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Dystonie wordt gekenmerkt door aanhoudende spiercontracties, die vaak leiden 

tot verwrongen en herhaalde bewegingen of tot een abnormale stand. Om verschillende 

redenen is wel verondersteld dat veel patiënten met dystonie niet leden aan een 

organische maar aan een psychogene aandoening. Zo zijn de bewegingsstoornissen 

vaak bizar, en kunnen ze alleen optreden bij een bepaalde motorische activiteit, terwijl 

andere activiteit waarbij dezelfde spieren worden gebruikt ongestoord kan worden 

uitgevoerd. Voorts kan verlichting optreden door onverklaarde foefjes. 

Recentelijk is het inzicht in de pathofysiologie van dystonie vergroot door klinisch 

neurofysiologisch, radiologisch en nucleair onderzoek (hoofdstuk 1). In de studies 

beschreven in dit proefschrift zijn enkele aspecten van de H-reflex responsies in de m. 

soleus (soleus H-reflex) bestudeerd, om meer inzicht te krijgen in de bij dystonie 

betrokken pathofysiologische mechanismen en om de diagnostiek van dystonie te 

verbeteren. De soleus H-reflex responsie wordt opgewekt door elektrische stimulatie 

van afferente vezels (Ia vezels) in de nervus tibialis posterior vanuit spierspoelen in de 

kuitspier (hoofdstuk 2). De H-reflex responsie verschijnt bij lagere stimulatie intensiteit 

en heeft een langere latentietijd dan nodig is en gezien wordt bij de directe spier 

potentiaal (M-potentiaal). Deze wordt opgewekt door activering van motorische, 

efferente zenuwvezels. Ia afferenten kunnen op mono- en oligosynaptisch wijze 

homonieme motorische neuronen aanzetten. De onderzoekingen met behulp van de 

soleus H-reflex betreffen de verhouding tussen de maximale H-reflex responsie ten 

opzichte van de maximale directe spier potentiaal (H/M ratio), de mate van 

onderdrukking van de soleus H-reflex responsie gedurende vibratie van de Achillespees, 

en het herstel van functies van een tweede H-reflex responsie, die met een variabel 

tijdsinterval na een voorafgaande H-reflex wordt opgewekt. De H/M-ratio weerspiegelt 

het niveau van prikkelbaarheid van de motorische neuronen, terwijl de onderdrukking 

tijdens vibratie vooral de autogene axo-axonale presynaptische remming van activiteit 

van de Ia vezel uiteinden weergeeft. De verschillende fasen van de herstelcurve van 

de soleus H-reflex corresponderen vermoedelijk met activiteit vanuit huidafferenten 

naar het ruggenmerg, actie van polysynaptische systemen in het ruggenmerg zelf of 

van en naar de hersenen, alsook met segmentale presynaptische remmende 

mechanismen. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van soleus H-reflex studies bij 
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patiënten met dystonie in de beenspieren vergeleken met die verkregen bij zowel 

gezonde controle personen als patiënten met dystone verschijnselen bij wie de benen 

niet betrokken zijn. Bij patiënten met dystonie van de benen, is de onderdrukking van de 

soleus H-reflex responsie door vibratie verminderd ten opzichte van de onderdrukking 

gezien bij gezonde personen, terwijl de herstelwaarden van de soleus H-reflex duidelijk 

teveel zijn toegenomen. Deze bevindingen suggereren dat spinale remmende 

mechanismen verminderd zijn vergeleken met die bij gezonde controle personen. De 

prikkelbaarheid van de motorische neuronen, zoals weerspiegeld door de H/M-ratio, 

was normaal. De normale H/M-ratio bij dystonie contrasteert met de toegenomen H / 

M-ratio bij spasticiteit. Bij patiënten met dystonie alleen in de armen vielen de waarden 

van de variabelen van de soleus H-reflex responsies binnen de normale spreiding. Deze 

bevinding suggereert dat de soleus H-reflex afwijkingen zijn geassocieerd met de klinische 

betrokkenheid van de onderzochte extremiteit. Op grond van een combinatie van de 

onderzochte soleus H-reflex waarden konden de meeste patiënten worden onderscheiden 

van de gezonde controle personen. Bij drie patiënten met een dopa-gevoelige dystonie 

(hoofdstuk 4) werd een duidelijke relatie aangetoond tussen veranderingen in soleus H-

reflex test waarden en het verdwijnen en weer verschijnen van dystonie. De klinische 

verbetering door levodopa behandeling ging gepaard met normalisatie van abnormale 

variabelen van soleus H-reflex responsies. Bij de enige patiënt bij wie de behandeling 

werd onderbroken, kwamen de dystone verschijnselen na 5 dagen terug en ontstonden 

er ook weer gestoorde soleus H-reflex responsies. Deze bevindingen tonen opnieuw dat 

soleus H-reflex veranderingen zijn gelieerd aan dystonie. 

Bij sommige patiënten ontstaan dystone bewegingen na een perifeer trauma 

(hoofdstuk 5). Dystonie na een perifeer trauma is een omstreden entiteit en een 

psychogene oorsprong wordt gesuggereerd. In tegenstelling tot patiënten met een 

veronderstelde centrale oorzaak voor de dystonie hebben de meeste van deze patiënten 

een gefixeerde dystone stand. De soleus H-reflex afwijkingen bij vijf van deze patiënten 

verschilden niet van die bij patiënten met dystonie van een veronderstelde centrale 

oorzaak. Soortgelijke soleus H-reflex afwijkingen werden echter gevonden bij gezonde 

controle personen, die op verzoek de dystone stand nabootsten. Derhalve kunnen de 

soleus H-reflex testen nagebootste dystonie niet onderscheiden van dystonie na een 

perifeer trauma of van dystonie met een centrale oorzaak. De bevindingen falsificeren 

de eerdere suggestie dat de soleus H-reflex testen behulpzaam zouden kunnen zijn bij 
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het discrimineren van psychogene dystonie van organische dystonie. Gedurende de 

verschillende onderzoekingen werd het onderscheid tussen organisch en psychogeen 

echter toenemend onduidelijk. Deze aarzeling werd veroorzaakt door een aantal 

factoren. Ten eerste toonden studies in primaten, met dystonie geïnduceerd door 

repeterende bewegingen, plastische veranderingen in de hersenen. Bij deze primaten 

trad er een dedifferentiatie op van receptieve velden in de sensorische cortex. 

Dedifferentiatie van corticale velden hoeft echter niet beperkt te zijn tot de sensorische 

cortex. Het optreden van plastische veranderingen van de motorische cortex van 

patiënten met dystonie wordt verondersteld op grond van onderzoekingen die met 

behulp van transcraniële magnetische stimulatie zijn uitgevoerd. De observaties bij 

een patiënt met "spiegel" dystone bewegingen tijdens schrijven, suggereren eveneens 

dat dedifferentiatie van motorische velden gerelateerd is aan het ontstaan van dystone 

symptomen (hoofdstuk7). Ten tweede, ondervonden zes patiënten met een dystone 

of myoclone bewegingsstoornis, ontstaan na een trauma, bij herhaling een gunstig, 

tijdelijk effect van elektro-acupunctuur (hoofdstuk 6). Deze patiënten reageerden 

eerder niet op verschillende andere interventies of medicamenteuze behandeling. Dit 

maakt een specifiek acupunctuur effect meer waarschijnlijk. Bij deze patiënten 

verbeterden de soleus H-reflex afwijkingen eveneens na acupunctuur. Het is aangetoond 

dat elektro-acupunctuur een sterk reorganiserend effect heeft op sensorische corticale 

receptieve velden. Derhalve lijken de gunstige effecten van elektro-acupunctuur het 

belang van sensorische invloed op het ontstaan van bewegingen te ondersteunen. Ten 

derde kunnen sensibele foefjes niet alleen dystone bewegingen verminderen, maar 

blijken ze ook normale bewegingen te kunnen verbeteren. Dit werd gezien bij een 

patiënt bij wie het schrijven met de niet aangedane linker hand verbeterde door 

manipulatie van de aangedane rechterhand (hoofdstuk 8). Daarom lijkt niet alleen 

voor dystonie te gelden dat inductie en wisselingen van de dystone verschijnselen 

afhangen van verschillende externe factoren, dit zou ook zo kunnen zijn voor normale 

willekeurige activiteit. De diagnose van een psychogene bewegingsstoornis is 

voornamelijk gebaseerd op de variabiliteit van de verschijnselen onder invloed van 

omgevingsomstandigheden (hoofdstuk 9). Deze variabiliteit discrimineert echter op 

zichzelf een psychogene niet van een dystone bewegingsstoornis. Daarnaast impliceert 

de diagnose van een psychogene bewegingsstoornis een arbitraire scheiding tussen 

lichaam en geest. Derhalve lijkt het nauwelijks mogelijk om te stellen dat een 

bewegingsstoornis een psychogene origine heeft. 
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