
Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 115  -  nr. 3  - september 2014162

Kwaliteit van zorg

De zorg voor Parkinsonpatiënten
De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en 
invaliderende neurodegeneratieve stoornis.1 De meeste 
patiënten leven jarenlang met de ziekte, omdat de kans 
op overlijden slechts licht stijgt zolang geen sprake is 
van dementie.2 De ziektelast is echter aanzienlijk voor 
zowel patiënten als verzorgers. Uit een onderzoek onder 
Amerikaanse veteranen bleek dat de kwaliteit van leven 
bij Parkinson patiënten sterk was verminderd en dat de 
impact van de ziekte van Parkinson groter was dan die  

 
van andere chronische stoornissen, zoals hart- en vaat-
ziekten, artritis, diabetes of beroerte.3

Voorafgaand aan de introductie van ParkinsonNet (in 
2004) bleek uit reacties van focusgroepen en op online 
patiënten fora dat Nederlandse Parkinson patiënten 
soms ontevreden waren over de verleende zorg.4,5 Ze 
vonden dat de behandeling vooral gericht was op onder-
drukking van de symptomen met medicijnen (en soms 
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Summary
This article describes how ParkinsonNet, an innovative professional healthcare network, established in 
2004 in the region of the cities of Arnhem-Nijmegen in the Netherlands, has improved the quality of care 
for patients with Parkinson’s disease and markedly reduced the healthcare costs. The initial regional 
network consisted of a group of several specifically trained health professionals (19 physiotherapists, 9 
speech therapists and 9 occupational therapists and three hospitals). Now, 10 years later, such regional 
multidisciplinary networks of healthcare professionals specialised in Parkinson’s disease have been  
introduced in all parts of the Netherlands (66 regional networks). A dedicated online platform links all 
these professionals together, also offers patients the opportunity to communicate with their caregivers. 
This article describes the development, the scientific evidence behind the concept and the vision of the 
two authors on the future of multidisciplinary care networks.

Samenvatting
In 2004 werd het eerste ParkinsonNet zorgnetwerk voor Parkinson patiënten opgezet in de regio Arnhem-
Nijmegen. Dit regionale netwerk bestond uit 19 fysiotherapeuten, 9 logopedisten, 9 ergotherapeuten en 
3 ziekenhuizen. Nu, 10 jaar later, heeft iedere regio in Nederland een regionaal multidisciplinair netwerk 
van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners. In deze bijdrage beschrijven we de ontwikkeling van 
het ParkinsonNet, de wetenschappelijke onderbouwing van het concept en onze visie op de toekomst 
van netwerkzorg in Nederland. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:162-70)
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stereotactische neurochirurgie), dat een doorverwijzing 
naar andere disciplines voor andere vormen van behan-
deling en ondersteuning (bijvoorbeeld fysiotherapie, 
ergotherapie en logopedie) willekeurig plaatsvond en 
dat paramedici met kennis over de ziekte van Parkinson 
moeilijk te vinden waren. Daarnaast maakten patiënten 
zich zorgen over het feit dat ze vaak behandeld werden 
door zorgverleners die geen specifieke scholing of exper-
tise hadden op het gebied van de ziekte van Parkinson.6 

Deze zorgen werden bevestigd door een onderzoek 
onder fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedis-

ten, die zelf ook aangaven dat ze over onvoldoende 
expertise beschikten om goed met parkinsonpatiënten 
om te gaan.7 Een ander punt van zorg was de matige 
interdisciplinaire samenwerking en de beperkte com-
municatie tussen medisch specialisten en andere zorg-
professionals.4,7 Overigens was die samenwerking beter 
als de professionals een groter aantal Parkinsonpatiënten 
behandelden.8 Tenslotte gaven de patiënten aan dat zij 
niet genoeg betrokken werden bij het nemen van beslis-
singen omtrent hun behandeling en dat er te weinig 
aandacht, informatie en emotionele steun was.4,5,9-12

Tabel 1. Kernonderdelen van de aanpak van ParkinsonNet.

Richtlijnen: evidence-based aanbevelingen en op consensus gebaseerde verklaringen 
(www.parkinsonnet.nl/parkinson/behandelrichtlijnen)

• Monodisciplinair - voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, voeding en verpleeghuiszorg 
•  Multidisciplinair - inclusief een op consensus gebaseerd model voor de regionale en transmurale organisatie van 

multidisciplinaire zorg; deze richtlijn is tevens beschikbaar in lekentaal voor patiënten

Selectie 

• Instroom van een beperkt aantal gemotiveerde zorgverleners 

Opleiding 

• Basisscholing van deelnemers volgens behandelrichtlijnen (vier dagen) 
• Leren in de praktijk: ervaring opdoen door veel patiënten te behandelen 
•  Voortdurende interactie en informatie-uitwisseling tussen deelnemers door middel van een landelijk jaarcongres, regionale 

interdisciplinaire bijeenkomsten (minimaal twee per jaar) en deelname aan nationale en regionale communities op internet

Betrokkenheid 

• Leden spreken af om volgens behandelrichtlijnen te werken

Voorkeursverwijzing 

• Patiënten en artsen kunnen gericht verwijzen naar ParkinsonNet deskundigen (www.ParkinsonZorgzoeker.nl) 

Transparantie over de kwaliteit van de diensten en gezondheidsresultaten 

• Gegevens gepubliceerd in de Parkinson Atlas (www.ParkinsonAtlas.nl)

Patiëntgerichte aanpak 

• Deelname aan het schrijven van richtlijnen
• Richtlijn voor patiënten in lekentaal
• Online communities voor patiënten
• Beslissingsondersteuning (shared decision making)
• Vragenlijst gericht op kwaliteit van zorg zoals ervaren door de patiënt (PCQ-PD) 
• Informatievoorziening voor patiënten (via www.ParkinsonTV.nl).

Online ondersteuning

• Informatieve website (www.ParkinsonNet.nl)
• Zorgzoekmachine (www.ParkinsonZorgzoeker.nl) 
• Online communities voor patiënten en zorgverleners (www.MijnParkinsonzorg.nl)
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Het ParkinsonNet model
Uitgangspunten
ParkinsonNet is ontwikkeld om aan deze uitdagingen 
tegemoet te komen. Het belangrijkste doel was om de 
complexe zorg voor mensen met Parkinson beter te 
integreren. Een belangrijke voorwaarde hierbij was dat 
de behandelingen van patiënten evidence-based moesten 
zijn en dat patiënten in de eerste lijn toegang konden  

 
krijgen tot paramedische zorgverleners met specialis-
tische Parkinson expertise (Tabel 1, pagina 163). Een  
bijkomende doelstelling was om een infrastructuur te 
creëren voor nieuwe klinische studies om, waar nodig, 
nieuwe wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor 
paramedische en multidisciplinaire zorg voor mensen 
met de ziekte van Parkinson.

Tabel 2. Richtlijnen Parkinson.

Fysiotherapie

KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2004)
Keus SH, Hendriks HJM, Bloem BR, Bredero-Cohen AB, de Goede CJT, Haaren M, Jaspers M, Kamsma YPT, Westra J, 
de Wolff BY, Munneke M. Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Europese richtlijn Ziekte van Parkinson (2014, in press)
Keus SHJ, Munneke M, Graziano M, et al. European Physiotherapy Guideline for Parkinson’s disease. 2014. 
KNGF/ParkinsonNet (www.ParkinsonNet.info), the Netherlands

Oefentherapie

Richtlijn Oefentherapie Mensendieck bij de ziekte van Parkinson (2004)
Keus SH, Bredero-Cohen AB, Bloem BR, Hendriks HJM, de Goede CJT, Haaren M, Jaspers M, Kamsma YPT, Westra J, de 
Wolff BY, Munneke M. Nederlandse Paramedisch Instituut & Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM). 

Logopedie

Logopedie bij de ziekte van Parkinson. Een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (2008)
Kalf JG, de Swart BJ, Bonnier MW, Hofman MF, Kanters JH, Kocken JE, Miltenburg M, Bloem BR, Munneke M.  
Uitgeverij Lemma, Woerden / Den Haag.

Ergotherapie

Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson. Een richtlijn van Ergotherapie Nederland (2008)
Sturkenboom IH, Thijssen MC, Gons-van de Elsacker JJ, Jansen IJ, Maasdam A, Schulten M, Vijver-Visser D, Steultjens EM, 
Bloem BR, Munneke M. Uitgeverij Lemma, Utrecht / Den Haag.

Voeding

Richtlijn Voeding bij de ziekte van Parkinson (2012)
Van Asseldonk MJMD, Dicke HC, Hoff JI, Van Harten B, Bloem BR, Keus SHJ, Munneke M. 
Den Haag: Boom Lemma uitgevers; 2012.

Multidisciplinair

Multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson (2010)
Bloem BR, van Laar T, Keus SH, de Beer H, Poot E, Buskens E, Aarden W, Munneke M, namens de Centrale Werkgroep 
Multidisciplinaire Richtlijn Parkinson. van Zuiden Communications, Alphen aan de Rijn 

Patiëntenversie multidisciplinaire richtlijn (2011)
Ludwig C. Multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson. In: Bloem BR, van Laar T (eds) Speciale uitgave voor 
patiënten, partners, zorgverleners en mantelzorgers. Oranje van Loon drukkers, Bunnik.

Verpleeghuiszorg

Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis (2011)
van Rumund A, Weerkamp N, Bloem BR, Munneke M, Poels PJ, Koopmans R, Tissingh G, Zuidema SU Uitgave Parkinson 
Vereniging, ParkinsonNet en Verenso, Utrecht.
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Start met fysiotherapie en oefentherapie
De basis van ParkinsonNet wordt gevormd door regio-
nale netwerken die bestaan uit een beperkt aantal (door 
selectie uitgekozen), speciaal opgeleide zorgverleners 
naar wie de patiënten gericht verwezen kunnen worden 
voor behandeling. In 2004 zijn wij bewust gestart met 
het trainen van fysiotherapeuten en oefentherapeuten, 
omdat hier sprake was van de grootste kloof tussen  
evidentie (die toen nog beperkt was)13 en de klinische 
praktijk (meer dan de helft van de Parkinson patiënten 
werd jaarlijks en vaak langdurig, behandeld door een 
fysiotherapeut).6 Wij hoopten dat de kwaliteit van zorg 
zou verbeteren binnen een netwerk van speciaal opge-
leide Parkinson therapeuten, die nauw samenwerkten 
met de neurologen. Een dergelijke netwerk bood ons 
tegelijk de kans om de studies uit te voeren die de beno-
digde bewijsvoering moesten leveren over de effectiviteit 
en de prijs/kwaliteitverhouding van fysiotherapie en 
oefentherapie.14,29 De netwerken werden daarna gelei-
delijk uitgebreid met specialisten ouderengeneeskunde, 
revalidatieartsen, psychiaters, psychologen, apothekers, 
Parkinson verpleegkundigen, ergotherapeuten, logope-
disten, diëtisten, maatschappelijk werkers en seksuologen. 

Ontwikkeling en implementatie van richtlijnen 
De basis voor de scholing van al deze disciplines wordt 
steeds gevormd door richtlijnen. Als eerste hebben wij 
in 2004 in samenwerking met de beroepsvereniging 
richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling door fysio-
therapeuten en oefentherapeuten. Deze richtlijnen waren 
gebaseerd op de toen aanwezige wetenschappelijke bewijs-
voering, aangevuld met ervaringen uit de praktijk (bepaald 
tijdens consensusbijeenkomsten onder experts).15 Later 
zijn op deze manier ook richtlijnen opgesteld voor logo-
pedisten, ergotherapeuten, voeding en verpleeghuiszorg 
en is een multidisciplinaire richtlijn geschreven (Tabel 2).

Online ondersteuning
De netwerkdeelnemers zijn vanaf het begin ondersteund 
door middel van een internetplatform. Deze online 
component is steeds belangrijker geworden en bestaat 
thans uit de volgende onderdelen: een website (www.
ParkinsonNet.nl), een Zorgzoeker die zowel patiënten 
als verwijzers gemakkelijk in staat stelt om Parkinson-
Net specialisten te vinden (www.ParkinsonZorgzoeker.
nl) en web-based communities voor zowel patiënten als 
zorgprofessionals (www.MijnParkinsonzorg.nl).5,16 De 
ParkinsonNet professionals gebruiken de communities 
om op eenvoudige wijze met elkaar te kunnen overleggen, 
ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven  
van nieuwe wetenschappelijke informatie. Verder wordt 

momenteel gewerkt aan een site ten behoeve van beslis-
singsondersteuning, waar patiënten belangrijke achter-
grondinformatie kunnen vinden, inclusief bewijsvoering 
omtrent de effectiviteit en bijwerkingen van verschil-
lende behandelopties.17 Wij hopen dat patiënten hier-
door beter in staat zullen zijn om goed geïnformeerd 
mee te denken bij belangrijke besluiten ten aanzien van 
hun behandeling (‘shared decision making’).18

Implementatie van regionale netwerken
Het eerste regionale netwerk werd opgezet in 2004, in 
de regio van Nijmegen en Arnhem.19 Momenteel zijn er 
68 regionale netwerken met in totaal 2662 getrainde 
professionals vanuit 12 verschillende disciplines (Figuur 
1 en 2, pagina 166). De grootste groepen bestaan uit 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten (n=1096), ergo-
therapeuten (n=408), logopedisten (n=399), diëtisten 
(n=165), specialisten ouderengeneeskunde (n=132) en 
Parkinson verpleegkundigen (n=83). Huisartsen zijn niet 
opgenomen in het ParkinsonNet omdat zij maar weinig 
Parkinson patiënten begeleiden (ongeveer vijf per gemid-
delde praktijk) en omdat zij niet heel intensief betrok-
ken zijn bij de specifieke Parkinson problematiek. De 
meeste huisartsen hebben daarom geen behoefte aan 
een speciale training op het gebied van Parkinson. Toch 
hebben zij een belangrijke coördinerende taak in de 
Parkinsonzorg, onder andere bij het toezicht houden op 

Figuur 1. 

De 68 regionale netwerken van het landelijke ParkinsonNet. 
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co-morbiditeit en polyfarmacie en desgewenst bij het 
verwijzen van patiënten naar gespecialiseerde leden  
van het ParkinsonNet (bijvoorbeeld als de huisarts  
een fysiotherapeutische interventie overweegt). Daarom 
worden huisartsen geïnformeerd over het bestaan van 
ParkinsonNet en de Zorgzoeker, zodat het verwijzings-
proces gestructureerd verloopt. 

Kwaliteitsbeleid
De belangrijkste doelstelling van ParkinsonNet is om 
de kwaliteit van zorg te verbeteren.  Dit kwaliteitsbeleid 
bestaat onder meer uit het verzorgen van scholing en 
nascholing, het ondersteunen van ParkinsonNet deel-
nemers bij het organiseren en verbeteren van de zorg in 
hun regio en het informeren van patiënten (o.a. door 
middel van www.ParkinsonTV.nl). Daarnaast hanteert 
ParkinsonNet een duidelijk systeem voor toelating van 
nieuwe zorgverleners en worden alle aangesloten zorg-
verleners tweejaarlijks gecertificeerd aan de hand van 
een aantal criteria. Tenslotte maakt ParkinsonNet de 
kwaliteit van zorg transparant via de ParkinsonAtlas 
(www.parkinsonatlas.nl).

ParkinsonInzicht
In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie en de Parkinson Vereniging zet Parkin-
sonNet zich in om de kwaliteit van geleverde zorg meer 

transparant te maken. Dit is een ingewikkeld proces 
waar heel zorgvuldig mee moet worden omgegaan. In 
samenwerking met het Dutch Institute for Clinical 
Auditing (DICA) en een aantal beroepsgroepen is 
gewerkt aan de ontwikkeling van ParkinsonInzicht, 
een online kwaliteitsregistratie. Als stap is een lijst van  
structuur-, proces- en uitkomstindicatoren opgesteld 
die inzicht kunnen geven in de kwaliteit van zorg. Een 
belangrijk uitgangspunt is dat neurologen zo min 
mogelijk tijd kwijt moeten zijn aan het registreren van 
deze indicatoren. In thans ontwikkelde opzet wordt 
veel van de informatie gedestilleerd uit bestaande gege-
vensbronnen; waar nodig wordt extra informatie vast-
gelegd door patiënten (o.a. 1x per jaar een kwaliteit van 
leven schaal). Een klein deel van de informatie wordt 
aangeleverd door neurologen en andere zorgverleners 
(vooralsnog fysiotherapeuten en Parkinson verpleeg-
kundigen). Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat 
eerst goed inzicht moet worden verkregen in de aard en 
de betekenis van de geregistreerde gegevens, voordat hier 
conclusies aan verbonden kunnen worden. Voorlopig 
blijven alle geregistreerde gegevens dan ook anoniem en 
een onafhankelijke commissie – waarin ook de NVN  
is vertegenwoordigd – moet na zorgvuldige afweging 
besluiten of in de toekomst gegevens openbaar gemaakt 
kunnen worden op het niveau van deelnemende zieken-
huizen. De kwaliteitsregistratie koppelt wel op regionaal 

Figuur 2. Disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor Parkinson patiënten. De disciplines in de driehoek worden consequent bij de 

zorg betrokken; de andere kunnen waar nodig worden ingeschakeld. Afkomstig uit de landelijke multidisciplinaire Parkinson richtlijn.20
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niveau de prestaties terug via de ParkinsonAtlas (www.
ParkinsonAtlas.nl). Voorbeelden van informatie die 
beschikbaar wordt gesteld zijn onder andere de gemid-
delde zorgkosten per patiënt, het percentage patiënten 
met een heupfractuur, het percentage Parkinson patiën-
ten met een ziekenhuisopname of opname in revalidatie-
centrum en de door de netwerkdeelnemers beoordeelde 
kwaliteit van de interdisciplinaire samenwerking in  
de regio. Dergelijke uitkomsten binnen een regio zijn 
afhankelijk van veel factoren, waaronder de kwaliteit 
van zorg in de eerste, tweede en derde lijn en een goede 

samenwerking daartussen. Het terugkoppelen van infor-
matie op regionaal niveau via de online Parkinson Atlas 
vormt daarmee een basis voor verdere verbetering van 
de kwaliteit van zorg in de regio.

Wetenschappelijk onderbouwing
ParkinsonNet is in meerdere studies onderzocht (Tabel 3). 
De aanwezigheid resulteert in een toename van het 
aantal verwijzingen van patiënten naar leden van het 
netwerk, een verbetering van de toepassingen van richt-
lijnen, een verbetering van een aantal uitkomsten voor 

Tabel 3. Overzicht van de onderzoeken ter evaluatie van de effecten en doelmatigheid van ParkinsonNet.

Studie Opzet Deelnemers Resultaten Doelmatigheid 

Nijkrake 201019 Open-label, gecon-
troleerde observatie van 
het eerste regionale 
ParkinsonNet netwerk

19 ParkinsonNet-
fysiotherapeuten en  
8 algemene
fysiotherapeuten

Patiëntenaantallen voor Parkinson-Net-
therapeuten steeg van gemiddeld 8,1 
per therapeut in 2003 naar 17,6 in 
2006. Zowel kennis over de ziekte als 
naleven van aanbevelingen uit richtlijnen 
was beter

Niet onderzocht

Munneke 201021 Geclusterd, gecontro-
leerd onderzoek waarin 
8 regio’s met een 
ParkinsonNet-netwerk 
werden vergeleken met 
8 (geografisch 
gescheiden) regio’s met 
reguliere zorg 

699 patiënten die zelf-
standig woonden zonder 
co-morbiditeit die het 
dagelijks functioneren 
belemmerde (exclusie-
criteria: MMSE <24; 
aanwezig-heid van 
ernstige psychiatrische 
stoornissen)

Geen verschil in primaire (PSI-PD bij 16 
weken*) of secundaire uitkomstmaten 
(Modified PAS; domein mobiliteit  
PDQL-39)
Betere naleving van de richtlijnen 
Verdrievoudiging patiëntenaantallen 
ParkinsonNet-therapeuten
Lagere kosten in verband gebracht  
met dagrevalidatie

Lagere zorgkosten 
(€727 minder per 
patiënt gedurende 
24 weken)

Beersen 201122 Observatiestudie waarin 
de zorgdeclaraties uit 
2008 en 2009 voor 
patiënten in de twee 
oudste ParkinsonNet-
regio’s werden 
vergeleken met die in  
27 controleregio’s

1.485 parkinson-patiënten 
woonachtig in 
ParkinsonNet-regio’s en 
10.524 woonachtig in 
controleregio’s 

28% meer patiënten die fysiotherapie
ontvingen; 12% minder patiënten die 
dag revalidatie ontvingen (niet significant); 
55% minder heupfracturen 

Lagere zorgkosten 
(€640 minder per 
patiënt per jaar in 
2008; €381 minder 
in 2009).

van der Marck 
201323

Niet-gerandomiseerd 
onderzoek waarin  
integrale zorg (gespeciali-
seerd Parkinson centrum 
plus regionaal Parkinson- 
Net) werd vergeleken met 
reguliere zorg (IMPACT)

150 patiënten met 
integrale zorg 
151 met reguliere zorg

Kleine voordelen voor primaire 
uitkomsten (ALDS en PDQL bij 4, 6 en 
8 maanden) ten gunste van integraal 
zorgmodel, wat verdween na correctie 
voor aanvangsverschillen

Geen verschil in 
zorgkosten

Wensing 20118 Sociale netwerken 
methoden om de sterkte 
van interdisciplinaire 
connecties te berekenen

104 zorgverleners die lid 
waren geworden van een 
nieuw ParkinsonNet 
netwerk

Grote variaties in kwaliteit en dichtheid 
van connecties tussen zorgverleners 
Hogere patiëntenaantallen en aan-
sluiting bij een ziekenhuis in verband 
gebracht met sterkere verbondenheid 
met andere zorgverleners

Niet onderzocht

ALDS = Academic Medical Center Linear Disability Score; MMSE = Mini-Mental State Examination; PAS=Parkinson Activity Scale;  
PDQL = Parkinson’s Disease Quality of Life questionnaire; PSI-PD=Patiënt Specifieke Index voor Parkinson. 
*PSI-PD beslaat de vijf hoofdgebieden van fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson: lopen, evenwicht, transfers, reiken en grijpen,  
en fysieke capaciteit. 
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patiënten (onder andere een afname van het aantal heup-
fracturen)  en een reductie van zorgkosten.21,21,22 Decla-
ratiegegevens van zorgverzekeraars laten bovendien 
zien dat – in de tijd dat nog niet alle regio’s een netwerk 
hadden – Parkinson patiënten in ParkinsonNet regio’s 
minder fracturen opliepen dan in andere regio’s.22 Ook 
bleek het aantal dagbehandelingen in revalidatiecentra 
lager te zijn in ParkinsonNet regio’s, mogelijk als gevolg 
van de toename van expertise bij de eerstelijns parame-
dische experts (substitutie naar de eerste lijn toe). Verder 
laat een recent onderzoek zien dat ergotherapie – uitge-
voerd door speciaal opgeleide ergotherapeuten binnen 
ParkinsonNet – leidt tot meer zelfstandigheid bij het 
uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven.24

ParkinsonNet is een netwerk van experts, waarbij de 
interacties binnen het regionale netwerk van doorslag-
gevend belang zijn voor de effectiviteit. Deze samen-
werking is nog geen vanzelfsprekendheid. Recent 
hebben wij de resultaten gepubliceerd van een niet-
gerandomiseerde, maar wel gecontroleerde trial, waarbij 
een vergelijking is gemaakt tussen enerzijds een regio 
die beschikte over een gespecialiseerd Parkinson cen-
trum plus een omringend regionaal ParkinsonNet en 
anderzijds twee controle regio’s die op dat moment nog 
geen van beide hadden.23 Wij zagen een klein, maar  
significant voordeel voor de interventieregio voor de 
twee primaire uitkomsten (activiteiten van het dagelijks 
leven en kwaliteit van leven). Deze verschillen verdwenen 
echter na correctie voor de baseline verschillen in ziekte 
ernst tussen beide armen. Verdere analyses lieten zien dat 
het terugkoppelen van informatie vanuit het Parkinson-
centrum naar de regio de zwakste schakel was in dit 
model: het advies van het gespecialiseerd Parkinson- 
centrum werd vaak onvoldoende opgevolgd binnen de 
regio. Dit bewijst dat optimale zorg niet alleen een goed 
netwerk van experts vereist, maar ook een effectieve 
interactie en samenwerking binnen het netwerk. 

De toekomst?
Door ParkinsonNet is de Parkinson-specifieke expertise 
in de eerste lijn sterk toegenomen. De  continuïteit van 
zorg en samenwerking blijft echter nog steeds een belang-
rijk punt van aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat 
patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben? En hoe 
zorgen we ervoor dat het aanbod aan multidisciplinaire 
zorg precies op maat is: niet te weinig, maar zeker ook 
niet onnodig veel. Dat zijn de uitdagingen waar we 
voor staan. We voorzien daarin een centrale rol voor de 
ziekenhuizen. Neurologen zijn natuurlijk verantwoor-
delijk voor het stellen van de diagnose en het instellen 

van patiënten op medicatie en zo nodig (samen met de 
neurochirurg) de indicatiestelling voor diepe hersensti-
mulatie. Omdat neurologen als enige discipline jaarlijks 
bij iedere Parkinson patiënt betrokken zijn ligt het voor 
de hand dat zij als hoofdbehandelaar ook een voortrek-
kersrol vervullen binnen het regionale netwerk. Op  
die manier kan de neuroloog, ondersteund door een 
Parkinson verpleegkundige, een belangrijke rol spelen 
bij het verbeteren van de regionale multidisciplinaire 
netwerkzorg in Nederland. Onze ervaring is dat in 
regio’s waar de neuroloog nauw betrokken is bij het 
regionale netwerk de zorg ook duidelijk beter wordt. In 
dergelijke regio’s behandelen de neurologen niet alleen 
zelf hun patiënten, maar bouwen zij ook aan het zorg-
netwerk, in het belang van de patiënt. Die netwerkacti-
viteiten bestaan bijvoorbeeld uit het organiseren van 
scholingsavonden, het deelnemen aan multidiscipli-
naire casuïstiek besprekingen en het maken van regio-
nale communicatie-afspraken. Inderdaad bleek uit een 
analyse van de samenwerkingen binnen netwerken dat 
aansluiting van paramedische zorg in de eerste lijn bij 
een ziekenhuis samenging met sterkere verbondenheid 
met andere zorgverleners.8 In de toekomst voorzien we 
dan ook dat de neuroloog meer verantwoordelijkheid 
zal gaan nemen voor de totale zorg die een patiënt ont-
vangt. Dus niet alleen voor de medische zorg in het 
ziekenhuis, maar ook voor de paramedische zorg buiten 
het ziekenhuis. De Amerikaanse econoom Michael 
Porter voorziet dat de zorgverzekeraars hier in de toe-
komst ook op zullen gaan sturen.25 Het huidige systeem 
– waarbij de verrichtingen voor de neuroloog en andere 
zorgverleners apart worden vergoed – zou volgens hem 
dan vervangen kunnen worden door een vergoedings-
systematiek waarbij een team van zorgverleners binnen 
en buiten het ziekenhuis (onder leiding van de neuro-
loog) integrale en op elkaar afgestemde zorg levert. 
Dergelijke integrale zorg zou dan beoordeeld moeten 
worden op de toegevoegde waarde voor de patiënt, 
bijvoorbeeld op de mate van zelfstandigheid. Of dit 
allemaal haalbaar en wenselijk is binnen de Neder-
landse situatie is niet duidelijk; het is in elk geval goed 
dat de neurologen als beroepsgroep het gesprek aangaan 
met de verzekeraars over dergelijke ontwikkelingen.

Tot slot
ParkinsonNet heeft een nieuwe cultuur van “samen-
werken in de zorg” geïntroduceerd, waarbinnen ge-
specialiseerde zorgverleners en betrokken patiënten 
samenwerken om optimale resultaten te behalen. We 
verwachten dat de neuroloog, samen met de Parkinson 
verpleegkundige,  in deze netwerken een steeds grotere 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. ParkinsonNet is een model waarbinnen zorg wordt geleverd door een beperkt aantal speciaal geschoolde 

zorgverleners (vooral in de eerste lijn) die samenwerken met de neuroloog binnen regionale netwerken.

2. De samenwerking wordt ondersteund door een speciaal online platform waarop informatie wordt verstrekt 

en waar zorgverleners en patiënten met elkaar kunnen communiceren.

3. In tien jaar tijd is ParkinsonNet uitgegroeid naar een omvang van 66 regionale netwerken en ruim 2.500 

speciaal geschoolde deskundigen uit 15 verschillende disciplines, waarmee heel Nederland wordt bereikt.

4. Er zijn aanwijzingen dat ParkinsonNet de ‘empowerment’ van patiënten vergroot, de zelfzorg stimuleert, de 

kwaliteit van de zorg verbetert, geïnstitutionaliseerde zorg vermindert en de zorgkosten verlaagt.

5. ParkinsonNet biedt interessante perspectieven voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten 

met een andere chronische (neurologische) aandoening.

rol zal gaan spelen. Het hier beschreven netwerk model 
kan ook waardevol zijn voor patiënten met een andere 
chronische (neurologische) ziekte, waarbij de behande-
ling eveneens gekenmerkt wordt door een grote behoefte 
aan specifieke deskundigheid bij de zorgverleners, door 
matige samenwerking tussen zorgverleners en door 
onvoldoende actieve betrokkenheid van patiënten.26-28
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