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Frank Schopman, mini-enquete
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• Afgelopen 30 jaar wereldwijd verdubbeld

• 2015: 6,3 miljoen mensen

• 2040: 12,9 miljoen mensen

• Nederland: 63.000 mensen
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1976 1,6

1983 2,3

1990 3,2

1997

4,6

2004 6,2

2011 7,0

2017 8,4
12



Oorzaak parkinson: 
Luchtvervuiling
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Dr James Parkinson,         

An essay on the shaking palsy, 1817
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Oorzaak parkinson:
bestrijdingsmiddelen
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• China

• Spanje

• Nicaragua

• Taiwan
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Paraquat
Rotenon
Maneb

Mancozeb
Roundup

Agent Orange
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Oorzaak parkinson:
Genetische factoren
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Oorzaak parkinson:
Oplosmiddelen
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Parkinson 60 % man, 40 % vrouw

Mannen hebben meer kans op parkinson dan vrouwen, want in VS werken 
mannen in risicovolle beroepen:

• 75 % van de boeren, 

• 80 % van werknemers in metaal- en plastic-industrie,

• 90 % in chemische industrie,

• 91 % van de schilders,

• 96 % van de lassers,

• 97 % van werknemers in ongediertebestrijding.        
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Blootstelling aan toxische stoffen
Beroepsmatig:

• regelmatige blootstelling 

• hoogste concentraties

→ relatief klein aantal mensen

Omwonenden:

• langdurige blootstelling

• lagere concentraties

→ grotere aantallen mensen

Voedselketen:

• langdurige blootstelling

• laagste concentraties 

→ hele bevolking, zeer grote aantallen
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Oplosmiddel TCE zit in:
• Metaalontvetter

• Ontvlekkingsmiddel stomerijen

• Verfverwijderaars

• Lijm

• Schoenpoets

• Tapijtreinigers
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TCE-schandaal
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-Verbruik TCE 100 miljoen kg per jaar in VS, 2 % toename per 
jaar.

Grootste menselijke blootstelling aan TCE ooit:
-Van 1953 tot 1987 dronken 1 miljoen inwoners van militaire 
basis Lejeune vergiftigd water.
-Vervuiling was 240 tot 3400 keer de norm, is 20 jaar door 
leiding verzwegen. 
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Oorzaak parkinson:
Hoofdletsel
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Hoofdletsel

• Eenmalig hoofdletsel verdrievoudigt risico op parkinson; 

• Herhaalde trauma’s vergroot risico nog meer;

• Hersenletsel versnelt tempo waarin kenmerken van parkinson zich ontwikkelen;

• Letsel in combinatie met blootstelling aan bestrijdingsmiddelen vergroot risico;

• In combinatie met het middel Paraquat verdrievoudigt het risico op parkinson. 
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Kenmerkend voor parkinson:
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Levodopa
Levodopa is meest effectieve medicijn om symptomen te onderdrukken sinds 1967;

Misverstand: Levodopa zou beperkte periode werkzaam zijn en werkzaamheid verliezen.

In de loop van de ziekte ontstaan steeds meer beschadigingen buiten het dopaminesysteem.

Deze non-dopaminerge hersendelen zijn afhankelijk van andere signaalstoffen dan dopamine,

bijvoorbeeld serotonine, acetylcholine en noradrenaline.

Problemen die ontstaan zijn bijvoorbeeld moeite

met evenwicht of problemen met denken.
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Preventie
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Lichaamsbeweging
Stretchen, krachttraining, lopen en andere oefeningen verbeteren:

• lichamelijk functioneren,

• levenskwaliteit,

• balans,

• loopsnelheid.

Beste is aerobe inspanning, dus hartslag omhoog en hijgen. 

Dat kan bijvoorbeeld door:

• Joggen, loopband, fietsen, zwemmen, boksen, etc.

Intensief bewegen; des te beter symptomen worden onderdrukt.
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Mediterrane dieet

• Verlaagt risico op hart- en vaatziektes, geheugenverlies en kanker,

• Geeft hogere levensverwachting,

• Levert 22 % minder gevallen op van parkinson dan bij westers dieet,

• Bestaat uit groenten, peulvruchten, fruit, volkorengranen, olijfolie en vis.
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Actie
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PACT
• Prevention: 

het voorkomen van de ziekte;

• Advocacy: 

activisten voor kweken bewustzijn, beïnvloeden 
beleid, werven van extra middelen;

• Care: 

betere zorg en kwaliteit van leven;

• Treatment: 

nieuwe en effectievere behandelingen.
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Parkinsonalliantie Nederland bestaat uit:

• Parkinson Vereniging:

• ParkinsonNet:

• Dutch Parkinson Scientists:

• ParkinsonNL:
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Diverse maatregelen nodig:

• Wat is toxiciteit voor dopamine-producerende cellen van bestrijdingsmiddelen?

• Screening moet specifiek gericht op parkinson zijn.

• Wat is risico van cocktails van bestrijdingsmiddelen?

• Wat is de mate van toxiciteit na verschillende manieren van blootstelling via: 

-voeding?

-inademing?

-grond middels verstuiving?

Nederlands College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden 

schreef brief aan European Food and Safety Authority (EFSA).
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In Nederland groeit het aantal mensen met parkinson snel, 
maar minder snel dan in de rest van de wereld…

Misschien eerste effecten als gevolg van Nederlandse inspanningen NL schoner te maken.

• NL is een van de eerste landen waar Paraquat verboden werd;

• Waar gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen verminderde of stopte; 

• Van 1968 tot 1986 daalde hoeveelheid Dieldrin in vet met 75 % en DDT met 90 %;

• Van 1990 tot 2012 is uitstoot van luchtvervuilende stoffen met 50 % verminderd.

Maar: preventieve maatregelen blijven dringend noodzakelijk! 
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Tot slot
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Levodopafobie

• Veel mensen met parkinson zien onterecht af van medicamenteuze behandeling.

• Sommigen proberen het starten met levodopa uit te stellen.

• Anderen laten zich behandelen met een te lage dosering.

LEAP-studie:

• 9 maanden kreeg een groep levodopa (vroege starters), en de andere groep een neppil.

• De neppil-groep kreeg de volgende 9 maanden levodopa (late starters).

• De vroege levodopa-groep kreeg de volgende 9 maanden weer levodopa en een neppil. 

• Na 18 maanden hadden de vroege starters 18 maanden en de late starters 9 maanden 
levodopa gehad.  De resultaten bleken na 18 maanden gelijk voor beide groepen.

• Maar vroege starters genoten de eerste 9 maanden een betere kwaliteit van leven met 
minder motorische problemen.
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Van mensen met parkinson eindigt 
40 % in het verpleeghuis en krijgt daar 
ondermaatse zorg wegens:

• ernstig tekort aan personeel,

• gebrek aan gerichte kennis en expertise,

• niet altijd de juiste medicijnen,

• onjuiste hoeveelheden medicijnen,

• medicijnen die ziekte verergeren.

85 % overlijdt binnen drie jaar. 
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Heeft u nog vragen of opmerkingen?
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Bedankt voor uw aandacht!
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