
 
 

 

Beoordelingsformulier selectieprocedure voor paramedici 2020 
 
Hieronder vindt u het beoordelingsformulier voor de selectieprocedure voor paramedici van 2020. Per thema zijn er punten te verdienen. We zetten 
zorgverleners per discipline en per regio in een ranking op basis van het totaal aantal punten dat zij hebben behaald. Eerst ziet u een overzicht van het totaal 
aantal punten dat u kunt halen, vervolgens ziet u hoe deze punten verdeeld zijn over de verschillende thema’s. 
 

Totaal aantal te behalen punten per discipline 

 Maximaal  aantal punten 

Diëtisten 41,5 

Ergotherapeuten 46,5 

Fysio-/oefentherapeuten 46,5 

Logopedisten 43,5 

 
Puntenverdeling per thema 

Ervaring 

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

Zelfstandig parkinsonpatiënten/naasten behandeld 1  

Groepsbehandeling aan parkinsonpatiënten/naasten 1  

Samen met een collega parkinsonpatiënten/naasten behandeld 1  

Andere ervaring met behandelen van parkinsonpatiënten/ naasten 0,5  

Aantal jaren ervaring met behandelen van parkinsonpatiënten <5 jaar 2 Bij geen referentie een punt minder 

Aantal jaren ervaring met behandelen van parkinsonpatiënten  5-10 jaar 3 Bij geen referentie een punt minder 

Aantal jaren ervaring met behandelen van parkinsonpatiënten >10 jaar 4 Bij geen referentie een punt minder 

 

Organiseren  

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

(Schriftelijke) een voordracht gegeven voor parkinsonpatënten 0,5 Titel moet opgegeven zijn  

(Schriftelijke) een voordracht gegeven voor zorgverleners 0,5 Titel moet opgegeven zijn  

(Schriftelijke) een voordracht gegeven voor andere betrokkenen 0,5 Titel moet opgegeven zijn  

Multidisciplinaire bijeenkomsten georganiseerd 0,5 Titel moet opgegeven zijn  

Congres/symposium georganiseerd 0,5 Titel moet opgegeven zijn  

Voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 0,5 Titel moet opgegeven zijn  



 
 

 

Samenwerken 

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

Samenwerken met andere disciplines 0 tot 5  

Binnen de organisatie samenwerken 0,5  

Buiten de organisatie samenwerken 1  

Actief in andere zorgnetwerken 1 tot 5 Maximaal 5 punten, per netwerk 1 punt 

  

Kennis algemeen 

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

Masteropleiding 2 (5) Indien een fysiotherapeut de geriatriemaster heeft gedaan krijgt deze 
aanvullend nog 3 punten. Certificaat moet toegevoegd zijn 

Cursus motiverende gespreksvoering 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

Cursus positieve gezondheid 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

ParkinsonNet congres 1 Certificaat moet toegevoegd zijn geen extra punten voor het volgen 
van meerdere ParkinsonNet congressen 

Congres over bewegingsstoornissen 0,5 Certificaat moet toegevoegd zijn. Maar 1 congres telt mee  

Congres over neurologische aandoeningen 0,5 Certificaat moet toegevoegd zijn. Maar 1 congres telt mee 

Cursussen die hier niet genoemd zijn, maar wel relevant 0,5 Certificaat moet toegevoegd zijn, met een max van 1 punt bij 
meerdere cursussen  

 

Kennis ergotherapeuten 

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

Cursus PRPP 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

Cursus AMPS 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

Interventiescholing PRPP 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

Cursus Cognitieve revalidatie Therapie 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

Cursus Edomah 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

 

Kennis Fysio- en oefentherapeuten 

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

Andere opleiding in de neurorevalidatie 1 Certificaat moet toegevoegd zijn.  



 
 

 

 

Kennis Logopedisten 

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

Dysartrie scholing 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

Dysfagie scholing 1 Certificaat moet toegevoegd zijn 

 
 

Speciaal belang voor mensen met parkinson dat zorgverlener geschoold wordt 

 Aantal punten Aanvullende opmerkingen 

Multidisciplinair ParkinsonNet team binnen organisatie maar deze 
discipline mist nog 

3 Wordt in database ParkinsonNet gecontroleerd 

Meer dan 15 minuten reisafstand naar dichtstbijzijnde therapeut 
van zelfde discipline (die hetzelfde kan bieden als ik) 

3 Wordt in database ParkinsonNet gecontroleerd 

Ander speciaal belang 1,5 Wordt in database ParkinsonNet gecontroleerd 

 

Motivatie      

Omschrijving Onvoldoende/niet aanwezig  Matig/voldoende Goede/zeer goed Max totaal 

Samenwerking met 
andere disciplines wordt 
benoemd 

Niet benoemd of niet 
benoemd waarom 
samenwerking belangrijk is  

Samenwerking met andere 
discipline(s) wordt benoemd  

Naast dat samenwerking wordt 
benoemd, wordt ook de Meerwaarde 
voor patiënten expliciet beschreven  

2 

Kennis Niet benoemd Kennis opdoen benoemd  Niet alleen kennis willen opdoen maar 
ook eigen kennis/ervaring (willen) 
delen met anderen  

2 

Affiniteit Geen affiniteit benoemd  Affiniteit benoemd met 
neurologie, ouderen en of 
parkinson  

 1 

Netwerk Zegt niks over regionale 
parkinsonNetwek 

Benoemd zorgverleners uit het 
regionale ParkinsonNet netwerk 

Benoemd het samen (willen) werken 
met zorgverleners in het 
ParkinsonNet Netwerk buiten de 
eigen organisatie 

2 

 
 


