
  

  

 
Selectieprocedure paramedici 2021 
 
Hier vindt u alle informatie over de selectieprocedure voor paramedici van 2021.  
 

Tijdsduur aanmelden 
De aanmelding voor deze selectieprocedure is open van 17 februari tot en met 26 maart 2021, 17.00 
uur. Na 26 maart, is aanmelden voor de selectieprocedure van 2021 niet meer mogelijk. 
 

Scholingsplaatsen 
Er zijn een beperkt aantal scholingsplaatsen. Het aantal scholingsplaatsen per discipline voor dit jaar 
vindt u in de tabel hieronder 
 

Discipline Aantal scholingsplaatsen 

Diëtisten   30 

Ergotherapeuten   50 

Fysio- en oefentherapeuten 180 

Logopedisten   30 

 

Verdeling van scholingsplaatsen 
Het aantal zorgverleners dat zich jaarlijks aanmeldt is meestal groter dan het aantal 
scholingsplaatsen, vandaar deze selectieprocedure. In het aanmeldformulier vragen we verschillende 
thema’s uit die we als ParkinsonNet belangrijk vinden. Daarnaast geven we voorrang aan opvolging 
mits een zorgverlener een minimaal aantal punten haalt in de beoordeling.  
 

Voorrangsplaatsen 
De selectieprocedure start met het vaststellen van het aantal opvolgers. De zorgverleners die 
aangeven iemand op te volgen en aan de onderstaande voorwaarden voldoen krijgen een 
scholingsplaats 

- De zorgverlener zorgt voor de continuering van zorg van ten minste vijf mensen met 
parkinson of parkinsonisme 

- De zorgverlener volgt een ParkinsonNetzorgverlener op die 
o zijn/haar werkzaamheden bij de organisatie of zijn/haar deelname bij ParkinsonNet 

beëindigt in 2021 (of dit al gedaan heeft in 2020 en nog niet is opgevolgd) 
o op de hoogte is van de opvolging en hiermee akkoord gaat. Dit wordt door ons 

gecontroleerd 
- De zorgverlener heeft al kennis over en/of ervaring met het behandelen van mensen met de 

ziekte van Parkinson (zie uitleg hierover onder overige plaatsen) 
 

Overige plaatsen 
Per discipline worden een X-aantal scholingsplaatsen ingenomen door zorgverleners met voorrang. 
De overgebleven plaatsen verdelen we onder alle aangemelde zorgverleners. Hoe beslissen we dan 
wie vervolgens de plaats krijgt en wie niet? U begrijpt dat we graag de meest gemotiveerde en 
bekwame zorgverleners scholen. De basis hiervoor is het ParkinsonNetzorgverlener profiel en de  

https://www.parkinsonnet.nl/app/uploads/2019/11/canmed_nl_profiel_van_de_pn_zorgverlener_versie_5.pdf


  

  
 
specifieke thema’s zijn hieronder verder toegelicht. Alle zorgverleners scoren punten op basis van 
deze criteria. De zorgverleners met de meeste punten krijgen een scholingsplaats totdat alle plaatsen 
verdeeld zijn. 
 

Thema’s waarop de beoordeling plaatsvindt 
 
De thema’s zijn gebaseerd op het ParkinsonNetzorgverlener profiel. 

 

Ervaring 
Het aantal jaar dat een zorgverlener ervaring heeft in de parkinsonzorg heeft een positief effect op 
het kennis startniveau van de zorgverlener voor de basisscholing van ParkinsonNet. Met meer 
ervaring hebben zorgverleners vaak al wat meer inzicht in de ziekte en kan de scholing beter gevolgd 
worden.  
 

Kennis 
Bij ParkinsonNet is kennis over de ziekte van Parkinson maar ook over behandelen in het algemeen 
erg belangrijk.  
Naast algemene kennis over de ziekt van Parkinson is er ook vakspecifieke kennis die belangrijk is en 
wat zorgverleners punten oplevert in de selectieprocedure.  
 

Samenwerken 
Het participeren binnen het zorgnetwerk en het sociale netwerk van de patiënt is belangrijk in de 
zorg voor parkinson. ParkinsonNet is dan ook verdeeld in 71 regionale netwerken over heel 
Nederland. Eenmaal deelnemer van ParkinsonNet is het samenwerken binnen het regionale netwerk 
een vereiste. Indien zorgverleners al ervaring hebben met het samenwerken heeft dit een voordeel.  
 

Organiseren 
Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de patiënt op andere vlakken dan direct in de 
behandeling wordt verwacht als een zorgverlener eenmaal geschoold is. Een bijdrage (kunnen) 
leveren aan voorlichtingen en presentaties wordt daarom ook gescoord in de selectieprocedure.  
 

Werkplek en omstandigheden 
Naast de eigenschappen en de kwaliteiten van de zorgverlener zelf, zijn er ook werk-omstandigheden 
die zorgen voor een goede (of betere) parkinsonzorg. Zoals een zorgverlener die op een locatie werkt 
waar geen vrij toegankelijke ParkinsonNetzorgverlener in de buurt zit terwijl dit wel zeer wenselijk is 
voor zeker meer dan vijf mensen met parkinson. Een ander voorbeeld is ondersteuning van een 
collega die al is aangesloten bij ParkinsonNet. 
Tevens vinden we het, met name voor logopedisten en fysio-/oefentherapeuten belangrijk dat zij op 
minimaal drie verschillende dagen per week werken. Voor een aantal klachten/problemen of het 
aanleren van strategieën is het belangrijk minimaal 2 tot 3 keer per week te kunnen behandelen.  
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