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Toen we ons de vraag stelden wat dystonie nu eigenlijk is en daarvoor bij professor Löwenthal terecht kwamen, bleek er 
geen éénduidig antwoord te zijn. Dystonie is niet terug te brengen tot één oorzaak en gevolg, met daarbij een uniform 
revalidatieschema dat bij elke patiënt toepasbaar is.  

Een dystoniepatiënt heeft een eigen verhaal, met differente oncontroleerbare houdingen en bewegingen, met eigen 
beperkingen, een eigen manier om om te gaan met een fenomeen dat het leven ernstig kan verstoren.  

Vandaar dat revalidatie nooit standaard kan zijn, en enkel kan gebeuren in het opvangnet van een multidisciplinair team 
(huisarts, neuroloog en bewegingsconsulent).  

Er wordt helaas ook geen enkel revalidatietherapie beschreven in de medisch wetenschappelijke literatuur.* We zullen 
moeten terugvallen op ‘common sense’ en de ervaringen die we opgedaan hebben met andere onbegrepen lichamelijke 
klachten zoals o.a. chronische vermoeidheid en fibromyalgie (waarbij ook dikwijls de spierfunctie aangetast is). We 
noemen het proaktief.  

Het revalidatieprogramma dat we volgen voor dit soort patiënten werd op punt gesteld na een jarenlange intense 
samenwerking in onderzoeksverband tussen een huisarts, internist, psychiater en bewegingsconsulent.  

Het proaktieve revalidatieprogramma zal zich in de eerste plaats richten op het daadwerkelijk (in zijn letterlijke betekenis) 
leren omgaan met de klacht, het te kaderen en vooral de patiënt beter laten functioneren binnen zijn omgeving, waarbij 
langzamerhand getracht wordt om door oefenprogramma’s en het aanleren van zelfzorg de klacht zelf te verminderen of 
leefbaar te maken. Bij dit alles wordt de naaste omgeving, de zogenaamde significante derden, sterk betrokken omdat 
ook zij dikwijls lijden onder de klacht van de patiënt, maar vooral omdat zij veel kunnen bijdragen als ‘support’ groep.  

We menen dat deze aanpak ook werkbaar kan zijn bij de revalidatie van dystonie en stellen voor om via het opstarten 
van een multidisciplinair team informatie en resultaten te verzamelen zodat er binnen enige tijd gewerkt kan worden op 
basis van gestructureerde en aan de praktijk getoetste bevindingen. 

** (geen informatie gevonden via de The Cochrane Library of Systematic Reviews, de bibliotheek van Evidence Based 
Medicine.) 
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Wat in de fysiotherapie dystonie wordt genoemd is nogal moeilijk te definiëren en er bestaat alleszins nogal snel 
verwarring tussen de verschillende vormen van dystonie, de dyskinesieën, de hyperkinesieën en de andere vormen van 
in meer of mindere mate onwillekeurige bewegingen.  

Eerst en vooral is het nodig het begrip min of meer goed te definiëren. Dit is niet eenvoudig. De term dystonie wordt al 
sinds meer dan 100 jaar gebruikt. Het gaat om spontane onwillekeurige bewegingen die kunnen geassocieerd worden 
aan willekeurige bewegingen of die volledig onafhankelijk van deze laatste kunnen ontstaan. Hiernaast bestaat er een 
gans andere serie van willekeurige en onwillekeurige bewegingen.  

De diagnose dystonie werd reeds voor het jaar 1900 gesteld, maar met de jaren is de frequentie ervan toegenomen en 
in de laatste jaren is ze belangrijker geworden, zeker door toedoen van de dystone bewegingen veroorzaakt door 
chemische bestanddelen en door het innemen van nieuwe geneesmiddelen.  

Vanaf dan kan men dystonie in het algemeen definiëren als een bijzondere houding door contractie van bepaalde 
geïsoleerde spieren en dit onder invloed van verschillende factoren. Deze houdingen kunnen persisterend of 
voorbijgaand zijn. Ze kunnen onderbroken worden door soms lange tussenperiodes. Ze kunnen in de loop van de tijd 
evolueren en bij momenten zelfs verdwijnen. Dit verhindert hen echter niet om later terug te komen. In het algemeen zijn 
deze houdingen heel hinderlijk. Ze kunnen zich op heel veel verschillende lokalisaties voordoen.  

Wanneer men de fysiopathologie van de dystonieën wil uitleggen kan men dit ongeveer als volgt doen: het gaat om 
modificaties in de activiteit van de spieren onder invloed van inhiberende factoren of factoren die de bewegingen 
kortsluiten of verlengen. Het kan gaan om een geïsoleerd of bijna geïsoleerd groepje spieren of het kan gegeneraliseerd 
zijn. Ze kunnen, zoals reeds gezegd, onderbroken worden door vrij lange tussen periodes. We drukken er nog eens op 
dat het kan gaan om geïsoleerde of gegeneraliseerde bewegingen.  

Wanneer men de dystonieën wil classificeren, onderscheidt men de de gegeneraliseerde en krampachtige dystonieën 
die beschouwd worden als primaire fenomenen. Ze worden niet aangekondigd door andere fenomenen. Ze kunnen zich 
op verschillende plaatsen manifesteren die we zullen citeren.  

Tabel 1  

• Dystonieën van farmaceutische oorsprong  

• Dystonieën in rust  

• Dystonieën met myokimieën  

• Hyperkinesieën met ritmische bewegingen 

 

figuur 1: Dystonie in torsie. Hoofd in hyperextensie,  
thorax uitgehold, schouders naar achter. 



Dystonieën kunnen ook secundaire fenomenen zijn. Ze ontstaan dan alleen bij bepaalde houdingen of bewegingen, die 
dikwijls dezelfde zijn. Ze zijn het gevolg van toxische factoren, vaak geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld de 
geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Ze zijn ook frequent het gevolg 
van behandelingen met neuroleptica. Deze secundaire dystonieën kunnen iatrogeen zijn en kunnen uitgelokt worden 
door heel uiteenlopende behandelingen zoals met lithium of bismut. Secundaire dystonieën kunnen ook het gevolg zijn 
van metabole fenomenen, al dan niet erfelijk.  

Heel veel genetische aandoeningen behoren tot deze categorie. Er bestaan ook dystonieën die het gevolg zijn van 
vasculaire fenomenen, bijvoorbeeld hemiballisme.  

 

figuur 2: Dystonie van de onderste ledematen: voet in spits en varus. Spontane extensie van de grote teen.  

Er bestaat een heel groot aantal andere, gelijkaardige fenomenen die moeilijk te classificeren zijn en men weet niet of 
men ze mag onder brengen in de groep van de dystonieën en ze als dusdanig behandelen.  

Tabel 2  

 • Tremoren  

 • Tics  

 • Myoclonieën  

 • Chorea  

 • Ballisme  

 • Athetose  

 • Akathasia  

Zo moet men spreken van tremoren, tics, myotonieën, chorea, chorea van infectieuze oorsprong zoals de chorea van 
Sydenham of degeneratieve chorea en athetose, soms gecombineerd met chorea en soms gecombineerd met toxische 
fenomenen. In deze groep klasseert men ook de akathasia. In al deze gevallen zijn uiteraard de differentiaaldiagnosen 
aangewezen.  

 

figuur 3: Dystonie van het bovenste lidmaat: pols in flexie, hand in pronatie, flexie van de metacarpofalangiale 
gewrichten, extensie van de interfalangiale gewrichten. 



Als men de kliniek van de dystonieën wil beschrijven, moet men het hebben over de lokalisaties op niveau van de 
ledematen of groepen ledematen. Het gaat dan om perifere fenomenen. In de andere gevallen gaat het om fenomenen 
die zich manifesteren in de wervelkolom of de regio van de hals, de nek en de thorax. Ze kunnen heel ernstig en heel 
hinderlijk zijn. Men beschrijft ook dystonieën van het aangezicht namelijk ter hoogte van de mond, tong, ogen en 
oogleden.  

Deze bewegingen kunnen zich aanpassen en blijven niet altijd identiek. Bij bepaalde patiënten manifesteren deze 
bewegingen zich altijd op dezelfde manier. Bij deze tekenen, die men de klassieke fenomenen kan noemen, moet men 
ook andere symptomen die tot de groep van de dystonieën horen voegen. Het gaat om compleet secundaire en 
onwillekeurige fenomenen.  

 

figuur 4: Spasmodisch Torticollis 

Men kan ze waarnemen ter hoogte van het abdomen met soms verontrustende geluiden en uitzetting van het abdomen.  

De dystonieën kunnen zich ook manifesteren als neuro-vegetatieve reacties zoals hoesten, pijn en krampen. In dit 
domein nemen de krampen zeker een belangrijke plaats in. Zeker als het gaat om krampen die ontstaan bij het schrijven 
of bij artistiek werk. Ze zijn dan immers heel hinderlijk en baren de patiënt veel zorgen.  

De etiologie van de dystonieën is heel divers. Zoals reeds gezegd kan het gaan om metabole, 
degeneratieve,...oorzaken.  

De behandeling van dystonie is niet gemakkelijk. Men kan gebruik maken van benzodiazepines, botulinetoxinederivaten 
of nog van verschillende soorten sedativa.  

Men moet er zeker op wijzen dat verschillende therapeutische derivaten gebruikt in de behandeling van de ziekte van 
Parkinson dystonieën kunnen uitlokken.  

Het korte overzicht dat we nu gegeven hebben toont aan dat de diagnose van dystonie en de aanverwante 
aandoeningen op een heel precieze manier moet gesteld worden om onnodige en moeilijke problemen te vermijden.  

De behandeling van dystone aandoeningen impliceert een exacte diagnose die onder andere rekening houdt met  
metabole en anamnestische aspecten..  

figuur 5a: Dopagevoelige Dystonie. figuur           figuur 5b: Dezelfde patient na één maand levodopa behandeling.  
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Prof. Dr. Armand Löwenthal was mijn prof. aan de Vrije Universiteit Brussel. Later werd hij mijn patiënt, mijn vriend en 
zoveel meer. Een van zijn basisgedachten was dat de zorgverstrekker, al dan niet ook arts, en de onderzoeker één en 
dezelfde persoon moeten zijn. Voor Armand was ieder ontmoeting een wederzijdse les. Hij schreef meer dan 500 
wetenschappelijke artikels, Samen schreven wij een stuk over dystonie... 
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REF: Encyclopédie Médico-Chirurgicale (Paris, France), Kinésitherapie, Avril 1989.


