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CHEVAL-STUDIE 
AFGEROND 
Het CHEVAL-onderzoek was bedoeld om te kijken of lichte 
visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson beter vroeg 
kunnen worden behandeld met rivastigmine. Vooraf is 
berekend dat met 266 deelnemers en metingen gedurende 24 
maanden een antwoord op deze vraag te geven zou moeten 
zijn. Met subsidiegevers is afgesproken binnen 4 jaar de 
benodigde deelnemers te vinden. 

Doelstellingen niet gehaald
Ondanks de betrokkenheid van veel neurologen en 
verpleegkundigen met parkinsonexpertise is na 4 jaar het 
onderzoek voortijdig gestopt. Op dat moment hadden we 
ongeveer 1/3 van het aantal benodigde deelnemers. Het was 
niet realistisch meer om aan te nemen dat de doelen alsnog 
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Onderzoek in cijfers 

In de periode 2013-2018 
werden 292 kandidaten voor 
het onderzoek beoordeeld. 
Uiteindelijk hebben er 91 
personen deelgenomen aan 
het onderzoek: 45x werd 
geloot voor behandeling met 
placebo en 46x voor 
rivastigmine. 18 van de 45 en 
21 van de 46 personen 
hebben alle 5 metingen 
gedurende 24 maanden 
gehad. De overige personen 
zijn om verschillende redenen 
voortijdig gestopt.   

Bijwerkingen 

Er werden verschillende, maar 
geen nieuwe bijwerkingen van 
rivastigmine gemeld. De 
belangrijkste bijwerkingen 
waren klachten van het maag-
darmstelsel, vooral 
misselijkheid. Het aantal 
deelnemers stelde ons niet in 
staat om een duidelijk verschil 
te vinden tussen gebruik van 
rivastigmine en placebo. Het 
was opvallend dat ongeveer 
1/3 van de deelnemers die 
rivastigmine gebruikten 
relatief snel besloten om de 
studiemedicatie niet meer te 
nemen. Bijwerkingen werden 
genoemd maar dit was niet 
altijd de reden.  
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gehaald zouden worden. Verschillende redenen hebben hier 
aan bijgedragen: deelnemers hallucineerden minder vaak, 
voldeden niet aan andere onderzoekseisen, waren niet bereid 
medicijnen te slikken of vonden deelname aan het onderzoek 
te belastend. 

De onderzoeksresultaten
Uiteindelijk zijn er niet voldoende deelnemers geweest en 
voldoende veranderingen gemeten om een uitspraak te 
kunnen doen wat de invloed van rivastigmine is op de 
ontwikkeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van 
Parkinson over een langere periode. Hieronder de 
belangrijkste leerpunten op een rij. 

• wetenschappelijk onderzoek naar de werking van een 
medicijn bij langer bestaande ziekte van Parkinson is moeilijk 
omdat de belastbaarheid van de doelgroep beperkt is.  

•visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson nemen in 
ernst toe met de tijd, maar in onze onderzoeksgroep veel 
minder snel in vergelijking met eerdere onderzoeken

• wanneer je visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson 
behandelt met rivastigmine, heeft dit voor zover we kunnen 
zien, gedurende de eerste 6 maanden, geen effect. Ook het 
functioneren op gebied van bewegen, denken, gedrag, 
stemming of slaap wordt door gebruik van dit medicijn niet 
beter. 

• rivastigmine is een geneesmiddel voor patiënten met 
parkinsondementie. Zolang er van dementie geen sprake is 
lijkt er voor behandeling met rivastigmine geen plaats.
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Hoe nu verder? 

De CHEVAL-studie is weliswaar 
niet geslaagd, maar zeker niet 
voor niets geweest. Onze 
resultaten, maar ook de lessen 
die zijn geleerd over de 
uitvoering, zijn belangrijk voor 
andere behandelaren en 
onderzoekers. Een artikel met 
onze voornaamste bevindingen is 
aangeboden aan een invloedrijk 
wetenschappelijk tijdschrift. 

Tot die tijd blijft het belangrijk 
om hallucinaties te beschouwen 
als het alarmlicht van de auto; 
doorrijden is mogelijk maar er is 
wel reden voor de neuroloog om 
‘onder de motorkap’ te kijken en 
te zoeken naar een 
onderliggende oorzaak. 
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