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Ziekte van Parkinson Multiple sclerose (MS)



Symptomen
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• Motorische symptomen
• Tremor

• Rigiditeit

• Bradykinesie

• Houding / balans

• Niet-motorische symptomen

Ziekte van Parkinson Multiple sclerose (MS)

• Motorische symptomen
• Uitvalsverschijnselen

• Zwakte

• Stijfheid

• Vermoeidheid 

• Gevoelsproblemen
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Visuele klachten en stoornissen
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Visuele
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Ziekte van Parkinson Multiple sclerose (MS)



• Al in de eerste fasen

• Dopaminetekort
• Netvliesniveau

• Cerebrale waarneming

• Grote variëteit, maar zeer gelijkend
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Visuele klachten en stoornissen

Ziekte van Parkinson Multiple sclerose (MS)

• Al in de eerste fasen

• Zenuwontstekingen
• Oogzenuw 

• Cerebrale waarneming



Verlaagde visus

6

Visuele klachten en stoornissen



Droge ogen

• Uitdroging hoornvlies

- Knipperfrequentie

- Medicatie 
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Visuele klachten en stoornissen



Contrast zien
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Visuele klachten en stoornissen



Kleurenzien
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Visuele klachten en stoornissen



Oogbewegingen

• Saccades en volgbewegingen 

• Convergentie en accommodatie

• MS: internucleaire oftalmoplegie
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Visuele klachten en stoornissen



Dubbelzien
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Visuele klachten en stoornissen



Lichthinder óf juist meer behoefte aan licht

• Moeite met adaptatie
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Visuele klachten en stoornissen



Verwerkingssnelheid
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Visuele klachten en stoornissen



Gezichtsveldbeperkingen

• Minder overzicht

• Parkinson: samenhang met glaucoom?

• MS: ook centraal
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Visuele klachten en stoornissen



Visuele hallucinaties
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Visuele klachten en stoornissen



… was ervan op de hoogte dat de ziekte van Parkinson tot 
deze visuele problemen kan leiden?
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Wie van u …

… was ervan op de hoogte dat MS tot deze visuele problemen 
kan leiden?



… heeft parkinsonpatiënten gezien die zelf aangaven visuele 
problemen te ervaren?

Geen 75% !!!
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Wie van u …

… ziet parkinsonpatiënten?



Probleem
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Specialist in 
het ziekenhuis

Onderzoek NAH-Progress



• Samenwerking Visio & Rijksuniversiteit Groningen

• Doelen:

- Kennis & bewustwording 

- Verbeteren ketenzorg

- Optimaliseren revalidatie
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Onderzoek NAH-Progress



• Screeningstool voor klinische praktijk

• Gebaseerd op:

• Bestaande vragenlijst

• Literatuur

• Ervaringen van experts en cliënten

• Doel:

• In kaart brengen visuele klachten

• Identificeren patiënten met en patiënten zonder klachten
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Screening Visuele Klachten (SVK)



• 19 items met klachtenomschrijving
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Screening Visuele Klachten (SVK)



• Verwijscriterium:

• ≥ 1 x : vaak/altijd EN/OF

• Hoeveelheid hinder:  ≥ 6 EN

• Stelt revalidatie en/of advies op prijs
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Screening Visuele Klachten (SVK)
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Consult

1. Aandacht voor 

visuele klachten

2. Meegeven SVK

Patiënt vult SVK in
SVK komt in 

mailbox specialist

Digitaal of op 

papier
1. SVK bekijken

2. Indien 

geïndiceerd, 

verwijzen

Punt voor Parkinson & MS Centrum Noord



• N = 290 mensen met MS

• 89% heeft klachten

• 45% valt binnen het criterium

• 23% wil ook hulp
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Screening Visuele Klachten (SVK) - MS
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Screening Visuele Klachten (SVK) - MS
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Screening Visuele Klachten (SVK) - MS
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• N = 20 mensen met Parkinson bij Visio
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Screening Visuele Klachten (SVK) - Parkinson



• Tot op heden opgeleverd:

• In kaart brengen visuele klachten van groot cohort

• MS Centrum Noord ± 500 patiënten

• Punt voor Parkinson ± 1200 patiënten

• Verbeteren ketenzorg: verwijzing naar Visio

28

Screening Visuele Klachten (SVK)



Verwijzing en 

aanmelding

• Verwijzing specialist

• Medische gegevens

• Zorgverzekering 

• Eigen risico



• Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

• 35 vestigingen

• Wonen & dagbesteding, Onderwijs en Revalidatie & Advies

• Visueel beperkt

• Visueel & verstandelijk beperkt

• Visueel & auditief beperkt

• NAH

• Scholing aan professionals en naasten

30 april 2019

Algemene informatie Visio



• Hoe werken de ogen?

• Oogheelkundig onderzoek / Visueel functie onderzoek

• Hoe werkt het brein?

• Neuropsychologisch en perceptueel onderzoek

• Hoe functioneert patiënt in het dagelijks leven?

• Ergotherapeutische exploratie
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Onderzoek & diagnostiek



Oogheelkundig onderzoek (OHO)

• Uitsluiten oogaandoeningen die klachten kunnen verklaren

- Andere behandeling
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Onderzoek & diagnostiek



Visueel Functie Onderzoek (VFO)

• O.a. gezichtsscherpte, gezichtsveld, oogbewegingen

▪ Bijv. scherpte, oogbewegingen, contrast
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Onderzoek & diagnostiek



Neuropsychologisch onderzoek (NPO) 

• Cognitie

• Perceptie
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Onderzoek & diagnostiek



Ergotherapeutische exploratie

▪ Functioneren in dagelijks leven: klachten en hulpvragen
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Onderzoek & diagnostiek

Ergotherapeutische exploratie

• Hulpvragen

• Individueel



De meest voorkomende hulpvragen

• Lezen

• Oriëntatie en mobiliteit: lopen, fietsen

• Gebruik van computer, tablet, smartphone

• Verlichting
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Onderzoek & diagnostiek
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Revalidatie



Brilrecept complex

• Dubbelbeelden

• Prisma, afdekken

• Oogbewegingen

• Leesgedeelte

• Lichthinder

• Filter
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Revalidatie



• Doe het licht aan!

• Taakverlichting & omgevingsverlichting
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Revalidatie



• Voorkom lichthinder
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Revalidatie



• Zorg voor voldoende contrast
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Revalidatie



• Blauwe vloer 
met een gele 
streep

• Gele deuren met 
een blauw 
handvat

Het contrast bij Visio
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Revalidatie



• Uitleg, inzicht en advies 

- Juiste kijkafstand, brilgebruik, kijkhoek, zithouding 

en verlichting

- Invloed tijdstip van de dag, vermoeidheid

• Patiënt wordt zijn eigen expert!
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Revalidatie



Een van de mogelijkheden

• Lezen op een computer, 

tablet of e-reader

- Grootte

- Contrast

- Regelafstand 

• Luisterboeken
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Revalidatie



• Cliënte met MS: 
• “Ik dacht dat dit het was, dat het alleen maar slechter zou worden door de 

MS. Ik had er geen vertrouwen meer in dat ik nog zou kunnen lezen. Ik wilde 
me erbij neerleggen. Toen ik bij Visio kwam, kon ik eerst nog maar drie regels 
lezen, nu lukt het me om een paar bladzijdes achter elkaar te lezen en heb ik 
weer hoop.”

Resultaat



In kaart brengen soort revalidatie

• Acties per hulpvraag

• Training, advies, hulpmiddel, etc. 

In kaart brengen effectiviteit revalidatie

• Voor- en na behandeling

• Tevredenheid per activiteit

→ Binnen het onderzoek: MS en Parkinson

30 april 2019

Evaluatie van de revalidatie



Verbeteren van revalidatie door kennis 

en inzichten te verzamelen, toetsen, 

verspreiden en de organisatie daarin 

te adviseren. 

Contact:

ExpertisegroepNAH@visio.org

30 april 2019

Ook Visio breed

mailto:ExpertisegroepNAH@visio.org


• Parkinson en MS 

• Grote variëteit aan visuele klachten

• Komt vaak voor

• NAH-Progress

• Kennis 

• Ketenzorg verbeteren aan de hand van de SVK

• Hulp door Visio

• Kort traject, groot resultaat!

30 april 2019

Take home message



Bedankt voor de aandacht

Vragen?

E-mail: [e-mail]

Telefoonnummer ([beschikbare dagen]): [nummer]

Contact - ziekte van Parkinson
• Iris van der Lijn
• i.van.der.lijn@rug.nl
• irisvanderlijn@visio.org
• Ma, di en vr: 050 363 9606

Contact - multipele sclerose (MS)
• Fleur van der Feen
• f.van.der.feen@rug.nl
• fleurvanderfeen@visio.org
• Ma, di en vr: 050 363 6453
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