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De alternatieven voor een mulitidisciplinaire regionale ParkinsonNet bijeenkomst 
De onderstaande multidisciplinaire alternatieven kunt u opvoeren vanaf de herregistratieperiode 2021-2022 (niet met terugwerkende kracht voor een 
eerdere herregistratieperiode). U kunt één regionale ParkinsonNet bijeenkomst per jaar inruilen voor een alternatief.  

# Alternatieven Uitwerking 

1 Organiseren bijeenkomsten voor mensen met 
parkinson 

Alternatieve tijdsbestedingen die niet onder declarabele behandelingen vallen kunt u 
opvoeren. Het gaat dan dus echt om alternatieven die extra zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het begeleiden van een koor dat meerdere keren per jaar bij elkaar komt of een 
symposium voor mensen met parkinson of hun naasten.  

2 Actieve rol in meerdere Parkinsoncafé’s in uw regio Als u in de organisatie zit van de parkinsoncafé’s of regelmatig een actieve rol hebt tijdens 
een parkinsoncafé, telt dit als een alternatief indien u dat jaarlijks bij minimaal twee 
parkinsoncafés doet.  

3 (Online) casuïstiekbijeenkomst Dit kan een door ParkinsonNet georganiseerde (online) casuïstiekbijeenkomst zijn. Ook een 
regionale multidisciplinaire casuïstiekbijeenkomst is een goed voorbeeld hiervan. Hierbij zijn 
minstens drie ParkinsonNet zorgverleners van drie verschillende disciplines aanwezig die 
werken buiten de eigen organisatie. Advies bij het zelf organiseren hiervan is om de 
structuur van de beroepsvereniging aan te houden zodat het aansluit bij het eigen 
kwaliteitsregister 

4 Samenkomen in kleinere groepen Hiermee worden kleinere groepen bedoelt dan de bij ParkinsonNet bekende subregio’s. 
Denk bijvoorbeeld aan meer lokaal georganiseerde bijeenkomsten of een bijeenkomst 
rondom (een groep) mensen met parkinson, zoals een regelmatig terugkerend MDO 
rondom een patiënt of een overleg in kleinere kring om de zorg te verbeteren. Het 
onderwerp is vrij in te vullen, zolang het  de zorg voor mensen met parkinson ten goede 
komt. Hierbij zijn minimaal drie verschillende ParkinsonNet zorgverleners van drie 
verschillende disciplines aanwezig.  

5 Bijeenkomsten van andere neurologische netwerken 
waar ParkinsonNet collega’s bij aanwezig zijn 

Bent u ook aangesloten bij andere multidisciplinaire neurologische netwerken waar ook 
andere ParkinsonNet zorgverleners aangesloten zijn? Dan kunt u bijeenkomsten van deze 
netwerken ook mee laten tellen. Ook hierbij geldt dat er minimaal drie ParkinsonNet 
zorgverleners aanwezig zijn van drie verschillende disciplines. 

6 Bijeenkomsten van werkgroepen in uw regionale 
ParkinsonNet  

Hebben jullie binnen de regio de taken verdeeld en komen jullie naast de grote regionale 
bijeenkomst ook bij elkaar in werkgroepen? Deze werkgroep bijeenkomsten zijn 
gezamenlijk één alternatief. 

7 Regio en/of monocoördinator Bent u de regiocoördinator van uw regio of monocoördinator van uw discipline? Dan mag u 
dit als alternatief opvoeren.  
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De alternatieven voor een monodisciplinaire regionale ParkinsonNet bijeenkomst 
De onderstaande monodisciplinaire alternatieven kunt u opvoeren vanaf de herregistratieperiode 2021-2022 (niet met terugwerkende kracht voor een 
eerdere herregistratieperiode). U kunt één regionale ParkinsonNet bijeenkomst per jaar inruilen voor een alternatief.  
 

# Alternatieven Uitwerking 

1 Organiseren bijeenkomsten voor mensen met 
parkinson 

Alternatieve activiteiten voor patiënten aanbieden, die niet onder declarabele 
behandelingen vallen. Het gaat dan dus echt om alternatieven die extra zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het begeleiden van een koorgroep die meerdere keren per jaar bij elkaar 
komt.  

2 Actieve rol in meerdere Parkinsoncafé’s in uw regio Als u in de organisatie zit van parkinsoncafé’s of regelmatig een actieve rol hebt tijdens een 
parkinsoncafé, telt dit als een alternatief voor een bijeenkomst. De actieve rol heeft u 
jaarlijks bij minimaal twee parkinsoncafés.  

3 Online casuïstiekbijeenkomst Georganiseerd door ParkinsonNet zorgverleners. Hierbij minstens drie ParkinsonNet 
zorgverleners aanwezig vanuit drie verschillende organisaties.  

4 Bijeenkomsten van andere neurologische netwerken Bent u ook aangesloten bij andere neurologische netwerken waar ook andere ParkinsonNet 
zorgverleners aangesloten zijn? Dan kunt u monodisciplinaire bijeenkomsten van deze 
netwerken ook mee laten tellen. Ook hierbij geldt dat er minimaal drie ParkinsonNet 
zorgverleners aanwezig zijn moeten zijn. 

6 Coördinator van de monodisciplinaire bijeenkomst Bent u de coördinator van de monodisciplinaire bijeenkomsten van uw regio? Dan mag u 
deze taken ook opvoeren als alternatief 

7 Regio en/of monocoördinator Bent u de regiocoördinator van uw regio of monocoördinator van uw discipline? Dan mag u 
dit als alternatief opvoeren.  

 
 


