit en specificiteit te bereiken, is met succes toegepast bij patiënten met 
functionele tremor. (16,17) Vervolgstudies naar de diagnostische waarde van 
neurofysiologisch onderzoek bij functionele schokbewegingen zouden de volgende 
combinatie dienen te beoordelen: 1) klinische aanwijzingen (‘clues’) voor FMD, tics of 
myoclonus, 2) de aanwezigheid van de BP voorafgaand aan de spontane schokbewegingen, 
3) het ontbreken van de BP voorafgaand aan de geïntendeerde extensie van de pols, en 4) 
de duur van de spiercontractie (EMG burstduur). Hierbij zou tevens kunnen worden 
onderzocht of deze combinatie leidt tot een hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.  
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NEUROFILOSOFISCH PERSPECTIEF  

In hoofdstuk 6 onderzoeken we het verband tussen vrije wil en neuropsychiatrische 
bewegingsstoornissen vanuit een neurofilosofisch perspectief. De meeste mensen ervaren 
dat hun handelingen voortvloeien uit hun eigen 'vrije wil'. Vrije wil wordt doorgaans 
gedefinieerd als het vermogen om te besluiten hoe te handelen. Neurologische 
aandoeningen zoals epileptische aanvallen en bewegingsstoornissen worden vaak 
beschouwd als aandoeningen waarbij de vrije wil wordt ondermijnd. In de klinische praktijk 
wordt een handeling beschouwd als onvrijwillig wanneer deze automatisch wordt 
uitgevoerd en niet bewust kan worden gecontroleerd. In deze neurofilosofische studie 
vergeleken we de perceptie van artsen en patiënten over 'vrije wil' en vrijwilligheid van 
FMD, tics en myoclonus. Hiertoe ontwikkelden we een vragenlijst gebaseerd op de 
randvoorwaarden van de vrije wil zoals die werden opgesteld door Walter. (18 ,19) Ten 
eerste, om te vrij te kunnen handelen moet men alternatieve mogelijkheden hebben. In de 
filosofie wordt dit aangeduid als het principe van alternatieve mogelijkheden, en dat 
impliceert dat een persoon de mogelijkheid had moeten hebben om anders te kunnen 
handelen. Ten tweede, om een vrije handeling te verrichten moet er gehandeld worden met 
een doel of een keuze worden gemaakt. Ten derde, vereist vrije wil dat men de initiator of 
de bron van het eigen handelen is. De SAPF vragenlijst bestaat uit 14 items met betrekking 
tot de vrijwilligheid van de bewegingen geïnduceerd door de bewegingsstoornis van de 
patiënt. De SAPF items werden ontworpen om de drie voorwaarden van de vrije wil te 
meten. Met behulp van de SAPF hebben we gemeten in hoeverre patiënten met myoclonus, 
tics en FMD beschouwen dat hun 'vrije wil' wordt ondermijnd door de bewegingen 
veroorzaakt door hun aandoening. We vergeleken deze bevindingen met de opvattingen 
van de klinische deskundigen uit studie 2 en 3 die dezelfde patiënten op video hadden 
gediagnosticeerd. Wij vroegen deze artsen naar de mate van vrijwilligheid in elk van deze 
bewegingsstoornissen. De belangrijkste bevinding was de tegengestelde standpunten van 
artsen en patiënten over de vrijwilligheid van tics en FMD. Alle patiënten ervaren hun 
bewegingen als onvrijwillig. Daarentegen werd FMD door sommige artsen gezien als een 
vrijwillige stoornis. Deze bevinding komt overeen met een studie van Kanaan en collega's 
die in diepte-interviews met neurologen op hun begrip voor conversie stoornissen. (9) De 
geïnterviewde neurologen onthulden een breed scala aan opvattingen over de aard van 
conversiestoornis, en enkele artsen maakten geen onderscheid tussen conversiestoornis en 
een nagebootste stoornis. Derhalve geven deze geïnterviewede artsen aan FMD te 
beschouwen als de meest ultieme vorm van een geïntendeerde stoornis.  

 

Patiënten met FMD ervaren echter aanzienlijk minder self-agency (het gevoel dat een 
handeling door henzelf geïniteerd is en hen toebehoort) en controle in vergelijking met 
patiënten met tics en myoclonus. Vervolgens combineerden we het waargenomen gevoel 
van de vrije wil en vrijwilligheid van de patiënten met tics en FMD met de bevindingen van 
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hoofdstuk 5 (aan- of afwezigheid van de BP). De reden voor deze vergelijking is de sterke 
overtuiging van een aantal neurowetenschappers dat “de vrije wil een illusie is”.  De BP 
wordt beschouwd als het neurowetenschappelijke 'bewijs' tegen de vrije wil. (20). De 
aanwezigheid van specifieke hersenactiviteit voorafgaand aan bewustwording van het 
voornemen (intentie) tot een beweging wordt door sommige neurowetenschappers 
beschouwd als een bewijs tegen bewuste beraadslaging over onze handelingen en onze 
keuzevrijheid. (21) In hoofdstuk 6 vonden we dat de perceptie van de vrije wil en mate van 
vrijwilligheid bij patiënten niet was geassocieerd met de aanwezigheid of de duur van de BP. 
Onze hypothese is dat de perceptie van controle en self-agency door een ander neuraal 
netwerk wordt genereerd dan de BP, en dat deze neurale circuits zijn verstoord bij FMD 
patiënten. Verschillende neurowetenschappelijke studies hebben het neurale netwerk voor 
bewegingsintentie onderzocht. Hieruit blijkt dat bewuste intentie achter loopt op het begin 
van de geïntendeerde motorische voorbereiding. (22 , 23) Zo werd door middel van directe 
corticale stimulatie aangetoond dat aandacht voor de intentie tot het uitvoeren van een 
handeling werd  gegenereerd in de pre-SMA en de intraparietale cortex. (24) Verschillende 
studies hebben bevestigd dat het gevoel van intentie en self-agency worden gegenereerd in 
de pariëtale cortex. (20,22,25-28) Op basis van onze bevindingen en deze 
neurowetenschappelijke studies veronderstellen we dat de veranderde intentie en self-
agency bij patiënten met FMD (gerapporteerd middels SAPF vragenlijst) berust op een 
mismatch tussen de motorische circuits en de pariëtale cortex. Bij FMD patiënten lijkt er 
sprake te zijn van een paradoxaal gevoel van een gebrek aan vrije wil en self-agency, waarbij 
er objectief gezien wel betrokkenheid is van de motorische gebieden die geïntendeerde 
bewegingen aansturen (voluntary motor circuit o.b.v. aanwezigheid BP). Deze hypothese 
van parodoxale wilsbeleving (‘volition paradox’) wordt getoetst in de multimodale neuro-
imaging studie beschreven in hoofdstuk 7.  
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hoofdstuk 5 (aan- of afwezigheid van de BP). De reden voor deze vergelijking is de sterke 
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aanwezigheid van specifieke hersenactiviteit voorafgaand aan bewustwording van het 
voornemen (intentie) tot een beweging wordt door sommige neurowetenschappers 
beschouwd als een bewijs tegen bewuste beraadslaging over onze handelingen en onze 
keuzevrijheid. (21) In hoofdstuk 6 vonden we dat de perceptie van de vrije wil en mate van 
vrijwilligheid bij patiënten niet was geassocieerd met de aanwezigheid of de duur van de BP. 
Onze hypothese is dat de perceptie van controle en self-agency door een ander neuraal 
netwerk wordt genereerd dan de BP, en dat deze neurale circuits zijn verstoord bij FMD 
patiënten. Verschillende neurowetenschappelijke studies hebben het neurale netwerk voor 
bewegingsintentie onderzocht. Hieruit blijkt dat bewuste intentie achter loopt op het begin 
van de geïntendeerde motorische voorbereiding. (22 , 23) Zo werd door middel van directe 
corticale stimulatie aangetoond dat aandacht voor de intentie tot het uitvoeren van een 
handeling werd  gegenereerd in de pre-SMA en de intraparietale cortex. (24) Verschillende 
studies hebben bevestigd dat het gevoel van intentie en self-agency worden gegenereerd in 
de pariëtale cortex. (20,22,25-28) Op basis van onze bevindingen en deze 
neurowetenschappelijke studies veronderstellen we dat de veranderde intentie en self-
agency bij patiënten met FMD (gerapporteerd middels SAPF vragenlijst) berust op een 
mismatch tussen de motorische circuits en de pariëtale cortex. Bij FMD patiënten lijkt er 
sprake te zijn van een paradoxaal gevoel van een gebrek aan vrije wil en self-agency, waarbij 
er objectief gezien wel betrokkenheid is van de motorische gebieden die geïntendeerde 
bewegingen aansturen (voluntary motor circuit o.b.v. aanwezigheid BP). Deze hypothese 
van parodoxale wilsbeleving (‘volition paradox’) wordt getoetst in de multimodale neuro-
imaging studie beschreven in hoofdstuk 7.  

 

  



 

162 

NEURO-IMAGING PERSPECTIEF  

In hoofdstuk 7 hebben we de pathofysiologie van FMD onderzocht vanuit een neuro-
imaging perspectief. Het is bij neurologisch onderzoek vaak opmerkelijk dat FMD patiënten 
moeite ervaren om een eenvoudige “willekeurige” (geïntendeerde) bewegingstaak uit te 
voeren, zoals het herhaaldelijk op elkaar tikken van de vingers (finger tapping). In hoofdstuk 
6 vonden we dat FMD patiënten een verminderd gevoel van controle (self- agency) ervaren 
in vergelijking met patiënten met GTS en myoclonus. Het doel van deze multimodale fMRI 
studie was om de neurale netwerken die betrokken zijn bij dit ervaren van gebrek van 
controle en self-agency te doorgronden.  We hebben gekeken naar de moeilijkheid om 
geïntendeerde motorische taken uit te voeren. Hierbij vergeleken we patiënten met FMD 
met gezonde vrijwillers en GTS patiënten (hyperkinetische controle groep). Tijdens het 
verrichten van de finger tapping taak werden geen verschillen gevonden in 
activatiepatronen van het motorische circuit (SMA, primaire motorische cortex, cerebellum) 
tussen de drie groepen. Patiënten met FMD vertoonden verminderde activering van de 
linker DLPFC en bilaterale pariëtale cortex (Brodmann gebied 31 en 7) in vergelijking met 
GTS patiënten. Dit komt overeen met een fMRI onderzoek bij patiënten met functionele 
tremor, waarbij verminderde functionele connectiviteit van de dorsolaterale prefrontale 
cortex (DLPFC) en supplementary motor area (SMA) werd gevonden. (30) Daarentegen is 
verhoogde activering van de DLPFC een consistente bevinding in verscheidene onderzoeken 
bij patiënten met functionele parese en ‘fixed dystonia’, daarbij gebruikmakend van diverse 
experimentele paradigma's (zie reviews (31,32) en (33)). Fixed dystonia is een gefixeerde 
standsafwijking waarbij er, in tegenstelling tot dystonie, geen mobiele component is en dit 
wordt door sommige neurologen beschouwd als een functionele stoornis. De verhoogde 
activatie van de DLPFC in deze “hypokinetisch functionele neurologische aandoeningen” 
wordt zeer uiteenlopend verklaard, bijvoorbeeld als een afwijkende motor intentie of 
leidend tot een verstoorde motorische executie. (31,32) Een andere verklaring is dat 
overmatige zelfgerichte controle, limbische verwerking of ‘top-down’ regulatie vanuit 
frontale gebieden via de DLPFC leidt tot verstoorde (hypokinetische) bewegingsuitvoering. 
(30, 31 ,32 ) Samenvattend kan de verminderde activatie in de linker DLPFC in onze studie 
een kenmerk zijn van hyperkinetische (tremor en schokbewegingen) functionele stoornissen 
in tegenstelling tot de verhoogde activering van de DLPFC in hypokinetische (parese, 
gefixeerde dystonie) functionele stoornissen.  

Gebaseerd op de verminderde activiteit van de bilaterale pariëtale cortex, veronderstellen 
wij dat de pariëtale perceptuele integratie is verminderd ten tijde van het uitvoeren van de 
bewegingstaak door patiënten met FMD. Dit zou het subjectieve verminderde gevoel van 
self-agency en het ervaren gebrek aan controle over de bewegingen kunnen verklaren, zoals 
FMD patiënten rapporteren. Een andere, nieuwe, interpretatie van de verminderde activatie 
van de pariëtale gebieden en van de moeilijkheid die patiënten ervaren tijdens het 
uitvoeren van een bewegingstaak, is om dit te duiden als ‘functionele apraxie'. Qua neuro-
imaging lijkt functionele apraxie op ideomotorische apraxie, waarbij bij beide een 
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verminderde activatie van de praxis gebieden wordt gevonden (Brodmann gebied 7 en de 
gyrus frontalis medialis) Bij nadere beschouwing is ook klinisch de gelijkenis met apraxie 
plausibel. Net zoals patiënten met ideomotorische apraxie gebruiken FMD-patiënten hun 
handen als objecten. Zij moeten bijvoorbeeld naar de hand kijken om deze te kunnen 
bewegen en de beweging is vaak traag. Patiënten ervaren de handelingen niet als ‘eigen’ en 
voelen geen controle, net als patiënten met apraxie. Daarnaast is er een ander 
overeenkomstig fenomeen, hetgeen bij patiënten met apraxie de 'vrijwillige-automatische 
dissociatie' wordt genoemd. (34) De ‘voluntary-automatic’ dissociatie houdt in dat patiënten 
het moeilijk vinden om taken geïntendeerd (voluntary) uit te voeren, maar zij kunnen 
dezelfde taak normaal in het dagelijks leven als onderdeel van een routine wel uitvoeren. 
Onze bevindingen bieden ondersteuning voor fysiotherapeutische behandeling, waarvan 
het onlangs werd aangetoond dat het effectief is in FMD. (35) Deze bevindingen suggereren 
dat behandeligen gericht op het herstellen van deze ‘voluntary-automatic’dissociatie en 
functionele apraxie, bijvoorbeeld fysiotherapie, zou kunnen helpen bij de behandeling van 
FMD.  

Onze bevindingen van veranderde activatie van de bilaterale pariëtale cortex wijken af van 
eerdere fMRI studies, die voornamelijk verminderde activatie van de rechter temporale-
pariëtale overgang vonden. (36 ,37) De uitgebreidere pariëtale veranderde activiteit zoals in 
onze studie werd gevonden en de betrokkenheid van de praxis gebieden in plaats van de 
temporo-pariëtale overgang kan worden verklaard door het feit dat in de huidige studie 
FMD patiënten een voor hen moeilijke motorische taak dienden uit te voeren.  

Na de analyse van de taakgerelateerde neurale activaties hebben we een functionele 
connectiviteit analyse verricht om het neurale netwerk dat betrokken is bij de uitvoering 
van de een geïntendeerde taak te onderzoeken. Tijdens het tappen van de vingers werd 
toegenomen functionele connectiviteit gevonden tussen de primaire motorische cortex en 
het limbische circuit, inclusief de hippocampus, parahippocampalis en cingulate gyrus en 
amygdala, in FMD patiënten in vergelijking met zowel GTS patiënten en gezonde controles. 
(zie Figuur 1) Opmerkelijk is dat in een fMRI studie met behulp van een volledig 
tegenovergestelde taak, te weten de vertoning van emotionele gezichten aan FMD 
patiënten waarbij zij niet hoefden te bewegen, vergelijkbare toegenomen functionele 
connectiviteit tussen de amygdala en de premotor cortex werd gevonden. (38) Deze 
bevindingen wijzen op een verhoogde emotie-gebaseerde aansturing van bewegen bij 
patiënten met functionele hyperkinetische bewegingsstoornissen. Dit impliceert een 
functionele link tussen het emotionele en motorische netwerk bij FMD patiënten.  

  

Een belangrijk nadeel van de functionele MRI-studie was de uitsluiting van deelnemers als 
gevolg van bewegingsartefact veroorzaakt door de schokbewegingen. De uitsluiting van de 
deelnemers met de meest hevige schokken heeft gevolgen voor de interpretatie van onze 
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bevindingen en is een kanttekening tegen het trekken van vergaande conclusies. Echter, de 
groepsgrootte van fMRI studies van FMD patiënten is vaker beperkt. (30 ,33 ,36-39) Deze 
kleine groepsgrootte bij onze en andere studies illustreert de moeilijkheid van het scannen 
van FMD patiënten met een bewegingsartefact gevoelige beeldvormende techniek zoals 
fMRI.  Om onze bevindingen te reproduceren zou het een oplossing kunnen zijn om de 
moeilijkheid bij de uitvoering van geïntendeerde motorische taken en ‘volition paradox’ bij 
patiënten met functionele paralyse te onderzoeken tijdens fMRI. Bewegingsartefacten 
treden naar alle waarschijnlijkheid minder frequent op bij patiënten met een functionele 
paralyse.  

 

 

 

Figuur 1 toont een overzicht van de resultaten van het functionele MRI onderzoek (hoofdstuk 7) 
verricht bij FMD patiënten. Deze resultaten zijn opgenomen in het conceptuele schema voor de 
aansturing van normale geïntenteerde beweging (gebaseerd op (20, 21, 40-42)). Tijdens uitvoering 
van de finger tapping taak werd verminderde activering van de pariëtale cortices en dorsolaterale 
prefrontale cortex (DLPFC) gevonden (weergegeven in blauw) bij patiënten met FMD ten opzichte 
van patiënten met tics. We veronderstellen dat dit impliceert dat perceptuele integratie bij 
patiënten met FMD is verminderd. Bovendien vonden wij bij patiënten met FMD toegenomen 
functionele connectiviteit tussen de limbische gebieden die de bewegingensaansturing aandrijven 
(‘drive to move’, weergegeven in rood) en de primaire motor cortex. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEF  

De studies in dit proefschrift belichten de fenomenologie en pathofysiologie van functionele 
schokbewegingen en andere hyperkinetische bewegingsstoornissen vanuit een klinisch 
diagnostisch, neurofysiologisch, neurofilosofisch en neuro-imaging perspectief. Echter, een 
aantal belangrijke vragen met betrekking tot de fenomenologie en pathofysiologie van 
functionele schokbewegingen blijven onbeantwoord. Dit zal in de volgende paragrafen 
verder worden toegelicht.  

 

FENOMENOLOGIE: TOEKOMSTPERSPECTIEVEN  

De verschillende diagnostische studies zoals beschreven in dit proefschrift benadrukken dat 
FMD momenteel een klinische diagnose is. Bij de beoordeling van een patiënt met 
schokbewegingen dient een arts aanwijzingen ter ondersteuning van de diagnose FMD 
trachten vast te stellen (‘positieve criteria’). Experts op het gebied van FMD raden aan om 
de klinische bevindingen die de diagnose FMD ondersteunen met de patiënt te bespreken 
en uit te leggen op welke gronden de diagnose FMD tot stand is gekomen. (43,44)  

Naast de klinische beoordeling is de aanwezigheid van een BP een positieve ondersteuning 
voor de diagnose FMD. Alhoewel de klinische experts in onze studies hun diagnose op basis 
van de BP resultaten niet wijzigden, raden wij aan om de BP voorafgaand aan de 
schokbewegingen en voorafgaand aan een pols extensie taak te meten.  

Tijdens het bespreken van de diagnose FMD met de patiënt kan een 'positieve' 
diagnostische test (in plaats van een 'normale MRI' of 'normale laboratoriumuitslagen') 
helpen om een goed begrip van de ziekte te ontwikkelen bij de patiënten die met FMD 
worden gediagnosticeerd. (43,45) Verschillende klinische deskundigen hebben aangetoond 
dat de juiste bespreking van de diagnose FMD het herstel van deze patiënten kan 
bevorderen. (43,45) Een recente studie toonde aan dat de wijze van bespreken van de 
diagnose door neurologen van groot belang is, maar dat herhaalde follow -up bezoeken met 
herhaalde uitleg door de neuroloog niet tot een sterkere verbetering van klachten 
(gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven na 12 maanden) bij de patiënt leiden. (46) Het 
is daarbij raadzaam om uit te leggen aan de patiënten hoe de diagnose functionele stoornis 
is gesteld, bijvoorbeeld door de Hoover tekenen te laten zien, of de afleidbaarheid van 
functionele symptomen te demonstreren. Wij stellen verder voor dat de BP resultaten 
kunnen worden gebruikt bij de bespreking van de diagnose FMD bij patiënten.  

Dit proefschrift richt zich op een specifiek subtype van FMD, namelijk het functionele 
schokbeweging fenotype. Voor de generaliseerbaarheid van onze bevindingen is het van 
belang om het gebrek aan self-agency, de perceptie van vrije wil en de moeite met 
geïntendeerde bewegingen eveneens te bestuderen bij patiënten met 'psychogene niet-
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epileptische aanvallen’ (bekend als PNES), functionele verlamming of andere FMD subtypen, 
bijvoorbeeld functionele tremor. Verschillende subtypes van functionele stoornissen 
kunnen afkomstig zijn van overeenkomstige pathofysiologische mechanismen hetgeen 
middels een vergelijkend onderzoek zou kunnen worden onderzocht.  

In de studies beschreven in hoofdstuk 2 en 3 is geen gedetailleerd onderzoek uitgevoerd 
naar de co-morbide psychiatrische symptomen bij FMD patiënten. Op basis van een gering 
aantal studies lijkt de psychiatrische co-morbiditeit of voorkomen van sterk traumatische 
gebeurtenissen beperkt te zijn. (47) Daarentegen blijkt dat bij patiënten met PNES er vaker 
een co-morbide psychiatrische stoornis is gesteld en dat het niveau van dissociatie hoger is 
dan bij FMD. (48) Een recente studie toont aan dat kwalitatieve in plaats van kwantitatieve 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) psychiatrische testen van 
waarde zijn in de diagnose van chronische FMD. (49) Een meer uitgebreide en systematische 
studie van de psychiatrische comorbiditeit bij FMD kan om die reden van extra waarde zijn. 

De diagnostische studies in hoofdstuk 2 en 3 suggereren dat artsen tijdens de poliklinische 
beoordeling van een patiënt met vermoedelijk FMD geen rekening houden met 
psychiatrische co-morbiditeit. Internationaal bekende specialisten op het gebied van 
bewegingsstoornissen geven aan dat zij aanvullende psychiatrische testen minder belangrijk 
achten voor de diagnose FMD. (50) Echter, de volgorde van de aangeboden diagnostische 
informatie in deze studie kan het diagnostisch belang van de BP en de psychiatrische 
screening hebben beïnvloed. Aangezien informatie die vroeg in het diagnostisch proces 
wordt aangeboden meer kans heeft om de differentiële diagnose te veranderen. 
Toekomstige studies moeten om die reden het belang van de volgorde van de 
gepresenteerde informatie ophelderen. Ook moet er onderzocht worden of de volgorde van 
de diagnostische stappen onze bevindingen beïnvloedt en of de artsen tot een andere 
diagnose zouden zijn gekomen. Daarnaast kan het reproduceren van onze bevindingen over 
het klinisch redeneren bij FMD herhaald worden met een panel van deskundige psychiaters 
op het gebied van functionele stoornissen en kan dit verschillen in diagnostische 
besluitvorming onthullen. Eerdere studies toonden een ander perspectief van neurologen 
en psychiaters aan ten aanzien van de diagnose conversiestoornis. (9 ,51-53)  

Naast het in detail onderzoeken van de psychiatrische co-morbiditeit moet de rol van 
traumatische gebeurtenissen, zoals kindermishandeling, bij FMD verder worden onderzocht. 
Voorheen werden functionele neurologische symptomen verondersteld het gevolg te zijn 
van psychologische factoren zoals trauma, stress, of emotionele conflicten. Patiënten met 
functionele neurologische symptomen rapporteerden vaker fysiek of seksueel misbruik in 
het verleden, seksueel misbruik van langere duur en vaker incestueuze ervaringen dan 
vergelijkbare patiënten met neurologische aandoeningen. (54-56) Een mogelijk verband 
tussen traumatische gebeurtenissen en een neurobiologische oorzaak werd verondersteld 
omdat cortisol levels hoger zijn bij patiënten met PNES en functionele parese. 
Neurobiologische stress-modellen veronderstellen een verband tussen (psycho)somatische 
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symptomen, excessieve biologische stress en de emotionele neurale systemen 
(hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as). (54,55,57) Hoewel we het neuropsychologische 
profiel van de patiënten met functionele schokbewegingen onderzochten, hebben we geen 
onderzoek verricht naar traumatische gebeurtenissen. (58) Onze fMRI bevindingen in 
ogenschouw nemend, waarbij een verhoogde limbische - motorische functionele 
connectiviteit werd gevonden, zou het interessant zijn om traumatische stressoren en de 
HPA-as in ons cohort van FMD patiënten nader te onderzoeken om nieuwe 
pathofysiologische inzichten te verwerven en te vergelijken met hyperkinetische FMD en 
hypokinetische functionele neurologische symptomen.  

Toekomstige studies bij patiënten met verschillende neurologische en psychiatrische 
aandoeningen, bijvoorbeeld epilepsie, PNES, amyotrofe laterale sclerose, obsessief-
compulsieve stoornis en middelenmisbruik kunnen daarnaast inzicht geven in hun ervaren 
mate van vrije wil over hun aandoening van patiënten en hun behandelaren. De 
discrepantie die wij vonden tussen de perceptie van artsen en patiënten met FMD is 
opmerkelijk en deze discrepantie zou bij meer functionele neurologische symptomen de 
behandelrelatie kunnen beïnvloeden. Inzicht in de perceptie van deze aandoeningen kan 
leiden tot nieuwe pathofysiologische hypotheses en inzicht verschaffen in het neurale 
netwerk dat onderliggend is aan het self-agency en de perceptie van vrije wil.  

 

PATHOFYSIOLOGIE: TOEKOMSTPERSPECTIEVEN  

De studies in dit proefschrift verschaffen inzicht in de pathofysiologie van FMD en 
suggereren betrokkenheid van de pariëtale cortex, het limbische netwerk, en het 
motorische circuit. Een nieuw pathofysiologisch perspectief dat hier is voorgesteld en waar 
verder onderzoek naar dient te worden uitgevoerd, is de paradox van de vrije wil in FMD en 
het ontbreken van controle / self-agency (hoofdstuk 6 en 7). Inzicht in de pathofysiologische 
mechanismen die betrokken zijn bij FMD kan helpen om artsen hetzelfde perspectief op 
FMD te verschaffen, aangezien sommige artsen nog steeds FMD als een 'vrijwillige' stoornis 
zien (hoofdstuk 6).  

Naast de eerder besproken overlappende kenmerken tussen verschillende functionele 
neurologische symptomen, wijst een aantal bevindingen erop dat de verschillende subtypes 
van functionele neurologische symptomen verschillende onderliggende pathofysiologische 
mechanismen hebben. Als voorbeeld is het verschil in psychiatrische co-morbiditeit een 
aanwijzing dat de pathofysiologische mechanismen verschillend zijn. (47) Om die reden zou 
het interessant zijn om bij andere functiestoornissen (bijvoorbeeld functionele tremor, 
gefixeerde dystonie en PNES) te onderzoeken of deze eveneens verminderde pariëtale 
activatie tijdens finger tapping hebben en ook de afwezigheid van een BP voorafgaand aan 
het geïntendeerde extensie van de pols tonen. Naast het bestuderen van verschillende 
subtypes van functionele neurologische symptomen, is het van belang verschillende 
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klinische stadia (acute versus chronisch versus hersteld) te vergelijken om primaire 
kenmerken van FMD en factoren die de ziekte handhaven te onderzoeken.  

Met behulp van event-related functionele MRI analyse van de functionele schokbewegingen 
en tics kan in theorie een meer directe verklaring gegeven worden voor het onderliggende 
pathofysiologische netwerk in FMD. Echter, in de praktijk blijkt dit een lastige experimentele 
opzet. In tegenstelling tot gecombineerde EEG-EMG studies (hoofdstuk 5) die gebruik 
maken van de jerk-locked back averaging techniek, en dus gebruik maken van het signaal 
vóór het begin van de schok, maakt fMRI gebruik van de hemodynamische bloed zuurstof 
concentratie afhankelijke (BOLD) respons die stijgt en piekt nadat de beweging heeft 
plaatsgevonden. Functionele MRI wordt derhalve sterk beïnvloed door bewegings-
artefacten, met name van het hoofd. Het grote nadeel van MRI-studies wordt geïllustreerd 
in onze en andere neuro-imaging studies, waarbij patiënten van analyse moesten worden 
uitgesloten als gevolg van de door bewegingsgeïnduceerde artefacten. Verbeteringen in 
MRI technieken, waaronder een hogere ruimtelijke en temporele resolutie, zijn nodig om 
deze beweging geïnduceerde artefacten te overwinnen. In onze fMRI studie was de tijd om 
één volume (volledige hersenen, TR = 2, 5 seconden) te scannen relatief lang. Andere 
studies hebben ervoor gekozen om enkel gericht het gebied van interesse te scannen 
(bijvoorbeeld SMA) en hebben daardoor een betere temporele resolutie. Toekomstige 
technische vooruitgang in off-line signaalanalyse is nodig voor betere beweging 
geïnduceerde artefact correctie. Dit zou bovendien in toekomstige fMRI studies het 
uitsluiten van patiënten met teveel schokken voorkomen. Bovendien, analoog aan epilepsie, 
zou het interessant zijn om het scannen van het fMRI volume (EPI) te starten op basis van de 
gedetecteerde schokbeweging middels oppervlakte EMG. Het starten van het scanvolume 
getriggerd op het begin van de schok, zou dan betere tijdrelatie met de beeldvorming van 
het betrokken gebied mogelijk maken. Bijkomend voordeel daarbij is dat deze events 
(schokken) zijn verbonden in de tijd aan het begin zodat het scannen van het hele volume 
mogelijk is.  

In de neurofysiologie is voornamelijk behoefte aan technische vooruitgang in de EEG-EMG 
analysemethoden voor onderzoek naar de geïntendeerde motor preparatie. Een nadeel van 
jerk-locked back averaging (BP) is de noodzaak om veel events te registreren, waardoor BP 
metingen bij FMD patiënten met een lage schokfrequentie is uitgesloten, tenzij de 
registratie van lange duur is. Dit beperkt de diagnostische waarde van de BP als een 
routinematige diagnostische test. Toekomstige studies met gebruik van EEG en EMG kunnen 
alternatieve analysemethoden voor jerk-locked back averaging onderzoeken, zoals event-
related desynchronisatie of niet-lineaire analysemethoden (bijvoorbeeld entropie). (59)  

De behandeling van FMD is niet eenvoudig. (60) Therapie bestaat meestal uit 
psychotherapie en fysiotherapie, waarbij één studie pleit voor het gebruik van 
antidepressiva. (35,61-64) Therapeutische strategieën zijn niet onderzocht in dit 
proefschrift, maar de pathofysiologische resultaten van dit proefschrift bieden een aantal 
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aanwijzingen ter ondersteuning van psychotherapie en fysiotherapie. Therapie zou zich 
daarnaast kunnen richten op het overwinnen van functionele apraxie en de vrije wil 
dissociatie. Dit kan worden bereikt hetzij door cognitieve gedragstherapie, die mentale 
inspanning van de patiënt vergt, of door fysiotherapie, die fysieke inspanning vergt, of 
idealiter door beide. (61) Toekomstige studies dienen de werkzaamheid van deze 
behandelingen evalueren, omdat FMD patiënten de potentie hebben om geheel herstellen.  
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Mede Medical Business (bestuurs-)leden, wat fantastisch om gelijkgestemden met verstand 
van zaken en een ‘can do’ mentaliteit te hebben ontmoet.  

Lieve paranimfen, Annemiek en Annemarie, dank dat jullie mij op 5 juli bijstaan. Annemiek, 
rots in de branding sinds de co-schappen. Vaak hebben we aan een half woord (of 
fronsende blik) voldoende om te weten dat we exact hetzelfde denken. Hoop dat Pim, Joep 
en Leon ook zulke goede vrienden worden. Annemarie (work hard, play hard!) jij bent als 
kerosine met een ongeëvenaard energieniveau. Met jou is er altijd iets te ondernemen.  

Lieve vrienden en vriendinnen, dank voor de nodige afleiding. Stella, dank voor je reflectie 
tijdens onze promoties en ik waardeer je omdat je altijd doorvraagt. Tjitske, geneeskunde 
vriendin vanaf dag 1, jouw taalgrappen zijn onovertroffen. Catherine en Thomas, dank voor 
onze buitengewone vriendschap en ongeëvenaarde kookkunsten. Jan-Willem en Saskia, 
dank voor jullie ontnuchterende kijk op deze promotie en relativerende adviezen. Marije, 
onze fantastische reis door India, Nepal en Tibet was uniek en ging aan dit proefschrift 
vooraf. Ik kijk met veel plezier terug op onze Oud & Nieuw traditie met René en relaxte 
zondagmiddagen met René en Eline.  

Lieve schoonfamilie, dank voor jullie interesse en betrokkenheid door de jaren heen. Oma 
Mieke en opa Ernie, jullie oppasdagen zijn een feest voor Leon. Kojan en Claudia, grote zus 
in het buitenland, onze bezoeken aan L.A. en Hong Kong waren een welkome afwisseling in 
dit promotietraject. Dank voor jullie oprechte belangstelling en ik kijk er naar uit om nichtje 
Sophia te zien opgroeien. 

Lieve papa en mama, dank voor jullie niet-aflatende steun. Mijn reislust en interesse voor de 
wereld om mij heen heb ik van jullie meegekregen. Mama, je bent een multitask- en 
planningstalent, waar ik graag de kunst van afkijk. Zonder jullie aanmoediging had ik hier 
vandaag niet gestaan. 

Lieve Jeroen, dank voor de buitengewone jaren samen! Het was een enerverende reis die 
begon in Rusland en via vele omzwervingen van Oxford naar Japan en Lao(s) heeft geleid. Ik 
ben je dankbaar voor je niet-aflatende enthousiasme voor de wetenschap, je drive en je 
creativiteit. Jij verheft wetenschap tot kunst. Lieve Leon, jij bent de absolute bekroning.  
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