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De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening van de hersenen waarbij 
neuronen, die de neurotransmitter dopamine produceren, in de hersenen te gronden 
gaan. Het klinische beeld kenmerkt zich door motorische symptomen, zoals bradykinesie 
(traagheid van bewegen), rigiditeit (spierstijfheid) of tremor (trillen), maar ook niet-
motorische symptomen zoals autonome stoornissen, visuele hallucinaties en dementie 
komen frequent voor. 

De behandeling van de ziekte van Parkinson bestaat initieel uit levodopa, een voorloperstof 
van dopamine. Naarmate de ziekte vordert ontwikkelen vrijwel alle patiënten 
wisselingen in het effect van levodopa, zogenaamde motorische responsfluctuaties. 
Deze fluctuaties zijn toe te schrijven aan de orale manier van toediening van levodopa, 
waarbij het maagdarmstelsel medicatie onvoorspelbaar opneemt, en aan een afname 
van de opslagcapaciteit van dopaminerge neuronen. Hierdoor is de dopaminespiegel 
in de hersenen in grotere mate afhankelijk van die in het bloed. Als het niet lukt om de 
verschijnselen goed onder controle te krijgen met levodopa en andere orale medicatie, kan 
er een indicatie bestaan voor continue stimulatie of continue toediening van medicatie. 
Hiervoor bestaan in Nederland een drietal behandelmogelijkheden; diepe-hersenkern-
stimulatie (Engels: deep brain stimulation – DBS), continue infusie van levodopa in het 
duodenum en continue infusie van apomorfine in het subcutane vetweefsel. 

Dit proefschrift richt zich op de laatste behandelmethode; continue apomorfine infusie. 
Apomorfine is de oudste en meest effectieve dopamine agonist die gebruikt wordt bij de 
behandeling van de ziekte van Parkinson. Aan het begin van dit proefschrift bestond er 
geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid en veiligheid van apomorfine, ook al 
werd het in de praktijk al regelmatig gebruikt. Inmiddels heeft de TOLEDO studie laten zien 
dat apomorfine werkzaam is bij parkinsonpatienten met motorische responsfluctuaties 
en veilig is in gebruik. Echter, de vraag is of dit ook geldt voor gevorderde patiënten met 
visuele hallucinaties, cognitieve stoornissen of orthostatische hypotensie. Het doel van 
dit proefschrift was om hier meer inzicht in te verkrijgen. Daarnaast komen huidreacties 
veel voor door de subcutane toedieningsvorm bij het gebruik van apomorfine. Echter, er 
is weinig bekend over de oorzaak en daarmee de behandeling van deze huidreacties. In de 
laatste hoofdstukken van dit proefschrift zal hier op in worden gegaan.
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‘Real-world data’ bij apomorfine

Doorgaans wordt in wetenschappelijk onderzoek gebruik gemaakt van gerandomiseerd 
vergelijkend onderzoek, zoals dat wordt uitgevoerd bij geneesmiddelenonderzoek, 
bijvoorbeeld bij de TOLEDO studie. Bij dit soort onderzoek gelden strenge criteria en 
kwetsbare patiënten worden vaak uitgesloten van deelname. Dit zorgt voor een vrij 
homogene patiëntengroep en kan niet zonder meer vertaald worden naar de ‘ware 
wereld’. Om een betere afspiegeling te krijgen van de ‘ware wereld’ met een heterogene 
en kwetsbare patiëntengroep kan gebruik worden gemaakt van ‘real-world data’. In 
hoofdstuk 2 en 3 wordt ‘real-world data’ beschreven bij het gebruik van apomorfine in 
een grote groep parkinsonpatiënten die ingesteld werden in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen en in een gespecialiseerde Parkinson unit in het verpleeghuis 
Maartenshof te Groningen, nu het Punt voor Parkinson geheten. 

In hoofdstuk 2 zijn motorische en niet-motorische effecten van apomorfine onderzocht 
op de korte en lange termijn. Het medisch dossier van een grote groep met apomorfine 
behandelde parkinsonpatiënten werd doorgelicht. Van de 125 patiënten had bijna de 
helft van de patiënten op enig moment gedurende het ziektebeloop klachten van visuele 
hallucinaties, waarvan 30% actieve hallucinaties had bij de start van behandeling met 
apomorfine. In een aantal patiënten werd clozapine gestart of verhoogd en werd het 
gebruik van andere dopamine agonisten verlaagd. In de aanwezigheid van cognitieve 
stoornissen werden cholinesterase remmers voorgeschreven. Door deze aanpak namen 
visuele hallucinaties slechts bij 3 patiënten toe na de start met apomorfine, terwijl er 
bij veel patiënten juist een verbetering van visuele hallucinaties werd beleefd. Verder 
bleek dat apomorfine zoals verwacht een verbetering laat zien op de motorische 
responsfluctuaties en – in mindere mate – op hyperkinesieën (overbeweeglijkheid). 
Er was een sterkere verbetering zichtbaar bij patiënten waarbij in grotere mate 
andere parkinsonmedicatie kon worden afgebouwd. Dit gold zowel voor motorische 
responsfluctuaties als hyperkinesieën. Op de lange termijn kan apomorfine een effectieve 
behandeling zijn, echter 75% van de patiënten stopte binnen 4 jaar met de behandeling. 
Een vermindering van het klinische effect was de voornaamste reden. Dit zou te maken 
kunnen hebben met een te conservatieve behandeling met apomorfine of de ontwikkeling 
van non-responsieve klachten, zoals freezing en dysfagie. Daarnaast is apomorfine een 
behandelmethode die gemakkelijk gestopt kan worden, zeker in vergelijk met DBS en 
continue infusie met levodopa. De groep patiënten met een vermindering van het effect 
werd vergeleken met patiënten met een langdurig goed effect. Bij patiënten met een 
langdurig effect kon andere parkinsonmedicatie significant meer worden afgebouwd in 
vergelijk met patiënten die waren gestopt vanwege een vermindering van het effect. Er 
was geen verschil in de dosering apomorfine.

Het gebruik van apomorfine wordt over het algemeen niet aangeraden bij patiënten 
met cognitieve stoornissen waaronder visuele hallucinaties en orthostatische 
hypotensie. Dit komt doordat richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek bij niet-demente 
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parkinsonpatiënten en de gedachte dat dopamine agonisten waaronder apomorfine 
visuele hallucinaties kunnen verergeren. In hoofdstuk 3 werden de effecten van 
continue apomorfine infusie onderzocht in een groep parkinsonpatienten met 
cognitieve stoornissen, visuele hallucinaties (71%) en orthostatische hypotensie (27%), 
die behandeld waren ingesteld op apomorfine in het wat nu Punt voor Parkinson heet. 
Motorische en niet-motorische uitkomsten werden verzameld van 45 gevorderde 
patiënten met een gemiddelde leeftijd van ruim 70 jaar. In tegenstelling tot wat voorheen 
werd aangenomen, werd apomorfine goed verdragen door patiënten met cognitieve 
stoornissen, visuele hallucinaties en orthostatische hypotensie mits deze goed in 
kaart waren gebracht en adequaat behandeld. Ook in deze patiëntengroep verbeterde 
motorische responsfluctuaties, echter zonder een verbetering op hyperkinesieën. Dit 
kan verklaard worden doordat gevorderde patiënten vaak worden onderbehandeld, 
meestal door het optreden van bijwerkingen bij hoge doseringen levodopa en dopamine 
agonisten. De toevoeging van apomorfine leidde tot een relatief kleine afname van andere 
parkinsonmedicatie wat de gedachte van onderbehandeling in deze patiëntengroep 
ondersteund. Na instelling op apomorfine konden de meeste patiënten naar huis worden 
ontslagen, terwijl voor opname alle patiënten volledig afhankelijk waren geworden van 
zorg. Wanneer patiënten voor langere tijd werden vervolgd hadden 9 patiënten op enig 
moment een verslechtering van visuele hallucinaties, wat in 5 patiënten te wijten was aan 
een infectie. 

Ziekte van Parkinson, visuele hallucinaties en 
apomorfine

De relatie tussen apomorfine en het optreden van visuele hallucinaties bij patiënten met 
de ziekte van Parkinson is controversieel. Ondanks dat gedacht wordt dat dopamine 
agonisten visuele hallucinaties kunnen verergeren, wordt apomorfine juist goed 
verdragen door patiënten met visuele hallucinaties, zoals ook blijkt uit hoofdstuk 2 en 3. Er 
zijn zelfs aanwijzingen dat apomorfine klachten van visuele hallucinaties kan verbeteren. 
In hoofdstuk 4 werd het onderliggende mechanisme achter het ontstaan van visuele 
hallucinaties bij de ziekte van Parkinson beschreven in een review van de literatuur, met 
daarin de betrokkenheid van dopamine agonisten in het algemeen en apomorfine in het 
bijzonder. Er wordt verondersteld dat visuele hallucinaties voortkomen uit een gestoorde 
balans tussen visuele perceptie (“bottom-up”) en aandacht (“top-down”). Deficiënte 
neurotransmitters lijken hierin een grote rol te spelen. Zo zijn er sterke aanwijzingen voor 
betrokkenheid van het cholinerge systeem en zijn er aanwijzingen voor het ontstaan van 
hallucinaties bij een gestoorde balans tussen dopaminerge en serotoninerge systeem. 
Een belangrijke rol is weggelegd voor bepaalde dopamine receptoren (D1-achtig) en het 
serotonine 5-HT2A receptor subtype. Met name het 5-HT2A subtype lijkt erg relevant, 
gebaseerd op het gegeven dat clozapine en pimavanserin hun antipsychotische effect 
danken aan antagonistische werking op deze receptor. Wat betreft apomorfine zijn er 
beperkte gegevens vanuit klinische studies naar het effect op visuele hallucinaties. Er lijkt 
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een relatief laag risico op het ontwikkelen van visuele hallucinaties, echter er zijn ook 
aanwijzingen dat apomorfine zelfs klachten van visuele hallucinaties kan verminderen, 
in tegenstelling tot andere dopamine agonisten. Dit zou mogelijk kunnen samenhangen 
met de werking van apomorfine op D1-achtige dopamine receptoren en op de 5-HT2A 
receptor. Apomorfine heeft namelijk een 5-HT2A receptor antagonisme, terwijl andere 
dopamine agonisten een agonistische werking hebben op deze receptor. Daarnaast werkt 
apomorfine meer op D1-achtige dopamine receptoren. Het unieke receptor profiel heeft 
apomorfine vermoedelijk te danken aan haar chemische structuur, waarin een piperidine 
groep is verankerd. Eenzelfde piperidine groep maakt deel uit van de chemische structuur 
van andere antipsychotica zoals haloperidol en risperidon. 

Huidreacties en apomorfine

Huidreacties komen veel voor bij het gebruik van continue apomorfine infusie. De meest 
voorkomende huidreactie betreft een subcutane nodulus op de plek van infusie, maar in 
hoofdstuk vijf wordt een typische geneesmiddelen huiduitslag beschreven. Huidreacties 
zorgen voor ongemak bij patiënten en zorgverleners. In hoofdstuk zes en zeven wordt 
ingegaan op de behandeling en verondersteld mechanisme achter het ontstaan van 
subcutane noduli. 

Hoofdstuk vijf beschrijft een tweetal parkinsonpatiënten met een maculopapulair 
exantheem (typische huiduitslag meestal veroorzaakt door geneesmiddelen) op 
de romp en op de extremiteiten binnen twee weken nadat zij waren gestart met 
apomorfine infusie. Om de verdenking op een allergische reactie te bevestigen werden 
prik- en plakproeven verricht. Beide patiënten hadden een positieve plakproef op 
natriumbisulfiet, een antioxidant in de apomorfine oplossing, passend bij een type IV 
allergische reactie. Alle priktesten bleven negatief. De bevindingen suggereerden dat 
de huiduitslag vermoedelijk is gebaseerd op een systemische type IV allergische reactie 
op natriumbisulfiet. Bij één van de patiënten verdween de huiduitslag spontaan binnen 
enkele weken, mogelijk als gevolg van hyposensitisatie. De andere patiënte staakte de 
apomorfine behandeling vanwege de ernst van klachten. 

In een klinische studie in hoofdstuk zes is het effect van een viertal verschillende 
behandelmogelijkheden van subcutane noduli onderzocht en vergeleken met het 
niet behandelen van de subcutane noduli. Het effect van een behandeling werd 
bepaald aan de hand van patiënttevredenheid, klinische uitkomsten en huidbiopten. 
Patiënttevredenheid verbeterde met verdunning van apomorfine, terwijl subcutane 
toediening van hydrocortison verbetering van de grootte van subcutane noduli liet zien. 
Er waren geen verschillen op patiënttevredenheid of klinische uitkomsten bij het gebruik 
van massage of hydrocortison crème in vergelijk met het niet behandelen van de noduli. 
Opvallend genoeg waren er geen verschillen in de huidbiopten bij de verschillende 
behandelmethoden. 
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Over het pathofysiologische mechanisme waardoor subcutane noduli ontstaan is weinig 
bekend. In hoofdstuk zeven werd geprobeerd inzicht te verkrijgen in de incidentie, 
histopathologie en allergische component van subcutane noduli. Met behulp van 
afgenomen huidbiopten en allergische testen in een eigen serie patiënten, ondersteund 
met de beschreven patiënten in de literatuur, werd een hypothese geformuleerd. In 
huidbiopten genomen van noduli van hooguit enkele dagen oud werd infiltratie van 
ontstekingscellen gevonden, met name eosinofiele granulocyten en lymfocyten. 
Daarnaast werd soms vetnecrose gezien. Naarmate biopten werden genomen van oudere 
noduli verdwenen eosinofiele granulocyten en lymfocyten, en werden macrofagen 
zichtbaar met een melanine-achtig pigment. Patiënten die al geruime tijd werden 
behandeld met apomorfine toonden verder uitgebreide fibrose in de huidbiopten. Een 
ontstekingsreactie is ofwel irriterend ofwel allergisch van aard. Door de overmaat aan 
eosinofiele granulocyten is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van een allergische 
reactie. Deze worden namelijk niet gevonden bij irritatie. Echter, de gedachte van een 
allergische reactie wordt niet ondersteund door de uitgevoerde allergische testen; 
deze bleken allen negatief. Mogelijk is dit veroorzaakt doordat het meest potente 
allergeen niet is onderzocht, namelijk apomorfine ortho-quinon, een afbraakproduct 
van apomorfine. Ortho-quinonen zijn niet zichtbaar in de huidbiopten, maar moeten 
aanwezig zijn gezien het later aanwezige melanine-achtige pigment, het eindproduct 
is van de afbraak van apomorfine. Ortho-quinonen zijn berust voor het geven van een 
allergische type IV reactie, bijvoorbeeld bij oxidatie van poison ivy in het plantenrijk. De 
moleculaire structuur van het poison ivy ortho-quinon bevat dezelfde catechol-groep als 
apomorfine en het klinisch en histologisch beeld komt zeer overeen. Mijn hypotheses is 
dat subcutane noduli berusten op een allergische type IV reactie op apomorfine ortho-
quinon. Helaas ontbreekt op dit moment de bevestiging van deze hypothese middels een 
positieve allergische test. 
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En dan is het nu tijd voor het dankwoord, waarschijnlijk het meest gelezen onderdeel 
van dit proefschrift. Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp van 
vele mensen. Allereerst wil ik de patiënten bedanken die deel hebben genomen aan de 
verschillende onderzoeken. Velen heb ik thuis mogen bezoeken. Vaak werd ik hartelijk 
ontvangen, het was me een genoegen. 

Professor van Laar, beste Teus, ik denk dat het november 2012 was, dat we in contact 
raakten. Ik zocht na mijn opleiding tot Bewegingswetenschapper en nagenoeg afgeronde 
opleiding Geneeskunde een plek om onderzoek te doen en je zocht op dat moment 
een promovendus voor onderzoek naar apomorfine. Al snel nam je me mee naar een 
internationale bijeenkomst in Praag waar veel illustere onderzoekers op het gebied van 
de ziekte van Parkinson en in het bijzonder apomorfine bijeen kwamen voor de start van 
de TOLEDO-studie. 

Ik bewonder je enthousiasme en je eeuwige optimisme, wat erg inspirerend werkt. 
Ondanks jouw drukke agenda wist je altijd tijd vrij te maken op de momenten dat ik ergens 
op vastliep. Daarnaast heb je een enorme arbeidsethos en bovenal ben je een fantastisch 
clinicus. Ik voel me vereerd om je op te volgen als promovendus op apomorfine, wat ook 
onderwerp was van jouw promotieonderzoek. 

Professor Kremer, u bent als promotor betrokken bij dit promotieonderzoek, en dat is 
zo gebleven na de benoeming van Teus tot hoogleraar. Ook al hebben we tijdens het 
promotieonderzoek slechts enkele keren contact gehad, des te meer heb ik u leren 
kennen tijdens de opleiding tot Neuroloog en skireizen. Dank daarvoor.

Leden van de leescommissie, professor de Koning-Tijssen, professor Bloem en professor 
Groeneveld, bedankt voor het kritisch beoordelen van mijn proefschrift. Ik kijk er naar uit 
het proefschrift te verdedigen.

Medeauteurs. Bedankt voor de samenwerking en behulpzame kritieken op de artikelen. 
Daarnaast wil ik Martje nog bijzonder bedanken voor het delen van jouw kennis en 
ervaring met apomorfine. 



161161

Acknowledgements in Dutch | Dankwoord

Jonathan. Ondanks dat we elkaar nog niet zo lang kenden hebben we samen voor 
het begin van een congres in San Diego, een onvergetelijke reis van bijna twee weken 
gemaakt door California. We bleken een aantal gezamenlijk hobby’s te hebben. Zo 
hebben we samen gevoetbald bij het ‘derde’ van Actief, het UMCG zaalvoetbaltoernooi 
gewonnen, het lopen van de 4mijl van Groningen en de 5km van Nice, en richten onze 
promotieonderzoeken zich op de ziekte van Parkinson. Dank voor het sparren op zowel 
sportief als onderzoeksgebied. Natuurlijk zal je als paranimf fungeren op mijn promotie!

Joris. Als jaargenoten van de opleiding tot neuroloog waren we beide veroordeeld tot 
een perifeer jaar in Enschede. Daar heb ik je leren kennen als een zeer sociale, integere en 
humoristische collega en vriend. Jouw aanwezigheid heeft het jaar in Enschede een stuk 
aangenamer gemaakt. Ik vind het ontzettend leuk dat je mijn paranimf wil zijn! 

Kamergenoten van V4.105. Hans, Wieke, Jeannette, Jonathan, Gerrit en Anouk. Man, 
man, man, waar moet ik beginnen. Zoveel meegemaakt en zoveel gedeeld. Tot elkaar 
veroordeeld op één kamer, door Jeannette al treffend een variant van het Stockholm 
syndroom genoemd. 

De Parkinson-onderzoeksgroep, waaronder onder andere Elien, Clementine, Jeffrey, 
Didin, Marouska, Sygrid en Harmen. Wat een leuk stel en wat een potentie. In het 
bijzonder denk ik met veel plezier terug aan een tocht op de Friese wateren tijdens een 
PhD-weekend met Teus aan het roer op zijn eigen boot.

Natuurlijk hebben andere onderzoekers ook bijgedragen aan de sfeer tijdens mijn 
onderzoekstijd: Arnoud, Sanne, Danique, Esther, Sterre, Octavio, Rodi, Madelein, 
Marja, Marenka, Marieke, Roald, Rodi, Dan, Maraike, Myrthe en Myrthe. Natuurlijk 
moet ik jullie bedanken voor deze onvergetelijke tijd met dagelijkse NRC-puzzels, 
noodstroomborrels, Neuroklaas, retraites, congressen, en nog veel meer. Als laatste der 
Mohikanen ligt hier nu ook mijn proefschrift. 

De laatste jaren heb ik het onderzoek gecombineerd met de opleiding tot neuroloog. 
Ik wil de arts-assistenten en oud-assistenten van het UMCG bedanken voor hun steun 
en interesse. De neurologen van UMCG voor prettige samenwerking, waar ondanks de 
toenemende drukte een goede sfeer hangt. Ditzelfde geldt overigens ook voor de arts-
assistenten en neurologen van het MST. 

Vrienden van het ‘derde’ van Actief. Wat een genot om wekelijks met jullie een wedstrijdje 
te kunnen voetballen. Even geen academisch ‘gelul’. Ook al hebben we een paar magere 
– door corona geplaagde – seizoenen achter de rug, en worden we steeds ouder, ik hoop 
toch wel dat we nog een aantal jaren door kunnen. 

Vrienden van NEPEC. Ik wil jullie danken voor een hechte vriendschap, die met sommigen 
al meer dan 25 jaar terug gaat. Tradities als het vieren van Koningsdag cq Koninginnedag, 
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horecavoetbal en zaalvoetbal op de vrijdagavond dreigen wat te verwateren, nu we 
steeds verder van elkaar wonen [alhoewel ik juist terug ben gegaan naar mijn roots] 
en sommigen een druk gezinsleven hebben gekregen, hoop ik dat we nog een aantal 
sportieve successen mogen vieren, in welke vorm dan ook. 

Frank. Ik kan me geen betere broeder bedenken dan jou. 

Bijzondere dank voor mijn ouders, Theo en Henny, voor de onvoorwaardelijke steun en 
liefde. Deze dank gaat natuurlijk verder dan alleen tijdens deze promotieperiode. Mam, 
ook al ben je ruim 10 jaar niet meer in mijn leven, je bent mijn grote voorbeeld geweest als 
academicus en uitgesproken feminist. Wat zou je ontzettend trots zijn geweest.

Ook wil ik mijn schoonouders Iwan en Janneke bedanken voor jullie steun en 
betrokkenheid. Ik voel me altijd welkom. 

Tenslotte en boven alles, lieve Tessa, dank voor al je hulp. Je bent er altijd voor mij. Naar 
menig congres ben je afgereisd (onder andere Vancouver en Berlijn) om daarvoor of 
daarna een rondreis te maken. Dank ook voor al het plezier dat we samen hebben en voor 
onze twee fantastische zonen, Gijs en Wout. Ik kijk met verlangen uit naar de toekomst. 
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Robbert Willem Koenraad Borgemeester is geboren op 7 juni 1985 vlakbij het 
Noorderplantsoen in Groningen. Vlak na zijn geboorte is het gezin verhuisd naar het 
Drentse Eelde alwaar hij zijn verdere kindertijd heeft doorgebracht. Na afronding 
van het gymnasium in 2003 ging hij bewegingswetenschappen studeren aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Tijdens zijn masterscriptie bij de sportgeneeskunde 
van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werd zijn interesse gewekt 
in (sport)geneeskunde. Via de zij-instroom geneeskunde begon hij in 2009 aan de 
master geneeskunde aan dezelfde universiteit. Tijdens zijn artsenopleiding heeft hij 
gedurende een jaar coschappen gevolgd in het Sint-Elisabeth hospitaal op Curaçao. 
Zijn interesse in de sportgeneeskunde veranderde naarmate de opleiding vorderde in 
de neurologie, en in het bijzonder de bewegingsstoornissen, daar waar zijn opleiding 
bewegingswetenschappen en geneeskunde samenkomen. Na het behalen van zijn 
artsenbul startte hij in 2013 met zijn promotieonderzoek in de bewegingsstoornissen dat 
uiteindelijk zou uitmonden in dit proefschrift. Sinds 2017 is hij in opleiding tot neuroloog 
op de afdeling neurologie van het UMCG. Zijn perifere stage heeft in het Medisch 
Spectrum Twente te Enschede plaatsgevonden. 

Robbert is zowel actief als passief een fanatiek sportliefhebber. Hoogtepunten van zijn 
actieve sportloopbaan zijn het bereiken van de eerste ronde van de nationale KNVB-beker 
met zijn voetbalteam van de vv Actief en tenniskampioen van de gemeente Tynaarlo. 

Tegenwoordig is Robbert opnieuw woonachtig in Eelde met zijn vrouw en 2 zonen. 
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