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Nadat de neuroloog de diagnose van de ziekte van Parkinson bij u stelt zal
hij antiparkinsonmedicatie voorschrijven om de symptomen te bestrijden. Dit
zijn meestal tabletten of capsules. Deze medicatie zorgt ervoor dat u voor een
aantal jaren probleemloos in staat zult zijn om uw gewone dagelijkse activiteiten te volbrengen.
Na enige jaren echter kunnen er toch storende symptomen in uw mobiliteit
ontstaan zoals periodes van blokkeren, beven, algemene traagheid of momenten van onwillekeurige bewegingen en dit ondanks de regelmatige inname van de orale medicatie.
Deze schommelende periodes noemt men de “ON” en “OFF” periodes die
tijdelijk kunnen verholpen worden door de dosissen en de tijdstippen van inname van de tabletten aan te passen.
Deze vorm van behandeling kent echter zijn limieten en er is een gevaar voor
bijwerkingen ten gevolge van de hoge dosissen medicatie. In dit stadium kan
uw neuroloog in samenspraak met u overgaan tot de duodopabehandeling.

II Wat is duodopa?

Duodopa is de gelvorm van levodopa (een antiparkinsonmedicatie).
Deze gel wordt door middel van een programmeerbare pomp (in een voor u
nauwkeurig afgestelde dosis) afgegeven in de dunne darm.
Hierdoor zullen de storende symptomen met betrekking tot uw mobiliteit
(ON-OFF) verminderen.
Aan de pomp is een sonde gekoppeld die de gel tot in de dunne darm voert.
Hiervoor is een kleine ingreep, onder lokale verdoving, ter hoogte van de
maagwand nodig.
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II Wie komt in

aanmerking?
Enkele jaren na het opstarten van de perorale behandeling kan het zijn dat de
medicatie niet meer voldoende effect heeft of teveel bijwerkingen vertoont.
Patiënten kunnen dan snel wisselende en onvoorspelbare periodes hebben.
In dit geval zal uw neuroloog samen met u overleggen of u al dan niet in aanmerking komt voor de duodopabehandeling.

7

II Starten met
duodopa
De evaluatiefase
Wanneer de neuroloog samen met u besluit om de behandeling op te
starten, zal u worden uitgenodigd voor een opname op de dienst neurologie.
Tijdens deze evaluatiefase van ongeveer een week gaan we na hoe u op de
duodopa reageert.
De dagen voor opname zal uw neuroloog uw antiparkinsonmedicatie geleidelijk afbouwen.
De eerste dag dient u nuchter te blijven en wordt er bij u (tijdelijk) een sonde
via de neus tot in de dunne darm ingebracht door de gastro-enteroloog.
Aan deze sonde wordt dan de duodopapomp gekoppeld en kan er gestart
worden met de duodopa-evaluatie.
Gedurende deze evaluatie week zal er een terugbetalingsdossier worden samengesteld.
U zal tijdens die week begeleid worden door een
extern verpleegkundig duodopa specialist
(duodopaverpleegkundige).
Op het einde van de week wordt de sonde verwijderd uit de neus en schakelt u opnieuw over op uw
gebruikelijke anti parkinsonmedicatie.
Uw dossier wordt ingediend bij het college van
weesgeneesmiddelen van het RIZIV.
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Dit college zal dan advies geven in verband met het opstarten van een definitieve duodopabehandeling.

De definitieve behandeling
Bij een positief advies van het college, zal u opnieuw uitgenodigd worden door
de neuroloog voor een opname op de dienst neurologie.
De verblijfsperiode duurt één week. Tijdens deze periode zal de gastro-enteroloog de definitieve sonde plaatsen.
Onder lokale verdoving wordt er een kleine incisie gemaakt in de buikwand ter
hoogte van de maagstreek waarna de definitieve sonde wordt ingebracht tot
in de dunne darm.
Tijdens de rest van de opname zal de externe duodopaverpleegkundige in samenspraak met uw neuroloog de behandeling met
de duodopapomp opstarten en afstellen.
Het opstarten, stoppen, aan- en afkoppelen van de
pomp zal u worden aangeleerd .
Dankzij de dagelijks evaluatie door de duodopaverpleegkundige zullen de dosissen aan uw noden
worden aangepast. Tegen het einde van de verblijfsweek zal u het maximaal voordeel bekomen
van deze nieuwe therapie en zult u geen andere
parkinsonmedicatie meer nodig hebben.

II Het ontslag

U gaat in ontslag wanneer het goed met u gaat, u de pomp zelf kunt bedienen en
de zorg die u thuis nodig heeft, is geregeld.
De externe duodopaverpleegkundige zal de thuissituatie van nabij opvolgen
en u op regelmatige tijdstippen bezoeken of langskomen bij problemen met de
therapie of de pomp.

Bij vragen of problemen is de externe duodopaverpleegkundige overdag
telefonisch bereikbaar. Er is daarnaast een 24 uurwachtdienst aan verbonden.
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Meer informatie
Voor vragen over deze duodopabehandeling kan u steeds terecht bij uw
behandelend neuroloog.
Voor dit ziekenhuis is dat dr. Michiel Marchau of dr. Matti De Clerck.
Ook de interne duodopaverpleegkundige van dit ziekenhuis de heer Stephan
Van Trimpont kunt u hierover aanspreken.
Indien u lid bent van de Vlaamse Parkinsonliga kunt u via hun website extra
informatie inwinnen in verband met de duodopabehandeling.

V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst
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