
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Clinimetrics, clinical profile and prognosis in early Parkinson’s disease

Post, B.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Post, B. (2009). Clinimetrics, clinical profile and prognosis in early Parkinson’s disease.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/clinimetrics-clinical-profile-and-prognosis-in-early-parkinsons-disease(ac429923-36be-451a-b556-d26f8ad8bf4f).html


Samenvatting

proefschrift Bart Post 11 mei.indb   201 18-5-2009   10:02:22



proefschrift Bart Post 11 mei.indb   202 18-5-2009   10:02:22



Samenvatting

De ziekte van Parkinson (ZvP) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende 

neurodegeneratieve ziekte. De prevalentie is gemiddeld 1,6% in de groep van mensen 

boven de 65 jaar, dit loopt op naar 3,5% in de oudste leeftijdsgroepen. Dit proefschrift 

beschrijft het klinische profiel en de prognose van patiënten met de ZvP. Hiervoor hebben 

wij een prospectief cohort gevormd van mensen met de diagnose ZvP. Verschillende 

potentiële prognostische factoren (klinische kenmerken, comorbiditeit en cognitieve 

stoornissen) en verschillende uitkomstmaten (motorische stoornissen, beperkingen en 

kwaliteit van leven) werden tijdens de drie jaar durende follow-up gemeten en gebruikt 

om de prognose te beschrijven. Aangezien het betrouwbaar meten van beperkingen en 

motorische stoornissen een belangrijk onderdeel vormt van deze studie besteden wij ook 

twee hoofdstukken aan de klinimetrische vraagstukken.

De ‘Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)’ is de meest gebruikte schaal 

voor de evaluatie van patiënten met de ZvP. Het was echter onduidelijk of de ‘Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale motor examination (UPDRS-ME)’ ook betrouwbaar 

kon worden afgenomen door iemand anders dan een expert op het gebied van de ZvP. 

Daarom wordt in hoofdstuk 2 de betrouwbaarheid van de meting met de UPDRS-ME 

door onderzoeksverpleegkundigen, arts-assistenten neurologie en bewegingsstoornissen 

experts met elkaar vergeleken. De gewogen kappa en de intra-class correlatie coëfficiënt 

toonden een goede inter- en intra-beoordelaars betrouwbaarheid voor de meerderheid 

van de individuele UPDRS-ME items en voor de UPDRS-ME totaalscore. Echter de inter-

beoordelaars overeenkomst toonde dat de senior bewegingsstoornissenexpert de 

patiënten systematisch lager scoorde dan de andere beoordelaars. Wij concluderen 

dan ook dat er een aanzienlijk verschil is in afgenomen scores op de UPDRS-ME tussen 

onderzoeksverpleegkundige, arts-assistenten neurologie en bewegingsstoornissenexperts. 

Dit impliceert dat de mate van overeenstemming tussen de verschillende beoordelaars 

gekwantificeerd moet worden voorafgaand aan longitudinale studies naar ziekteprogressie 

en klinische trials.

Voor de evaluatie van behandeling van de ZvP in onderzoeksverband wordt vaak gebruik 

gemaakt van de UPDRS-ADL. De UPDRS-ADL meet activiteiten van het dagelijks leven 

en zegt iets over de mate van beperkingen die patiënten ervaren. De kwaliteit van de 

UPDRS-ADL is niet optimaal, bijvoorbeeld doordat ook van primaire ziekteverschijnselen 

de perceptie van de patiënt wordt gemeten (zoals tremor en kwijlen). Daarom wordt in 

hoofdstuk 3 een nieuw meetinstrument voor het meten van activiteiten van het dagelijks 

leven bij de ZvP gepresenteerd: de ‘AMC linear Disability Score (ALDS)’. De interne 

consistentie bleek goed. De ALDS correleerde positief met andere maten voor het meten 

van beperkingen. Verder discrimineerde de ALDS tussen patiënten met verschillende mate 
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van ernst van de ZvP en hadden patiënten met balansstoornissen een lagere score op de 

ALDS dan patiënten zonder balansstoornissen. Vergeleken met de ‘Schwab and England’ 

score is bij de ALDS minder sprake van een plafondeffect. Wij concluderen dat de ALDS 

een goed toepasbaar en klinimetrisch veelbelovend instrument is om beperkingen te 

meten bij patiënten met de ZvP.

Voorafgaand aan het cohort onderzoek hebben wij een systematische review (hoofdstuk 

4) verricht naar het beloop en de prognostische factoren bij de ZvP. Wij beoordeelden 

1535 artikelen waarvan er 27 voldeden aan onze inclusiecriteria. Een meta-analyse was 

niet mogelijk in verband met de klinische en methodologische heterogeniteit van de 

geïncludeerde onderzoeken. Met behulp van een kwalitatieve analyse werden sterke 

aanwijzingen gevonden dat een hogere leeftijd bij het begin van de ziekte en houdings- 

en balansstoornissen de belangrijkste voorspellers zijn voor slechter functioneren in de 

toekomst.

Cognitieve stoornissen zijn een belangrijk onderdeel van de ZvP. In hoofdstuk 5 beschrijven 

wij de frequentie en het patroon van cognitief disfunctioneren bij patiënten met recent 

gediagnostiseerde ZvP. Vergeleken met gezonde personen scoorden de patiënten met 

de ZvP op de meeste afgenomen cognitieve tests slechter; vooral op geheugentaken en 

taken die de uitvoerende functies meten waren de verschillen uitgesproken. Vierentwintig 

procent van de patiënten met de ZvP (ten opzichte van vier procent van de controles) 

toonde afwijkingen op ten minste drie tests. Een hogere leeftijd bij het begin van de 

ziekte was een onafhankelijke voorspeller voor cognitief disfunctioneren.

De ZvP is een heterogene ziekte. In hoofdstuk 6 onderzochten wij de klinische hetero-

geniteit met behulp van de statistische techniek clusteranalyse. Deze techniek toonde 

dat er bij een twee-cluster-oplossing een groep met een jongere en een groep met een 

oudere beginleeftijd was te onderscheiden. De drie-cluster-oplossing toonde drie aparte 

groepen voornamelijk gedefinieerd op basis van leeftijd. In beide analyses was de oudste 

groep geassocieerd met snellere ziekteprogressie en ernstiger motorische symptomen. 

Een hogere leeftijd bij het begin van de ziekte was duidelijk geassocieerd met een hogere 

‘Hoehn and Yahr’ score, meer beperkingen in het dagelijks leven en een lagere kwaliteit 

van leven.

In hoofdstuk 7 en 8 beschrijven wij factoren die geassocieerd zijn met beperkingen 

en een slechtere kwaliteit van leven bij de ZvP. In de cross-sectionele analyses waren 

axiale problematiek (houdings- en balansstoornissen), bradykinesie en comorbiditeit 

het meest geassocieerd met het hebben van beperkingen. Zelf gerapporteerde 

stemmingssymptomen, axiale problematiek, comorbiditeit en bradykinesie waren vooral 

geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven. Analyse van de prospectieve data 

toonde dat er in het begin van de ziekte slechts een zeer geringe progressie is van 

zowel motorische symptomen als beperkingen en kwaliteit van leven. De belangrijkste 
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voorspeller voor meer problemen in de toekomst was een hogere leeftijd bij het begin 

van de ziekte. Daarnaast waren er aanwijzingen dat axiale problematiek en comorbiditeit 

ook belangrijke voorspellers zijn. Het vrouwelijk geslacht is geassocieerd met een tragere 

progressie van motorische symptomen.

In hoofdstuk 9 beschrijven wij de bevindingen van dit proefschrift op het gebied van 

heterogeniteit, cognitieve stoornissen en de belangrijkste voorspellers van toekomstig 

functioneren in het licht van de huidige stand van de wetenschap.
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