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Niet iedereen woont in een stad 

of dorp met een neuroloog, 

maar iedereen kan wel de Ziekte 

van Parkinson krijgen. Dan 

is het belangrijk dat er dicht 

bij huis goede paramedische 

zorg is, die samenwerkt met de 

neuroloog verderop. Met dit 

doel is het ParkinsonNetwerk 

opgericht. Inmidddels blijkt uit wetenschappelijke evaluaties 

dat deze aanpak effectief is: ParkinsonNet levert een betere 

kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Het netwerk is een 

inspiratiebron gebleken voor andere zorgvernieuwingen en 

heeft ook internationaal navolging gekregen. In het Duitse deel 

van de Euregio Rijn-Waal wordt gewerkt aan de invoering van 

ParkinsonNet-model  en vanuit het Verenigd Koninkrijk,  Zweden, 

Australië en de Verenigde Staten is er interesse in de aanpak.

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen 

kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. 

Hierom zijn er vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling 

van een parkinsonpatiënt. ParkinsonNet is bedacht en opgericht aan het 



Radboudumc om deze behandelingen 

goed op elkaar af te stemmen en de 

deskundigheid van de zorgverleners 

te garanderen. Initiator Bas Bloem, 

hoogleraar Neurologische 

bewegingsstoornissen raakte 

mede door zijn verleden als 

topvolleyballer  - met de 

bijbehorende blessures - overtuigd 

van de grote meerwaarde van 

paramedische zorg.  

‘Dit werd verder versterkt door 

mijn promotie onderzoek 

naar balansstoornissen bij 

Parkinsonpatiënten, waarin 

wij aantoonden dat medicatie 

nauwelijks verbetering geeft. 

En dat terwijl fysiotherapie en ergotherapie veel kan betekenen voor de 

valproblematiek bij Parkinson.’  

Na 6 jaar op regionaal niveau is ParkinsonNet sinds 2010 actief in heel 

Nederland. Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) 

zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio’s die 

zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de 

regionale ziekenhuizen. Behalve samenwerking stimuleert ParkinsonNet de 

deskundigheid van de leden door scholing en training, en door de kwaliteit 

van zorg inzichtelijk te maken. Dat doen ze niet alleen in Nederland maar 

ook internationaal: de Europese richtlijn voor behandeling van Parkinson 

is gebaseerd op de Nederlandse, die weer een sterke basis heeft in het 

Nijmeegse werk.

ParkinsonNet en het Amerikaanse Van Andel Research Institute 
gaan samenwerken om parkinsonpatiënten naar Nederlands 
model de hoogste kwaliteit van zorg te bieden. De overeenkomst 
werd op 2 juni getekend, onder toeziend oog van Koning Willem-
Alexander en Koningin Maxima. 


