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Impulscontrolestoornis door gebruik van
dopamineagonisten
Wim E.J. Weber en Peter C.G. Nijssen

In 2005 werd voor het eerst in Nederland pathologisch
gokken als bijwerking van de behandeling met de dopamineagonist pergolide gemeld.1 Sindsdien zijn er bij het
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl)
nog twee gevallen van pathologisch gokken en twee van
een stoornis in de impulscontrole bekendgemaakt. Deze
getallen suggereren dat het hier een incidentele bijwerking betreft, maar recent onderzoek toonde aan dat
ongeveer 5 van de patiënten die een dopamineagonist
gebruiken een stoornis in de impulscontrole krijgt.
De dopamineagonisten pergolide, pramipexol en ropinirol worden in Nederland veel voorgeschreven, voornamelijk aan patiënten met de ziekte van Parkinson, maar
sinds kort ook aan patiënten met het ‘restless legs’-syndroom. De bijsluiters van pergolide en pramipexol geven
tegenwoordig stoornissen in de impulscontrole als mogelijke bijwerking op, die van ropinirol nog niet.
IMPULSCONTROLESTOORNISSEN

De DSM-IV-TR deﬁ nieert ‘impulscontrolestoornissen’
(ICS’en) als ‘het onvermogen om een impuls, drang of verleiding te weerstaan, die schadelijk is voor de persoon zelf
of voor anderen’.2 Men onderscheidt hierin de intermitterende explosieve stoornis, kleptomanie, pyromanie,
pathologisch gokken, trichotillomanie, en de ICS ‘niet
nader omschreven’ (NOS). Tot deze laatste rekent men
compulsief seksueel gedrag, dwangmatig koopgedrag,
problematisch internetgebruik en dwangmatig huidplukken. ICS’en komen relatief vaak voor. Het laatste Neder-
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▼ UITLEG ▼
Impulscontrolestoornissen (ICS’en) worden gedefinieerd als ‘het
onvermogen om een impuls, drang of verleiding te weerstaan, die
schadelijk is voor de persoon zelf of voor anderen’. Men onderscheidt
hierin de intermitterende explosieve stoornis, kleptomanie, pyromanie, pathologisch gokken, trichotillomanie, en de ICS ‘niet nader
omschreven’ (ICS-NOS).

landse onderzoek van 2005 schat het aantal gokverslaafden
op 40.000 en de levensprevalentie in de bevolking op 1.3
Een verband tussen dopaminerge medicatie en ICS’en bij
patiënten met de ziekte van Parkinson was al gelegd met
de beschrijving van het zogenoemde dopaminedisregulatiesyndroom of hedonistisch homeostatisch disregulatiesyndroom.4 Deze parkinsonpatiënten vertonen ICS’en
bij excessief gebruik van dopaminerge medicatie, vooral
levodopa. Recentere studies toonden aan dat dopaminerge medicatie ook in gebruikelijke doseringen ICS’en
kunnen veroorzaken bij parkinsonpatiënten, met prevalenties tot 8.5-8
DE ROL VAN DOPAMINEAGONISTEN

Diverse observaties maken een causale rol van dopamineagonisten aannemelijk. Zo trad in één studie de gokverslaving op 1 maand na dosisverhoging; deze verdween
weer na dosisverlaging.5 In prospectief onderzoek vond
men een duidelijke relatie tussen de dosis van de dopamineagonist en het optreden van gokverslaving.6,8 Bovendien komen ICS’en voor bij patiënten die dopaminerge
medicatie nemen vanwege restless legs.9,10
Naast het gebruik van dopamineagonisten vinden de
meeste studies de volgende risicofactoren voor het ont-
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• Het is bekend dat dopamineagonisten incidenteel impulscontrolestoornissen veroorzaken.
• Deze bijwerking blijkt op te treden bij 5-8% van de patiënten met
de ziekte van Parkinson.
• Impulscontrolestoornissen kunnen ook optreden bij patiënten
met het ‘restless legs’-syndroom die dopamineagonisten
gebruiken.
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TABEL Factoren bij patiënten met de ziekte van Parkinson die een
verhoogd risico geven op het krijgen van een impulscontrolestoornis
(ICS)
jonge leeftijd
vroeg begin van de ziekte
hang naar nieuwe impulsen (‘novelty-seeking’)
alcoholisme in anamnese
ICS in de voorgeschiedenis

staan van ICS: jonge leeftijd, vroeg begin van de ziekte,
een hang naar nieuwe impulsen (‘novelty-seeking’), alcoholisme in eigen anamnese of familieanamnese en ICS in
de voorgeschiedenis (tabel 1). Het is niet altijd makkelijk
de diagnose ‘ICS’ te stellen. Het gaat hier om sociaal nietgeaccepteerd gedrag en patiënten melden dit niet vaak
spontaan aan hun arts.7 Het is daarom raadzaam ICS als
mogelijke bijwerking te noemen bij het begin van de
behandeling en er bij vervolgbezoeken expliciet naar te
vragen. Een ander probleem is dat de ICS’en niet altijd
direct optreden bij aanvang van de behandeling, maar
soms pas na jarenlang gebruik van dopamineagonisten.
BEHANDELING VAN ICS

Over de behandeling zijn geen gecontroleerde studies
bekend. De meeste auteurs adviseren de dosis van de
dopamineagonist zo ver te verlagen als de motorische
toestand toelaat. Overstappen op een andere dopamineagonist of monotherapie met levodopa wordt niet geadviseerd, omdat niet bewezen is dat een ICS wordt
veroorzaakt door selectieve stimulatie van één subtype
dopaminereceptoren. Als de motorische toestand van de

patiënt verlaging van de dosis niet toelaat, verdient verwijzing naar de psychiater de voorkeur. Ook bestaan er
zelfhulpgroepen, zoals de Anonieme Gokkers.
Waarschijnlijk zullen ICS’en ook in Nederland vaker
voorkomen dan tot nu toe is gemeld bij patiënten die
dopamineagonisten gebruiken. Gezien de grote psychosociale gevolgen is het belangrijk dat men bedacht is op
de bijwerkingen en dat men deze behandelt, bij voorkeur
door dosisverlaging.
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