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Inleiding 
 

Hieronder vindt u het beoordelingsformulier van de selectieprocedure voor de ParkinsonNet 

basisscholing 2021. 
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Diëtisten 

Algemeen 
 

punten opmerkingen  

Aantal keer aangemeld 1 2 keer eerder aangemeld 1 punt 
3 keer eerder aangemeld 2 punten 
4 of meer keer eerder aangemeld 3 
punten 

 

Medisch revalidatiecentrum 3 Controle of het een medisch 
revalidatiecentrum is. Indien ja dan 
3 punten 

 

Werkt in verpleeghuis waar nog geen 
zorgverlener van zelfde discipline is 
aangesloten 

1     

Werkt in ziekenhuis 1    

geen andere zorgverleners zelfde 
discipline in dorp aangesloten bij 
ParkinsonNet 

3 Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. * 

 

Wachtlijst zorgverleners 1    

Binnen 10 km afstand geen zorgverlener 
zelfde discipline aangesloten bij 
ParkinsonNet 

6  Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. Geldt alleen voor 
de beste kandidaat bij meerdere 
aanmeldingen voor de postcode.  * 

 

*Zorgverlener ontvangt punten voor “geen andere zorgverleners zelfde discipline in dorp aangesloten bij ParkinsonNet” of 

voor “binnen 10 km afstand geen zorgverleners zelfde discipline aangesloten”. Niet voor beide.  

Ondersteuning collega zorgverlener     
 

punten opmerkingen 

1 collega, 20 tot 25 patiënten 
2 collegae, 45 tot 60 patiënten 
3 collegae, 70 tot 80 patiënten 
>3 collegae, 90 tot 110 patiënten 

1 Controle met administratie 
ParkinsonNet  

1 collega, 25 tot 30 patiënten 
2 collegae, 60 tot 65 patiënten 
3 collegae, 80 tot 100 patiënten 
>3 collegae, 110 tot 130 patiënten 

2 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 30 tot 35 patiënten 
2 collegae, 65 tot 80 patiënten 
3 collegae, 100 tot 120 patiënten 
>3 collegae, 130 tot 150 patiënten 

4 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 35 of meer patiënten 
2 collegae, 80 of meer patiënten 
3 collegae, 120 of meer patiënten 
>3 collegae, 150 of meer patiënten 

6 Controle met administratie 
ParkinsonNet 
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Ervaring in behandeling 
 

punten opmerkingen 

Als ParkinsonNet therapeut behandeld 2 Als deze beëindigd is door 
ParkinsonNet dan geen punten  

Zelfstandig behandeld 1 Geen punt als er punten zijn voor 
eerdere deelname aan ParkinsonNet 

Onder supervisie behandeld 0,5 
 

0-1 jaar ervaring 0,5 
 

2-5 jaar ervaring 1 
 

meer dan 6 jaar ervaring 2 
 

 

Samenwerking 
 

punten opmerkingen 

Samenwerking vooral eigen discipline 1 
 

Samenwerken vooral andere discipline 2 
 

Samenwerking beiden 3 
 

Aantal ‘andere disciplines’ 0,5  Per discipline, maximaal 2 punten 

Contact met zorgverleners in regio 
eigen organisatie 

0,5 
 

Contact met zorgverleners in regio 
buiten organisatie 

1 
 

 

Organiseren 
 

punten opmerkingen 

Bijeenkomst voor zorgverleners eigen 
organisatie 

0,5 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomst voor zorgverleners buiten 
organisatie 

1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor patiënten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor studenten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

 

Kennis 
 

punten opmerkingen 

Motivational interviewing 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Positieve gezondheid 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Palliatieve zorg 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Medicatie en voeding – geriatrie 0,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Diarree en obstipatie 0,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Maag- en darm problematiek 0,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Slikstoornissen 0,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Andere relevante opleidingen 1 Certificaat moet zijn toegevoegd en 
maximaal 1 punt ook bij meerdere 
scholingen 
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Ergotherapeuten 
 

Algemeen  
punten opmerkingen  

Aantal keer aangemeld 1 2 keer eerder aangemeld 1 punt 
3 keer eerder aangemeld 2 punten 
4 of meer keer eerder aangemeld 3 
punten 

 

Medisch revalidatiecentrum 3 Controle of het een medisch 
revalidatiecentrum is. Indien ja dan 
3 punten 

 

Werkt in verpleeghuis waar nog geen 
zorgverlener van zelfde discipline is 
aangesloten 

1     

Werkt in ziekenhuis 1    

geen andere zorgverleners zelfde 
discipline in dorp aangesloten bij 
ParkinsonNet 

3 Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. * 

 

Wachtlijst zorgverleners 1    

Binnen 10 km afstand geen zorgverlener 
zelfde discipline aangesloten bij 
ParkinsonNet 

6  Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. Geldt alleen voor 
de beste kandidaat bij meerdere 
aanmeldingen voor de postcode.  * 

 

*Zorgverlener ontvangt punten voor “geen andere zorgverleners zelfde discipline in dorp aangesloten bij ParkinsonNet” of 

voor “binnen 10 km afstand geen zorgverleners zelfde discipline aangesloten”. Niet voor be ide. 

Ondersteuning collega zorgverlener     
 

punten opmerkingen 

1 collega, 20 tot 25 patiënten 
2 collegae, 45 tot 60 patiënten 
3 collegae, 70 tot 80 patiënten 
>3 collegae, 90 tot 110 patiënten 

1 Controle met administratie 
ParkinsonNet  

1 collega, 25 tot 30 patiënten 
2 collegae, 60 tot 65 patiënten 
3 collegae, 80 tot 100 patiënten 
>3 collegae, 110 tot 130 patiënten 

2 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 30 tot 35 patiënten 
2 collegae, 65 tot 80 patiënten 
3 collegae, 100 tot 120 patiënten 
>3 collegae, 130 tot 150 patiënten 

4 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 35 of meer patiënten 
2 collegae, 80 of meer patiënten 
3 collegae, 120 of meer patiënten 
>3 collegae, 150 of meer patiënten 

6 Controle met administratie 
ParkinsonNet 
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Ervaring in behandeling 
 

punten opmerkingen 

Als ParkinsonNet therapeut behandeld 2 Als deze beëindigd is door 
ParkinsonNet dan geen punten  

Zelfstandig behandeld 1 Geen punt als er punten zijn voor 
eerdere deelname aan ParkinsonNet 

Onder supervisie behandeld 0,5 
 

0-1 jaar ervaring 0,5 
 

2-5 jaar ervaring 1 
 

meer dan 6 jaar ervaring 2 
 

 

Samenwerking 
 

punten opmerkingen 

Samenwerking vooral eigen discipline 1 
 

Samenwerken vooral andere discipline 2 
 

Samenwerking beiden 3 
 

Aantal ‘andere disciplines’ 0,5  Per discipline, maximaal 2 punten 

Contact met zorgverleners in regio 
eigen organisatie 

0,5 
 

Contact met zorgverleners in regio 
buiten organisatie 

1 
 

 

Organiseren 
 

punten opmerkingen 

Bijeenkomst voor zorgverleners eigen 
organisatie 

0,5 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomst voor zorgverleners buiten 
organisatie 

1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor patiënten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor studenten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

 

Kennis   

 punten opmerkingen 

Motivational interviewing 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Positieve gezondheid 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Basis PRPP 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Interventie of vervolg PRPP 0,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

AMPS 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

CPCRT 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

EDOHMA 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Andere relevante opleiding 1 Certificaat moet zijn toegevoegd en 
maximaal 1 punt ook bij meerdere 
certificaten toegevoegd 
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Fysio-/oefentherapeuten 

Algemeen 
 

punten opmerkingen  

Aantal keer aangemeld 1 2 keer eerder aangemeld 1 punt 
3 keer eerder aangemeld 2 punten 
4 of meer keer eerder aangemeld 3 
punten 

 

Medisch revalidatiecentrum 3 Controle of het een medisch 
revalidatiecentrum is. Indien ja dan 
3 punten 

 

Werkt in verpleeghuis waar nog geen 
zorgverlener van zelfde discipline is 
aangesloten 

1     

Werkt in ziekenhuis 1    

geen andere zorgverleners zelfde 
discipline in dorp aangesloten bij 
ParkinsonNet 

3 Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. * 

 

Wachtlijst zorgverleners 1    

Binnen 10 km afstand geen zorgverlener 
zelfde discipline aangesloten bij 
ParkinsonNet 

6  Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. Geldt alleen voor 
de beste kandidaat bij meerdere 
aanmeldingen voor de postcode.  * 

 

Eerste aanmelding van een praktijk  8   

Aantal werkzame dagen meer dan drie 8   

*Zorgverlener ontvangt punten voor “geen andere zorgverleners zelfde discipline in dorp aangesloten bij ParkinsonNet” of 

voor “binnen 10 km afstand geen zorgverleners zelfde discipline aangesloten”. Niet voor beide.  

Ondersteuning collega zorgverlener     
 

punten opmerkingen 

1 collega, 20 tot 25 patiënten 
2 collegae, 45 tot 60 patiënten 
3 collegae, 70 tot 80 patiënten 
>3 collegae, 90 tot 110 patiënten 

1 Controle met administratie 
ParkinsonNet  

1 collega, 25 tot 30 patiënten 
2 collegae, 60 tot 65 patiënten 
3 collegae, 80 tot 100 patiënten 
>3 collegae, 110 tot 130 patiënten 

2 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 30 tot 35 patiënten 
2 collegae, 65 tot 80 patiënten 
3 collegae, 100 tot 120 patiënten 
>3 collegae, 130 tot 150 patiënten 

4 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 35 of meer patiënten 
2 collegae, 80 of meer patiënten 
3 collegae, 120 of meer patiënten 
>3 collegae, 150 of meer patiënten 

6 Controle met administratie 
ParkinsonNet 
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Ervaring in behandeling 
 

punten opmerkingen 

Als ParkinsonNet therapeut behandeld 2 Als deze beëindigd is door 
ParkinsonNet dan geen punten  

Zelfstandig behandeld 1 Geen punt als er punten zijn voor 
eerdere deelname aan ParkinsonNet 

Onder supervisie behandeld 0,5 
 

0-1 jaar ervaring 0,5 
 

2-5 jaar ervaring 1 
 

meer dan 6 jaar ervaring 2 
 

 

Samenwerking 
 

punten opmerkingen 

Samenwerking vooral eigen discipline 1 
 

Samenwerken vooral andere discipline 2 
 

Samenwerking beiden 3 
 

Aantal ‘andere disciplines’ 0,5  Per discipline, maximaal 2 punten 

Contact met zorgverleners in regio 
eigen organisatie 

0,5 
 

Contact met zorgverleners in regio 
buiten organisatie 

1 
 

 

Organiseren 
 

punten opmerkingen 

Bijeenkomst voor zorgverleners eigen 
organisatie 

0,5 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomst voor zorgverleners buiten 
organisatie 

1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor patiënten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor studenten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

 

Kennis 
 

punten opmerkingen 

Motivational interviewing 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Positieve gezondheid 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Neurologische revalidatie bij CNA 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Andere opleiding in neurorevalidatie 1 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Master geriatrie 5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Master sport 3 Certificaat moet zijn toegevoegd 
Andere Master 3 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Andere relevante opleiding 1 Certificaat moet zijn toegevoegd en 
maximaal 1 punt ook bij meerdere 
certificaten toegevoegd 
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Logopedisten 

Algemeen 
 

punten opmerkingen  

Aantal keer aangemeld 1 2 keer eerder aangemeld 1 punt 
3 keer eerder aangemeld 2 punten 
4 of meer keer eerder aangemeld 3 
punten 

 

Medisch revalidatiecentrum 3 Controle of het een medisch 
revalidatiecentrum is. Indien ja dan 
3 punten 

 

Werkt in verpleeghuis waar nog geen 
zorgverlener van zelfde discipline is 
aangesloten 

1     

Werkt in ziekenhuis 1    

geen andere zorgverleners zelfde 
discipline in dorp aangesloten bij 
ParkinsonNet 

3 Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. * 

 

Wachtlijst zorgverleners 1    

Binnen 10 km afstand geen zorgverlener 
zelfde discipline aangesloten bij 
ParkinsonNet 

6  Controle op postcodes 
behandellocaties; aantal punten 
naar verhouding. Geldt alleen voor 
de beste kandidaat bij meerdere 
aanmeldingen voor de postcode.  * 

 

Aantal werkzame dagen meer dan drie 8   

*Zorgverlener ontvangt punten voor “geen andere zorgverleners zelfde discipline in dorp aangesloten bij ParkinsonNet” of 

voor “binnen 10 km afstand geen zorgverleners zelfde discipline aangesloten”. Niet voor beide.  

Ondersteuning collega zorgverlener     
 

punten opmerkingen 

1 collega, 20 tot 25 patiënten 
2 collegae, 45 tot 60 patiënten 
3 collegae, 70 tot 80 patiënten 
>3 collegae, 90 tot 110 patiënten 

1 Controle met administratie 
ParkinsonNet  

1 collega, 25 tot 30 patiënten 
2 collegae, 60 tot 65 patiënten 
3 collegae, 80 tot 100 patiënten 
>3 collegae, 110 tot 130 patiënten 

2 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 30 tot 35 patiënten 
2 collegae, 65 tot 80 patiënten 
3 collegae, 100 tot 120 patiënten 
>3 collegae, 130 tot 150 patiënten 

4 Controle met administratie 
ParkinsonNet 

1 collega, 35 of meer patiënten 
2 collegae, 80 of meer patiënten 
3 collegae, 120 of meer patiënten 
>3 collegae, 150 of meer patiënten 

6 Controle met administratie 
ParkinsonNet 
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Ervaring in behandeling 
 

punten opmerkingen 

Als ParkinsonNet therapeut behandeld 2 Als deze beëindigd is door 
ParkinsonNet dan geen punten  

Zelfstandig behandeld 1 Geen punt als er punten zijn voor 
eerdere deelname aan ParkinsonNet 

Onder supervisie behandeld 0,5 
 

0-1 jaar ervaring 0,5 
 

2-5 jaar ervaring 1 
 

meer dan 6 jaar ervaring 2 
 

 

Samenwerking 
 

punten opmerkingen 

Samenwerking vooral eigen discipline 1 
 

Samenwerken vooral andere discipline 2 
 

Samenwerking beiden 3 
 

Aantal ‘andere disciplines’ 0,5  Per discipline, maximaal 2 punten 

Contact met zorgverleners in regio 
eigen organisatie 

0,5 
 

Contact met zorgverleners in regio 
buiten organisatie 

1 
 

 

Organiseren 
 

punten opmerkingen 

Bijeenkomst voor zorgverleners eigen 
organisatie 

0,5 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomst voor zorgverleners buiten 
organisatie 

1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor patiënten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

Bijeenkomsten voor studenten 1 Voorbeeld moet gegeven zijn 

 

Kennis 
 

punten opmerkingen 

Motivational interviewing 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Positieve gezondheid 1,5 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Dysarthriescholing 4 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Dysfagiescholing 4 Certificaat moet zijn toegevoegd 

Andere relevante opleiding 1 Certificaat moet zijn toegevoegd en 
maximaal 1 punt ook al zijn er 
meerdere toegevoegd 

 

 


