
   

Selectieprocedure paramedici 2020 
 
Hieronder is de procedure uitgeschreven voor de selectie van 2020. De selectie is geopend van 16 
december 2019 tot en met 14 februari 2020 om 17.00. Zorgverleners* kunnen zich vanaf dat 
moment inschrijven op de interesselijst voor de scholing van 2021.  
 
*Alleen zorgverleners met een BIG-registratie komen in aanmerking om deel te nemen aan 
ParkinsonNet. 
 

Scholingsplaatsen  
Er zijn een beperkt aantal scholingsplaatsen. Het aantal scholingsplaatsen voor 2020 staan in de 
onderstaande tabel.  

Discipline Aantal scholingsplaatsen 

Fysio- en oefentherapeuten 140 

Diëtisten 30 

Ergotherapeuten 50 

Logopedisten 20 

 

Verdeling scholingsplaatsen 
Er melden zich elk jaar meer zorgverleners aan dan dat we kunnen scholen. We maken daarom op 
basis van de volgende punten de keuze wie er geschoold kan worden. 
Als eerste kijken we naar de aspirant zorgverleners die zich hebben aangemeld om een collega 
zorgverlener (van dezelfde discipline) op te volgen. Deze zorgverleners krijgen een plek in de scholing 
indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- De aspirant zorgverlener zorgt voor continuering van zorg van ten minste vijf mensen met 
parkinson. Hiervoor dienen vijf patiënten een intentieverklaring te tekenen 

- De aspirant zorgverlener volgt een ParkinsonNet zorgverlener op die  
o zijn/haar werkzaamheden bij de organisatie of bij ParkinsonNet, voor 1 januari 2021 

beëindigt óf 
o zijn/haar werkzaamheden voor de organisatie of ParkinsonNet al heeft beëindigd in 

2019.  
- De ParkinsonNetzorgverlener dient een formulier te tekenen waarin hij/zij akkoord gaat met 

de opvolging van de aspirant zorgverlener 
- De aspirant zorgverlener dient ten minste vijf punten te behalen bij de beoordeling van de 

kwaliteitsvoorwaarden1 
 
Voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten kijken we als tweede naar ondersteuning. Voor de 
andere disciplines geldt deze uitzondering niet. Indien een fysio-/oefentherapeut een ParkinsonNet 
zorgverlener wil ondersteunen dan kan hij/zij geschoold worden als wordt voldaan aan de 
onderstaande voorwaarden: 

- Er is pas één ParkinsonNet fysiotherapeut/oefentherapeut aangesloten bij de organisatie2;  
- De ParkinsonNet fysiotherapeut/oefentherapeut die ondersteund wil worden, dient meer 

dan 35 parkinsonpatiënten te behandelen per jaar; 
- De aspirant fysiotherapeut/oefentherapeut dient ten minste 5 punten te behalen bij de 

beoordeling van de kwaliteitsvoorwaarden. 
 

                                                           
1 De voorwaarden worden onder het kopje ‘kwaliteitsvoorwaarden’ verder toegelicht. 
2 Dit geldt ook voor organisaties die over meerdere behandellocaties beschikken. 



   
De overgebleven plekken verdelen we op basis van de patiënt/zorgverlener verhouding per 
ParkinsonNet regio. Voor alle regio’s wordt per discipline een patiënt/zorgverlener verhouding 
berekent op basis van het aantal patiënten en het aantal zorgverleners binnen de regio. Om het 
aantal parkinsonpatiënten per regio te bepalen gebruiken we de Vektis gegeven van het afgelopen 
jaar. Om het aantal zorgverleners per regio (en per discipline) te bepalen gebruiken we onze 
deelnemersadministratie.  
 
Vervolgens wordt er per regio bekeken welke aspirant zorgverleners in aanmerking komen om 
geschoold te worden. Zij hebben in het aanmeldformulier allerlei vragen over 
ervaring/scholing/samenwerking en motivatie moeten beantwoorden. Per vraag kan een aspirant 
zorgverlener een X-aantal punten behalen. De aspirant zorgverlener worden gerangschikt op basis 
van het totaal aantal behaalde punten. De zorgverleners met het hoogst aantal punten hebben de 
meeste kans om geschoold te worden. Het scoreformulier is terug te vinden in bijlage 1.  
 
Aparte procedure voor overige plekken voor diëtisten 
Dit jaar ziet de selectieprocedure voor diëtisten er anders uit dan voor de overige disciplines. We zien 
dat er in bepaalde werksettings en regio’s nog te weinig of zelfs geen diëtisten zijn aangesloten bij 
ParkinsonNet. We houden hiermee extra rekening in de procedure. Dit is dit jaar een pilot, om indien 
dit goed gaat, in de toekomst dit ook voor ander disciplines door te voeren. Ook diëtisten worden 
beoordeeld op de kwaliteitscriteria. De patiënt/zorgverlener ratio wordt niet berekend, maar hier 
wordt gekeken naar alle behandellocaties van de aangesloten diëtisten en de aspirant diëtisten.  
 

Uitslag 
Nadat de bovenstaande procedure is uitgevoerd, ontvangen alle zorgverleners hun uitslag per mail.  
 

Vragen? 
Heeft u nog vragen over het selectiebeleid of de procedure? Kijk dan bij onze FAQ’s op de website. 
 

https://www.parkinsonnet.nl/service-group/selectieprocedure-paramedici/

