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EEN WOORD VOORAF
De zomer staat voor de deur! Tijd om even te ontspannen, te genieten van
het zonnetje en op te laden. Dat verdienen we allemaal na een intensieve
coronatijd, of de nasleep ervan, die veel langer duurt dan we ooit konden
voorspellen.
Tijd ook om dit mooie, nieuwe PN Magazine eens door te bladeren. Ga er
maar eens rustig voor zitten, want we hebben weer veel om met u te delen
en samen op terug te blikken.
pnmagazine | 4
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We openen het magazine met een inspirerend
verhaal van Loek en Loes. Loek leeft met parkinson, Loes ondersteunt hem als fysiotherapeut.
Samen maken ze het dagelijks bestaan van Loek
makkelijker. Het laat maar weer eens zien hoe
belangrijk uw werk en specialisme is.
Een jaar van opnieuw veel focus op online activiteiten ligt achter ons. We spraken met een aantal
collega’s over speciﬁeke middelen die zij inzetten.
Zoals Siilo, waarmee u veilig met collega’s communiceert en waar ParkinsonNet mee samenwerkt.
Uw ParkinsonNet-collega’s vinden en hen direct
benaderen is nu heel simpel! Dat is een van de
manieren waarop we u vanuit het coördinatiecentrum ondersteunen, maar er is nog veel meer.
Bent u bijvoorbeeld al bekend met het promotiemateriaal dat u voor uw praktijk kunt bestellen?
Of met het nieuw ontwikkelde kennisplein voor
huisartsen? In deze uitgave laten we u zien waar u
deze materialen vindt. En ook de inhoudelijke en
coördinerende rol van de experts, die verbonden
zijn aan het coördinatiecentrum, komt aan bod.
Samen maken wij de zorg voor mensen met de
ziekte van Parkinson of een parkinsonisme
iedere dag beter. Maar we zijn er nog niet.
Daarom ﬁetsten we tijdens BikevoorParkinson
2021 voor partners van mensen met parkinson
en startten we met het project parkinsonzorg in
verpleeghuizen. Het doel? Leren van ‘best practices’, om ook voor iedereen met parkinson in
het verpleeghuis goede begeleiding en zorg
mogelijk te maken. Een prachtige ambitie.
Dat we u bewonderen om uw inzet voor mensen
met parkinson(isme) is een understatement.
Bewondering hebben we ook voor zorgverleners
die zelfs na hun pensioen hun passie voor betere
parkinsonzorg blijven houden. Het enthousiasme

spat ervan af in het verhaal van Herman, Charles
en Koen. Wat is dat mooi om te zien!
In alle verhalen zie je de gedrevenheid om,
iedere dag weer, te gaan voor die allerbeste
zorg. Dat is wat ons samen drijft. U, ons en al
die andere 3.796 aangesloten zorgverleners in
het land. Heel veel dank daarvoor!
Voor nu heel veel leesplezier en geniet van een
mooie zomer.
Marten en Bas
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“M IJN AUTOMATISCHE
PILOOT IS KAPOT,
MAAR DE MOTOR
DOET HET NOG”
Tekst: Tefke van Dijk | Foto’s: Eric Scholten
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Zo’n anderhalf jaar komt Loek Nelissen (52) nu wekelijks bij fysiotherapeut Loes Verbakel voor
‘vreselijke oefeningen’, die een positieve uitwerking hebben op zijn conditie. “Ze maken het
dagelijks bestaan makkelijker en dat is het doel.” Gelukkig valt er samen ook genoeg te lachen.
Na een kort bezoek aan de kleedkamer komt
Loek de uitgebreide fitnesszaal binnen van
Medisch Centrum Buitenlust in Venray. Fysio
therapeut Loes heeft al enkele pittige oefeningen
voor hem klaargezet. “Vreselijke oefeningen”,
zegt Loek met een knipoog. “Een half uur flink
zweten en je kunt er weer tegenaan”, zegt Loes
bemoedigend. Ze weten allebei hoe goed het is
om veel te bewegen als je parkinson hebt.
Geroutineerd pakt Loek de gewichten en begint
zijn arm vloeiend heen en weer te bewegen.
Hij weet precies wat hij moet doen.
Dat was anders toen hij net de diagnose had
gekregen. “Ik had last van mijn schouder, maar
behandelingen van een fysiotherapeut haalden
niets uit. Ik ging terug naar de huisarts en kwam
bij een mensendieck-therapeut. Die zag mij
bewegen en zei dat ze aan de ziekte van Parkin
son dacht. Ik dacht meteen: jij bent gek.” Bij de
neuroloog werd de diagnose echter bevestigd.
“Het eerste symptoom was dat mijn rechterarm
niet meedeed tijdens het wandelen, tenzij mijn
kinderen er een slinger aan gaven. De DaT-SPECT
scan toonde aan dat het toch echt parkinson
was.”
Veel wist Loek niet van de ziekte. Oudere mensen
met trillende handen, daar dacht hij aan bij
parkinson. Hij bekeek filmpjes op internet en
schrok. “Dat doe ik dus nooit meer, op YouTube
zoeken. Mijn vrouw was ondersteboven van de
diagnose, meer nog dan ik. Zelf dacht ik: het
komt wel goed. Door erover te praten, kom je er
samen wel. Je moet steun hebben thuis. Begrip
en niet alles hoeven uitleggen.” Loes weet hoe
belangrijk het sociale netwerk is voor mensen
met de ziekte van Parkinson. “Zeker als mensen
cognitief achteruitgaan. Ik heb wekelijks een
half uur tijd met en voor iemand. De rest van de
tijd is aan de persoon en het sociale netwerk of
andere zorgverleners.”

per dag dopaminepillen en probeer veel te
bewegen. Wandelen en grote stappen zetten.
Dat remt de symptomen.” Loek heeft eerder
altijd wedstrijdsporten gedaan als tafeltennis,
maar dat lukt niet meer. “Nu moet ik fitnessen”,
zegt hij met een gezicht dat op onweer staat.
“Minstens een keer per week extra naar de
sportschool. Gelukkig gaan mijn vrouw en
kinderen beurtelings mee. Dat scheelt.”
Loek merkt dat de fitness een positieve uitwer
king heeft. “In ieder geval geen achteruitgang
en meer conditie. Ook opstaan uit bed of uit
een stoel gaat beter. Dat komt ook door de
oefeningen van Loes. Planken en squatten vind
ik echt dramatisch. Toch kom ik hier graag. Het
is leuk met Loes en het is goed, dus ik doe het
graag.” Hij werkt ook mee aan studies van
Parkinson op Maat. Daarvoor draagt hij een
soort “tweede horloge” om data te verzamelen
en hij vult geregeld vragenlijsten in. “Ik hoop
dat onderzoekers met meer informatie en meer
kennis de ziekte ooit kunnen bestrijden of op
zijn minst verminderen.”

Grote stappen zetten
Loek weet nu dat mensen met de ziekte van
Parkinson gemiddeld twee jaar eerder overlijden.
Ze gaan dood mét parkinson, niet per se door
de ziekte. “Ik ben nog jong, en bij mij gaat het
ziekteverloop minder snel. Ik slik nu vier keer
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Automatische piloot kapot
Loes kijkt altijd naar wat iemand nodig heeft.
“Gaat het om balans, het looppatroon of over
het algemeen actiever worden? Dat hangt ook
af van wat iemand verder in het leven doet. We
beginnen altijd met enkele testen als nulmeting.
Later herhalen we die om te kijken of er iets is
veranderd. Ik geef mensen ook tips en tricks.
Door de ziekte is de automatische piloot kapot,
maar de motor doet het nog. Je moet het
kapotte deel van het brein omzeilen en het is bij
iedereen een andere puzzel hoe je dat kunt
doen.” Zo ervaart Loek het ook. “Mijn arm doet
niet vanzelf mee tijdens het wandelen, maar
beweegt wel als ik in mijn hand knijp.”
Zeven jaar werkt Loes nu als fysiotherapeut. “Op
een gegeven moment was ik op zoek naar een
specialisme. Binnen de praktijk was behoefte
aan een extra ParkinsonNetfysiotherapeut en zo
ben ik eraan begonnen. De ziekte van Parkinson
heeft een heel specifiek en fascinerend ziektebeeld. Toen ik net startte als ParkinsonNetzorgverlener vond ik het niet altijd leuk. De ziekte
gaat niet over en de mensen zitten geregeld in
de put. Ik voelde me soms machteloos omdat er

weinig vooruitgang te behalen leek. Maar toen
ik het ziektebeeld beter leerde kennen, kon ik
de focus verleggen naar de persoon achter het
ziektebeeld. Het is juist mooi als je het leven
van de cliënt kunt verbeteren of verlichten met
passende voorlichting.”
Het hoeft niet altijd groots te zijn, soms kan een
ogenschijnlijk simpele tip veel verschil maken.
Loes: “Behoud kan ook een doel zijn. Doordat ik
ben aangesloten bij ParkinsonNet, heb ik ook
geleerd dat ik een hulpvraag niet alleen hoef
aan te pakken. Dat gaat altijd samen met de
cliënt, het sociale netwerk van de cliënt en zorgverleners binnen ParkinsonNet. Samen sta je
sterk en kijk je breder dan alleen fysiotherapie.
Nu kijk ik vaak samen met andere zorgverleners
naar de persoon en de rest van zijn of haar
leven. Wat is er al aan zorg betrokken en wat
heeft iemand verder nog nodig?”
Meer contact buitenshuis
Loek is 100% afgekeurd. Zijn stressvolle baan
was niet te combineren met de ziekte van
Parkinson. Na de diagnose stond het leven van
Loek opeens stil, terwijl anderen verder gingen.
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“Dan zie je op LinkedIn wat anderen allemaal
doen, terwijl ik een tijdlang alleen bij de super
markt kwam. Nu heb ik gelukkig weer meer
contact buitenshuis.” Als Loek vertelt over zijn
leven buiten parkinson, begint dat met zijn
hond. “Ik heb altijd een hond gehad, meestal
een boxer. Nu hebben we een geadopteerde
hond uit Spanje. Een pitbull. Dat klinkt gevaar
lijk, maar het is de liefste hond ooit. Het mooie
is dat hij zorgt dat ik in beweging blijf, want ik
laat hem minstens eens per dag uit.”

Daarnaast werkt Loek als vrijwilliger bij Humani
tas en De Luisterlijn. “Ik zocht iets dat ik thuis
kan doen en waarbij ik mijn ervaring kan gebrui
ken. Ik heb jarenlang een leidinggevende func
tie gehad in de logistiek. Ik weet hoe het is om
stress te hebben en een burn-out. Mijn moeder
had dementie en ik parkinson, dus ik kan mee
praten over mantelzorg en ziekte.
Mensen bellen de hulplijn over van alles. Er gaat
een wereld voor me open. Er is zoveel meer dan
vijftig tot zestig uur werken in de week. Als ik dit
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eerder had geweten, was ik niet de logistiek in
gegaan. Dan was ik in de sociale dienstverlening
gaan werken. Dat geeft zoveel meer voldoening.”
Tot slot houdt Loek enorm van barbecueën.
Hij heeft thuis twee barbecues en een smoker.
“Spareribs die in zes uur zijn gegaard, zijn ont
zettend lekker! Ik houd van vlees en wil van
alles uitproberen.” Deze liefhebberij bemoei
lijkte het traject bij een diëtist waar hij kwam
om af te vallen. “Daar was ik ook niet gemoti
veerd voor. Ik zag geen vooruitgang en als er
geen zichtbaar effect is, haak ik af.” Puzzels
maken uit de krant, lukt wel dagelijks. “Ik wil
mijn brein op peil houden. Lezen gaat moeilijk.
Na tien minuten vallen mijn ogen dicht, maar
puzzelen gaat goed.”
Leeftijd of parkinson?
Loek voelt zich onzeker als hij in een gesprek
iets niet kan benoemen. “Je weet niet of het de
leeftijd is of de parkinson.” Loes knikt. “Minder
concentratie en trager denken hoort ook bij de
ziekte”, vult ze aan. Loek: “Mensen zien niet aan
me dat ik parkinson heb. Dat is het probleem.
Je kunt beter een gebroken been hebben.”

Het sociale netwerk van de persoon met parkin
son is heel belangrijk. Loes: “Je hebt parkinson
nooit alleen en moet erover praten met ande
ren.” Daar weet Loek alles van. “Mijn vijftienjarige
zoon toont er begrip voor als ik mijn veter niet
kan strikken. Dat doet hij dan meteen voor me.”

“Mensen zien niet aan me
dat ik parkinson heb,
dat is het probleem”
Vanuit de ervaring vindt Loes het nu leuk om op
zoek te gaan naar oplossingen. “Je doet dat niet
alleen, maar samen met andere zorgverleners.
Beweging is een stukje in het geheel. Parkinson is
een chronische aandoening, maar mensen gaan
niet altijd chronisch naar fysiotherapie. Soms zijn
mensen met enkele tips geholpen. Hun weke
lijkse sessies beginnen met de vraag hoe het gaat
en de twee hebben een goede klik. “Dat is
belangrijk voor de behandeling”, zegt Loes. “Loek
houdt ook zelf de regie. Dat kan niet iedereen.
Het is goed als mensen niet aan de zorg hangen,
maar zelf kijken wat ze nodig hebben.”
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JONG & PARKINSON
Foto: Anders Leines

In Nederland hebben 63 duizend mensen de diagnose parkinson. 30 procent krijgt de diagnose
nog voor zijn of haar 65e. Bij een aanzienlijk aantal mensen uit de ziekte zich zelfs voor hun 40e.
De jongste persoon met parkinson die neuroloog Bas Bloem ooit zag, was 13 jaar oud.

11

11_PNmagazine_2022_portretfotos.indd 11

23-06-2022 09:12

NIEUWS

DRUKBEZOCHTE ONLINE
REGIOCOÖRDINATORENDAG

De komende editie van de jaarlijkse regiocoördinatorendag, 28 september 2022 in Nieuwegein, staat
weer gepland als fysiek evenement. Het afgelopen
jaar was de coördinatorendag wederom een online
bijeenkomst vanuit het ParkinsonNetcoördinatiecentrum. 80 regiocoördinatoren uit 60 verschillende regio’s sloten aan. Een inspirerende middag
waarop we de regiocoördinatoren bijpraatten
over de laatste ontwikkelingen, ze een workshop
volgden over het activeren van deelnemers in het
regionale netwerk en een interessante presentatie
kregen over Young Onset Parkinson. De regiocoördinatorendag is een moment van samenzijn, maar
ook hét moment om hen te bedanken voor hun
tomeloze inzet. Dus ook hierbij, dank aan alle regiocoördinatoren voor hun inzet in de regio!

WIE DRAAGT HET PARKINSON LINTJE?
Tijdens het ParkinsonNetcongres 2021 maakten maar liefst 51 aangesloten zorgverleners kans op het
felbegeerde Parkinson Lintje. Een lintje dat met trots gedragen wordt en waarbij de zorgverleners €5.000,ontvangen om te besteden aan het verbeteren van de parkinsonzorg. We reikten welgeteld drie lintjes uit.
Het is inmiddels al even geleden, maar gefeliciteerd, Homeyra Saiid, Ankie Verstelle en Jolanda van Gorkum!
En dank jullie wel voor jullie fantastische inzet binnen de parkinsonzorg.
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SAMENWERKEN
VIA DE SIILO-APP
”Ik wil zo graag veilig, snel en
persoonlijk een bericht naar mijn
ParkinsonNetcollega’s sturen”. Die
wens hoorden we steeds vaker uit
het netwerk nadat, om veiligheidsredenen, de privéberichten
functionaliteit uit het oude
ParkinsonConnect verdween. Een
wens die wij, vanuit het ParkinsonNetcoördinatiecentrum, ook graag
faciliteren. Daarom gingen we een
samenwerking met Siilo aan. Wanneer deelnemers van ParkisnonNet
de Siilo-app openen en naar het
tabje ‘Netwerk’ navigeren zien zij
daar ‘ParkinsonNet’ staan. Daar
staat een lijst van alle bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners die
ook gebruikmaken van Siilo. Zorgverleners kunnen hier zoeken op
naam, maar ook op type zorg
verlener en regionaal netwerk.
Siilo is een landelijke, veilige berichtendienst op smartphones voor
zorgprofessionals. Maar liefst 77%
van de ParkinsonNetzorgverleners
maakt al gebruik van Siilo. De app
is volledig versleuteld, voldoet
gegarandeerd aan alle belangrijke
veiligheidsstandaarden in de
gezondheidszorg, is makkelijk en
snel in gebruik en bovendien gratis.
DOWNLOAD SIILO NU:
Android: 				

Apple:

THE LONG ROAD TO HOPE
De Amerikaanse versie van ParkinsonTV, breidt uit met
een derde seizoen. En dit seizoen, is net even anders
dan voorheen. Maar liefst 12 mensen, van over de hele
wereld, werkten mee aan een prachtige documentaire
‘The long road to hope’. In 70 minuten delen zij hun
verhaal met u. Welke impact heeft het bijvoorbeeld als
je steeds de verkeerde diagnose krijgt, of als je zo
agressief wordt in je slaap dat je niet meer bij je partner
kunt slapen? Ook Nikita Krielaart deelt haar verhaal. Ze
is jong, heel jong, en kreeg een aantal jaren geleden de
diagnose parkinson. Ze geeft een kijkje in haar ZuidHollandse leven en laat zien hoe zij vol positiviteit in het
leven staat. Bas Bloem en dr. Ray Dorsey vullen de
reportages aan met een inhoudelijke ‘Parkinson Minutes’.
Meer dan de moeite waard om te kijken dus. De documentaire vindt u op www.parkinsontv.org.

TANDARTSEN BIJ PARKINSONNET?
Mondgezondheid een probleem bij parkinson? Jazeker. De rol
van medicatie, veranderende samenstelling van het speeksel,
verminderde motoriek om het gebit goed schoon te houden,
apathie. Zomaar wat voorbeelden die kunnen leiden tot een
verminderde mondgezondheid bij mensen met parkinson.
Daarom sloten in september 2021 vijf tandartsen met specialisatie ‘geriatrie’ of ‘gehandicaptenzorg’ aan bij ParkinsonNet.
Zij volgden de basisscholing en voegden zich vervolgens bij het
netwerk in de regio waar zij werken. Samenwerken met
bijvoorbeeld een diëtiste rondom de voeding, of met een
ergotherapeut als het gaat over strategieën rondom het
schoonhouden van het gebit zijn namelijk van groot belang.
Daarnaast komen zij als discipline bij elkaar om ervaringen en
kennis te delen. Deze zomer evalueren we, samen met hen, de
meerwaarde van hun deelname aan ParkinsonNet. Bij positieve
reacties volgen hopelijk meer tandartsen.

13

12_PNmagazine_2022_Nieuwsberichten.indd 13

27-06-2022 14:37

INTERNATIONAAL

Dat ook over de grenzen van Nederland interesse is in ParkinsonNet, is u vast niet ontgaan. Van het verre Australië
tot bijna-buurland Luxemburg, de interesse is groot en blijft groeien. Niet alleen vanuit het coördinatiecentrum
werkt het internationale team hard om onze partners in het buitenland te ondersteunen. In de landen zelf
zetten ze zich ook dagelijks in om te werken aan de beste parkinsonzorg, volgens het ParkinsonNet-concept.

HAALBAARHEIDSSTUDIE IN
‘THE LAND DOWN UNDER’
Een ParkinsonNet Australië, behoort dat tot de
mogelijkheden? Met die vraag ontvingen we een
mailtje vanuit de regio ‘Victoria’. Het werd een mooi
project voor team Internationaal om dat te onderzoeken. Het resultaat daarvan? Een in januari opgeleverd
rapport over de haalbaarheid. De mogelijkheden zijn
er, de lichten staan wat dat betreft op groen. Aan het
enthousiasme van ‘the Ozzies’ zal het ook niet liggen.
Dus wie weet, krijgt dit project dit jaar nog een
vervolg door middel van een pilot in die regio.
Foto: Michel Brumat

FEEST! PARKINSONNET
LUXEMBURG BESTAAT
5 JAAR!
Eind 2021 was er een bijzonder moment in
Luxemburg. ‘ParkinsonNet Luxembourg’
bestond 5 jaar. Dat is een feestje waard en
vierden ze bij de Nederlandse ambassadeur
in het land. In de afgelopen jaren zorgde het
team daar voor meer samenwerking, veel
meer kennis en ervaring in het begeleiden van
mensen met de ziekte van Parkinson en het
centraal stellen van de mens met parkinson.
Nu al een prachtig resultaat. Na deze mijlpaal,
werd hard doorgewerkt want in april 2022
verzorgden de Luxemburgse trainers voor het
eerst volledig zelf een eigen ParkinsonNet
basisscholing. Wat zijn we trots!

ELKAAR
ONLINE ONTMOETEN
Het is inmiddels vaste prik, elkaar eens
per jaar ontmoeten tijdens het Skills Web.
Een toepasselijke, nieuwe, naam voor het
Skills Lab, nu we elkaar online treffen.
Een ochtend waarop we samenkomen, horen
en leren van elkaar. “Dit keer zagen we elkaar
al vroeg in het jaar. We willen namelijk niet
één, maar twee keer bijeenkomen in 2022.
Met updates en gesprekken vanuit Luxemburg,
Noorwegen, Australië, Californië en Duitsland
blijven we verbonden. Iedereen deelt wat bij
hen belangrijke punten zijn in de zorg en zo
helpen we elkaar vooruit”, geeft Sanne Bouwman, manager ParkinsonNet Internationaal,
aan.

UITBREIDING IN NOORWEGEN
Noorwegen gaat landelijk! Daar waar zij jaren geleden
startten in Stavanger, vond er inmiddels flinke
uitbreiding plaats en kreeg het team financiering om,
net als in Nederland, een landelijk ParkinsonNet te
ontwikkelen. Zowel het team dat in Noorwegen
ParkinsonNet coördineert breidt uit, als ook het aantal aangesloten zorgverleners. Niet alleen paramedici,
maar ook parkinsonverpleegkundigen sluiten zich
inmiddels aan bij het netwerk. Een erg mooie ontwikkeling. En als kers op de spreekwoordelijke taart, werken ze hard aan een eigen landelijk congres in 2023.
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“ WELKOM BIJ DE
PARKINSONNET
PODCAST…’’
Tekst: Stef Kaal

“Welkom bij de ParkinsonNet Podcast, een podcast waarin we een mulitidisciplinair onderwerp
gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen bespreken.’’ Voor de vaste
luisteraar inmiddels een herkenbare intro van de ParkinsonNet Podcast. Na een succesvolle
lancering staan er inmiddels zes informatieve aﬂeveringen online over diverse onderwerpen zoals
mondgezondheid en ademhaling. In de komende maanden komen daar nog eens twee aﬂeveringen
bij. Scan de code met uw Spotify app of zoek op ‘ParkinsonNet Podcast’ in uw favoriete podcast
app. Veel luisterplezier!
DE AFLEVERINGEN OP EEN RIJTJE:

1

4

Training en gezonde voeding gaan hand in hand;
maar hoe zit dat eigenlijk bij parkinson? En is
daar bewijs voor? Luister naar de eerste
ParkinsonNet Podcast.

2

Horen ademhalingsproblemen bij de ziekte van
Parkinson? En hoe signaleer je als zorgverlener
ademhalingsproblemen? Daarover meer tijdens
aﬂevering vier.

5

De herziening van de multidisciplinaire richtlijn
voor de behandeling van parkinson en kwaliteitsstandaard atypische parkinsonisme staan
online. Maar hoe gebruikt u deze mooie, maar
omvangrijke documenten op een goede
manier? Op die vraag geven we antwoord in
de tweede ParkinsonNet Podcast.

3
Houdingsproblemen komen veel voor bij mensen
met parkinson, vaak met vervelende gevolgen
zoals pijn, onbalans, een verhoogd valrisico en
moeite met eten en praten. Maar wat kunt u
daar als zorgverlener aan doen? Daar hebben
we het over tijdens deze aﬂevering.

Mondgezondheid is een issue bij parkinson.
Wat u als zorgverlener moet weten over dit
onderwerp en wat u kunt betekenen, bespreken
we samen met een tandarts tijdens nummer vijf
van de ParkinsonNet Podcast.

6
Niet alleen de lichamelijke kant van parkinson
verdient aandacht. Ook niet-lichamelijke gevolgen van de ziekte, zoals stress of angsten,
hebben grote invloed op de kwaliteit van leven.
Welke klachten er zijn en waar mensen hulp
kunnen krijgen bespreken we in deze podcast
over psychosociale zorg.

Open uw spotify app, klik op het camera-icoontje in de zoekbalk
en maak een foto. Zo komt u op de overzichtspagina van de
ParkinsonNet Podcast.
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PARKINSONZORG VAN DE TOEKOMST:

ALLE DESKUNDIGHEID OP
ÉÉN VERPLEEGAFDELING
Tekst: Daan Appels | Foto’s: Archief en privébeeld
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Als iemand met de ziekte van Parkinson niet
meer thuis kan wonen, leidt dit tot grote
zorgen. Selma de Wit ging voor het onderzoeksproject ‘Verpleeghuizen op weg naar
Integrale Parkinsonzorg 2.0’ langs verpleeghuizen in het land, om te kijken hoe je
parkinsonzorg het beste inricht. De enthousiaste
projectleider ziet dat er via gespecialiseerde
afdelingen een wereld te winnen is.

Selma de Wit

Parkinsonzorg is een kunst. Om die onder de
knie te krijgen zijn enthousiasme, leergierigheid
en oefening onontbeerlijk. Daarnaast zijn mensen
met de ziekte van Parkinson soms een wat
a-typische verpleeghuisbewoner, die speciale
aandacht verdient. Vandaar dat Selma pleit voor
een kleine omwenteling in de manier waarop
we de verpleeghuiszorg hebben ingericht. Het
toverwoord: clusteren. “Dat betekent dat je
op één afdeling mensen met parkinson of
parkinsonisme bij elkaar laat wonen. Je zorgt zo
dat de afdeling zo optimaal mogelijk functioneert rondom de bewoner.”
Het begint al bij de huisvesting, legt Selma uit
aan de hand van een voorbeeld. Het is beter als
de vloeren geen naden en een eﬀen kleur hebben. Want dit kan freezing veroorzaken. “Voor
ons project bezochten we een aantal verpleeghuizen die een gespecialiseerde parkinsonwoonafdeling hebben. Daar is geïnvesteerd in
vloeren en een (prikkelarme) inrichting. Op de
afdeling houden ze rekening met de looproutes: een kastje op de gang kan een hinderlijke onderbreking zijn, maar het kan ook dienen
als houvast.”
Ook is het zorgpersoneel ‘van a tot z getraind’.
Iedere nieuwe medewerker krijgt parkinsononderwijs. Ook de mensen in bijvoorbeeld de
schoonmaak. “Bij parkinson hoort een trage
informatieverwerking”, vertelt Selma. “Als een
schoonmaker de slaapkamer opkomt en vraagt
of een bewoner even de benen omhoog kan
doen, dan is het handig dat deze weet hoe je
dat moet vragen. Bij parkinson komt de reactie
bovendien vaak langzamer op gang, dus geduld

is belangrijk. Verder moet je ‘prikkelarm’, dus
niet te druk binnenkomen. Als je snapt wat de
ziekte is en daar naar kunt handelen, dan is dat
voor bewoners erg prettig.”
Eén team, één taak
Verder geldt het principe van één team, één
taak. Personeel ervaart dat als prettig, blijkt uit
het onderzoek. Tot verrassing van de onderzoekers zelf. Selma: “Daar waar we eerst verwachtten dat teams die zich puur op parkinson
richten de zorg zwaar en eentonig zouden vinden,
blijkt het verzuim juist heel laag. Er heerst grote
tevredenheid binnen de teams, die wij beschrijven als zelfstandig en actief. Als je, zoals in een
normaal verpleeghuis, ieder half uur naar een
andere kamer met een andere aandoening
moet, kan je nooit alles weten. Door de dagelijkse oefening wordt het personeel beter, het
leert op de juiste knoppen te drukken. Op een
geclusterde afdeling is daarom dag en nacht
deskundigheid aanwezig, dat zorgt voor meer
kwaliteit van leven.”
Slechts tien parkinsonafdelingen
De aanleiding voor het project waren klachten
die de Parkinson Vereniging en het coördinatie“Het project VIP 2.0 zal een substantiële
bijdrage gaan leveren aan de verbetering
van deze zorg, door te komen tot een
beproefd model voor optimale, gespecialiseerde verpleeghuiszorg voor mensen
met parkinson.”
ParkinsonNL
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centrum van ParkinsonNet ontvingen van naas
ten en nabestaanden over de verpleeghuiszorg.
Op dit moment zijn er bovendien slechts tien
verpleeghuizen met een parkinsonafdeling,
ietwat oneerlijk verdeeld over het land (vooral
in het noorden en zuiden). Als het aan Selma
ligt komt daar verandering in. Het project voert
ze uit, zodat andere verpleeghuizen niet opnieuw
het wiel hoeven uitvinden. Uiteindelijk komt er
een handreiking, waar ieder verpleeghuis zijn
voordeel mee kan doen.
Selma wil de plannen uitrollen door het hele land.
Nederland telt, volgens Zorgkaart Nederland,
2.358 verpleeghuizen, maar er hoeven uiteinde
lijk niet zoveel parkinsonafdelingen te komen. “In
de toekomst hoop ik op een mooie verdeling over
Nederland, zodat mensen niet veertig kilometer
hoeven te rijden om een geliefde te bezoeken.
Door met het project bezig te zijn, verleiden en
prikkelen we hopelijk de mensen in de verpleeg
“We zien bemoedigende resultaten in
verpleeghuizen met een speciale parkinson-afdeling. We hopen dat dit project
bijdraagt aan een betere spreiding van
zulke afdelingen over het land en uiteindelijk tot optimale zorg voor iedereen die
met parkinson in een verpleeghuis
belandt.”
Paulus Bakx, patiëntonderzoeker

huizen en het personeel. Dat zijn de mensen die
de boer op gaan om managers en bestuurders te
overtuigen. De handreiking maakt dat gesprek
makkelijker. Ik ben ook niet zo bang dat ik zelf
hard campagne moet voeren, omdat de wens in
het land groot is.”
Volgens Selma tikt de klok, in het ‘voordeel’ van
haar boodschap. Het aantal mensen met
parkinson neemt toe, net als het aantal ouderen.
“Verpleeghuizen zullen aan de groei van hun
populatie zien dat dit nodig is.”

Het project ‘Verpleeghuizen op weg
naar Integrale Parkinsonzorg’ (VIP 2.0)
bestaat uit drie fasen. Eerst halen we bij
verpleeghuizen ‘successen en belemme
rende factoren’ op. Deze worden in een
model vastgelegd. In fase twee kijken
we, met dat model in het achterhoofd,
naar hoe je het beste een parkinson
afdeling start. Een handleiding voor
verpleeghuizen is het resultaat van de
laatste fase.
Het project is een samenwerking tussen
projectaanvrager ParkinsonNet, het
Radboudumc, de ZZG zorggroep, Zorg
groep Groningen en Punt voor Parkinson.
De subsidie komt van ParkinsonNL.
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JONG & PARKINSON

HERKENNING EN TROOST

Foto: Anders Leines

Onderling contact is belangrijk voor herkenning en troost. Speciaal voor jonge mensen met
parkinson zijn er verspreid over het land Yoppers Cafés, een ontmoetingsplek voor jonge mensen
met parkinson. Meer informatie: www.parkinson-vereniging.nl/jong.
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AANDACHT VOOR
PALLIATIEVE ZORG BIJ
PARKINSON
In 2016 startte het project ParkinsonSupport. Het doel? Palliatieve zorg bij parkinson onderzoeken
en optimaliseren. Er gebeurde veel in de afgelopen jaren en mooie resultaten werden geboekt.
Benieuwd naar deze resultaten? Volg dan de tijdlijn.

Ontwikkelen van een
gesprekshulp die helpt
het gesprek over de late
fase aan te gaan.

Behoefte aan gesprek over
toekomstige zorg (Advance
Care Planning). Meer
aandacht voor zingeving
en ondersteuning aan
familieleden.

Conclusies
dossieronderzoek
verwacht eind 2022.

Onderzoek naar
indicatoren die
de palliatieve fase
en het uiterste moment
van Advance Care
Planning in kaart
brengen.

2018
Ontwikkelen van blended
learning voor Parkinson
Netzorgverleners.
Deze is gevolgd door
1.334 zorgverleners.

Concept palliatieve
zorg onduidelijk.
Er is behoefte aan
scholing en richtlijnen.

Haalbaarheidsstudie
naar het inzetten van
Advance Care Planning
door verpleegkundig
specialisten.
28 mensen met
parkinson doen mee.

2022

Ondersteunende
informatie voor zorg
verleners over Advance
Care Planning en de
terminale fase.

2024

Benieuwd naar
deze voor u
ontwikkelde middelen?
www.parkinsonnet.nl/
parkinsonsupport
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Interviews met
nabestaanden (n=10)
zorgverleners (n=10)

Online vragenlijst
verstuurd onder Parkinson
Netzorgverleners.

Wat blijkt?
Er is weinig informatie
over de late fase
bij parkinson.

2016
Vervolgonderzoek naar
indicatoren door middel
van interviews en
focusgroepen.

Ontwikkeling van de
Radboud Indicators
for Palliative care
(RADPAC-PD).

Onderzoek naar wensen en
ervaring in de palliatieve
fase. 10 mensen met
parkinson en 8 naasten
zijn één jaar gevolgd.

2020
Proefschrift ‘Palliatieve
zorg bij parkinson’.

Dossieronderzoek naar
de behandeling in de
terminale fase.
ParkinsonSupport-plan,
waarin mensen met parkinson
hun wensen kunnen vastleggen
omtrent de huidige en
toekomstige zorg.
Eind 2022 beschikbaar.

ParkinsonSupport wordt gefinancierd door ZonMw en ParkinsonNL
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5 VRAGEN OVER…

SCHOLINGEN

Kennis en expertise staan hoog in het vaandel bij ParkinsonNet. Scholingen dragen bij aan het
vergroten hiervan. Een van deze scholingen is ‘Cognitie en leervermogen bij parkinson’ waar
deelnemers handvatten krijgen hoe om te gaan met het cognitieve niveau en het leervermogen
van mensen met parkinson. Een nieuwe scholing dit jaar is de ‘Inspiratie- en opfrisdag’ waarbij
fysio- en oefentherapeuten, de naam zegt het al, hun kennis over parkinson opfrissen. Maar wat
doen deelnemers precies tijdens deze dagen en waarom organiseren we deze scholingen?
Tekst: Medina Agić
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DE INSPIRATIE- EN OPFRISDAG

‘GEBRUIKMAKEN VAN ERVARING’

Marlies van Nimwegen en Wilfred van der Maas aan het woord

1

2

3

Waarom een inspiratie- en opfrisdag?
Wilfred: “We wilden een nieuwe training
bieden aan deelnemers die al langer
ParkinsonNet-deelnemer zijn. Door de jaren
heen is er nieuwe kennis over parkinson
bijgekomen. Daarnaast kwamen er, mede
door corona, de laatste jaren veel nieuwe
onderwijsvormen bij die zorgverleners nog
niet eerder bij ons ervaarden.”
Marlies: “Ook kregen we van onze deel
nemers terug dat ze behoefte hadden aan
het opfrissen van hun kennis en zich een
dag in de parkinsonzorg wilden onder
dompelen. Tijd voor een opfrisdag dus!”

Voor wie is deze dag?
Marlies: “Voor fysio- en oefentherapeuten
die al minimaal twee jaar zijn aangesloten
bij ParkinsonNet. We maken tijdens de
opfrisdag vooral ook gebruik van de ervaring
die deelnemers zelf hebben.”
Wilfred: “18 van de 25 cursisten die in april
deelnamen, waren al meer dan tien jaar
deelnemer van ParkinsonNet. Dus er zat
omgerekend dan 200 jaar ervaring met
parkinsonzorg in de zaal. Van die ervaring
willen we gebruikmaken.”

Wat gebeurt er op deze dag?
Marlies: “Het leerproces begint al voordat
de trainingsdag start. Via een online leeromgeving met colleges en opdrachten doen
deelnemers vooraf al kennis op. Ook maken
ze opnames van hun behandeling van mensen met parkinson. Op die manier proberen
we deelnemers te stimuleren om vooraf
duidelijk te krijgen wat ze op deze dag
willen leren. Die voorbereiding gebruiken
we gedurende de dag veel.”
Wilfred: “Op de dag zelf doorlopen we de
vier bepalingen van de richtlijn fysio- en
oefentherapie in een chronologische volgorde. Daarnaast delen we nieuwe kennis op

basis van recent wetenschappelijk onderzoek. De dag geven we vorm aan de hand
van casuïstiek, ook gebruiken we veel
andere werkvormen om leren te faciliteren.
Hierbij ligt de nadruk op de ervaringen van
de deelnemers zelf.”

4

Hoe ervaren deelnemers de dag?
Wilfred: “We kregen veel positieve feedback. Zorgverleners vinden het fijn om
weer een fysieke training bij te wonen.
Het is een leuke energieke dag.”
Marlies: “Een fysiotherapeut omschreef de
opfrisdag op LinkedIn als ‘een dag vol met
inspiratie, uitdaging, herkenning, feedback
en vooral beweging’. Ik kan het zelf niet
beter verwoorden.”

5

Wat leer je zelf van het geven van de
training?
Marlies: “Ik werd weer bevestigd dat de
fysio- en oefentherapeuten die al lang zijn
aangesloten bij ParkinsonNet ontzettend
veel weten. Ze doen echt heel goed werk
en stemmen goed af op de doelen en
wensen van mensen met parkinson.”
Wilfred: “Daar ben ik het helemaal mee
eens. Hun bevlogen- en betrokkenheid
werkt inspirerend. Daarnaast leerde de
opfrisdag mij dat als je varieert in onderwijsvormen, je ook mensen met zoveel
ervaring een leerzame dag bezorgt.”

Benieuwd naar
de dag?
Scan de QR-code!
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SCHOLING ‘COGNITIE EN LEERVERMOGEN’

‘LEREN LEREN’

Irma Jansen aan het woord

1

2

Waarom de scholing ‘Cognitie en leer
vermogen bij parkinson’?
Irma: “Er is bij behandelaars behoefte aan
kennis en vaardigheden om mensen met
parkinson beter te begeleiden en te ondersteunen bij het leren. Mensen met parkinson
hebben soms bijvoorbeeld meer moeite
zelfstandig hun bed in en uit te gaan. Als
zorgverleners kunnen wij hen strategieën
aanleren die dit makkelijker maken en hen
leren hoe ze cognitieve obstakels omzeilen.
Het resultaat? Mensen met parkinson
voelen een grotere mate van zelfstandigheid, zijn meer tevreden en ervaren meer
kwaliteit van leven. Maar hoe leer je
iemand met parkinson deze strategieën aan
en op welke manier creëer je de beste
omstandigheden hiervoor? Daarvoor is
deze scholing ontwikkeld.”.

Voor wie is deze scholing?
Irma: “Van ergotherapeuten, tot GZpsychologen en van oefentherapeuten tot
logopedisten. Sinds dit jaar kunnen ook
parkinsonverpleegkundigen en diëtisten
deelnemen. Multidisciplinair dus! Als zorgverleners hebben we allemaal te maken
met het cognitieve functioneren en de leerbaarheid van mensen met parkinson en
hun naasten. Het is dan ook belangrijk dat
we met elkaar afstemmen welke omstandig
heden we individueel voor mensen met
parkinson creëren om optimaal functioneren
en leren mogelijk te maken.”

3

Hoe ervaarden deelnemers de cognitie
scholing?
Irma: “De deelnemers waren zeer
enthousiast. Een aantal van hen vond
het te theoretisch en miste handvatten
voor de dagelijkse praktijk. Ook dat is goed
om te horen, want die feedback gebruiken
we om de volgende scholing cognitie en
leervermogen nog beter te maken.”

4

Wat mogen deelnemers de volgende
scholingsdag verwachten?
Irma: “We gaan onze kennis over cognitieve
veranderingen bij de ziekte van Parkinson
opfrissen en behandelen de nieuwste
theorie over leren. Tijdens de scholing passen we de theorie toe op praktijksituaties en
casuïstiek. We maken gebruik van beeld
materiaal en casussen van de deelnemers.”

5

Wat leer jij tijdens deze dag?
Irma: “Dat aangesloten zorgverleners al
heel veel kennis hebben! Maar cognitie
blijft wel een moeilijk onderdeel van onze
parkinsonzorg. En dit terwijl cognitieve
vaardigheden ontzettend belangrijk zijn.
Zonder cognitie is handelen onmogelijk.
Met name voor mensen met parkinson,
bij wie het cognitieve vermogen verandert,
is het belangrijk dat wij als zorgverleners
over kennis en vaardigheden beschikken
om onze zorg zo goed mogelijk te bieden.”

MEER LEREN? VOLG EEN SCHOLING!
Wilt u zelf meer leren om zo nog betere zorg aan mensen met parkinson(isme) te bieden?
Er staan dit jaar boeiende scholingsdagen op de planning. Zo ook de volgende inspiratie- en
opfrisdag en de cognitiescholing.
Vind een scholing naar keuze op www.parkinsonnet.nl/scholingen
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JONG & PARKINSON

HET HELE GEZIN
Foto: Anders Leines

Parkinson(isme) raakt het hele gezin, ook de partner en kinderen. Speciaal voor kinderen maakten we samen met de Parkinson Vereniging en het Radboudumc twee magazines. ParKids, voor
kinderen van 8-13 jaar en ParkinStories voor jongeren vanaf 14 jaar. Kinderen komen aan het
woord en vertellen over hun ervaringen. Het magazine downloadt u via de Parkinson Vereniging
website.
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PASSIE VOOR PARKINSON
ParkinsonNetzorgverleners hebben de kennis en kunde in huis om mensen met parkinson de
best mogelijke zorg te bieden. Dat doen ze met hart en ziel. En die passie verdwijnt niet na het
pensioen. Deze oud-deelnemers van ParkinsonNet blijven betrokken en zetten zich ook nu nog
in voor mensen met parkinson.

Tekst: Milou Dekkers | Foto’s: Privébeeld en Diede Schutten

Parkinsonverpleegkundige Koen Gilissen
Na een aantal scholingsdagen, twintig jaar
geleden bij het kenniscentrum Neurologie in
Nijmegen, leerde parkinsonverpleegkundige
Koen Gilissen (66) het vak uiteindelijk in de
praktijk: “Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Eerst
als psychiatrisch verpleegkundige, later ook als
epilepsie- en research-verpleegkundige. Uiteindelijk ben ik gevraagd om me te specialiseren
als parkinsonverpleegkundige. Destijds had nog
niet ieder ziekenhuis gespecialiseerde zorg.”
Al snel richtte Koen zich fulltime op zorg voor
mensen met parkinson. Enerzijds omdat het zo
goed beviel, anderzijds vanwege de toenemende
vraag. “In samenwerking met neurologen zette
ik in de Noordwest-Ziekenhuisgroep in Alkmaar
de zorg voor mensen met parkinson op. Ik was
op de polikliniek de enige gespecialiseerde
parkinsonverpleegkundige. Na verloop van tijd
raakte de functie bekend en kwamen er steeds
meer vragen om advies van huisartsen en
omliggende verpleeghuizen.”
Gespecialiseerde zorg
De meerwaarde van gespecialiseerde verpleegzorg voor mensen met parkinson zit hem
volgens Koen niet alleen in de kennis, maar ook
in het ‘vertrouwde gezicht’: “Als parkinson
verpleegkundige ben je vast aanspreekpunt.
Je loopt met mensen mee, geeft voorlichting,
signaleert problemen en trekt snel aan de bel
als dat nodig is. Je bent een stabiele factor en
laagdrempelig beschikbaar.”
Inmiddels is hij met pensioen, maar zijn werk
verveelde hem nooit. “De ziekte van Parkinson

heeft een gevarieerd ziektebeeld. Je kijkt steeds
opnieuw wat de juiste invalshoek is voor de
zorg. Dat maakt het interessant. Het raakte me
en ik heb altijd met veel plezier gewerkt.”
Koen zou het doodzonde vinden als al zijn
ervaring zomaar verloren gaat. Vooralsnog is hij
daarom actief als algemeen bestuurslid voor de
Parkinson Vereniging: “Dat loopt eind van dit
jaar af. Ik weet nog niet wat daarna komt, maar
er dient zich vast en zeker weer wat aan.”
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Fysiotherapeuten Herman Leusink
en Charles Knobben
Begin jaren tachtig werd de ziekte van Parkinson
nog niet zo herkend. Fysiotherapeut Charles
Knobben (67) zag een diversiteit aan mensen
met bewegingsstoornissen. “Maar het schoot
niet op in de behandeling. Toen ik een uitnodiging kreeg om mee te helpen bij het opstarten
van ParkinsonNet Winterswijk, twijfelde ik geen
moment. De visie van ParkinsonNet was verfrissend. De mens centraal en de zorgverleners
eromheen. Tijdens de basisscholing ontmoette
ik zorgverleners van andere disciplines, er was
een opleiding en er werden evenementen
georganiseerd, zo groeide mijn kennis.”
Ook Herman Leusink (68) sloot zich al in de
opstartperiode aan bij ParkinsonNet Winterswijk. Inmiddels is hij met pensioen, maar zijn
ParkinsonNet-verleden wil hij niet achter zich
laten: “Als geriatrie-fysiotherapeut zag ik zelf
altijd dat mensen zowel geestelijk als lichamelijk
langer gezond zijn als ze bezig blijven. Bovendien, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik heb er
ontzettend veel plezier in om mensen met
parkinson te helpen. Het is een complexe ziekte
en je hebt een grote variëteit aan ziektebeelden.
Je moet constant blijven schaven en zoeken
naar oplossingen.’
Laagdrempelige ontmoetingsplek
De expertise die ze tijdens hun carrière
opbouwden mag niet verloren gaan, zo vinden
de fysiotherapeuten. “Kennis is kostbaar en
kan heel waardevol zijn voor anderen. Maar
uiteindelijk hebben mensen met parkinson zelf
de meeste kennis.”
Vanuit die overtuiging zijn Herman en Charles
druk met het opzetten van Parkinson Café
Berkelland. “In onze eigen omgeving zagen we
hoe belastend parkinson kan zijn, ook voor
naasten. In een Parkinson Café kunnen mensen
laagdrempelig terecht. Praat je met een zorgverlener dan gaat het altijd over het ziektebeeld. In een café praat je het over hoe moeilijk
het soms is, en wat oplossingen zouden kunnen
zijn. Mensen nemen van elkaar veel meer aan
dan van zorgverleners en durven elkaar ook
meer te vragen. Iemand vertelt bijvoorbeeld dat
hij een driewielfiets heeft. Adviseer je zo’n fiets

Herman (links) en Charles (rechts) overleggen in het
café van Natuurpark Kroonenkamp, de plek waar het
parkinsoncafé gaat plaatsvinden.

als zorgverlener, dan zijn mensen een beetje
afhoudend. Maar in het café gaat het gesprek
vanzelf: “Oh ja? Is dat wat?” – “Jazeker, kom zo
buiten maar even kijken.”
Naast het Parkinson Café geeft Herman ook tips
via de website van het Parkinson Café. “Al in
1987 zag ik tijdens een studiedag een filmpje
van een man met parkinson, die erg moeilijk
liep met een stok. Maar lag die stok op de
grond, dan stapte hij er moeiteloos overheen.
Ik richt de tips op de website ook op bewegingsstrategieën. Laagdrempelig en toegankelijk. Het
zou toch zonde zijn als ik die kennis niet deel?”

Parkinson Café Berkelland opent haar
deuren in oktober 2022.
Tijdstip: iedere tweede donderdag van
de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Natuurpark Kronenkamp te
Neede, toegang is gratis
Meer informatie:
www.parkinsoncafeberkelland.nl
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Expertiseplatform
‘Parkinson en werk’
live sinds 1 mei
Tekst en foto’s: Parkinson Vereniging - Leoniek Veldhuis
en Marjan Overdiep

PARKINSON EN WERK.
HOE WERKT DAT?
Steeds vaker en steeds jonger worden mensen die midden in het leven staan en een baan hebben
of ondernemer zijn, geconfronteerd met de ziekte van Parkinson. Er komt nogal wat op je af als
je parkinson hebt én wil blijven werken of ondernemen. Ook bij direct betrokkenen zoals werk
gevers of arbo- en zorgprofessionals ontstaan vragen over de begeleiding van mensen met
parkinson. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden, rechten en plichten om het werk te behouden,
aan te passen of af te bouwen. De antwoorden op deze en nog veel meer vragen vind je op
parkinsonenwerk.nl, de portal van het Expertiseplatform ‘Parkinson en werk’. De informatie is
afkomstig van (ex-)professionals, ervaringsdeskundigen van de Parkinson Vereniging en van
zorgverleners van ParkinsonNet.
Het expertiseplatform is een samenwerking tussen de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet.
Een jaar of drie geleden ontstond het idee hiervoor. Bij de werkgroep ‘Parkinson en werk’ van
de Parkinson Vereniging kwamen steeds vaker
vragen binnen van werkenden én van werk

gevers. Want, werkgevers weten natuurlijk
weinig over parkinson, nog minder dan de
mensen die zelf net de diagnose krijgen.
Juist in die periode organiseerde Abbvie een
rondetafelbijeenkomst met als thema: werken
met parkinson. Daar werd de eerste steen
gelegd voor de oprichting van een Expertise
platform Parkinson en Werk. ParkinsonNet
en de Parkinson Vereniging wierpen zich
vervolgens op tot architect en bouwer van dit
expertiseplatform.
In een unieke samenwerking tussen deze
twee partijen ontstonden de bouwtekeningen
van dit platform. Om tot realisatie over te gaan
was geld nodig. Dit werd beschikbaar gesteld
door Abbvie, Ellen Parkinsons’ Project, ParkinsonNL, BikevoorParkinson en de Parkinson
Vereniging.
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HELPDESK

Met de komst van het expertiseplatform is een breed scala
aan informatie beschikbaar. Elke individuele casus is echter
uniek en kan weer specifieke vragen oproepen. Hiervoor is
de helpdesk Parkinson en werk beschikbaar. De helpdesk
wordt bemenst door de vrijwilligers van de werkgroep ‘Parkinson en werk’ van de Parkinson
Vereniging en heeft veel expertise in huis op het gebied van regelgeving, ervaring en procedures.
De helpdesk is te bereiken via e-mail: info@parkinson-vereniging.nl, onder vermelding van
‘Parkinson en werk’.

Voor wie is het expertiseplatform bedoeld?
Iemand die de diagnose parkinson of parkinsonisme krijgt, heeft doorgaans veel vragen over
werk: “Kan ik blijven werken?” Of: “Welke
invloed heeft parkinson op mijn werk?” Maar
ook: “Word ik arbeidsongeschikt?” en financieel:
“Kan ik hier nog wel blijven wonen?”
Niet alleen de werkende met parkinson heeft
vragen over hoe zo goed mogelijk te kunnen
blijven werken. Ook werkgevers en de arbo
professionals hebben behoefte aan informatie.
Een ‘gemiddelde’ bedrijfsarts ziet in zijn gehele
loopbaan maar een enkele werkende met
parkinson. Voor de beoordeling van zijn of haar
arbeidsmogelijkheden is het belangrijk dat
bedrijfsartsen een goed beeld hebben van de
impact van de ziekte op het werkende leven.
Daarnaast werkt een groeiende groep mensen
als zelfstandige of als ondernemer. Voor hen
gelden weer hele andere regels en richtlijnen.
Als zorgprofessional wordt er van u verwacht
dat u antwoord kunt geven op vragen over
werk. Antwoorden en adviezen op veelgestelde

vragen over werken met parkinson (opgesteld
door collega-zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen) zijn nu dus te vinden op het platform.
De informatie is vindbaar per doelgroep en
loopt synchroon met het pad dat een werkende
met parkinson doorloopt. Ook linkt de site naar
betrouwbare websites met (wettelijke) regels of
procedures.
Next steps
Het informatieportaal is nu gereed en bevat een
schat aan kennis. Hiermee is de eerste fase van
het expertiseplatform een feit. In de maanden
na 1 mei is vooral gewerkt aan het optimaliseren,
verfijnen, aanvullen van de portal, mede op
basis van feedback van klankbordgroepleden en
andere betrokkenen.
Voor ParkinsonNetzorgverleners komt nog een
programma voor in de regio’s en een verdiepende scholing. Het programma voor de regio’s
is rond de zomer beschikbaar. Ook wordt het
workshopprogramma voor werkende mensen
met parkinson de komende maanden verder
geprofessionaliseerd.
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NIEUW! KENNISPLEIN
HUISARTSEN EN
PRAKTIJKONDERSTEUNERS
Wat zijn de rode vlaggen bij parkinson? Hoe zit het met medicatie en welke behandelingen zijn
mogelijk? Vóór hun diagnose komen mensen met parkinson allereerst bij de huisarts. Maar hoe
herken je als huisarts klachten die mogelijk duiden op de ziekte van Parkinson? Het kennisplein
parkinson voor huisartsen helpt hierbij.
Tekst: Milou Dekkers

Het kennisplein over de ziekte van Parkinson is
gerealiseerd met de opbrengsten van BikevoorParkinson 2019. Een huisarts is vaak de eerste
die iemand met parkinson op het spreekuur
krijgt. Maar in hun gehele carrière zien huisartsen slechts enkele mensen met parkinson of
parkinsonisme. Dat maakt het herkennen van
symptomen soms lastig.
Het platform is bedoeld voor huisartsen en
praktijkondersteuners. Hoe herken je parkinson?
Wat zijn de beste behandelmogelijkheden? Met
praktische informatie helpt het kennisplein niet
alleen de huisarts of praktijkondersteuner maar
ook mensen met parkinson. Zij krijgen sneller
de juiste zorg.
Nadat er in 2019 geld beschikbaar kwam, volgden er interviews met huisartsen en praktijk-

ondersteuners om de behoefte in beeld te
krijgen. Op basis hiervan ontwikkelden we in
2021 het online portaal parkinson voor huisartsen en praktijkondersteuners. Met veel informatie, maar ook met links naar websites en
korte video’s geclusterd per thema. Inmiddels
krijgt het platform via regionale ParkinsonNet-netwerken en een folder voor huisartsen
steeds meer bekendheid. De eerste licenties zijn
afgegeven en reacties zijn positief.
“Door de gegeven informatie over de
ziekte verwijs ik eerder door. Op deze
manier heb ik direct invloed op de kwaliteit van leven van zowel de parkinsonpatiënt en zijn of haar omgeving”
Praktijkondersteuner P. Senden
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WAT STAAT ER OP HET KENNISPLEIN VOOR HUISARTSEN
EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS?
• ZIEKTE VAN PARKINSON
- Introductie
		
° Wat is de ziekte van Parkinson?
		° Mensen met de ziekte van Parkinson
		° Klinische presentatie in fases
		° De belangrijkste symptomen
- Diagnostiek
		° 	Klinische diagnose van parkinson
volgens de Movement Disorder Society
		°	Ondersteunende criteria
		° Exclusiecriteria
		° 	Rode vlaggen
		° 	Niveaus van zekerheid bij het stellen
van de diagnose
- Beloop van de ziekte
		° 	Hoehn en Yahr schaal
		° 	Prognose
		° 	De late fase
		° 	Standaard verloop behandeling
- Pathofysiologie
- Atypisch parkinsonisme
		° 	Onderscheid tussen de ziekte van
Parkinson en atypisch parkinsonismen
		

•	P SYCHIATRIE, COGNITIE EN
PSYCHOSOCIAAL
- Neuropsychiatrie
- Cognitie
- Psychosociale zorg
• NIET-MEDICAMENTEUZE

BEHANDELINGEN
- Multidisciplinaire aanpak
- Fysio-/oefentherapie
- Ergotherapie
- Logopedie
- Diëtetiek
• MEDICAMENTEUZE BEHANDELINGEN
- Medicamenteuze behandeling
- Bijwerkingen en responsfluctuaties
- On - off fenomeen
• GEAVANCEERDE THERAPIEËN
- Algemeen
- Diepe hersenstimulatie
- Duodopa
- Apomorfine
• KENNIS OPDOEN
- ParkinsonNet
- De Parkinson Vereniging
- Overige diensten
• BIBLIOTHEEK

“Ik weet nu beter wanneer ik een
logopedist of een diëtist moet raadplegen. Ik zet sneller acties uit en heb
minder overleg nodig”
Huisarts H. de Waart

Als huisarts en praktijkondersteuner
maakt u een jaar lang gratis gebruik van
het kennisplein. U schrijft zich in via
parkinsonnet.nl/huisartsen

31

30_PNmagazine_2022_huisartsenplatform.indd 31

27-06-2022 12:15

PARKINSONNET
IN CIJFERS
FACEBOOK
2021/22

facebook.com/parkinsonnet

HET NETWERK
Aantal
aangesloten
deelnemers

Aantal likes:

4.121

70

Aantal
reacties:

440

regio’s

3.754

Bericht met meeste interactie:
Cheque uitreiking BikevoorParkinson

6.739

80
regio-

deelnemers
aan de bijeenkomsten

coördinatoren

249

regiobijeenkomsten

TWITTER

twitter.com/parkinsonnet

CONGRES 2021
2.514

45
sprekers

deelnemers

24

sessies

Volgers:

3.494

Hoeveel tweetweergaven:

56.863

Top tweet: Trots! Op de
@VBHCEurope Inspirational Award
die @basbloem voor ParkinsonNet in
ontvangst mocht nemen. Nog trotser
op de mensen die allemaal een
inspirational award verdienen,
alle aangesloten zorgverleners.
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LINKEDIN

nl.linkedin.com/
company/
parkinsonnet

Volgers:

3.276

Bericht met de meeste interactie:
BikevoorParkinson promoﬁlmpje

NIEUW!

PARKINSONNET
PODCAST
6

aﬂeveringen

1.248

keer beluisterd

YOUTUBE
PARKINSONTV

Youtube.com/parkinsontv

Aantal
uitzendingen:

10

Abonnees:

2.250
13

Afwisselende
vlogs
Best bekeken:
Onzichtbare aspecten
9.900 keer bekeken

PARKINSONALLIANTIE
NEDERLAND

parkinsonalliantie.nl

4

1
jarig

partners
aangesloten

bestaan

1

live event
met veel
betrokkenen
uit de
parkinsonzorg
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HOE ONLINE WERKEN
KANSEN BIEDT
Tekst: Tefke van Dijk | Foto’s: Privébeeld

‘Online zit je op de eerste rij en
je krijgt alles goed mee’
Mira op den Camp werkt ruim 32 jaar als diëtist bij het Limburgse
Zuyderland Medisch Centrum en is tien jaar ParkinsonNetzorg
verlener. Ze heeft heel wat congressen van ParkinsonNet bezocht.
Ook het congres van mei 2021, dat voor het eerst online was.
Voor haar is het voor herhaling vatbaar.
Hoe was het eerste online
ParkinsonNet congres voor
jou?
Ik vond het heel geslaagd en
alles verliep heel prettig. Ik was
er echt van onder de indruk.
Het liep allemaal mooi in elkaar
over, met tekst in beeld als dat
nodig was en gezichten als dat
kon. Ik dacht echt: ‘Wauw, wat
is dit goed geregeld’.
Wat ging er goed?
De techniek ging heel goed. Op
het scherm kon je de presentatie volgen en op de mobiel
ernaast vragen stellen of reageren op stellingen. Dat werkte
perfect. Ik heb niet het idee
dat er iets niet goed ging. Daar
is me in ieder geval niets van
bij gebleven. Geen technische
mankementen of iets anders
dat storend was.
Wat maakte het voor jou een
succes?
Het was vooral ook heel fijn
om geen reistijd te hebben.
Vanuit Zuid-Limburg is het toch
een behoorlijke onderneming.
Dat is het ideale van online:

het scheelt veel tijd. Online zit
je bovendien allemaal op de
eerste rij. Je krijgt alles goed
mee. Ook zijn er weinig afleidende factoren en dat zorgt
voor optimale concentratie.
Van mij mag het congres
voortaan altijd online. Of een
combinatie online en fysiek,
als dat technisch mogelijk is.
Hoe zou het in de toekomst
(nog) beter kunnen?
Misschien kan het in de toekomst om en om fysiek en
online. Ik kan me voorstellen
dat het congres voor sommigen ook een goed moment is
om mensen te ontmoeten.
Netwerken kan wel online,
maar lukt vaak minder goed.
Ontmoetingen gaan ter plekke
meer spontaan, bij de koffie
automaat. Zelf maakte ik geen
gebruik van de online netwerkmogelijkheden. Ik heb genoeg
netwerkcontacten in de regio
en die zijn voor mij belang
rijker.
Werk je ook veel online?
Sinds corona maken we voor

overleg meer gebruik van
Teams, ook omdat onze instelling is verdeeld over twee
locaties. Verder doe ik in het
dagelijks werk weinig online,
afgezien van een enkele keer
beeldbellen met een patiënt.
Technisch is het soms lastig
voor mensen om een video
verbinding tot stand te brengen.
De techniek is dan een drempel.
Poliklinische patiënten hebben
vaak liever een telefoongesprek
of komen naar polikliniek voor
een afspraak.
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Door corona zijn we meer en meer online gaan werken. Soms is het fijn dat
iets weer fysiek kan, maar digitale mogelijkheden bieden ook mooie kansen.
Wat doen verschillende ParkinsonNetzorgverleners zoal digitaal en online?
Wat vinden ze handig? Waarom werkt iets goed? Lees drie mini-interviews
met Mira op den Camp, Sofie van der Hijden en Anne-Claire Masselink.

‘Snel en veilig communiceren
met andere zorgprofessionals’
Sofie van der Hijden is werkzaam als ParkinsonNet-therapeut
en geriatriefysiotherapeut bij IJMed in IJmuiden. Ze maakt nu
zo’n vier jaar gebruik van de app Siilo, waar zorgverleners elkaar
kunnen vinden en beveiligd persoonlijke patiëntinformatie kunnen
uitwisselen. Sofie deelt haar ervaringen.
Hoe gebruik je Siilo?
Het is een soort WhatsApp,
maar dan beveiligd. Ik vind
het handig om op deze manier
even snel met een andere
zorgprofessional contact te
hebben over een patiënt. Zo
geven een collega en ik elkaar
via de app korte updates over
een zorgmijdende patiënt. Het
is gemakkelijker dan bellen.
Siilo kunnen we op elk moment
openen en beantwoorden, als
we daar tijd voor hebben.

professionals te vinden. Je
hoeft niet ieders telefoonnummer te hebben. Ik kan iemand
ook opzoeken in de app. Bijvoorbeeld als ik een korte
vraag heb aan een neuroloog.
Je krijgt niet iedereen telefonisch te pakken. Steeds meer
zorgverleners hebben de app
inmiddels. Ik denk dat mensen
de app ook zijn gaan gebruiken
in coronatijd omdat fysiek
contact toen niet altijd mogelijk was.

Is het echt veilig?
Bij het opstarten van de app
moet je jezelf identificeren. Nu
moet ik bij ieder gebruik inloggen door een code in te voeren.
Dat maakt het veilig. Mocht
mijn telefoon worden gestolen,
dan kan niemand in de app om
de berichten te lezen. Berichten
worden ook standaard na dertig
dagen verwijderd. Je kunt
ervoor kiezen om berichten wel
te bewaren, als je dat wil.

Is er ook een nadeel?
Op sommige werktelefoons
kun je de app niet installeren,
begreep ik. Vooral thuiszorgmedewerkers en revalidatiecentra gebruiken het hierdoor
nog vrij weinig. Ik vraag vaak
of iemand de app wil gebruiken, zodat we beveiligd kunnen
communiceren over een
patiënt als dat nodig is. Het zou
fijn zijn als alle zorgprofessionals rondom een patiënt het
gebruiken. De app is overigens
gratis, dus kosten zijn het probleem niet.

Wat is er handig aan de app?
Het werkt snel en veilig en het
is makkelijk om andere zorg-

Gebruik je het ook voor
ParkinsonNet?
Je kunt groepen aanmaken en
we hebben in de regio een
ParkinsonNet-groep van alle
mensen die naar de regiobijeenkomsten komen. In de app
kunnen we informatie delen
over de bijeenkomsten, maar
ook een vraag stellen over of
voor een patiënt. Bijvoorbeeld
of iemand tips heeft voor yoga,
als een patiënt dat wil gaan
doen. We kunnen ervaringen
en tips delen via de app en
hoeven niet te wachten tot de
volgende bijeenkomst.
Meer informatie over Siilo
vindt u in het nieuwsbericht
op pagina 13.
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HOE ONLINE WERKEN
KANSEN BIEDT
‘Niet alles kan online, maar wel veel’
Anne-Claire Masselink is regiocoördinator van regio Utrecht
Zuidoost en logopedist bij logopediepraktijk Driebergen. Tijdens
corona maakte ze als regiocoördinator de overstap naar online
bijeenkomsten. In de praktijk combineert ze fysieke behandelingen
met online afspraken. Ze vertelt waarom dat goed bevalt.
Hoe verliepen de online
bijeenkomsten?
ParkinsonNet bood goede
ondersteuning. De ingerichte
Zoom-omgeving werkte niet
meteen goed, maar gelukkig
kregen we hulp vanuit IT. Sommige mensen zagen ertegenop
of waren het online overleggen
beu. Van ParkinsonNet kregen
we als regiocoördinatoren
nuttige tips om het leuk en
levendig te houden.
Wat is de plus van online?
Mensen hoeven niet te reizen.
We hadden een spreker van
formaat, die in het buitenland
zat. Online kon hij er toch bij
zijn. De spreker wilde eerst liever fysiek, maar was na afloop
heel enthousiast door de interactie. Het waren echt gesprekken. Dat kwam ook door de
prikkelende en persoonlijke
stellingen die de regioleden van
tevoren toegestuurd kregen.
Deelnemers konden hierop
tijdens de avond reageren met
grappige groene en rode voorwerpen, eens en oneens.
Waren er minpunten?
Het bijhouden van de presentie-

lijst was online even ingewikkeld. In het begin telden we
namen, maar we willen geen
politieagentje spelen. We vroegen mensen zich vooraf aan
te melden. De aanwezigheid
konden we toen makkelijker
checken. Bijeenkomsten met
meer regio’s samen kunnen
beter fysiek, denk ik. En online
afscheid nemen van iemand is
niet ideaal.
Werk je in de praktijk ook
online?
Intensieve logopedie is vaak
het meest effectief, maar
wekelijks meerdere behandelingen is praktisch niet altijd
mogelijk. Mensen hebben
meer zorgafspraken en worden
al snel geleefd door parkinson.
De combinatie van fysiek en
online is dan een uitkomst.
Door strakke protocollering van
de werkwijze is een combinatie
mogelijk van wekelijks een keer
in de praktijk en een tot twee
keer online. Als het volgens de
richtlijnen gaat. Geen thee
leuten dus, haha. Een online
behandeling is keihard werken
en vaak zelfs intensiever. Niet
eerst rustig je jas uitdoen,

maar meteen aan de slag. Ik
zie duidelijk een verbetering
in behandelresultaat.
Wat zijn de voordelen van
online werken?
Het is intercollegiaal verrijkend.
Je rijdt niet snel met z’n allen
naar het ziekenhuis, maar een
online consultatie met een
andere zorgverlener erbij is
eenvoudiger in te plannen.
Online afspraken zijn laagdrempeliger en flexibeler en vragen
minder reistijd. De patiënt
heeft zijn huiswerk altijd bij de
hand en een partner kan er
even bij zitten zonder de
nodige taxirit. De combinatie
van fysiek en online is ideaal.
Voorheen voelde ik me soms
een digibeet, maar ik ben
enorm uit mijn comfort zone
gegaan. In drie jaar tijd heb ik
skills ontwikkeld die ik niet
voor mogelijk had gehouden.
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JONG & PARKINSON

INVLOED OP VROUWEN
Foto: Anders Leines

Er is nog weinig bekend over de specifieke parkinsonproblematiek bij jonge vrouwen. Hoe hebben
bijvoorbeeld hormonale veranderingen, menstruatie en zwangerschap invloed op parkinsonklachten?
@pdwomen_nl (twitter) doet er onderzoek naar.
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BIJDRAGEN AAN WETENSCHAP
DIE OVER U GAAT
Voor mensen met de ziekte van Parkinson is bewegen extra belangrijk. Op dit moment wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar Stepwise, een motiverende app die beweging moet bevorderen.
ParkinsonNEXT, dat mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en zorgverleners in contact
brengt met onderzoekers, helpt bij het vinden van deelnemers.
Tekst: Daan Appels | Foto’s: privébeeld

Marjan Overdiep is een van de ‘patiëntonderzoekers’. Ze heeft een belangrijke rol in het
onderzoek. Ze is geen deelnemer, maar wel
betrokken bij de onderzoeksopzet. “Vanaf het
begin werkten we op een volwassen manier
samen. Ik ben geen wetenschappelijk onderzoeker, maar word wel serieus genomen. Vanuit
het patiëntperspectief dacht ik mee over het
onderzoek, de vereisten waar de app aan moest
voldoen, hoe de communicatie richting mensen
met parkinson eruit moest zien en hoe de uitkomsten gemeten konden worden. Ook hielp
ik met de pr, door te verschijnen in een ﬁlmpje.
Al met al best een creatief proces waar je een
bijdrage aan levert.”
In het ﬁlmpje zit Marjan tegenover Sabine
Schootemeijer. De wetenschapper is leider van
het project en vanaf het begin betrokken bij de
ontwikkeling van de app. “Via de app op de
telefoon meten we continu hoe actief de

Marjan Overdiep

mensen zijn. De deelnemers proberen doelen te
halen en actiever te worden. De kracht van de
app is het spelelement en dat we makkelijk het
aantal deelnemers kunnen opschalen: iedereen
met een telefoon kan meedoen.”
Het onderzoek zit nu op zo’n 115 deelnemers.
Dat moeten er 450 worden. “Ze komen allemaal
naar het Radboudumc voor een meting. Daarna
gebruiken ze de app één jaar lang. We kijken
primair of mensen actiever worden, en secundair wat de invloed is op de symptomen van de
ziekte”, legt Sabine uit.
‘Marktplaats voor vraag en aanbod’
Een groot deel van de 115 deelnemers werd via
ParkinsonNEXT aan het onderzoek gekoppeld.
ParkinsonNEXT is het platform dat onderzoekers
en mensen met parkinson of parkinsonisme
met elkaar in contact brengt en op die manier
bijdraagt aan studies. Volgens Sabine en Marjan
is onderzoek waar patiëntonderzoekers bij
betrokken zijn van meerwaarde voor het dagelijkse werk van zorgverleners. Sabine: ‘‘Ontwikkelingen zoals die rond de Stepwise- app,
kunnen niet plaatsvinden zonder mensen met
parkinson. Als het onderzoek succesvol blijkt en
we mensen met parkinson aanraden Stepwise
te gebruiken, is de app in de toekomst mogelijk
publiekelijk beschikbaar. Dat helpt zorgverleners
omdat ook zij de app in hun behandeling kunnen
gebruiken.” Marjan vult aan: “ParkinsonNEXT is
een goede verzamelplaats van studies. Een
soort marktplaats waar vraag en aanbod bij
elkaar komen. Wat betreft Stepwise, misschien
motiveert het mensen meer te gaan bewegen
als ze meedoen aan ons onderzoek. Uiteindelijk
is de zorgverlener daar ook bij gebaat.”
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Sabine Schootemeijer

Verder is belangrijk voor zorgverleners om op
de hoogte te blijven van de onderzoeken en
mogelijkheden in hun veld. Dat kan ook via
ParkinsonNEXT. We zadelen zorgverleners dus
niet alleen op met werk, ParkinsonNEXT kan
voor hen een verschil maken.”

Betere onderzoeksuitkomsten
De hulp van mensen als Marjan noemt Sabine
‘zeer waardevol’. “Het is ﬁjn om praktische
zaken met Marjan af te stemmen. Die zienswijze
stimuleert je om heel goed over het design van
de app en het onderzoek na te denken: hoe
richt je die zo nuttig mogelijk in. Marjan en een
andere patiëntonderzoeker kwamen met een
aantal criteria waar ik zelf nooit aan dacht,
zoals grote knoppen en weinig verschillende
schermen. Zo kom je wetenschappelijk tot
betere uitkomsten.”
Bij dit soort onderzoeken is er altijd het gevaar
van bias: het kan zijn dat vooral gemotiveerde
mensen zich opgeven voor het onderzoek,
wat de uitkomsten zou kunnen vertekenen.
“Daarom is het belangrijk dat zorgverleners,
zoals fysio-, oefen- en ergotherapeuten, het
onderzoek onder de aandacht brengen bij
mensen met parkinson”, vertelt Sabine. “Zo
onderzoeken wij een bredere groep, met
daarin ook minder gemotiveerde mensen.

Voor de studie zijn Sabine en Marjan nog op
zoek naar deelnemers. Marjan benadrukt dat
het mes aan twee kanten snijdt: de wetenschap
heeft wat aan haar, zij proﬁteert van de wetenschap. Tien jaar geleden werd ze gediagnosticeerd met parkinson. “Op 48-jarige leeftijd.
Ik ben redelijk snel als patiëntonderzoeker
begonnen, om op de hoogte te blijven van wat
er allemaal speelt. Ik heb geen wetenschappelijke achtergrond en ben qua studeren niet
verder gekomen dan het hbo. Dat kan ik nu
mooi inhalen, door aan wetenschappelijk
onderzoek een bijdrage te leveren.”
Onderzoeker Sabine krijgt met regelmaat
enthousiaste berichten in haar mailbox van
deelnemers. “Dan zeggen de deelnemers dat ze
de negatieve ballast uit hun hoofd lopen en zich
veel beter voelen, zowel fysiek als mentaal.
Zulke dingen motiveren om met dit werk door
te gaan.”

www.parkinsonnext.nl
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GOEDE
PARKINSONZORG
PROMOTEN
Goede parkinsonzorg promoten. Dat klinkt wellicht een beetje
vreemd, maar het is wel heel hard nodig. Want iedereen met
parkinson verdient de best mogelijke zorg. Om die reden is er
voor u informatie- en promotiemateriaal beschikbaar. En het
mooie is, alle folders en ﬂyers zijn geheel gratis.

10 tips voor goede parkinsonzorg
Wat is parkinson? Welke symptomen horen erbij?
En hoe bied je mensen met parkinson goede zorg?
Met de 10 basistips in deze folder helpen we u
een eindje op weg. Een handige folder om altijd
bij de hand te hebben, zowel voor zorgverleners als voor naasten
en mantelzorgers. Bestel de folder via de bovenstaande QR-code.
De meerwaarde van een ParkinsonNetzorgverlener
Deze folder is speciaal ontwikkeld om mensen met parkinson,
naasten en verwijzers te informeren over de
toegevoegde waarde van een ParkinsonNetzorgverlener én waar zij die vinden. Bestel de folder
door de QR-code te scannen en leg hem in de
wachtruimte van uw behandellocatie.
In beweging met parkinson
Deze folder is voor alle sporttrainers en instructeurs die training of lessen geven aan mensen
met parkinson. In deze folder staan allerlei tips en
tricks om de sportles parkinson-proof te maken.
Bestellen? Dat kan via deze QR-code.
Blijven bladeren door het magazine
Kunt u niet stoppen met het lezen van de inspirerende verhalen
in dit magazine over mensen die leven met parkinson en over de
zorg in de praktijk? Wilt u het magazine delen
met niet aangesloten collega’s of in uw wachtkamer leggen? Dat kan! U kunt het magazine
extra bestellen. Op parkinsonnet.nl/pnmagazine
vindt u ook de magazines van eerdere jaren.
Speciaal voor huisartsen
Wat zijn de rode vlaggen? Hoe zit het met medicatie? Antwoord op deze vragen vinden huisartsen
op het speciaal ontwikkelde kennisplein. Uw
huisarts hiervan op de hoogte stellen of wilt u als
huisarts zelf meer informatie? Vraag dan de informatieﬂyer aan.

Uw specialisatie aan de muur
Na afronding van de basisscholing
ontvangt iedere zorgverlener een
gevelbordje. Hiermee proﬁleert u
uzelf als ParkinsonNetzorgverlener
en laat u zien dat u deelneemt aan
ParkinsonNet. Een extra gevelbordje voor een tweede locatie
nodig? Neem contact op via
informatie@parkinsonnet.nl en
u ontvangt deze persoonlijk.
Voor elk extra gevelbordje betaalt
u €10,- administratiekosten.
Het gevelbordje is in bruikleen
voor de duur van de deelname
aan ParkinsonNet.

Nog meer promoten?
Aangesloten zorgverleners
vinden in hun regiogroep
op ParkinsonConnect een
promotiepakket. Van een
voorbeeld-persbericht tot een
logo voor op de website: als u
uzelf nog meer wilt promoten,
moet u daar zijn.
De informatiematerialen
kunt u ook opvragen via
informatie@parkinsonnet.nl.
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VOORSTELRONDJE
EEN NIEUW AANSPREEKPUNT VOOR PARKINSON
VERPLEEGKUNDIGEN EN LOGOPEDISTEN
De parkinsonverpleegkundigen en logopedisten zagen het afgelopen jaar twee nieuwe gezichten
verschijnen. Coördinator en expert parkinsonverpleegkundige Hendriëtte Fasen en Janna Maas,
coördinator en expert logopedie.

Janna Maas neemt het stokje van

Hendriëtte Fasen werkt bij het
coördinatiecentrum als coördinator en
expert parkinsonverpleegkundige. Samen
met collega’s verzorgt ze de scholingen
voor verpleegkundigen en verzorgenden
en is ze aanspreekpunt voor de aangesloten
parkinsonverpleegkundigen, bij inhoudelijke
vragen. Met bijna tien jaar ervaring als
parkinsonverpleegkundige en een diploma
als verpleegkundig specialist op zak, is zij
een waardevolle toevoeging aan het team.
“Gedreven door passie, enthousiasme en
positiviteit wil ik een baken zijn voor mensen
met parkinson(isme). Daarnaast wil ik
bijdragen aan passende multidisciplinaire
netwerkzorg waarin verpleegkundig
specialisten, (parkinson)verpleegkundigen
en verzorgenden in care en cure blijvend
het verschil maken. Dat past helemaal bij
mij”, aldus deze expert.

Selma de Wit over als coördinator en
expert logopedie: “In 2018 startte ik met
het opzetten van de Perspective-studie.
De afgelopen jaren deed ik veel kennis en
ervaring op tijdens dit onderzoek naar de
effectiviteit van logopedie bij de ziekte van
Parkinson. Het voelt als een logische volgende stap om deze kennis te delen met
andere logopedisten. In het Radboudumc
werk ik als onderzoeker op dezelfde afdeling als het ParkinsonNetcoördinatieteam.
Hierdoor ken ik de organisatie al jarenlang
goed. Omdat ik ook één dag per week
als logopedist werk, onderhoud ik mijn
praktijkervaring en herken ik waar logo
pedisten enthousiast van worden of juist
tegenaan lopen.”

ALLEEN EEN AANSPREEKPUNT?

De coördinatoren en experts binnen het coördinatiecentrum hebben een enorm veelzijdige
rol. Hoe die rol eruit ziet? Blader snel verder naar pagina 52 en lees meer.
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DE SELECTIEPROCEDURE
VOOR PARAMEDICI
EEN STEEDS ZORGVULDIGER EN DUIDELIJKER PROCES
Diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten, willen zich
aansluiten bij ParkinsonNet en de basisscholing volgen. Daar gaat jaarlijks een selectieprocedure
aan vooraf. Een zorgvuldige procedure, mogen we wel stellen. Eentje die we ieder jaar weer
onder de loep nemen en waar mogelijk nog duidelijker maken. Dat betekent ook dat het verandert
en aanscherpt. Dat dit niet voor iedereen overzichtelijk is, kunnen we ons voorstellen.

Daarom, het verloop van het traject:

MEI - FEBRUARI
Zorgverleners schrijven zich in
voor de interesselijst voor het
deelnemen aan de basisscholing
tot ParkinsonNetzorgverlener
ParkinsonNet evalueert de
voorgaande selectieprocedure
ParkinsonNet stelt de
procedure vast en plaatst
die op de website

FEBRUARI – APRIL
Aanmelding selectieprocedure
basisscholing opent
Iedereen die zich voor de
interesselijst heeft ingeschreven,
ontvangt bericht over de
selectie
Aanmeldingen komen binnen
bij ParkinsonNet
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APRIL – MEI
Beoordeling start
Zorgverleners die iemand
opvolgen, worden het eerst
behandeld
Alle overige aanmeldingen
volgen daarna. Belangrijke
thema’s waarop onder
andere punten te scoren zijn:
•
•
•
•
•

Ervaring
Organiseren
Samenwerking
Kennis
Werkomstandigheden
Dit maakt
deel uit van het
ParkinsonNetzorgverlener
proﬁel

Alle informatie over de procedure
en het ParkinsonNetzorgverlenerproﬁel vindt u op
www.parkinsonnet.nl/deelname

MEI – JUNI
Zorgverleners ontvangen de
uitslag en horen of ze zijn
toegelaten tot de basisscholing
Niet toegelaten? Dan is er
ruimte om bezwaar te maken.
Een onafhankelijke commissie
bekijkt alle gegevens nogmaals.
Wel toegelaten? Alle informatie
voor aanmelding voor de
basisscholing stuurt
ParkinsonNet toe.
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SAMEN AAN DE SLAG
Het online ParkinsonNet congres 2022, wat een geslaage dag! We gingen ‘samen aan de slag’, inhoudelijk
de diepte in, deelden kennis met en leerden van elkaar. Op verschillende kanalen praatten experts, ervaringsdeskundigen en onderzoekers u bij over actuele thema’s binnen de parkinsonzorg. Omdat het congres weer
online plaatsvond, geven we u hier een kijkje achter de schermen.

Foto’s: Rob Gieling en photobooth

Een warm welkom, door Gerrit, Marten en Bas.
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Diversiteit is van
ons allemaal,
bracht Maria van
den Muijsenbergh
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Meteen met de voetjes van de vloer tijdens de actieve opening.

1.901

DEELNEMERS

21

SESSIES

35

SPREKERS
Achter de schermen kijken collega’s mee.

Bas.
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Goed voorbereid de sessie in.

Pauze-momentje met de winnaars van de Innovation Award 2017.

De kunst afkijken bij maatschappelijk werk.

De diepte in met Jeffrey Boertien.
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Samen in beweging met yoga.
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Mooie gesprekken aan tafel.

017.

De regie voor ‘In gesprek met’.

Deelnemers
maakten volop
gebruik van de virtuele
photobooth!
Wij zagen heel wat

‘big smiles’
voorbijkomen.

tien.

Tot
volgend
jaar!
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OOK MÉT PARKINSON KAN
JE BERGEN VERZETTEN
BikevoorParkinson is meer dan een ﬁetstocht om geld op te halen. Jan van Hasselt (56) leeft
met parkinson en voor hem is het bedwingen van de Cauberg als het temperen van zijn ziekte.
60 kilometer lang laten zien wat je in huis hebt. “Ik focus op wat ik wél kan. Anders word ik alleen
maar verdrietig.”
Tekst: Daan Appels | Foto’s: Privébeeld

Jan is een bezige bij, die dankzij de techniek van
deze tijd de wind onder de vleugels heeft. In
2015 werd de ziekte van Parkinson bij hem
geconstateerd. Het positieve nieuws: de achteruitgang gaat langzaam. In maart onderging hij
een deep brain stimulation-operatie (DBS). Die
bedient hij nu voor een gedeelte zelf via een
app op zijn telefoon. “Een apparaatje in mijn
hersenen ontvangt dan een signaal, waarmee ik
de stroom hoger en lager kan zetten. Daardoor
verminderen de trillingen in mijn armen en
benen, waar ik met name last van heb. Hiervoor
gebruikte ik heel veel medicijnen en dat is nu al
sterk gereduceerd, terwijl het optimaliseren van
de instelling van de DBS in combinatie met de
medicijndosering nog maar net is gestart.”
De positieve Vlaardinger vertrouwt ook op sportief vlak op de techniek. Net als de vorige jaren
rijdt hij straks, in september, voor BikevoorParkinson de Cauberg op met een ElliptiGo.
“Het is een apparaat uit Amerika, te vergelijken
met de stepapparaten in de sportschool, maar
dan met wielen en een hoog stuur. Die van mij
heeft 11 versnellingen, waarmee ik bergjes op
kan en op vlakke stukken snelheden haal tot
30 kilometer per uur.”
“Ik moest als hardloper vaak stoppen, omdat
parkinson soms zorgt voor kramp in mijn voet en
mijn tenen dan naar binnen krullen. De ElliptiGo
is voor mij dé manier om buiten te sporten.
Je hebt namelijk nauwelijks belasting op de
gewrichten door de soepele beweging.
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FIETS MEE OP 3 SEPTEMBER 2022
BikevoorParkinson is een jaarlijks ﬁetsevenement waar mensen met parkinson, naasten en
zorgverleners met een ﬁetstocht geld ophalen voor een goed doel gerelateerd aan de ziekte.
Mensen met parkinson ﬁetsen gratis mee, anderen betalen tussen de 22,50 en 27,50 euro.
Er worden vier afstanden geﬁetst: 35, 60, 100 en 160 kilometer. 3 september de heuvels
trotseren? Inschrijven en meeﬁetsen of ﬁetsers steunen, kan via: bikevoorparkinson.nl

Met dit apparaat reed ik meerdere keren voor
het goede doel tussen de 80 en 110 kilometer
op een dag, zonder dat ik daar naderhand veel
last van had.”

want mensen met parkinson zijn nog tot veel
in staat. BikevoorParkinson laat dat zien. Ik kijk
vooral naar wat ik wel kan, anders word ik
alleen maar verdrietig.”

Team Van Hasselt
De deelname is voor Jan en zijn team een
happening. Hij doet dit jaar in ieder geval met
35 mensen mee. Zijn team, met de passende
naam ‘Het glas is altijd vol’, is haast organisch
gegroeid. Van Hasselt begon met wat hij
‘de ouwe garde’ van zijn sportschool noemt:
donderdagavond spinnen ze, om vervolgens in
de kroeg de calorieën er weer aan te eten en
drinken. Op zo’n gezellige avond benaderde hij
zijn vrienden met het idee om mee te doen.
Niemand hoefde lang na te denken: “De eerste
deelname werd zo echt een mannenweekend.”
Later haakten zijn dochters, de vriend van zijn
oudste dochter en hun vriendenclub aan.
Vervolgens gingen ook allebei zijn broers en
vier neven mee. Zijn vrouw was er vorig jaar
voor het eerst bij en verzorgde samen met een
andere echtgenote de catering. Vorig jaar haalden ze met zijn allen 10.000 euro op voor het
goede doel.

Vorig jaar ging de opbrengst van BikevoorParkinson naar het project Partner in Balans,
om ondersteuning te bieden aan de partners
van mensen met parkinson. Meteen gaan de
gedachten van Jan naar zijn vrouw en twee
dochters. “Dat thema is heel belangrijk. Je staat
stil bij hoe zwaar je naasten het af en toe hebben. Met name mijn vrouw”, vertelt hij. Het
emotioneert hem. “Naasten hebben het bij de
ziekte van Parkinson minstens even zwaar. Ze
moeten er ook mee dealen. Laatst had ik het
er met mijn vrouw over. Toen zei ze dat het
meestal over mij gaat als het onderwerp
parkinson is. Er zijn maar weinig mensen die
dan vragen hoe het met haar gaat. En daar
heeft zij een punt. Ik word altijd met de ziekte
geconfronteerd, maar zij net zo goed.”

Denken in mogelijkheden
Volgens Jan is BikevoorParkinson niet alleen
vanwege het opgehaalde geld belangrijk.
“Parkinson is een ziekte die bekend staat
vanwege het trillen en patiënten die bijna niks
meer kunnen. Dat klopt maar voor een deel,

Jan met zijn dochters.
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JONG & PARKINSON

EEN HOUVAST
Foto: Anders Leines

Bij jonge mensen met parkinson is de kans groot dat werk nog een belangrijk onderdeel is van
het leven. Het nieuwe informatieportaal parkinsonenwerk.nl (zie pagina 28) biedt houvast voor
mensen met parkinson maar ook voor zorgverleners.
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Parkinson stoppen begint nu
ParkinsonNL wil in Nederland het verschil maken. Vanzelfsprekend samen met
alle zorgverleners, onderzoekers en andere parkinson-organisaties, als onderdeel van de Parkinsonalliantie Nederland. ParkinsonNL maakt baanbrekend
onderzoek en wetenschappelijke innovaties mogelijk. Dat kan alleen met goede
fondsenweving. Zo realiseren we samen vanuit stevige ambities onze doelen.
Tekst: ParkinsonNL

 arkinson is de snelst groeiende neurologische ziekte. En toch weten veel mensen niet
P
wat de ziekte precies is. Laat staan dat mensen begrijpen wat de invloed van parkinson
is op het dagelijks leven. Daar gaan wij verandering in brengen door veel meer mensen
bewust te maken van wat de ziekte echt inhoudt.

De ambities van ParkinsonNL voor 2030
1.	We hebben met nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek flinke stappen gezet
Waarbij we ons richten op:
·	het voorkomen van parkinson en
		parkinsonisme
· het afremmen van de ziekte
·	een sterk verbeterd leven voor mensen
met parkinson
	ParkinsonNL initieert, stimuleert en geeft
geld aan grensverleggend onderzoek.
Hiermee willen we in 2030 weten hoe we
parkinson kunnen voorkomen en het
ziekteproces afremmen. Daarnaast starten
we projecten die het leven van mensen met
parkinson sterk verbeteren.
2.	We hebben met baanbrekende innovaties
bijgedragen aan vernieuwend onderzoek
en betere zorg
	Met de uitkomsten van dit onderzoek
kunnen mensen met parkinson zo goed
mogelijk leven en krijgen ze de beste zorg.
ParkinsonNL start en stimuleert hiervoor
de domeinoverstijgende samenwerking
tussen de (medische) wetenschap, farmacie, technologie en creatieve industrie.
3.	80% van de Nederlandse bevolking boven
de 18 jaar weet wat parkinson is
	Deze mensen beseffen wat de invloed van
de ziekte is op het leven van mensen met
parkinson, hun omgeving en de maatschappij.

4.	Mensen met parkinson, hun naasten én
behandelaars herkennen binnen een jaar
de klachten die horen bij parkinson
	Al in 2025 hebben we een vragenlijst waarmee we de ziekte eerder herkennen (vroeg
diagnose). De vragen zijn gebaseerd op
onderzoek naar kenmerken die de ziekte
voorspellen (risicofactoren) en klachten die
horen bij parkinson. Deze vragenlijst is bij
een groot deel van de Nederlanders bekend.
Zo krijgt iedereen met parkinson zo snel
mogelijk de juiste behandeling.
5.	We hebben met nieuwe interventies het
leven van mensen met parkinson duidelijk
verbeterd
	De interventies zijn bewezen effectief,
eenvoudig bereikbaar en makkelijk toe te
passen voor iedereen die er gebruik van wil
maken. Dit zorgt ervoor dat mensen een
hogere kwaliteit van leven hebben waarbij
ze beter en langer kunnen functioneren
en ook hun sociale leven beter en op een
aangename manier kunnen invullen.

Wilt u bijdragen
aan onderzoek?
Ga dan naar
parkinson.nl
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Tekst: Janna Maas | Foto’s: Jan Willem de Venster

Karin, Janna en Irma bespreken de laatste inzichten.

WE ZIJN ALLEMAAL EXPERTS!
Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een ParkinsonNet-expert? We gaan in gesprek met Irma
Jansen (expert ergotherapie), Janna Maas (expert logopedie) en Karin Overbeek (expert diëtetiek).
Hoe zien jullie je rol als expert?
Irma: “Door het woord ‘expert’ lijkt het of we
antwoord hebben op alle vragen, maar dat is
niet zo. We zijn afgevaardigden van onze discipli
nes en hebben een coördinerende rol. Ontwik
keling en inbreng vanuit ons eigen vakgebied is
erg belangrijk voor optimale zorg. Dat past bij
de missie van ParkinsonNet: de allerbeste
zorg en kwaliteit van leven voor mensen met
parkinson(isme) en hun naasten.”
Wat doen jullie dan zoal?
Karin: “We denken mee over nieuws voor onze
achterban en schrijven blogs voor Parkinson
Connect. Ook maken we jaarplannen – welke
scholingsactiviteiten bieden we zorgverleners, in
welke vakinhoudelijke ontwikkelingen willen we
ons verder verdiepen – en denken we mee over
het beleid van ParkinsonNet in het algemeen.
Verder houden we bijvoorbeeld in de gaten dat
er voor onze eigen disciplines een gevarieerd
aanbod is tijdens het ParkinsonNet congres en
verzorgen we regelmatig zelf trainingen.”

Janna: “Daarnaast houden we nauwlettend de
nieuwe ontwikkelingen bij. We lezen recente
literatuur, halen informatie uit nieuwsbrieven,
onderhouden contacten met andere behande
laars in het expertisecentrum en werkveld, en
bezoeken zowel nationale als internationale
congressen om up to date te blijven en dat
terug te koppelen binnen het netwerk.”
Irma: “Deze nieuw opgedane kennis verwerken
we in onze mono- en multidisciplinaire scholin
gen die deelnemers het hele jaar door kunnen
volgen. We laten nieuwe inzichten terugkomen
in podcasts en ParkinsonTV, maar gebruiken
onze kennis ook om vragen op het forum van
ParkinsonConnect te beantwoorden en voor
(nieuwe) tools zoals de nieuwe online, interac
tieve, paramedische richtlijn. Zo komt de kennis
ook terecht bij onze aangesloten zorgverleners.’
Janna: “Als nieuwkomer in het expertteam ben
ik blij dat er door mijn collega’s een duidelijk
competentieprofiel van de ParkinsonNetzorg
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verlener is ontwikkeld. Hier staat in wat een
goede zorgverlener moet kunnen. We gebrui
ken dit profiel bijvoorbeeld als uitgangspunt
voor onze scholingen.”

Karin: Buiten het ‘expert zijn’ hebben we ook
andere taken. Ik ben bijvoorbeeld regioadviseur,
Wilfred is betrokken bij de organisatie van het
congres en Marlies presenteert ParkinsonTV.”

Wat vind je belangrijk binnen jouw expert taken?
Irma: “Belangrijk voor mij is dat we samenwerken
met aangesloten zorgverleners in het land, colle
ga’s van het ParkinsonNet coördinatiecentrum en
collega’s binnen het expertteam. We hebben bij
voorbeeld tweewekelijks expertoverleg voor een
goede afstemming. Naast deze dames, nemen
daar ook Hendriëtte (expert parkinsonverpleeg
kundige), Wilfred en Marlies (experts fysio- en
oefentherapie) en Colin (expert maatschappelijk
werk) aan deel.”

Janna: “Ik doe binnen het Radboudumc Expertise
centrum voor parkinson en bewegingsstoornis
sen ook nog onderzoek naar de effectiviteit van
logopedie bij de ziekte van Parkinson. Dit is een
mooie aanvulling op het werk als expert en als
logopedist. De lijnen tussen praktijk en weten
schap zijn daardoor kort.”

Karin: “Contacten met andere organisaties
onderhouden, zoals de Parkinson Vereniging en
onze beroepsverenigingen is ook een belangrijk
deel. Op die manier houden we elkaar op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen
patiëntenzorg en het werkveld. We signaleren
bijvoorbeeld knelpunten en koppelen dit terug
aan verantwoordelijke beleidsmakers.”
Dat zijn veel taken bij elkaar. Zijn jullie dan
fulltime expert?
Irma: “We zijn geen van allen fulltime expert
voor ParkinsonNet. Iedereen is ook werkzaam
in de praktijk, zodat we met onze voeten in de
klei staan.”

Irma: “Onze fysieke werkplek is in datzelfde
expertisecentrum. Dat is heel fijn, want hier wer
ken ook onderzoekers, neurologen, DBS-specialis
ten, en gespecialiseerde paramedische collega’s.
We maken gebruik van elkaars expertise. Zo zijn
we ook regelmatig betrokken bij onderzoeken,
zoals een studie over orthostatische hypotensie
– een aandoening waarbij de bloeddruk sterk
daalt bij het opstaan – waarbij de inbreng van
ergotherapie en diëtetiek wordt gevraagd.”
Is er iets wat jullie nog kwijt willen?
Allen: “Jazeker! We staan graag in contact met
aangesloten zorgverleners. Zij helpen om ons
werk goed te kunnen doen. Daarvoor maken we
graag gebruik van ParkinsonConnect: hier delen
we kennis en hebben we discussies met elkaar.
We leren veel van de wisselwerking. We zijn
namelijk allemaal expert!”

Marlies, Hendriëtte en Wilfred staan dagelijks in contact met aangesloten zorgverleners.
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WERK IN UITVOERING
Er lopen vanuit ParkinsonNet verschillende projecten met allemaal als doel:
de zorg voor mensen met parkinson verder verbeteren. Op de komende pagina’s
vindt u een overzicht van de lopende projecten en de huidige stand van zaken.

ÉÉN ONLINE BIBLIOTHEEK
VOOR ALLE INFORMATIE
Omschrijving:
ParkinsonNet beschikt over een enorme
hoeveelheid basisinformatie en kennis die
beschikbaar is via verschillende kanalen
zoals de basisscholing, ParkinsonConnect
en de ParkinsonNet Podcast. Het idee van
een online bibliotheek is om al deze infor
matie gestructureerd te bundelen op één
plek voor alle ParkinsonNetdeelnemers.

PARTNER IN BALANS
Omschrijving:
Partner in Balans is een online zelfmanage
mentinterventie voor naasten. De naaste
leert in deze online cursus, gestimuleerd
door een persoonlijke coach, enerzijds
toekomen aan de eigen behoeften en
gezond blijven en anderzijds omgaan met
voortdurende veranderingen bij de persoon
met de ziekte van Parkinson.

Waarom:
ParkinsonNet stopt ieder jaar veel tijd in het
vernieuwen van alle kennis, expertise en
informatie. Niet iedere deelnemer heeft
daar altijd toegang toe en dat is zonde.

Waarom:
Zorgverleners kunnen binnen dit project
een opleiding krijgen tot coach waarmee ze
zowel online als fysiek begeleiding kunnen
bieden aan naasten van mensen met
parkinson. Doel is om door heel Nederland
coaches op te leiden.

Startdatum:
September 2021

Startdatum:
April 2022

Status:
De opdracht is omschreven, het kernteam
gevormd. De volgende stap is een pilot om
binnen een kleinere setting te kijken of en
hoe een online bibliotheek werkt.

Status:
De pilot is gestart in de regio Nijmegen,
binnen het Zorg voor Parkinson project, met
vijf opgeleide coaches. Iedere coach begeleidt
twee naasten. Evaluatie volgt spoedig.

Einddatum:
Onbekend

Einddatum:
Januari 2023
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ONLINE, INTRACTIEVE RICHTLIJN
Omschrijving:
Ontwikkelen en implementeren van een
Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve
Beslisondersteuning. Samen met de para
medische beroepsverenigingen, de Parkinson
Vereniging, de beroepsvereniging Verpleeg
kundigen & Verzorgenden Nederland,
het Radboudumc, HAN - University of Applied
Sciences en het bedrijf Alii.
Waarom:
Richtlijnen vormen de basis voor de scholing
en het handelen van ParkinsonNetzorgverleners.
In deze Paramedische Richtlijn Parkinson met
Actieve Beslisondersteuning zit een aantal
belangrijke innovaties die als doel hebben de
aanbevelingen altijd actueel te houden, beter
toepasbaar te maken in de praktijk en de
samenwerking tussen disciplines te bevorde
ren. De eindgebruikers van deze tool zijn de
paramedici, mensen met parkinson en andere
zorgverleners die een signalerende of verwij
zende rol hebben voor paramedische zorg.
Kortom een belangrijk product voor iedereen
in de parkinsonzorg.

Status:
De nieuwe richtlijn vraagt om een technische
en inhoudelijke ontwikkeling. Dit loopt gelijk
tijdig. Inhoudelijk zijn de uitgangsvragen opge
steld en is literatuur systematisch gezocht en
gescreend. De beoordeling van studies en het
schrijven van teksten van overwegingen en
aanbevelingen is nu in volle gang. Een klank
bordgroep kijkt kritisch mee. Het streven is om
rond de zomer alle inhoudelijke teksten af te
hebben voor een brede commentaarfase.
Zodra de inhoud staat kan de beslisonder
steuning gevuld worden.
Einddatum:
Lancering van de richtlijn in het voorjaar van
2023. Evaluatie van gebruik en ervaringen in
2023. Einde project december 2023. Hierna is
de richtlijn duurzaam ingebed.
Dit project is gefinancierd door ZonMw met
cofinanciering van ParkinsonNet, beroepsverenigingen,
Parkinson Vereniging, HAN - University of Applied
Sciences en Alii.

Startdatum:
Januari 2021
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WERK IN UITVOERING

EXPERTISEPLATFORM PARKINSON EN WERK
Omschrijving:
Werkenden met parkinson ondersteunen in
het behouden van regie bij betaald werk door
gerichte informatievoorziening en goede bege
leiding. Het project is een samenwerking tus
sen ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.
Concreet richt het zich op het ontwikkelen van
een informatieportaal met een helpdesk, het
doorontwikkelen van workshops voor werken
den en het ontwikkelen van scholingen voor
arbo- en zorgprofessionals.
Waarom:
Met het stijgende aantal jonge mensen met
parkinson, is het belangrijk dat ParkinsonNet
zorgverleners het thema werk aankaarten en
mensen zelf begeleiden of gericht verwijzen
bij vragen over werk. De producten die voort
komen uit dit project bieden ParkinsonNet
zorgverleners de kennis, informatie en
vaardigheden die nodig zijn om dit te doen.

Startdatum:
Januari 2021
Status:
Op 1 mei 2022 is het informatieportaal
parkinsonenwerk.nl gelanceerd. Een belang
rijke bron van informatie voor alle betrokkenen.
Ook is in het voorjaar van 2022 een pilot uitge
voerd in vier regio’s voor een multidisciplinaire
themabijeenkomst over parkinson en werk.
Het draaiboek voor deze bijeenkomst komt
voor de zomer ter beschikking voor alle regio’s.
Daarnaast werken we momenteel verder aan
de verdiepende scholingen, de helpdesk en
de workshops.
Einddatum:
Het project wordt in oktober 2023 afgerond,
maar de producten worden duurzaam ingebed
bij ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.
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OOG VOOR DIVERSITEIT
Omschrijving:
25% van de Nederlandse bevolking heeft
‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ als
gevolg van bijvoorbeeld een migratie
achtergrond of laaggeletterdheid. Dit betekent
dat een grote groep mensen niet optimaal
gebruik kan maken van de zorg die er voor ze
is. Dit willen we doorbreken. Samen met
Pharos, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNL
werken we aan een plan van aanpak, waarbij
we de doelgroep betrekken.

Status:
Betrokken organisaties maken kennis met
elkaar en maken een plan van aanpak.
Einddatum:
Onbekend

Waarom:
De parkinsonzorg voor mensen met diverse
achtergronden verbeteren en verschillen
doorbreken.
Startdatum:
Najaar 2022
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DÁT VRAGEN WE AAN DE
PARKINSONVERPLEEGKUNDIGE
Statafels, grote schermen met kijkersvragen, meerdere onderwerpen, het was even anders dan
anders bij ParkinsonTV – het vragenuurtje met de parkinsonverpleegkundige en -neuroloog.
Al meerdere keren kwam tijdens het overleg van de redactieadviesraad naar voren dat een
vragenuurtje, in plaats van een reguliere uitzending, interessant zou zijn. En laat de redactie van
ParkinsonTV aan die wensen nu graag gehoor geven. In februari stond dit vragenuurtje voor het
eerst op de agenda. We mogen het met recht een succes noemen.
Tekst: Sanne Bouwman | Foto: ParkinsonNet

Veel vragen en interactie
Het idee? Iedere vraag die leefde bij de kijker,
mocht en kon gesteld worden. Hendriëtte Fasen
en Bas Bloem stonden klaar om deze te beantwoorden. Aan Marlies van Nimwegen de
schone taak om zoveel mogelijk aan bod te
laten komen en vragen waar mogelijk te bundelen. “Gelukkig ontvingen we vooraf al heel veel
vragen via de mail. Dat hielp om vragen toch
een klein beetje op thema in te delen en
structuur aan te brengen. Maar de reacties en
vragen via de chat tijdens de uitzending waren
alsnog enorm, bijna overweldigend. Een aflevering is nog nooit eerder zo uitgelopen qua tijd”,
aldus de presentatrice.

Vaker een vragenuurtje?
De interactie, een hoog aantal live-kijkers en de
positieve reacties achteraf maken het antwoord
op die vraag snel duidelijk. Er is zeker behoefte
aan meer vragenuurtjes. Voor dit jaar staat de
agenda al helemaal volgepland. Maar in 2023 ziet
u dit zeker vaker op uw beeldscherm verschijnen.

VRAGENUURTJE GEMIST?

Of een van de 85 andere uitzendingen?
Geen probleem! Op www.parkinsontv.nl/
gemist kijkt u op ieder moment van de
dag eerdere uitzendingen terug.

NA DE ZOMERSTOP

Ook na de zomer is ParkinsonTV
weer terug ‘op de buis’ voor nog meer
informatie en interactie.
KIJKT U MEE?
23 september ‘22

16.00 uur

Leefomgeving & parkinson
21 oktober ‘22

16.00 uur

Tips, trucs & parkinson
25 november ‘22

16.00 uur

Verpleeghuis & parkinson
23 december’ 22
Bas, Hendriëtte en Marlies, klaar voor het eerste
ParkinsonTV-vragenuurtje.

16.00 uur

Vroege signalering & parkinson
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JONG & PARKINSON

HOOP VOOR DE TOEKOMST
Foto: Anders Leines

Parkinson is nog niet te genezen. Maar hoop voor de toekomst is er zeker. Over de hele wereld,
delen mensen met parkinson of parkinsonisme die hoop voor de toekomst. Hoe? Dat ziet u in de
prachtige documentaire op www.parkinsontv.org.
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