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Apomorfine: 
van het keuzemoment 
tot het gebruik ervan
De eerste behandeling die mensen met de ziekte van parkinson krijgen 
aangeboden na de diagnose bestaat uit medicatie. Er bestaan nog geen 
medicijnen die de ziekte kunnen remmen of stoppen, maar voor het bestrij-
den van symptomen kunnen mensen veel baat hebben bij medicijnen. Maar 
wat als medicijnen in de loop der tijd minder goed werken, omdat de klach-
ten van de parkinson verergeren? In eerste instantie zal de neuroloog een 
hogere dosering voorschrijven, maar als dit ook onvoldoende effect heeft 
dan is een geavanceerde behandeling een optie. 

‘Geavanceerde behandelingen’ is een ver-

zamelterm voor Deep Brain Stimulation 

(DBS), een apomorfinepomp of een 

Duodopapomp. Het betreft drie behande-

lingen waarvoor ofwel een operatie nodig 

is, en waarbij gebruik gemaakt wordt van 

een pomp of stimulator die wordt gedragen. 

De keuze voor een geavanceerde therapie 
neemt u niet over een nacht ijs. Het is 
immers niet niks om een operatie aan de 
hersenen te ondergaan, of om door het 
leven te gaan met een pomp. We zijn 
benieuwd naar wat er komt kijken bij het 

zeld door haar zoon. “Twee horen meer 
dan een!” Op een zeker moment was het 
moment daar dat de reguliere medicijnen 
niet meer voldoende werkten. De neuro-
loog legde haar de keuze voor uit verschil-
lende geavanceerde behandelingen, 
waaronder apomorfine. Mevrouw Stomps 
zag af van de Duodopapomp, omdat deze 
rechtstreeks in de dunne darm wordt 
geplaatst. “Ik ben nogal een bangerd,  
dus een operatie zag ik niet zitten. Maar 
dit is niet nodig in geval van een apomor-
finepomp, dus besloot ik hiermee te 
beginnen. Als het op termijn niet zou 
werken, zou ik altijd nog voor een 
Duodopapomp kunnen gaan.” 
Na een screening om te kijken hoe 
mevrouw Stomps zou reageren op de apo-
morfine, bleek zij in aanmerking te komen 
voor deze behandeling. Het is in één dag 
duidelijk of iemand hier baat bij heeft of 
niet. Ook de dosering kan hiermee direct 
worden bepaald. “Deze screeningsdag 
was heel apart. Je ligt op de behandel-
bank in zo’n ongezellig klein kamertje, 
maar de dame die de screening deed was 
erg leuk. Zij heeft me echt de dag doorge-
holpen.” Het bleek voor mevrouw Stomps 
een belangrijke eerste ervaring met deze 
nieuwe behandeling. “Ik was verbaast,  
ik kon niet meer lopen en toen zij mij een 
injectie gaf met 2 milligram apomorfine 
liep ik de hele gang door!” 

De eerste in Zutphen
In het voorjaar van 2019 begon mevrouw 
Stomps met de therapie. “In het begin 
had ik de pech dat de naalden krom 
sloegen en ik hierdoor onvoldoende  
medicatie binnenkreeg.” Agnes de Groot 
legt uit: “Er worden nu andere naalden Mevrouw Stomps

traject dan mensen doorlopen voordat zij 
besluiten om tot zo’n keuze over te gaan. 
En of hun beleving van de geavanceerde 
therapie aansluit bij wat zij vooraf ver-
wachten. 
Ik spreek met mevrouw Stomps in die 
sinds een jaar een apomorfinepomp 
gebruikt. “En dit zijn de dames die mij 
helpen”, aldus mevrouw Stomps, terwijl 
zij zich richt tot de verpleegkundigen die 
zijn aangeschoven voor het interview.  
“En dat is Agnes, die hoort bij de pomp. 
Het is belangrijk om apomorfine van 
meerdere kanten te bekijken, zij bekijken 
het weer heel anders dan ik. Ik heb daar-
naast ook de informatie over deze behan-
deling aan mijn huisarts gegeven die de 
apomorfinepomp nog niet kende.” 

Mevrouw Stomps kreeg in 2004 de 
diagnose parkinson. De eerste vijf jaar na 
de diagnose gebruikte zij geen medicij-
nen, hier begon zij mee in 2009. “Ik ben 
hier nogal eigenwijs in…” Het was de 
neuroloog in het Radboudumc die haar 
tijdig attendeerde op de verschillende 
geavanceerde therapieën. “Hij wilde dat 
ik hier op tijd over nadacht.” 

Liever geen operatie
Mevrouw Stomps leeft alleen. Naar de 
consulten bij de neuroloog wordt zij verge-
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wat is een apomorfinepomp?
In een later stadium van parkinson raken 

steeds meer zenuwcellen beschadigd. 

Hierdoor kan dopamine minder goed wor-

den opgeslagen als reserve voor een later 

tijdstip. Er is minder buffermogelijkheid 

van de dopamine. De werking van de medi-

cijnen die wordt ingenomen blijft wel  

gelijk, maar het opnemen en afgeven van 

dopamine door hersencellen verandert. 

Daardoor zijn er sneller schommelingen 

tussen OFF-klachten en overbeweeglijk-

heid. Apomorfine bootst de werking van 

dopamine na. Dit wordt een dopamine 

agonist genoemd. De apomorfinepomp 

geeft continu apomorfine af. Dit zorgt voor 

een stabielere hoeveelheid dopamine in 

de hersenen. Daardoor zullen de ON- en 

OFF-schommelingen verminderen. 

Apomorfine biedt geen vervanging voor de 

behandeling met tabletten, maar de pomp 

heeft mogelijk wel effect op het aantal  

tabletten dat nodig is. 

gebruikt, waardoor dit niet meer gebeurt.” 
Stomps: “Gelukkig maar, want het is heel 
vervelend als je meerdere malen op een 
dag iemand moet bellen om opnieuw te 
spuiten.” Voor het spuiten is zij afhanke-
lijk van de verpleegkundigen. In het begin 
deed zij het in de ochtend zelf, maar door 
een longontsteking werd het schema 
dusdanig in de war gebracht dat de  
verpleegkundigen het nu weer helemaal 
hebben overgenomen. 
Voor de verpleegkundigen is mevrouw 
Stomps de eerste cliënt met een apomor-
finepomp. “Het was voor ons een nieuw 
systeem dat niemand van ons kende.  
We moesten hier dus wel op ingewerkt 
worden”, aldus Fadoua. “We hadden echt 
een grote pomp verwacht met allemaal 
ingewikkelde ‘tools’, maar toen we het 
zagen wisten we al snel dat het wel goed 
zou komen. Het is maar een klein 
pompje.” Mevrouw Stomps laat haar 
pompje zien. Het is niet groot, maar het is 
wel iets dat zij altijd moet meedragen. Dit 
heeft wel de nodige impact op het leven. 
“Mijn hond wil niet meer bij mij op schoot 
liggen. Maar aan het dragen van de pomp 
raakte ik heel snel gewend.”

De Groot: “Op het moment dat iets goed 
helpt, irriteert het ook minder.” Het 
dragen van de pomp vraagt hier en daar 
een aanpassing in de dagelijkse routine. 
“Ik mag er niet mee onder de douche, 
dus douchen doe ik nu ’s avonds laat na 
het afkoppelen van de pomp of ’s morgens 
vroeg voordat de verpleegkundigen 
komen”, aldus de praktisch ingestelde 
mevrouw Stomps. “Het beste is ’s avonds, 
want in de ochtend kan ik nog geen voet 
verzetten als ik mijn medicijnen nog niet 
heb gehad.” 
In Nederland zijn maar een paar honderd 
mensen die een apomorfinepomp gebrui-
ken. “Deze mensen ondersteunen wij met 
instructies”, aldus De Groot. “En we zijn 
24 uur per dag bereikbaar om hulp te 
bieden wanneer het nodig is. Dat vinden 
we belangrijk, per regio zijn er verpleeg-
kundigen en apothekersassistenten die 
diensten draaien, dus bellen kan altijd.” 
Het is een goed geoliede machine in 
Zutphen. “Een goede samenwerking is 
heel belangrijk”, benadrukt De Groot. 
“Niemand kan dit alleen. Als wij merken 
dat er hulp nodig is, dan zullen we dit 
altijd bieden. Ook de parkinsonverpleeg-
kundige speelt hierin een belangrijke rol.” 
Al met al ervaart mevrouw Stomps dat zij 
met het gebruik van de apomorfinepomp 
een stuk stabieler is geworden. Vooraf 
had zij misschien iets hogere verwachtin-
gen. “Maar die heb ik nu, na een half jaar, 

Agnes de Groot is verpleegkundige bij Apotheek-
zorg, welke de pomp en medicatie thuis bezorgt 
en de zorg ondersteunt. Anoeshka de Jong, 
Sandra Zoutendijk en Fadoua Kaddouri (niet op 
de foto), verpleegkundigen van Sensire thuiszorg, 
dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en be-
handeling met de apomorfinepomp van mevrouw 
Stomps. Zij zijn haar steun en toeverlaat.

'Een goede samenwerking is heel belangrijk'

wat bijgesteld en nu is het leven met de 
pomp beter te handelen. Ik ben blij dat ik 
de keuze heb gemaakt. Ik leef nu en daar 
geniet ik van.” De Groot geeft aan dat 
Apotheekzorg ook altijd aan verwachtings-
management doet bij nieuwe gebruikers. 
“Het is geen wondermiddel, ook met een 
pomp zijn er wel minder goede dagen.”
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