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Paratonie:
Wat is 
het?

Laten we het 
paratonie noemen!

Geschiedenis: 1986...

Hypertonie 
dementie

Gegenhalten
Motorisch 

negativisme
Onvrijwillige 

rigiditeit



Therapie 
in 1986

Doorbewegen!

Doelstelling

Verminderen van 
hypertonie zodat 

bewegen mogelijk is

Contractuurvorming
tegengaan



Conclusie 
in 1986

Van de zogenaamde paratonie is 
aetiologie, pathofysiologie en 

therapie onbekend!

Met verschillende methodes heeft 
de fysiotherapeut getracht de 

doelstellingen te bereiken. Geen 
enkele methode was succesvol



Therapie 
in 1989

Doorbewegen!

• Perifeer beginnen

• Weinig kracht 
gebruiken

Hulpmiddelen 

Zorg voor 
goede lig- en 

zithouding



Waar 
staan we 

nu?

1. Wat is paratonie?

2. Bij wie is paratonie mogelijk?

3. Wat zie je bij de cliënt?

4. Wat betekent het voor de cliënt?

5. Hoe stel je paratonie vast?

6. Therapeutische mogelijkheden

7. Multidisciplinaire samenwerking bij PDL

1989 - 2020



1. 
Wat is paratonie?

Officiële definitie:

Vorm van hypertonie 
met een onvrijwillige 
variabele weerstand 

tegen passief bewegen.

Met progressie van de 
dementie kan de 

paratonie toenemen

De mate van weerstand 
is afhankelijk van de 

snelheid van bewegen

De mate van weerstand 
is afhankelijk van de 

kracht die wordt 
gebruikt. 

En de weerstand kan in 
elke bewegingsrichting 

voelbaar zijn en er is 
geen knipmesfenomeen.



2. Bij wie is paratonie mogelijk?



3. 
Wat zie je bij de cliënt?

Wat zie je 
bij de 

armen?

Wat zie je 
bij de 

benen?

Wat zie je 
bij de 
romp?

Wat zie je 
bij het 

hoofd en 
bij de hals?



Welke effecten zie je in de volgende
fragmenten

In 2004 

In 2005

In 2006

De effecten van dementie op de 
motoriek



Effecten op de motoriek



Effecten op de motoriek



Effecten op de motoriek



Effecten
op de 

motoriek

Al in vroege fase
toenemende
onhandigheid

Vertraging van de 
motoriek

Apatisch of 
motorische onrust

Lopen op 
voorvoeten met 

weinig armzwaai en
rompbeweging

Lopen niet meer
mogelijk

Bed/ rolstoel
patient met forse

paratonie



Last in 
-

First out

Neurale circuits die zich later 
in de groei ontwikkelen zijn
kwetsbaarder dan circuits 

die vroeg in de ontwikkeling
al klaar zijn

Meer stoornissen naarmate
de ziekte zich verder

ontwikkelt



4. 
Wat betekent dit voor de cliënt?



5. 
Hoe stel je paratonie vast?

• Paratonia 
assessment 
instrument

PAI

1.Onvrijwillige variabele weerstand.

• Snelheid ↑ = weerstand ↑

• Weerstand kan in elke richting 
gevoeld worden. 

• Géén knipmesfenomeen. 

• Weerstand in 2 bewegingsrichtingen 
in 1 ledemaat of in 2 verschillende 
ledematen.

Positief als:



5. 
Hoe gaat dit in zijn werk?

https://stichtingpdl.nl/downloads/#3-documenten-p2

Parationia enlightened, Hans Hobbelen, dec. 2010



Hoe ga je met paratonie om? 

Hoe ga je met paratonie om?

• Paratonie komt al voor bij 
40 – 60% van mensen met 
een MCD

• Hoger risico bij diabetes

• Hoger risico bij vasculair 
vaatlijden

Therapie was alleen gericht op:

De enige therapie was: ‘Doorbewegen/PMT



Onderzoek effecten PMT:

• Klinische trial toonde
volgende aan:

• Lijkt gunstig effect te
hebben direct na
behandeling.

• Lange termijn effecten
onduidelijk.



Vervolgonderzoek effecten PMT:

• Wel of niet doorbewegen?

• Verbetering verzorging?

• Minder pijn?



Blijvend effect kan alleen worden 
bewerkstelligd, wanneer de patiënt de 
verkregen mobiliteit actief kan gebruiken, en 
blijft gebruiken.

Parationia enlightened, Hans Hobbelen, dec. 2010

Tot wanneer 
is dat 

mogelijk?

Conclusies onderzoek



Oudere weefsels zijn gevoeliger zijn voor 
beschadiging op het niveau van de 
sarcomeren.

Conclusies onderzoek



Parationia enlightened, Hans Hobbelen, dec. 2010

Spiertonus

PMT: geen gunstig effect op:



Paratonie: wat is het?Oproep:

Stop passief doorbewegen/PMT!



Wat leer je 
vanuit de PDL 

zorg?

Paramedische
vaardigheiden
in de directe

zorguitvoering
Haptonomische handzettingen

Presentie Prudentie Transparantie

Facilitatietechnieken

Schommelen Draaien Vibreren

Key points

Handen/armen Benen Hoofd



Zorg vanuit de PDL factoren
Acceptatie van 

passiviteit

Zelfzorgtekorten die 
niet meer omgezet
kunnen worden in 
zelfzorgvermogens
moeten worden
geaccepteerd

Samenwerken

Zowel
interdisciplinair, als
met de client en 
diens familie/ 
mantelzorgers.

Zorg- en 
behandeldoelen
integreren

Methodisch
werken

Met de juiste attitude

Comfort van zorg

Geen vrijblijvendheid

Eén op één relatie



Valide en
betrouwbare

hulp.

Effect-meting 
van ingezette
interventies

• PDL scorelijst

• Care Dependency scale

Welke keuzes
maak je?

• PAI: paratonie, rigiditeit of spasme?
Wel of geen
paratonie?

• Mate van spierspanning

• Pijn

• Kwaliteit van leven

• Agitatie

Effectmeting

• Ga aan de hand van je casus na: 

• PDL-score

• Uitkomst PAI (en waarom)

• Hoe ga je de interventies meten?

Welke kies
jij?



Multidisciplinaire samenwerking

Behandelaar

Behandeldiagnose

Meten en volgen

Maatwerk

Handelingsschema’s

Coach

Aansluiten bij
zorgvraag client, 
familie, zorgteam

Accepteren van 
passiviteit

Hoe krijg je het team 
op één lijn

Deskundige: 

Hoe help je de client 
en diens familie/ 
mantelzorger bij het 
accepteren van 
passiviteit?

Vertel over de fysieke
gevolgen van 
dementie.



Goede lig enGoede lig- en zitondersteuning



Functionele kleding

©mobicare®  



PDL-methode wassen en kleden

• Scholing verzorgenden
• Standaard- en 

individuele 
handelingsschema’s

• Implementatie van   
key-points 
facilitatietechnieken en 
haptonomisch contact

• Vastleggen in ECD

“We moeten passiviteit liefdevol ondersteunen en
ons meer zorgen gaan maken om comfort van zorg.”



• Paratonie is reeds in een vroeg 
stadium vast te stellen.

• Ondersteuning van groep DM 
en chronisch vaatlijden: bijv. 
t.a.v. voedsel en medicatie.

• Deze groep cardiovasculaire 
fitness aanbieden. 

• Paratonie in de latere fases: 
zorg volgens PDL!

Uitdaging:



Meer weten?



Contact

pdl@liberein.nl

info@mobicare-pdl.nl

www.mobicare-pdl.nl

info@stichtingpdl.nl

www.stichtingpdl.nl




