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Rehabilitatie bij de ziekte van Huntington
Deze interessante publicatie toont de resultaten van een 
onderzoek dat is opgezet om de effecten van een intensief, 
veel omvattend revalidatie programma te onderzoeken bij 
mensen met de ziekte van Huntington. Zulke programma’s 
hebben eerder verbeteringen laten zien in kwaliteit van leven 
bij mensen met andere progressieve hersenaandoeningen. 
Tot op heden zijn studies naar de effecten van fysiotherapie 
bij patiënten met de ziekte van Huntington niet sterk genoeg 
geweest om goede aanbevelingen te kunnen doen. 

Kenmerken van de ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington wordt gekenmerkt door 
bewegings-, gedrags- (stemming) en cognitieve (denk) 
stoornissen. De meest voorkomende bewegingsstoornissen 
zijn onwillekeurige bewegingen (chorea = dansachtige 
bewegingen), een vertraging van de vrijwillige bewegingen 
(bradykinesie), een neiging tot een afwijkende verkrampte 
houding (dystonie) en stijfheid van de spieren (rigiditeit). 
De houding, het evenwicht en het lopen verslechteren 
naarmate de ziekte vordert. De spraak wordt geleidelijk aan 
onduidelijker. Meestal ontwikkelen zich er problemen met 
slikken waardoor het risico op verstikking en longontsteking 
toenemen en er vaak gewichtsverlies optreedt. Onder 
de gedrags- en cognitieve stoornissen vallen depressie, 
apathie, intellectuele achteruitgang en geheugenproblemen. 
Momenteel is er geen genezing voor de ziekte en kunnen 
medicijnen alleen de symptomen verminderen. Echter deze 

medicijnen geven vaak ook bijwerkingen. Zodoende zijn 
er ook behandelingen in ontwikkeling (die geen gebruik 
maken van medicijnen) om zowel de lichamelijke als 
psychologische symptomen van de ziekte te verminderen. 

Studie opzet
Het doel van deze studie was om bewijs te leveren voor 
de positieve effecten van fysiotherapie op de symptomen 
van de ziekte van Huntington . Het programma bestond 
uit een combinatie van fysiotherapie, ergotherapie 
en spraaktherapie, evenals ademhalings- en cognitie 
oefeningen. De behandeling was opgedeeld in drieweekse 
periodes met een intensief programma van 44 uur per week 
en kon 3 maal per jaar herhaald worden. De oefeningen 
werden zowel individueel als in groepen uitgevoerd. Veertig 
patiënten met de ziekte van Huntington in de vroege tot 
midden fase van de ziekte deden mee aan dit onderzoek.

Om de resultaten van de therapie te meten werden de 
volgende schalen gebruikt:
•· Barthel Index (activiteiten van het dagelijkse leven) 
•· De Tinetti schaal (evenwicht en loopvermogen)
•· De Physical Performance Test (PPT, taken met betrekking 

tot/over het functioneren) 
•· Een depressie schaal (Zung)  

Resultaten
De scores na behandeling waren beter dan die van voor 
de behandeling. Elke behandelingsperiode leidde tot 
verbeteringen van de motoriek en de activiteiten in het 
dagelijks leven. De gemiddelde verbetering was 4.7 voor 
de Tinetti schaal en 5.2 voor PPT scores. Tevens werden 
er verbeteringen in depressie scores gevonden. Over de 
periode van 2 jaar werd er geen achteruitgang gevonden 
in de motoriek; dit betekent dat patiënten gebleven waren 
op hun niveau van functioneren, zowel voor de cognitieve 
vermogens als voor de bewegingen. Het behouden van het 
niveau van functioneren zoals het was bij het begin van de 
studie is een goed teken aangezien de ziekte van Huntington 
een progressieve ziekte is die zorgt voor een achteruitgang 
in functioneren. Deze proefstudie laat dus zien dat een 
intensief revalidatieprogramma een positief effect kan 
hebben voor patiënten met de ziekte van Huntington.
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Huntington patiënten bezig met fysiotherapie in 
verzorgingstehuis “Nova Salus” (Italië).
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