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Essentiële tremor
W van der Lip, JAH Eekhof, A Knuistingh Neven

Kleine kwalen

Inleiding
Essentiële tremor is de meest voorkomende bewegingsstoornis. 

Het betreft meestal (95%) een tremor van de handen.1 Minder 

vaak doen het hoofd, de stem of de benen ook mee. De klach-

ten nemen in de meeste gevallen bij het ouder worden toe. De 

prevalentie in de bevolking wordt geschat op 5-60 per 1000 per-

sonen.2 Op oudere leeftijd en bij personen van het Kaukasische 

ras komt essentiële tremor vaker voor.3 In 22-62% van de gevallen 

gaat het om een familiaire aandoening.1 Inname van alcohol geeft 

symptoomverlichting bij 50-70% van de patiënten.5 Veel patiënten 

met milde klachten zoeken voor de tremor geen medische hulp of 

ondervinden er weinig hinder van.1,4

Achtergrond
Definitie

De essentiële tremor wordt gekarakteriseerd door een specifiek 

patroon van zichtbare tremoren die het meest uitgesproken zijn 

in de handen en onderarmen. Soms is er alleen een tremor van 

de nek die leidt tot hoofdschudden zonder dat daar een andere 

aanwijsbare oorzaak voor is. De tremor treedt op bij beweging en 

neemt af in rust.

Etiologie

Bij de etiologie van de essentiële tremor is de genetische factor 

erg belangrijk. De aandoening heeft een autosomaal dominant 

overervingspatroon. Ongeveer 40% van de patiënten heeft een 

positieve familieanamnese. Ook komt essentiële tremor vaker 

voor na contact met lood of bepaalde alkaloïden.3 Het pathofysio-

logische mechanisme is niet bekend. Er is ook nog geen zeker-

heid waar de aandoening binnen het centrale zenuwstelsel moet 

worden gelokaliseerd.3

Om de diagnose te kunnen stellen, moeten andere oorzaken van 

tremoren worden uitgesloten. Een plotselinge verandering in 

ernst, een primaire orthostatische tremor, een geïsoleerde stem-

tremor en geïsoleerde positie- of taakspecifieke tremoren wijzen 

op een andere diagnose. Ook geïsoleerd voorkomende tong-, kin-, 

of beentremoren pleiten tegen de diagnose essentiële tremor.4

Voor de differentiële diagnose moet gedacht worden aan een bij-

werking van medicatie (bijvoorbeeld lithium, levothyroxine, bron-

chusverwijders of SSRI’s), alcoholonttrekking, hyperthyreoïdie en 

andere vormen van houdingstremoren. Andere neurologische 

bewegingsstoornissen die in aanmerking zouden kunnen komen, 

zijn de ziekte van Parkinson en andere zeldzame aandoeningen 

zoals idiopathische dystonie.2 Wanneer er naast de tremor ook 

cerebellaire symptomen bestaan, wijst dit op een cerebellaire 

aandoening.

Diagnostiek
De diagnose wordt gesteld door de anamnese af te nemen en 

door met lichamelijk onderzoek andere neurologische aandoe-

ningen uit te sluiten.2,4 Het is een symptoomdiagnose en er zijn 

geen serologische, radiologische of pathologisch-anatomische 

onderzoeken, om de aandoening aan te tonen.2

Veel gebruikte behandelingen
De geneesmiddelen die in de huisartsenpraktijk worden voorge-

schreven zijn benzodiazepinen en bètablokkers, zoals proprano-

lol en clonidine. In de tweede lijn worden naast anti-epileptica 

(primidon, barbituraten) en calciumantagonisten in sommige 

gevallen ook injecties met botulinetoxine gegeven. In de litera-

tuur wordt voor ernstige gevallen ook chirurgische behandeling 

(thalamusstimulatie) beschreven.2

Methode
In maart 2005 zochten we in het Cochrane Controlled Trial Regis-

ter en in MEDLINE naar systematische reviews en RCT’s. Het 

trefwoord was “essential tremor” (MESH-term) in combinatie met 

treatment.

We vonden één systematische review in Clinical Evidence over 

essentiële tremor.4

Klinische vragen
Wat is het effect van verschillende medicamenteuze behandelingen bij de 

essentiële tremor?

Propanolol

Gunstig effect. De review geeft onder meer de uitkomsten weer van 

11 kleine RCT’s (met 10-24 mensen) waarin onder meer propra-

nolol (60-240 mg per dag) met placebo werd vergeleken.4 In alle 

onderzoeken werd gevonden dat propranolol significante vermin-

dering (p<0,05) van de tremor gaf ten opzichte van placebo (mate 

van trillen gemeten met een accelerometer, beoordeling klachten 

door patiënt). De absolute risicoreductie (ARR) in de onderzoe-

ken varieerde van 32-80% met een number needed to treat (NNT) van 

1 tot 3 patiënten.

Nadelig effect. Eén onderzoek maakte melding van vermoeidheid en 

bradycardie; dit kwam voor bij 1 van de 10 patiënten in dit onder-
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zoek.6 Depressie, diarree, kortademigheid, sedatie, wazig zien en 

seksuele problemen kwamen bij minder dan 5% van de patiënten 

voor die propranolol gebruikten.

Andere bètablokkers

Gunstig effect. In de review kwamen ook 6 kleine RCT’s (9-24 men-

sen) aan de orde waarin verschillende bètablokkers (atenolol, 

metoprolol, nadolol, pindolol, sotalol, arotinolol) gedurende een 

korte periode (5-28 dagen) met placebo werden vergeleken.4 In 

een cross-overonderzoek (9 personen) werd zwak bewijs gevon-

den dat atenolol en sotalol vermindering gaven van symptoom-

score ten opzichte van placebo (score atenolol 8,1 sotalol 6,8 

versus 10,7 voor placebo; voor beide gold: p<0,05). In 3 andere 

onderzoeken werd geen bewijs gevonden dat metoprolol, pindo-

lol of nadolol effectiever was dan placebo. Er werden geen RCT’s 

gevonden over de langetermijneffecten.4 Een kleine RCT meldde 

dat inname van pindolol de tremoramplitude verslechterde ver-

geleken met placebo.

Nadelig effect. In twee onderzoeken besproken in de systematische 

review kwamen bij metoprolol, atenolol en placebo in gelijke 

mate bijwerkingen voor, zoals kortademigheid, misselijkheid, 

duizeligheid en vermoeidheid. De onderzoeken waarin propra-

nolol met andere bètablokkers werd vergeleken, rapporteerden 

dat bijwerkingen (maag-darmklachten, bradycardie, hoofdpijn, 

slaapstoornissen, duizeligheid en huiduitslag) in dezelfde mate 

voorkwamen.4

Anti-epileptica

Gunstig effect. Drie kleine cross-over-RCT’s over anti-epileptica (8-

22 patiënten) gaven beperkt bewijs dat primidon de tremor ver-

minderde en de functie verbeterde in 4-5 weken vergeleken met 

placebo.4 Er werd één onderzoek gevonden waarbij een hoge dosis 

met een lage dosis (750 versus 250 mg per dag) primidon werd 

vergeleken. Er trad een statistisch significante verbetering op van 

de tremor (Fahn’s tremor rating scale, maximale score 144) bij de lage 

dosis (score 19) en bij de hoge dosis (score 26,3) ten opzichte van 

de score bij baseline (score 55, beide doses p<0,0001). Bij de lage 

dosis werden minder bijwerkingen gerapporteerd.7

Een kleine RCT (12 mensen) meldde dat fenobarbital de tremor 

verbeterde na 5 weken vergeleken met placebo. Eén patiënt viel 

uit; bij de 11 anderen werd een klinisch relevante vermindering 

(>15%) gevonden van de tremor ten opzichte van 6 van de 11 

patiënten die een placebo kregen (ARR 45% (95%-BI 15-75); NNT 

3 (95%-BI 2-7)). De meting vond plaats met een accelerometer. 

Twee andere RCT’s (17 en 16 patiënten) vonden echter geen signi-

ficant verschil tussen fenobarbital en placebo na 4-5 weken.

In een cross-overonderzoek onder 24 patiënten gedurende 2 x 2 

weken (en een wash-outperiode van 2 weken tussen de behande-

lingen) was topiramaat (gemiddeld 333 mg/dag) effectiever dan 

placebo op een tremorscore na 6 weken die door een observator 

was afgenomen. De tremor werd op een samengestelde schaal 

gescoord waarin waren verwerkt: de ernst en locatie van de tre-

mor, de invloed van de tremor op het uitvoeren van taken en de 

beperking als gevolg van de tremor op een ernstschaal van 1 tot 

12. Bij topiramaat was er een daling op de schaal van 0,88 tegen 

0,15 bij placebo (p=0,015).8

Uit kleine RCT’s met gabapentine bleek geen bewijs voor de effec-

tiviteit bij essentiële tremor.4

Nadelig effect. In de onderzoeken met primidon was er veel uitval (23% 

en 33%) vanwege bijwerkingen, zoals een toxische reactie, vermoeid-

heid, depressie, misselijkheid, duizeligheid, ataxie en verwardheid.

In het onderzoek met topiramaat stopte een kwart van de deel-

nemers vanwege bijwerkingen (eetlustvermindering, afvallen en 

paresthesieën).8 Gabapentine geeft vermoeidheid, sufheid, mis-

selijkheid, duizeligheid en libidovermindering als bijwerking.4

Clonidine

Gunstig effect. In een cross-overonderzoek onder 10 patiënten werd 

van clonidine (doseringen tot 0,6 mg/dag) geen verschil in effec-

tiviteit gevonden ten opzichte van placebo. In dit onderzoek wer-

den tremoramplitude en frequentie gemeten met een accelero-

meter. In een equivalentieonderzoek onder 186 patiënten waarin 

clonidine werd vergeleken met propranolol werd geen significant 

verschil gevonden tussen beide behandelingen.9,10

Nadelig effect. In het laatstgenoemde onderzoek stopten 7 mensen 

met propranolol – vooral vanwege gebrek aan effect – en 22 met 

clonidine. De bijwerkingen van clonidine: droge mond, slaperig-

heid en duizeligheid traden alle statisch significant vaker op dan 

bij propranolol (p<0,05).10

Botulinetoxine

Gunstig effect. Uit twee RCT’s kwam een verbetering van de hand-

tremor naar voren. In het eerste onderzoek kregen 25 patiënten 4 

injecties met 50 U in de onderarmspieren, zonodig herhaald na 

een maand met 100 U. De tremor verbeterde in de botulinegroep 

in 75% ten opzichte van 25% in de controlegroep (ARR 0,48; 95%-

BI 0,30-0,66; NNT 2).11 In het tweede onderzoek onder 133 mensen 

met handtremor werden concentraties botuline (50 U of 100 U) 

vergeleken met placebo.12 Beide concentraties waren significant 

effectiever (p=0,004 respectievelijk p=0,0003) in het verminderen 

van de tremor dan placebo. In beide onderzoeken waren het ver-

richten van taken met de hand en handfunctionaliteit echter niet 

consistent verbeterd gezien. Er zijn geen gegevens over de effec-

tiviteit van botulinetoxine op langere termijn.

Nadelig effect. De belangrijkste bijwerking is dosisafhankelijke, 

voorbijgaande zwakte van de hand.

Overige middelen

In 3 kleine onderzoeken kon van benzodiazepinen (alprazolam: 

22 en 24 patiënten, clonazepam: 15 patiënten) geen overtuigend 

effect worden aangetoond.4

Een kleine RCT onder 25 patiënten kon van acetazolamide, een 

koolzuuranhydraseremmer gebruikt bij glaucoom, geen effect ten 

opzichte van placebo aantonen.13 Hetzelfde geldt voor een kleine 

RCT waarbij 15 patiënten isoniazide, een tuberculosemiddel kre-

gen.14 In drie kleine RCT’s van matige kwaliteit waren nicardipine 
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(11 en 14 patiënten) en nimodipine (15 patiënten) niet effectiever 

dan placebo.4 Nifedipine zou de tremor zelfs verergeren.15

Een kleine RCT (17 patiënten) vond zwak bewijs dat flunarazine 

(10 mg/dag) de symptomen van essentiële tremor kan verminde-

ren na 1 maand behandelen in vergelijking tot placebo.4

In een ander onderzoek (n=17) werd geen additioneel effect van 

mirtazapine ten opzichte van placebo naast andere antitremor-

medicatie (propranolol en primidon) gevonden.16

Conclusie
Essentiële tremor komt veel voor en de klachten nemen toe met 

de leeftijd. Na inname van alcohol verminderen de klachten bij 

meer dan de helft van de patiënten. Wanneer medicamenteuze 

behandeling wordt overwogen, is propranolol (60-240 mg) het 

aangewezen middel vanwege de aangetoonde effectiviteit. Bij 

ernstige klachten kan de huisarts de patiënt verwijzen voor injec-

ties met botulinetoxine. De effectiviteit op korte termijn hiervan 

is aangetoond, de effectiviteit op lange termijn nog niet.

De bijdragen in de serie Kleine kwalen worden gepubliceerd in 

het gelijknamige boek onder redactie van J.A.H. Eekhof, A. Knuis-

tingh Neven en Th.J.M. Verheij. Maarssen: Elsevier gezondheids-

zorg (nu 4e editie 2001: ISBN 90-352-2412-4). Publicatie in H&W 

gebeurt met toestemming van de uitgever.
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Intermezzo

Trillen en beven

Abuis
In H&W nummer 7 staat dat tinidazol de voorkeur geniet als 

behandeling bij giardiasis (H&W 2005;48:368-9). Tinidazol is ech-

ter in mei door de fabrikant om economische reden uit de handel 

genomen. Voor de behandeling van giardiasis komt, ook gelet op 

de prijs, metronidazol (2 gram in één dosis, gedurende 2-3 dagen) 

als eerste in aanmerking.

Just Eekhof

Het zit hem in de wijze waarop hij tien minuten voor tijd komt 

kijken of ik er wel ben. In het trillen en beven van zijn handen. De 

onrustige blik. De gejaagde ademhaling. Het niet stil kunnen zit-

ten. Het kost me moeite rustig te blijven als hij in de spreekkamer 

zit. Angst is aanstekelijk.

Hij vertelt er al dertig jaar last van te hebben. Het begon toen 

hij als kind vanuit een klein dorpje naar de grote stad verhuisde. 

Het was niet veilig op straat. Hij werd gepest en geslagen door 

kwajongens. Dat ging voorbij, maar de angst is altijd bij hem 

gebleven.

Eerst was het nog te doen. Het kwaad kon hij afwenden door drie 

keer met zijn ogen te knipperen. Als alles in huis op zijn plaats 

lag, zou hem niets overkomen. Maar toen hij trouwde, richtte zijn 

angst zich op haar en werd het snel erger. Stel je voor dat zijn 

vrouw iets overkwam! Als hij de stekkers niet in de juiste volgorde 

in het stopcontact zou steken, zou ze die dag zeker in handen val-

len van misdadigers. Dus controleerde hij het, telkens opnieuw. 

Ze kregen een zoon. En toen die opgroeide kreeg hij een foute 

vriend. Dit was het begin van het einde. Zijn eigen jongen zou nu 

vast en zeker crimineel worden! Alleen hij kon dat voorkomen, 

met een eindeloze reeks rituelen.

Nu zit hij hier, handenwringend en wel. Zijn vrouw kan er niet 

meer tegen en dreigt hem te verlaten. Zijn zoon is het helemaal 

zat en zoekt een eigen woning. Zijn baan is hij al kwijt. Ooit was 

hij het slachtoffer van pesten; de rest van zijn leven is hij bevan-

gen door angst.

Remke van Staveren


