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Samenvatting
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Bij de zorgverlening aan parkinson- 
patiënten zijn veel verschillende zorgverleners betrokken in zowel de eerste, tweede als 
derde lijn. De kwaliteit van deze parkinsonzorg staat onder druk doordat veel zorgverle-
ners over onvoldoende specifieke deskundigheid beschikken (onder andere door onvol-
doende concentratie van zorg), en omdat zorgverleners onvoldoende met elkaar samen-
werken. ParkinsonNet is in 2004 opgezet om deze knelpunten op te lossen. De ervaringen 
met het eerste regionale netwerk toonden een verbetering van de genoemde knelpunten. 
In een groot klinisch onderzoek (700 deelnemende parkinsonpatiënten) is vervolgens aan-
getoond dat ParkinsonNet resulteert in een betere kwaliteit van zorg, tegen minder zorg-
kosten. Deze conclusie is onlangs bevestigd door een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd 
in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, waaruit blijkt dat ParkinsonNet gepaard gaat 
met een besparing van 15-20 miljoen euro per jaar. Bovendien bleek dat de kans op een 
heupfractuur de helft kleiner is in ParkinsonNet-regio’s. In de afgelopen jaren zijn stapsge-
wijs nieuwe regionale netwerken opgebouwd, en op dit moment heeft ParkinsonNet lande-
lijke dekking. Bovendien worden alle netwerken thans uitgebreid met nieuwe disciplines, 
zoals psychosociale zorgverleners en specialisten ouderengeneeskunde. Uiteindelijk ne-
men alle 19 disciplines die betrokken zijn bij de Parkinsonzorg deel aan ParkinsonNet. 
Bovendien krijgen patiënten een actieve rol binnen het ParkinsonNet. In de komende jaren 
zal het netwerk ook andere neurologische patiëntengroepen gaan bedienen. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:263-70)
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Summary
Parkinson’s disease is a complex disorder. Many different health professionals are involved 
in the care for Parkinson’s patients. The quality of care provided by healthcare professionals 
is often insufficient, because many professionals lack specific expertise of Parkinson’s 
disease. Moreover, collaboration between different health professionals is limited. To tackle 
these issues, we have developed the ParkinsonNet concept: a professional regional net-
work within the catchment area of hospitals. ParkinsonNet aims to: (1) improve Parkinson- 
specific expertise among allied health personnel by training a number of therapists accor-
ding to evidence-based guidelines; (2) enhance the accuracy of referrals; (3) boost patient 
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De ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson komt veel voor. In Neder-
land lijden ongeveer 30.000-50.000 patiënten aan de 
ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch par-
kinsonisme. Deze aantallen zullen tot het jaar 2020 
verdubbelen.1 Parkinson is een complexe, invaliderende 
en daarmee erg kostbare ziekte.2 De meeste parkin-
sonpatiënten worden getroffen op middelbare leeftijd, 
maar de levensverwachting is nagenoeg normaal, dus 
parkinsonpatiënten leven jarenlang met toenemende 
beperkingen. Hierdoor wordt het dagelijks functione-
ren sterk nadelig beïnvloed, met grote gevolgen voor 
het gezinsleven en participatie in de maatschappij.3, 4

Multidisciplinaire zorg
Om deze complexe aandoening te bestrijden zijn er 
niet minder dan 19 verschillende disciplines betrok-
ken bij de parkinsonzorg (zie Figuur 1), onder andere 
medisch specialisten (neurologen, geriaters, revalidatie- 
artsen, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters), 
huisartsen, paramedici (fysiotherapeuten, ergothera-
peuten, logopedisten, diëtisten), verpleegkundigen, 
psychologen, seksuologen en maatschappelijk wer-
kers. 5 Het multidisciplinaire behandelplan heeft niet 
alleen aandacht voor het onderdrukken van symp-
tomen door de medisch specialist (met behulp van 
medicatie of stereotactische neurochirurgie), maar 
ook voor het optimaliseren van het dagelijks functio-
neren met begeleiding door paramedici en psychoso-
ciale zorgverleners. De meerwaarde van een dergelijke 
multidisciplinaire aanpak wordt onderschreven door 
de recent verschenen parkinsonrichtlijn.5 Bovendien 
bestaat voor het functioneren van de afzonderlijke 
paramedische disciplines inmiddels steeds meer 
wetenschappelijke onderbouwing. Zo is op basis van 
goed wetenschappelijk onderzoek inmiddels klasse 
2-evidentie voorhanden voor zowel fysiotherapie als 
logopedie bij de ziekte van Parkinson.6,7

Binnen de parkinsonzorg bestonden een aantal knel-
punten. Eén daarvan was het gebrek aan specifieke 
expertise bij veel zorgverleners.8, 9 Een ander probleem 
was, dat zorgverleners die wel deskundig waren op het 

gebied van parkinson, vaak niet goed bekend waren bij 
verwijzers (medisch specialisten, huisartsen) en even-
min bij patiënten. Hierdoor werden veel patiënten niet 
gericht naar deze experts doorverwezen. Ook behan-
delden veel zorgverleners slechts een beperkt aantal 
patiënten, waardoor zij onvoldoende ervaring opdeden 
met de ziekte van Parkinson. Tenslotte was de onder-
linge communicatie en afstemming van zorg tussen 
de verschillende zorgverleners vaak onvoldoende. Om 
deze knelpunten op te lossen is het ParkinsonNet-
concept ontwikkeld, als gezamenlijk initiatief van het 
Universitair Medisch Centrum (UMC) St Radboud 
en de Nederlandse Werkgroep Bewegingsstoornis-
sen (een sectie van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie).10,11 Het ParkinsonNet is bedoeld voor 
zowel patiënten met de ziekte van Parkinson als voor 
patiënten met een vorm van atypisch parkinsonisme.

ParkinsonNet
Het ParkinsonNet bestaat uit zorgverleners die speci-
aal zijn opgeleid om patiënten met de ziekte van Par-
kinson te behandelen conform bestaande richtlijnen. 
Het eerste ParkinsonNet werd in 2004 geïnstalleerd 
in de regio Arnhem/Nijmegen.10 Vanwege de uitste-
kende ervaringen met dit eerste netwerk is het aantal 
netwerken vervolgens uitgebreid (zie verderop in deze 
bijdrage). ParkinsonNet heeft 4 belangrijke kenmer-
ken (zie Tabel 1 op pagina 266).

Wetenschappelijke onderbouwing 
ParkinsonNet
Om de meerwaarde van het ParkinsonNet-concept 
te evalueren is er een groot landelijk wetenschap-
pelijk onderzoek uitgevoerd (de ParkinsonNet- 
Studie). Dit onderzoek werd destijds gefinancierd 
door ZonMw, in het kader van het progamma 
Doelmatigheid. In het onderzoek hebben wij 8 
regio’s met een ParkinsonNet vergeleken met 8 
andere regio’s waar op dat moment nog geen net-
werk was gerealiseerd.13 Voor het onderzoek werden 
700 patiënten geïncludeerd, waarmee deze studie 
het grootste onderzoek naar paramedische zorg ter 

volumes per therapist by stimulating preferred referral to ParkinsonNet therapists; and (4) 
stimulate collaboration between therapists, neurologists, and patients. This article descri-
bes the development and scientific evaluation of the ParkinsonNet approach, and outlines 
several scheduled developments for the next few years. 
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wereld was. De resultaten zijn begin 2010 gepu-
bliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Lancet 
Neurology.14 De resultaten toonden een duidelijke 
verbetering van de kwaliteit van zorg. De betrokken 
zorgverleners werkten beter volgens ‘evidence-based’ 
richtlijnen, communiceerden gemakkelijk met 
andere zorgverleners, en bouwden veel ervaring op 
omdat ze gemiddeld een significant groter volume 
aan patiënten behandelden (een verdrievoudiging 
binnen 6 maanden). Bovendien werd de geleverde 
behandeling veel doelmatiger: de kosten van de zorg 
waren substantieel gereduceerd met niet minder dan 
€700 per patiënt gedurende 6 maanden. Een Quick- 
Scananalyse van ZonMw liet zien dat dit op jaarba-
sis voor de landelijke parkinsonzorg een kostenre-
ductie betekent van niet minder dan €73 miljoen.15

Kostenbeheersing en afname 
heupfracturen
Recent heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau 
KPMG-plexus, in opdracht van Zorgverzekeraars 
Nederland, het ParkinsonNet geëvalueerd.16 Voor 
deze analyse is gebruikgemaakt van alle zorgver-
zekeringgegevens die in 2008 en 2009 verzameld 

zijn. Rond die tijd waren er in Nederland een aantal 
regio’s met een ParkinsonNet, maar ook een aantal 
regio’s die op dat moment nog geen ParkinsonNet 
hadden. In de analyse zijn deze 2 gebieden - met 
en zonder ParkinsonNet - met elkaar vergeleken. 
Van bijna 30.000 patiënten met de ziekte van Par-
kinson zijn de gegevens geanalyseerd. Uit de ana-
lyse blijkt dat in regio’s met een ParkinsonNet de 
zorgkosten significant lager zijn. Deze kostenreduc-
tie kan verklaard worden door een afname van het 
aantal revalidatiedagbehandelingen en een afname 
van het aantal heupfracturen. In de regio’s met een 
ParkinsonNet bleek de kans op een heupfractuur 
gehalveerd te zijn. Op basis van de resultaten schat 
het onderzoeksbureau dat ParkinsonNet kan leiden 
tot een kostenbesparing van tenminste 15-20 mil-
joen euro per jaar. Deze analyse vormt een fraaie 
aanvulling op de eerdere ervaringen uit het klinisch 
onderzoek waaraan een veel kleinere en bovendien 
veel strenger geselecteerde populatie deelnam.14 De 
nieuwe analyse laat zien dat de positieve ervaringen 
uit het onderzoek ook aanwezig zijn in de alledaagse 
praktijk bij een hele grote en ongeselecteerde groep 
parkinsonpatiënten. 
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Figuur 1. De 19 disciplines die betrokken zijn bij parkinsonzorg. Deze figuur is overgenomen uit de Multidisciplinaire richtlijn 

voor de ziekte van Parkinson.5
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Groei naar landelijke dekking
In de periode 2009-2011 is hard gewerkt aan een ver-
dere uitbreiding van het aantal netwerken. Eind 2010 
werd een landelijke dekking bereikt, met in totaal 65 
netwerken (zie Figuur 2). Het aantal deelnemende 
ParkinsonNet-zorgverleners is in ruim 2 jaar tijd ver-
dubbeld van ongeveer 900 in juni 2009 tot meer dan 
1800 eind 2011.

Toename van het aantal deelnemende 
disciplines
Het eerste ParkinsonNet-netwerk bestond alleen uit 
neurologen en fysiotherapeuten. Bij de huidige net-
werken zijn ook parkinsonverpleegkundigen, ergo-
therapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, 
seksuologen, psychologen, diëtisten, psychiaters, 
specialisten ouderengeneeskunde en verzorgenden 
betrokken. Het komende jaar richt ParkinsonNet 
zich speciaal op het betrekken van huisartsen, apothe-
kers en thuiszorginstellingen bij het netwerk. Parkin-
sonNet zet zich sinds kort ook in voor de verbetering 
van kwaliteit van zorg binnen verpleeghuizen.17 Het 
streven is om in maximaal 3 jaar vanaf heden alle 19 
in aanmerking komende disciplines aan te sluiten bij 
het landelijke ParkinsonNet.

Ontwikkeling behandelrichtlijnen en 
landelijke zorgstandaard
Een belangrijke doelstelling van ParkinsonNet is 
dat zorgverleners waar mogelijk gebruik maken van 
bestaande wetenschappelijke evidentie. Hulpmidde-
len hierbij zijn richtlijnen. ParkinsonNet heeft zich 
ingezet voor de ontwikkeling van monodisciplinaire 
richtlijnen voor fysiotherapie, ergotherapie en logo-
pedie bij de ziekte van Parkinson.7,18,19 Momenteel 

ontwikkelt ParkinsonNet met steun van de Par-
kinson Vereniging een nieuwe landelijke richtlijn 
over voeding en diëtetiek bij de ziekte van Parkin-
son. Daarnaast wordt met steun van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie een 
Europese richtlijn voor Fysiotherapie ontwikkeld. 
De monodisciplinaire richtlijnen dienen enerzijds 
als scholingsmateriaal voor de basisscholing bin-
nen het ParkinsonNet, anderzijds als basis voor het 
medisch handelen binnen de netwerken. Dankzij 
de steun van de Amerikaanse National Parkinson 
Foundation (NPF) zijn de monodisciplinaire richt-
lijnen inmiddels vertaald in het Engels en worden ze 
wereldwijd gebruikt.

Naast de monodisciplinaire richtlijnen is met steun 
van ZonMw een landelijke, multidisciplinaire behan-
delrichtlijn voor parkinson ontwikkeld.5 Deze mul-
tidisciplinaire richtlijn is tot stand gekomen door 
samenwerking van alle 19 professionele disciplines die 
betrokken zijn bij de parkinsonzorg, en door samen-
werking met patiënten. De richtlijn bestaat uit een 
medisch-inhoudelijk deel, waarin op basis van weten-
schappelijk onderzoek uitspraken gedaan worden over 
medische en paramedische interventies. Daarnaast 
bevat de richtlijn een deel waarin op basis van con-
sensus uitspraken gedaan worden over de gewenste 
regionale en transmurale organisatie van multidisci-
plinaire zorg voor patiënten met de ziekte van Par-
kinson. Deze multidisciplinaire richtlijn fungeert als 
landelijke zorgstandaard. Het coördinatiecentrum 
van ParkinsonNet ondersteunt de regionale netwer-
ken om de zorg in te richten conform deze nieuwe 
zorgstandaard en ondersteunt individuele zorgverle-
ners in het netwerk om zorg te verlenen conform de 

Tabel 1. De kenmerken van het ParkinsonNet zorgconcept.

1. Basisopleiding en nascholing van zorgverleners.

2. Werken volgens richtlijnen; zorgverleners die zijn aangesloten bij een ParkinsonNet-netwerk hebben zich gecommit-

teerd om te werken conform landelijke behandelrichtlijnen voor Parkinson.

3. Stimuleren van continue interactie en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, zowel tussen zorgverleners van 

een bepaalde discipline (bijvoorbeeld alle aangesloten fysiotherapeuten) als interdisciplinair tussen zorgverleners van 

verschillende disciplines.12 Voor het faciliteren van online interactie tussen zorgverleners wordt gebruik gemaakt van 

MijnZorgnet (www.mijnzorgnet.nl). Daarnaast vinden fysieke bijeenkomsten plaats, zowel landelijk (bijvoorbeeld het 

jaarlijkse ParkinsonNet-congres) als regionaal en georganiseerd door de regio’s zelf.

4. Transparantie en kwaliteit van beschikbare zorg is inzichtelijk voor de online zorgzoeker via de website van Parkinson-

Net (www.ParkinsonNet.nl). 
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zorgstandaard. Aansluitend is, in nauwe samenwer-
king met de Parkinson Vereniging, een speciale versie 
van de richtlijn in lekentaal ontwikkeld, geschreven 
voor patiënten en hun mantelzorgers.20

Omdat de multidisciplinaire richtlijn vooral gericht is 
op de zorg voor thuiswonende patiënten is, in het kader 
van het - Verpleeghuizen op weg naar Integrale Par-
kinsonzorg (VIP-)project  en met medewerking van 
Verenso (de beroepsvereniging voor specialisten oude-
rengeneeskunde en sociaal geriaters) en Parkinson- 
Net, een handreiking ontwikkeld voor parkinsonzorg 
in verpleeghuizen. Deze handreiking is gebaseerd op 
de multidisciplinaire richtlijn en een knelpuntenana-
lyse uitgevoerd in meer dan 100 verpleeghuizen.

De parkinsonzorgzoeker
Het ParkinsonNet coördinatiecentrum zet zich in 
voor het transparant maken van kwaliteit van zorg 
richting patiënten met de ziekte van Parkinson. Als 
eerste stap is een ‘web-based’ zorgzoeker ontwikkeld 
waarmee patiënten gemakkelijk een gespecialiseerde 
zorgverlener in de eigen omgeving kunnen zoeken. 
De zorgzoeker is te vinden op de ParkinsonNet-
website (www.ParkinsonNet.nl). De tweede stap is 
een versie van de zorgzoeker waarin informatie over 
zorgverleners en zorginstellingen zichtbaar wordt 
gemaakt voor patiënten, zoals het aantal reeds behan-
delde parkinsonpatiënten, de gevolgde scholing, de 
toegangstijd, ervaringen van eerdere patiënten, enzo-
voorts. Dit geeft patiënten duidelijkheid over de te 
verwachten zorg (op basis van de multidisciplinaire 
zorgstandaard). Bovendien is dit een stimulans voor 
zorgverleners om ook daadwerkelijk volgens de 
zorgstandaard te werken. Goede zorgverleners wor-
den beloond omdat hun prestaties zichtbaar worden 
voor verwijzers en voor patiënten, zodat hun volume 
aan patiënten gaat groeien. Een groter volume aan 
patiënten is uiteraard niet synoniem aan goede kwa-
liteit van zorg, maar vormt daar wel een heel belang-
rijk onderdeel van, juist bij complexe aandoeningen 
als de ziekte van Parkinson waarbij grote verschillen 
kunnen optreden in symptomen, wensen en behoef-
ten bij verschillende patiënten.

MijnZorgnet
Binnen de netwerken ontstond onder zorgverleners 
een grote behoefte aan effectieve onderlinge com-

municatie. Bovendien groeide de wens om parkin-
sonpatiënten en hun naasten actief te betrekken bij 
de zorg binnen het landelijke ParkinsonNet. Hierin 
wordt onder andere voorzien door innovatieve ICT 
die wordt geleverd door MijnZorgnet. MijnZorgnet 
richt zich op het verbeteren van communicatie bin-
nen de zorg, waarbij de patiënt altijd het middelpunt 
vormt. Via MijnZorgnet kunnen netwerkdeelnemers 
op verschillende niveaus met elkaar communiceren:
•	Op	nationaal	niveau:	De	deelnemers	van	Parkin-

sonNet vormen op mijnzorgnet.nl een ‘commu-
nity’, waarbinnen zij het gehele jaar continu met 
elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat een interactie 
tussen kenniscentra en zorgverleners, en kunnen 
kennis en ervaringen gemakkelijk uitgewisseld 
worden. Deze landelijk interactie draagt bij aan 
deskundigheidsbevordering, creëert een nationale 
databank aan parkinson-specifieke informatie, en 
bevordert het werken conform de zorgstandaard. 
Omgekeerd kunnen nieuwe wetenschappelijke 
inzichten en aanpassingen aan het medische 
beleid snel en effectief worden doorgegeven aan 
alle ParkinsonNetdeelnemers in Nederland.

•	Op	regionaal	niveau:	In	regionale	 ‘communities’	
kan de onderlinge afstemming tussen zorgverle-
ners in de eerste en tweede lijn beter worden afge-

61

Figuur 2. 65 ParkinsonNet-regio’s in Nederland.
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stemd. Optimalisering van deze samenwerking 
wordt binnen de zorgstandaard als het meest wen-
selijk omgeschreven.5

•	Op	 individueel	niveau	 (de	persoonlijke	zorgcom-
munity van 1 specifieke patiënt): Patiënten kunnen 
op mijnzorgnet.nl een eigen ‘community’ starten, 
en daarbinnen hun eigen netwerk aan zorgverleners 
uitnodigen als deelnemer. Op deze wijze ontstaat 
de mogelijkheid van interactie tussen zorgverleners 
rondom de zorgvraag van een individuele patiënt. 
Ook ontstaat op deze wijze de mogelijkheid tot 
het voeren van een online multidisciplinair over-
leg waarbij ook de patiënt zelf betrokken is. Deze 
toepassing wordt momenteel getest in een speciaal 
hierop gericht project (MijnParkinsonZorg) in het 
kader van het ZonMw programma Op één lijn. 
Dit project wordt uitgevoerd door ParkinsonNet, 
in samenwerking met MijnZorgnet, zorgverzeke-
raar Menzis, de Parkinson Vereniging, het Prinses 
Beatrix Fonds en 4 regionale ziekenhuizen (Gronin-
gen, Enschede, Arnhem, Nijmegen). In dit project 
worden patiënten met de ziekte van Parkinson bege-
leid door een parkinsonverpleegkundige om meer 
regie te nemen over het netwerk van zorgverleners 
dat betrokken is bij de zorg. MijnZorgnet levert via 
de persoonlijke zorgcommunity de ‘online tools’ 
die nodig zijn voor patiënten om deze regie ook 
daadwerkelijk te kunnen nemen. 

De unieke zorginnovatiecyclus van 
ParkinsonNet
Het belang van ParkinsonNet is niet alleen het ver-
spreiden van nieuwe kennis, maar ook het creëren van 
nieuwe kennis. Dit wordt mooi uitgebeeld in de inno-
vatiecyclus in Figuur 3. ParkinsonNet vormt daarmee 
een ideale infrastructuur om continu te blijven inno-
veren in de zorg, en om de resultaten van innovaties 
en research snel te ontsluiten voor precies de doelgroep 
waarvoor deze bedoeld is. 

Toekomstperspectief
Het belangrijkste streven is om alle 19 disciplines 
die betrokken zijn bij parkinsonzorg aan te slui-
ten bij ParkinsonNet. Daarnaast wil ParkinsonNet 
graag patiënten en hun naasten een nog actievere rol 
geven bij parkinsonzorg en de zorg beter afstemmen 
op de wensen en behoeften van patiënten. Het eer-
der genoemde MijnParkinsonZorg-project is hier-
van een voorbeeld, evenals de ontwikkeling van een 
lekenversie van de nieuwe multidisciplinaire parkin-
sonrichtlijn. Daarnaast wordt momenteel gewerkt 
aan methoden om patiënten actief te betrekken bij 
medische beslissingen middels ‘shared decision-
making’. Ook worden de keuzemogelijkheden voor 
parkinsonpatiënten uitgebreid door de kwalificaties 
van de aangesloten zorgverleners te ontsluiten via de 
parkinsonzorgzoeker. Hierin zal een recent door ons 

Figuur 3. Door de infrastructuur van ParkinsonNet wordt innoveren en implementeren vereenvoudigd.
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ontwikkelde patiëntgerichtheidvragenlijst voor de 
ziekte van Parkinson een belangrijke rol spelen.20 Met 
behulp van deze vragenlijst wordt patiënten gevraagd 
naar hun concrete ervaringen met de zorg. Met deze 
vragenlijst wordt het mogelijk instellingen en regio’s 
op het gebied van patiëntgerichtheid te vergelijken en 
zorgverleners feedback te geven over de kwaliteit van 
zorg vanuit het perspectief van hun patiënten. 

Het ParkinsonNet-zorgconcept is gericht op het ver-
beteren van de organisatie van transmurale multi-
disciplinaire zorg. In een onafhankelijke ‘editorial’ 
in Lancet Neurology werd geconcludeerd dat het 
ParkinsonNet-concept daarmee toepasbaar is op alle 
patiëntengroepen waarbij meer dan 1 zorgverlener 
betrokken is.21 Dit geldt theoretisch voor alle patiën-
ten met chronische aandoeningen in Nederland, 
zoals diabetes mellitus, chronisch obstructieve long-
ziekten en dementie. Ook voor deze aandoeningen 
kunnen regionale netwerken van gespecialiseerde, 
goed zichtbare en optimaal samenwerkende zorg-
verleners gecreëerd worden. Net als bij de ziekte van 
Parkinson is de verwachting dat dergelijke patiënten-
groepen kunnen profiteren van een betere regie over 
de ziekte, een betere kwaliteit van zorg, en betaalbare 
zorg op de lange termijn. Het ParkinsonNet-zorg-
concept vormt dus een mooi model voor netwerken 
rondom andere chronische aandoeningen. Binnen 
Nederland blijkt er een grote behoefte te bestaan aan 
het opzetten van vergelijkbare netwerken voor andere 

aandoeningen. Het DystonieNet is inmiddels gere-
aliseerd, en het HuntingtonNet wordt momenteel 
ontwikkeld. ParkinsonNet is momenteel met verschil-
lende patiëntenverenigingen in gesprek om ook voor 
andere aandoeningen een soortgelijke netwerkstruc-
tuur op te zetten. Daarnaast wordt ParkinsonNet 
gezien als een potentieel model om de parkinsonzorg 
in andere landen te organiseren. Vanuit het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland zijn 
concrete verzoeken binnengekomen om mee te den-
ken over de opzet van een ParkinsonNet. In de Ver-
enigde Staten is het ParkinsonNet Oregon inmiddels 
gerealiseerd. www.parkinsonnet.nl/publicaties

Conclusie
Het landelijke ParkinsonNet bestaat inmiddels uit 65 
regionale netwerken van zorgverleners die specifieke 
kennis en expertise hebben op het gebied van de ziekte 
van Parkinson. Deze zorgverleners worden door een 
landelijk coördinatiecentrum ondersteund om beter 
met elkaar samen te werken. De meerwaarde van 
het ParkinsonNet concept is wetenschappelijk aan-
getoond in een gerandomiseerd experiment waaruit 
bleek dat het ParkinsonNet resulteert in een betere 
kwaliteit van zorg, tegen aanmerkelijk lagere kosten. 
Deze conclusie is onlangs bevestigd door een onaf-
hankelijk onderzoek van KPMG-plexus in opdracht 
van Zorgverzekeraars Nederland waaruit blijkt dat 
ParkinsonNet gepaard gaat met een besparing van 
15-20 miljoen euro per jaar. Bovendien blijkt uit 

Aanwijzingen voor de praktijk

1. De complexiteit van de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme vraagt om een multidiscipli-

naire behandeling.

2. Het multidisciplinaire behandelplan is deels gericht op het onderdrukken van symptomen (met be-

hulp van medicatie of chirurgie) en deels op het optimaliseren van het dagelijks functioneren, met 

begeleiding door paramedici en psychosociale zorgverleners. 

3. Neurologen kunnen parkinsonpatiënten verwijzen naar gespecialiseerde fysiotherapeuten, ergothera- 

peuten, logopedisten, diëtisten en psychologen die zijn aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet.

4. Diverse analyses hebben aangetoond dat ParkinsonNet de kwaliteit van zorg verbetert, gepaard 

gaat met betere uitkomsten voor patiënten (minder heupfracturen) en een aanzienlijke kostenbespa-

ring oplevert.

5. ParkinsonNet zorgverleners zijn gemakkelijk te vinden via de Parkinson Zorgzoeker 

(www.parkinsonnet.nl)
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dit onderzoek dat in ParkinsonNet regio’s de kans 
op een heupfractuur de helft kleiner is. Omdat het 
ParkinsonNet een mooi model vormt voor de zorg 
rondom andere aandoeningen wordt in samenspraak 
met patiëntenverenigingen, expertisecentra en verte-
genwoordigers van zorgverleners gesproken over uit-
breiding van het ParkinsonNet, zodat ook patiënten 
met andere chronische aandoeningen kunnen profite-
ren van deze aanpak.
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