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Inloggen op het nieuwe ParkinsonConnect
Inloggen op het nieuwe ParkinsonConnect doet u op dezelfde manier als dat u inlogt op
MijnParkinsonNet. Navigeer naar www.parkinsonnet.nl en klik rechts bovenin het menu op
‘Inloggen’ of navigeer naar mijn.parkinsonnet.nl. Vul uw bij ParkinsonNet bekende e-mailadres in en
vul in het volgende scherm de code in die u per e-mail ontvangen heeft.

Het vernieuwde MijnParkinsonNet dashboard
U ziet nu het vertrouwde MijnParkinsonNet dashboard. Wanneer u naar beneden scrollt ziet u dat
hier meerdere blokken zijn toegevoegd.

Kennis delen
Wanneer u op dit blokt klikt komt u op de blogpagina van het nieuwe ParkinsonConnect. Daar vindt u
alle oude blogs van ParkinsonConnect en vanaf nu ook alle nieuwe blogs uit de wetenschap en van
onze experts.
Uw ParkinsonNet regio’s
Uw regio(s) vindt u op een apart blok op het dashboard. Wanneer u klikt op dit blok komt u op de
desbetreffende regiopagina.
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Uw regiopagina
Wanneer u op het MijnParkinsonNet dashboard op (een van) uw regiogroep(en) klikt komt u op de
regiopagina van die regiogroep terecht.

Voorbeeld
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Onderstaande lijst met functionaliteiten hoor bij het screenshot op de vorige pagina. De
functionaliteiten zijn na deze lijst uitgebreider beschreven.

ParkinsonNet logo. Wanneer u op dit logo klikt gaat u terug naar uw MijnParkinsonNet
dashboard.
Menu.
a. Wanneer u op het ‘Huis’ icoontje klikt gaat u naar een pagina met handige tips over
het gebruik van het nieuwe ParkinsonConnect.
b. Wanneer u op ‘Blogs’ klikt gaat u naar de blogpagina.
c. Wanneer u op ‘Forum’ klikt gaat u naar het forum.
Een update delen. Hier maakt u verschillende soorten berichten aan:
a. Posten: schrijf een bericht op de tijdlijn van de regio.
b. Aankondiging (deze optie is alleen zichtbaar voor regiocoördinatoren): doe een
aankondiging op de tijdlijn van deze regio met optioneel een e-mailnotificatie naar
alle deelnemers van deze regio.
c. Opiniepeiling: stel een vraag met verschillende antwoordmogelijkheden in deze
regio.
Tijdlijn. Hier ziet u een tijdlijn van alle berichten onder elkaar in uw regio. Per bericht
kan u:
a. Het bericht ‘Positief vinden’. Dit werkt hetzelfde als ‘Iets leuk vinden’ op sociale
media.
b. Een opmerking schrijven onder het bericht.
E-mailnotificaties. U ziet verschillende opties voor e-mailnotificaties waar u uit kan
kiezen wanneer u op het pijltje klikt:
a. Elke post: u krijgt van elk bericht dat geplaatst wordt in deze regio een emailnotificatie.
b. Dagelijkse samenvatting: u krijgt eenmaal per dag een e-mailnotificatie met alle
nieuwe berichten van die dag uit deze regio. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn
krijgt u geen e-mail.
c. Wekelijkse samenvatting: u krijgt eenmaal per week (in de nacht van zondag op
maandag) een e-mailnotificatie met alle nieuwe berichten van die week uit deze
regio. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn krijgt u geen e-mail.
d. Beperkt: u krijgt geen e-mailnotificaties van berichten, behalve wanneer uw
regiocoördinator een aankondiging doet.
Groepsdetails. Hier vindt u uw regiocoördinator(en) en uw regio-adviseur vanuit het
ParkinsonNet coördinatiecentrum is.
Leden. Wanneer u op ‘Leden’ klikt komt u op een pagina met alle deelnemers in uw
regio, inclusief uzelf.
Bestanden. Wanneer u op ‘Bestanden’ klikt komt u op een pagina met alle bestanden in
uw regio.
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Posten, aankondiging en opiniepeiling
In uw regiogroep heeft u verschillende manieren om een bericht te delen.
Posten

De optie ‘Posten’ is voor alle regiodeelnemers beschikbaar. Schrijf in het tekstvlak uw bericht en
maak deze op. Tot slot heeft u de optie om bijlagen toe te voegen aan uw bericht. Klik hiervoor op
het paperclip icoontje, kies vervolgens uit de lijst van bestanden of klik op de ‘Bestanden’ knop om
nieuwe bestanden te uploaden. Het maximaal aantal bijlagen is 10. De toegevoegde bestanden
verschijnen ook op de bestandenpagina van uw regiogroep.
Tip: Het nieuwe ParkinsonConnect heeft geen mappen meer, maar wel een uitgebreide zoekfunctie.
Let daarom bij het toevoegen van bestanden goed op de naam van het bestand zodat deze goed
terug te vinden is.
Bent u klaar met uw bericht? Klik dan op ‘Delen’. Uw bericht verschijnt op de tijdlijn van deze regio
en is zichtbaar voor alle deelnemers van uw regio. Alleen deelnemers die hebben ingesteld van alle
nieuwe berichten een notificatie te willen ontvangen, krijgen een e-mail.
Aankondiging (alleen zichtbaar voor regiocoördinatoren)
Als regiocoördinator heeft u de mogelijkheid een aankondiging in uw regiogroep te plaatsen.
Tip: Wilt u of willen meer deelnemers rechten om een aankondiging te plaatsen? Neem dan contact
met ons op via informatie@parkinsonnet.nl.
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Een aankondiging bevat alleen tekst. Schrijf uw aankondiging in het tekstveld en kies vervolgens
wanneer de aankondiging moet verlopen. Aankondigingen verschijnen bovenaan de tijdlijn en blijven
daar staan totdat ze verlopen.
Wanneer u ‘E-mailberichten naar alle groepsleden’ aanvinkt krijgen alle deelnemers in deze regio een
e-mailnotificatie van de aankondiging. Ongeacht of bij hen notificaties aanstaan.
Klik op ‘Delen’ om de aankondiging te plaatsen.

Opiniepeiling

De optie ‘Opiniepeiling’ is voor alle regiodeelnemers beschikbaar. Typ in het tekstveld onder ‘Vraag’
uw vraag en type vervolgens onder ‘Keuze 1’ en ‘Keuze 2’ uw antwoorden. Klik op ‘Nieuwe keuze
toevoegen’ om een nieuwe antwoordmogelijkheid toe te voegen.
Tip: Gebruik bijvoorbeeld een opiniepeiling om een datum voor een overleg af te spreken of te peilen
of er behoefte is aan een overleg.
Klik op ‘Vragen’ om de opiniepeiling te plaatsen.
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Tijdlijn
Iedere regiogroep heeft een eigen tijdlijn met berichten uit die regio.

Bovenaan de tijdlijn sorteert u op ‘Nieuwe posts’ (nieuwe berichten staan bovenaan) en ‘Recentste
activiteit’ (berichten waar voor het laatst op gereageerd is staan bovenaan).
U kan zoeken in de tijdlijn, filteren en de tijdlijn vernieuwen.
Per bericht kan u het bericht ‘Positief vinden’ (werkt zoals ‘Leuk vinden’ op sociale media) en een
opmerking over het bericht plaatsen.
Wanneer u rechts bovenin het bericht op het pijltje klikt krijgt u meer opties voor het bericht.
•
•
•
•

U kan het bericht Bewerken wanneer u de auteur van het bericht bent. Deze optie staat
altijd in het lijstje, maar werkt dus alleen voor de auteur.
U kan het bericht Verwijderen wanneer u de auteur van het bericht bent. Deze optie staat
altijd in het lijstje, maar werkt dus alleen voor de auteur.
U kan het bericht Van bladwijzer voorzien. U krijgt dan een e-mailnotificatie wanneer er een
nieuwe opmerking onder het bericht is.
U kan de Onderwerpen bewerken van het bericht.
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•

Regiocoördinatoren kunnen het bericht Vastzetten waardoor het bericht vaststaat bovenaan
de tijdlijn.

Leden
Wanneer u in uw regiogroep op ‘Leden’ klikt komt u op een pagina waar u alle regiodeelnemers ziet.

Een deelnemerslijst maken
Selecteer op de ‘Leden’ pagina van uw regiogroep alle deelnemers in de lijst en kopieer deze naar
Microsoft Excel om een actuele deelnemerslijst van deze regio te maken.
Tip: Om terug te navigeren naar uw regiopagina klikt u op pijltje terug in uw browser of op het
ParkinsonNet logo links bovenin of de ‘Terug naar MijnParkinsonNet’ knop en vervolgens op de
regio-tegel.

Bestanden
Wanneer u in uw regiogroep op ‘Bestanden’ klikt komt u op een pagina waar u alle bestanden in uw
regio ziet. Hier vindt u tevens diverse ondersteunende middelen van ParkinsonNet, zoals het
promotiepakket, tools voor regionale netwerken, intervisie voor ParkinsonNetzorgverleners en
verwijsformulieren.
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Wanneer u in deze lijst op een bestand klikt krijgt u een voorbeeld van het bestand en de optie om
het bestand te downloaden.
U voegt op deze pagina ook eenvoudig bestanden toe aan uw regiogroep. Klik hiervoor op de
‘Bestanden toevoegen’ knop.
Tip: Het nieuwe ParkinsonConnect heeft geen mappen meer, maar wel een uitgebreide zoekfunctie.
Let daarom bij het toevoegen van bestanden goed op de naam van het bestand zodat deze voor
iedereen goed terug te vinden is.

Blogs
Wanneer u vanuit uw MijnParkinsonNet dashboard op ‘Kennis delen’ of vanuit het menu op ‘Blogs’
klikt komt u op de blogs overzichtspagina.
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Op deze pagina ziet u een overzicht van alle blogs. U krijgt automatisch een e-mail wanneer er een
nieuwe blog geplaatst is.
Wanneer u op een blog klikt, komt u op de pagina van de blog zelf.

Op deze pagina kan u onder een blog:
•
•

Reageren. Schrijf uw reactie in het tekstveld onder de blog.
Positief vinden. Geef de blog of een reactie een duimpje!
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•

Antwoorden op antwoorden. Wilt u reageren op een antwoord? Klik dan ‘Antwoorden’
onder een reactie.

Meer opties voor de blog staan onder het pijltje rechts bovenin:
•
•
•
•
•

Bewerken. U kan een blog alleen bewerken als u de auteur bent.
Verwijderen. U kan een blog alleen verwijderen als u de auteur bent.
Van bladwijzer voorzien. U krijgt een e-mailnotificatie wanneer er een nieuwe opmerking
onder het bericht is wanneer u een blog van een bladwijzer voorziet.
U kan onderwerpen van de blog bewerken.
Negeren. U ontvangt geen notificaties van deze blog.

Tip: Vindt u de blog interessant en wilt u de discussie graag volgen? Maak dan een bladwijzer voor de
blog aan om op de hoogte te blijven van nieuwe opmerkingen.

Forum
Wanneer u in het menu op ‘Forum’ klikt komt u op de pagina met alle forumcategorieën.
Klik op een van de categorieën om een overzicht van alle vragen en gesprekken in deze categorie te
zien. U sorteert deze vragen :

•
•
•

Nieuwe posts. De nieuwste vragen staan bovenaan.
Beste vragen. Vragen met de meeste interactie staan bovenaan.
Recentste activiteit. De vragen met de meest recente activiteit staan bovenaan.

Ook kan u filteren op:
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•
•
•
•

Alle vragen. U ziet alle vragen in het overzicht.
Niet-beantwoorde vragen. U ziet alle vragen zonder antwoorden.
Vragen met Geen Beste antwoord. U ziet alle vragen die geen ‘Beste antwoord’ hebben.
Auteurs van vragen kunnen een ‘Beste antwoord’ selecteren en zo aangeven dat hun vraag is
beantwoord.
Vragen met Beste antwoord. U ziet alle vragen met ‘Beste antwoord’.

Op deze pagina vindt u ook de knoppen ‘Volgen’ en ‘Stel een vraag op het forum’.
Op de hoogte blijven van alle nieuwe vragen in deze categorie? Klik dan op de 'Volgen' knop, klik
daarna op het e-mailicoontje en vink 'Elke post' aan.

Een vraag stellen op het forum
Een vraag stellen op het forum in deze categorie? Klik dan op de knop ‘Stel een vraag op het forum’.
Het volgende scherm verschijnt dan in uw beeld.

Typ uw vraag in het tekstveld onder ‘Vraag’. Wilt u meer uitleg geven bij de vraag? Vul dan het
tekstveld onder ‘Details’ in. U heeft tevens de optie om bestanden aan uw vraag toe te voegen door
op het paperclip-icoontje te klikken.
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Tip: Bovenaan het venster ziet u in welke forumcategorie u uw vraag stelt. Is uw vraag
multidisciplinair? Selecteer dan bij ‘Onderwerp toevoegen’ de overige relevante disciplines, dit zorgt
ervoor dat uw vraag ook in die categorieën zichtbaar is.
Wanneer u binnen een forumcategorie-pagina op een vraag klikt, komt u op de pagina van de vraag
terecht.

Op deze pagina kan u:
•
•
•
•

Antwoorden op de vraag.
Vóór stemmen. Stem vóór een antwoord wanneer u het met dit antwoord eens bent.
Antwoorden op antwoorden.
Selecteer als beste. Alleen zichtbaar voor de auteur van de vraag. Door een antwoord ‘Als
beste te selecteren’ geeft u aan dat de vraag beantwoord is.

Meer opties voor de vraag staan onder het pijltje rechts bovenin:
•
•
•
•
•

Bewerken. U kan een vraag alleen bewerken als u de auteur bent.
Verwijderen. U kan een vraag alleen verwijderen als u de auteur bent.
Van bladwijzer voorzien. U krijgt een e-mailnotificatie wanneer er een nieuwe opmerking
onder de vraag is wanneer u een vraag van een bladwijzer voorziet.
U kan onderwerpen van de vraag bewerken.
Negeren. U ontvangt geen notificaties van deze vraag.

Tip: Vindt u de vraag interessant en wilt u de discussie graag volgen? Maak dan een bladwijzer voor
de vraag aan om op de hoogte te blijven van nieuwe antwoorden.

15

ParkinsonConnect handleiding | 02-02-2021

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten functionaliteit geeft u inzicht in uw multi- en monodisciplinaire bijeenkomsten.

Uw bijeenkomsten
Wilt u een overzicht zien van alle bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd? Klik dan in het menu
op ‘Bijeenkomsten’.

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd. Door op
een bijeenkomst te klikken ziet u meer informatie over deze bijeenkomst.
Op deze pagina ziet u alle gegevens van de bijeenkomst, wie er allemaal uitgenodigd is en kan u
bestanden van de bijeenkomst bekijken en toevoegen.
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Bijeenkomsten aanmaken
Als regiocoördinator heeft u de mogelijkheid om een bijeenkomst aan te maken.
Tip: Wilt u ook rechten om bijeenkomsten aan te maken? Bijvoorbeeld voor het aanmaken van
monodisciplinaire bijeenkomsten? Neem dan contact met ons op via informatie@parkinsonnet.nl.
Om een bijeenkomst aan te maken volgt u de volgende stappen, deze worden hierna in meer detail
uitgelegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik in het menu op de ‘Bijeenkomsten aanmaken’ pagina
Klik op de ‘Nieuw’ knop
Vul de gegevens van de bijeenkomst in en laat de status op ‘Concept’ staan
Klik op ‘Opslaan’
Controleer de gegevens van de bijeenkomst en verander de status naar ‘Gepland’
Nodig rechts op uw scherm deelnemers uit door een regio (en bij monodisciplinaire
bijeenkomsten ook een discipline) te selecteren
7. Vink ‘E-mail naar genodigden’ aan om een e-mail naar alle genodigden te versturen
Klik in het menu op de knop ‘Bijeenkomsten aanmaken’.

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle door u aangemaakte bijeenkomsten. Klik op de ‘Nieuw’
knop om een nieuwe bijeenkomst aan te maken. Het volgende scherm verschijnt nu:
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Op dit scherm vult u de volgende velden in:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MDO bijeenkomst naam. Vul hier de naam van de bijeenkomst in.
Type overleg. Kies hier voor een multi- of monodisciplinair overleg.
Datum overleg. Kies hier de datum van de bijeenkomst.
Adres. Vul hier het adres van de bijeenkomst in. Is de bijeenkomst online? Vul hier dan
bijvoorbeeld ‘Online’ in.
Tijdstip. Vul hier het tijdstip van de bijeenkomst in.
Postcode. Vul hier de postcode van de bijeenkomst in. Is de bijeenkomst online? Vul hier dan
bijvoorbeeld ‘Online’ in.
Status. Deze staat standaard op ‘Concept’ laat dit voorlopig nog even zo staan.
Plaats. Vul hier de plaats van de bijeenkomst in. Is de bijeenkomst online? Vul hier dan
bijvoorbeeld ‘Online’ in.
Beschrijving. Hier kan u extra informatie over de bijeenkomst kwijt. Is de bijeenkomst
online? Vul hier dan bijvoorbeeld de link naar de bijeenkomst in.

Laat de vinkjes voor ‘E-mail naar genodigden’ en ‘Stuur wijzigingsbericht naar genodigden’’ voorlopig
uit.
Klik nu op ‘Opslaan’ op de bijeenkomst aan te maken. U komt nu op de pagina van de net
aangemaakte bijeenkomst.
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Op deze pagina ziet u alle informatie die u zojuist heeft ingevuld. Wanneer u deze informatie heeft
gecontroleerd past u de status van de bijeenkomst aan van ‘Concept’ naar ‘Gepland’. Zodra u deze
wijziging heeft opgeslagen kan u rechts in uw beeld mensen gaan uitnodigen voor uw bijeenkomst.

Deelnemers uitnodigen voor uw bijeenkomst
Zorg dat de bijeenkomst de status ‘Gepland’ heeft zodat u rechts in uw beeld mensen kan uitnodigen
voor uw bijeenkomst.

Kies hier welke regio u wil uitnodigen. Wanneer u een monodisciplinaire bijeenkomst aanmaakt
moet u ook de betreffende discipline kiezen. Klik vervolgens op ‘Volgende’ om de gekozen
deelnemers toe te voegen aan uw bijeenkomst. U ziet de genodigden voor uw bijeenkomst nu
verschijnen onder ‘MDO aanwezigheid’.
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Tip: Is uw bijeenkomst regio-overstijgend? Herhaal deze stap dan totdat alle deelnemers die u wil
uitnodigen zijn toegevoegd.

E-mail over bijeenkomst versturen
Om alle genodigden voor uw bijeenkomst een e-mail te sturen moet de status van de bijeenkomst
‘Gepland’ zijn en moeten er mensen zijn uitgenodigd voor uw bijeenkomst. Wanneer dit het geval is
klikt u op de knop ‘Bewerken’ op een ‘‘Potloodje’ op de bijeenkomst pagina. Vink vervolgens ‘E-mail
naar genodigden’ aan, wanneer u nu op ‘Opslaan’ klikt wordt er een automatisch gegenereerd emailbericht naar alle genodigden gestuurd.

Bijeenkomsten delen in uw regiogroep
Wij raden u aan uw aangemaakte bijeenkomst ook te delen in uw regiogroep. Dit doet u door een
bericht te maken zoals eerder in dit document beschreven staat. Zorg ervoor dat in uw bericht de link
naar de bijeenkomst staat. U vind de link naar uw bijeenkomst in de adresbalk van uw browser
wanneer u op de pagina van uw bijeenkomst bent.
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E-mail over wijziging bijeenkomst versturen
Het kan natuurlijk zijn dat uw bijeenkomst wijzigt. Om ervoor te zorgen dat alle genodigden op de
hoogte zijn van een wijziging kan u opnieuw een e-mail sturen. Klik op de knop ‘Bewerken’ op een
‘Potloodje’, voer uw wijziging door en vink vervolgens ‘Stuur wijzigingsbericht naar genodigden’ aan
en laat het vinkje voor ‘E-mail naar genodigden’ aan staan. Wanneer u nu op ‘Opslaan’ klikt wordt er
een automatisch gegenereerd e-mailbericht naar alle genodigden gestuurd. Let op: na het opslaan
gaat het vinkje voor ‘Stuur wijzigingsbericht naar genodigden’ automatisch uit.

Tip: Vul onder beschrijving in wat u gewijzigd heeft, zo zien deelnemers gelijk wat er gewijzigd is.

Bestanden toevoegen aan bijeenkomst
U en alle genodigden kunnen ten alle tijden bestanden toevoegen aan een bijeenkomst, zelfs als deze
in het verleden is. Om een bestand toe te voegen klikt u op de ‘Bestanden toevoegen’ knop.
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Mijn profiel
Wanneer u rechts bovenin op uw naam en vervolgens op ‘Mijn Profiel’ klikt komt u op de ‘Profiel’
pagina.

Op deze pagina ziet u uw profiel zoals anderen dat ook zien op ParkinsonConnect. Uw profiel past u
aanu op de ‘Gegevens aanpassen’ pagina van MijnParkinsonNet. De link naar deze pagina vindt u op
uw MijnParkinsonNet dashboard en onder het kopje ‘Uw profiel aanpassen?’ op de ‘Profiel’ pagina.

Mijn instellingen
Wanneer u rechts bovenin op uw naam en vervolgens op ‘Mijn instellingen’ klikt komt u op de ‘Mijn
instellingen pagina.

Op deze pagina stelt u uw e-mailnotificaties in:
22
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•

Kennisgevingen per e-mail inschakelen: vink deze optie aan of uit om wel of niet algemene emailnotificaties van ParkinsonConnect te ontvangen. (Let op: dit geldt niet voor emailnotificaties uit uw regiogroep(en), alleen voor e-mailnotificaties van een blog of het
forum)

•

Mij bevestigt voor een onderwerp: deze optie is uitgeschakeld en doet niks, door een fout in
het systeem blijft deze hier wel zichtbaar.

•

Opmerkingen over mijn posts: ontvang een e-mailnotificatie wanneer iemand anders
antwoordt op een door u geplaatst bericht.

•

Opmerkingen maakt over een item waarvoor ik een bladwijzer heb gemaakt: ontvang een emailnotificatie wanneer er een nieuwe opmerking is onder een blog, vraag en/of bericht
waaraan u een bladwijzer heeft toegevoegd.

•

Mij vermeldt in een post: wanneer iemand anders u vermeldt in een bericht krijgt u een emailnotificatie.

•

Signaleert een item als ongepast: wanneer iemand anders een door u geplaatst bericht als
ongepast aanmerkt krijgt u een e-mailnotificatie.

•

Geeft een 'Positief'-aanduiding of Ja-stem aan mijn post of opmerking: wanneer iemand
anders een door u geplaatst bericht 'Positief vindt' of 'Vóór stemt' ontvangt u een emailnotificatie.

•

Na mij een opmerking maakt: wanneer iemand anders een opmerking maakt of antwoord
geeft na uw opmerking of antwoord ontvangt u een e-mailnotificatie.

•

Opmerkingen maakt over een item dat ik positief vind: wanneer iemand anders een
opmerking maakt of antwoord geeft op een bericht dat u 'Positief vindt' of waar u 'Vóór
stemt' ontvangt u een e-mailnotificatie.

•

Mij vermeldt in een opmerking: wanneer iemand anders u vermeldt in een opmerking of
antwoord ontvangt u een e-mailnotificatie.

•

Selecteert mijn antwoord als beste: wanneer iemand anders uw antwoord op een vraag op
het forum als 'Beste selecteert' ontvangt u een e-mailnotificatie.

Zoeken
Rechts bovenin uw beeld ziet u een algemene zoekbalk.
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Deze zoekbalk doorzoekt heel ParkinsonConnect: de blogs, het forum en de regiogroep(en) waar u
deel van uitmaakt. Typ uw zoekterm in de balk en er verschijnt automatisch een venster dat op basis
van uw zoekterm resultaten laat zien.
Tip: Niet gevonden wat u zocht in de voorgestelde resultaten? Klik dan op de ‘Vraag het de
community’ tekst onderaan in de zoekbalk om direct een vraag op het forum te
stellen.
Wanneer u op enter of het vergrootglas icoontje klikt komt u op het zoekscherm terecht.
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Hier ziet u in eerste instantie een overzicht van alle resultaten van uw zoekterm. Aan de linkerkant
van het scherm verfijnt u vervolgens uw resultaten door te filteren op:
•
•
•
•

Discussies: u zoekt hiermee door alle berichten, vragen en blogs.
Groepen: u zoekt hiermee naar groepen die de naam van uw zoekterm bevatten.
Onderwerpen: u zoekt hiermee naar onderwerpen die uw zoekterm bevatten.
Bestanden: u zoekt hiermee naar bestanden die uw zoekterm bevatten.

Tip: Wanneer u op bestanden klikt, verfijnt u uw zoekterm nog verder.

Veelgestelde vragen
Neem ook een kijkje op de speciaal ingerichte pagina met veelgestelde vragen over het nieuwe
ParkinsonConnect. Op deze pagina vindt u praktijkvoorbeelden en best-practices van het nieuwe
ParkinsonConnect.
Naar de veelgestelde vragen pagina.
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