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Geen belangenverstrengeling 

Alle outpunt van het brein is “motorisch”! 
(Alles wat je ziet en hoort is beweging…..) 

 



Een vraag: 
 

•  “Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel 
voetballen….” 
 

•  “Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest…” 

•  “Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een 
ander” 
 

•  “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd…..” 

 

Samenhang uitspraken en spel Johan Cruijff….?	

 In “Kunst” vallen denken en doen samen 

Filmpje voetbal Johan Cruijff	



“Ik vind het niet erg om iets te vergeten, 

dan hoef ik het tenminste niet te onthouden….” 

Een dappere patient, na het stellen van de diagnose: 

Hoe ga je om met de vergeetachtigheid… 
gedrag bepaald door andere factoren dan inhoud geheugen.	



Neuroloog	Psychiater	

Elke output van ons zenuwstel!
is een vorm van  bewegen……!
En “bewegen” doet alleen de héle mens!

Geriater 

De “kunst” van de hersenen.. 

Denk-tank: onzichtbaar       Doe-tank: zichtbaar 



Moderne neurowetenschap 

Netwerken en “modules” 

Akties 

Woorden 

Patroon 
vorming 

Lexicon       Spraak 

Broca 

Locomotor 
Centrum        Coördinatie 



Ubiquitine eiwitten 

α-synucleïne eiwit 

Amyloid β-42 eiwit 

ALS          Front-temporale dementie 

Bak & Chandran: What wires together dies together.  Cortex 2012;48:936-944	
   	 	Over Tau eiwit: Neuropraxis 2016 nr 2 	

Tau eiwit 

Parkinson         Lewy Body dementie 

PSP/CBD-parkinsonisme    Fronto-temporale dementie 

Veroudering      Alzheimer dementie 

Wetenschap: Dementie en motoriek 



Maar óók “therapeutisch”.. 
 

•  Actieve leefstijl bewezen protectief 

•  Cognitieve stoornissen in combinatie met motore beperkingen 
hebben een slechtere prognose 

•  Parkinsonisme met vooral gangstoornissen: grotere kans op 
dementie, dan bij tremor-dominant Parinsonisme  

•  Een rijke leef-omgeving leidt tot betere motore prestaties en 
minder kans op cognitieve achteruitgang 
 

•  Effecten medicatie en Deep Brain Stimulation (DBS):   
zowel cognitie als mobiliteit 

E. Scherder et al.  Neurosci and Biobehav reviews.  2007;31:485-497 
A. Snijders et al. Lancet Neurol 2007;6:63-74  



•  Patroon (ontwikkeling)  (As 1) 
 

•  Aanleg/ reflexen  (As 2) 
 

•  Gevolgen ziekte   (As 3) 
 
•  Context/situatie  (As 4) 

 
•  Veroudering   {(As 5)} 

 

Neuroloog 
 
 
Psychiater 
 
 
Geriater 

        
        + 

Samen 

De “DSM IV”  
van “wat je ziet”….:     

 
	



1. Aangeboren patronen (As 2) 
 

Stap-reflex 
Balans 

Richt reflex 
Grijp reflex, etc 

 

Filmjes basis patronen motoriek	
	
We beginnen allen op dezelfde wijze,	
Maar na de geboorte volgt ontwikkeling,	
die individueel stempel drukt op	
onze motoriek	

Locomotor centrum	
Genetisch bepaald	

Toelichting: 



Voorbeeld:  
 
Ontremming basis patronen (As 3) 

Filmpje Hemiballisme: 
 een “basispatroon” komt tot expressie  
door wegvallen controle bij klein infarct 



Na-apen        				

Emotioneel geheugen
		

Experimenteren, oefenen, leren	

Ontwikkeling (As 1) 

Filmpje Tics in de ontwikkeling	
Experimenteren met basis patronen	



Context en leef-omgeving (As 4)  



As 1. De ontwikkeling van de persoon  
=  ontwikkeling van patronen… 

     

Inbouwen van kennis 
Automatiseren….. 

 
“geautomatiseerd” 
Identiteit 



Vitaal/emotioneel  
geheugen 

 
	

Hypothalamus 
      Amygdala 
Locomotor centrum 

Thal	

Denk 
tank 

Basis netwerken: geheugen bestaat uit “patronen” met verschillende functie 



Thalamus 
(Controle kamer)	
	
	
	
	
	
N. Subthalamicus 
(DBS !)	
	
	
	
Substantia Nigra 
(Dopamine)	

Globus Pallidus (DBS !)	

±	

Dopamine 
(Parkinson) 

Procedureel  
geheugen 

Denk 
tank 

Basis netwerken 



Thalamus 
(Controle kamer)	
	
	
	
N. Subthalamicus 
(DBS !)	
	
	
	
Substantia Nigra 
(Dopamine)	
	
	
Locomotor region	Globus Pallidus (DBS !)	

 Werkgeheugen  
Planmatig bijstellen  

Denk 
tank 

Basis netwerken 



Veroudering “Denk-tank”   
Relatief Stabiel:  
(Doe-tank) Kwetsbaar:  

•  Karakter  
(vaak verscherpt) 

•  Prioriteiten stellen 
(primair doel i.p.v.uitgesteld 
doel) 

•  Comfort (“lekker” 
bewegen motiveert) 

 

•  Snelheid 

•  Aandacht 

•  Impulscontrole 

•  Anticiperen 

•  Dubbeltaken 

•  Variabiliteit 

•  Automatisme 

Segev-Jacubovski et al. Exper Rev Neurother 2011;11:1057-1075	



Identiteit 
 
Patronen 
 
Motivatie 
(Gevoelig voor 
beloning) 

Als de Denk-tank nalaat, 
heeft de Doe-tank nog reserves. 
 
Ook om de Denk-tank  
te ondersteunen 
 



Compensatie uit de Doe-tank 

Stabiel: 

•  Identiteit 
Elementen uit biografie 

•  Motivatie  
gevoel voor beloning 

•  Basis patronen 
Oproepen met cues 
(primair doel) 

Voor de praktijk (Vb): 
 
•  Creatief met bewegen! 

•  Bezoek vetrouwde 
omgeving, muziek, geur 
e.d. 

•  Sport/spel/dans, etc… 



Eenzijdige controle Denk-tank: 
“Cautious gait”   

 

Overmatige “corticale” controle: “ lopen op eieren” – en vertraagd  
 
Stimuleer de “doe-tank”: afleiding en dubbeltaken (soms enig risico) 
Doe beroep op karakter en motivatie 

Filmpje “cautious gait”: angst bepalende factor in 	
aangeleerd looppatroon	



Freezing of gait 
Niet alleen bij Parkinson!	

Geef alternatieve prikkels = cues 
Kies ander patroon: fietsen,marcheren, Nordik walking, dansen…  
 

Filmpje	
Blokkades door freezing leiden vaak tot vallen.	
Freezing was oorspronkelijk bedoeld als noodzakelijke stop, 
\maar zo’n basis patroon kan “ontremd” optreden	



 Dementie: Doe-tank dominant 
Impulsief of compulsief gedrag 

 

Maakt storend gedrag vaak inzichtelijk….. 

Filmpje “careless” gait	
Wegvallen controle bij dementie	



Take home 
•  Respecteer het karakter 

Daar zitten de reserves ! 

•  Zoek alternatieve bewegingspatronen 
Ze zijn er nog in de doe-tank 

•  Wees creatief met Cues 
(Experimenteer met dubbeltaken) 

•  Zorg voor concrete doelen met “belonend” effect 



Behandeling 
In onderzoek………. 

•  Niet “cognitief” want daar gaat het juist fout ! 

•  1. Wat gaat wel nog goed: zoek basis patronen/tricks 

•  2. Roep die op met “cues” (wees creatief) 

•  3. Vermijdt negatieve cues (zie analyse) 

•  4. Motiveer (aansluiten op individuele biografie) 

•  5. Zorg voor herhaling (leereffect) 

•  6. Zorg voor passend Doel (op kleine schaal) 

•  7. Multidisciplinair (FT, ET = context, Logopedie = communicatie) 

 



Beoordeling	

Lower level Middle level 

•  Staan 

•  Balans 

•  Reflexen 

•  Propriocepsis 

•  Basis patronen 

•  Waarneming/ 

correctie 

•  Complexe vitale 

reacties (FFF) 

•  Obstakels omzeilen 

Higher level 

•  Aangeleerde 

patronen 

•  Karakteristiek 

•  Symbolisch 

“mooi, lelijk, emotie” 

•  Compensatoire 

patronen (tricks) 

 



Beoordeling 
1. het ingebouwde denken: 

o  Angst/emotie    (cautious gait) 

o  Waarneemstoornis   (sensore ataxie, freezing?) 

o  Oordeelstoornis   (careless gait) 

o  Motivatiestoornis   (functionele loopstoornis) 

o  impulscontrole stoornis   (dopamine dysregulatie) 

o  Aandachtsstoornis   (medicatie, slaap, delier) 

o  Stoornis werkgeheugen  (parkinsonismen) 

 
2. Basis-patronen (extrapiramidaal)       

 (balans, akinesie, dysmetrie, dyskinesieen) 


