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In Nederland leven ruim 63.000 mensen met parkinson (de ziekte van Parkin-
son of een atypisch parkinsonisme), een ingewikkelde hersenziekte. Het treft 
mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen 
parkinson. De behandeling en begeleiding bij parkinson vragen om kennis en 
kunde, waarbij telkens opnieuw gekeken wordt naar de behoeften en de wen-
sen van degene met parkinson en van hun naaste(n). Vaak is er een team van 
zorgverleners, elk vanuit hun eigen specialisme, betrokken bij de behandeling 
en zorg.

De verpleegkundig specialist parkinson in Ziekenhuis Rivierenland is één van 
deze zorgverleners. In deze folder leest u wat de verpleegkundig specialist voor 
u kan doen en welke zorg er nog meer mogelijk is in de regio.

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST PARKINSON
De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in parkinson en werkt nauw 
samen met uw neuroloog en andere betrokken zorgverleners. Ze combineert 
verpleegkundige zorg met medische behandeling. In de verpleegkundige zorg 
geeft de verpleegkundig specialist aandacht aan de gevolgen van de ziekte op 
uw leven, ze geeft uitleg over de ziekte en de verschillende behandelingen. 
Ook adviseert ze u bijvoorbeeld over het verbeteren van de stoelgang of om 
op de juiste wijze de parkinsonmedicatie in te nemen. De verpleegkundig 
specialist kan het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over uw ziekte en 
behandeling. De medische behandeling bestaat bijvoorbeeld uit het uitvoeren 
van lichamelijk onderzoek, het aanvragen van aanvullend onderzoek, het ver-
wijzen naar andere zorgverleners, het ondersteunen bij gezamenlijke medische 
besluiten, het voorschrijven van medicatie of het spreken over uw wensen, 
doelen en voorkeuren voor zorg in de late fase van de parkinson of rond het 
levenseinde. 

Naast de patiëntenzorg houdt de verpleegkundig specialist zich bezig met het 
verbeteren van de kwaliteit van de parkinsonzorg door nieuwe kennis toe te 
passen in de behandeling en begeleiding en deze te delen met andere zorgver-
leners. 
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BEREIKBAARHEID
De verpleegkundig specialist heeft een (beeld)belspreekuur op maandagoch-
tend en een fysiek spreekuur op dinsdag en woensdag. Wilt u een afspraak op 
het spreekuur van de verpleegkundig specialist? Bel de polikliniek Neurologie: 

 0344-673870.

Wilt u een herhaalrecept of heeft u vragen tussendoor? Bel de polikliniek 
Neurologie of stel uw vraag via MijnZR (www.mijnzr.nl) of BeterDichtbij 
(www.beterdichtbij.nl/regios/ziekenhuis-rivierenland).

HUISBEZOEK DOOR GESPECIALISEERD VERPLEEGKUNDIGE
Is een bezoek aan het ziekenhuis te belastend? We kunnen een parkinsonver-
pleegkundige of neurologieverpleegkundige van Santé Partners inschakelen 
om u thuis te bezoeken. U kunt deze huisbezoeken ook zelf aanvragen via  

 0900-8433. Net als bij de verpleegkundig specialist kunt u bij deze gespecia-
liseerd verpleegkundige terecht voor informatie over parkinson en behandelin-
gen, het beantwoorden van uw vragen, het leren omgaan met de gevolgen van 
parkinson of het omgaan met mantelzorgtaken. Zij werkt nauw samen met uw 
neuroloog en verpleegkundig specialist in Ziekenhuis Rivierenland en overlegt 
met hen bij vragen over uw ziekte of medische behandeling. 

PARKINSONZORG IN REGIO RIVIERENLAND
De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met andere zorgverleners, 
zowel binnen als buiten Ziekenhuis Rivierenland. Dit kunnen zorgverleners 
zijn die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Met uw toestemming overlegt de 
verpleegkundig specialist met zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg of 
behandeling.

PARKINSONNET
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de 
behandeling en zorg voor mensen met parkinson. Zij onderhouden jaarlijks 
hun kennis en kunde door scholingen en bijeenkomsten. Zoekt u een 
ParkinsonNet zorgverlener in uw buurt? Kijk op www.parkinsonzorgzoeker.nl. 
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PARKINSON VERENIGING 
De Parkinson Vereniging is de belangenbehartiger voor mensen met parkinson 
en hun naasten. Zij bieden betrouwbare informatie, maken ontmoetingen met 
gelijkgestemden mogelijk, komen voor deze patiëntengroep op en vertegen-
woordigen de stem van mensen met parkinson in wetenschappelijk onderzoek.
Wilt u de Parkinson Vereniging bereiken? Bel  030-6561369 of bezoek de 
website: www.parkinson-vereniging.nl.  

PARKINSONCAFÉ TIEL
Een Parkinson Café is een plek waar mensen met parkinson, hun naasten en 
overige belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen 
uitwisselen. Wilt het Parkinsoncafé Tiel bezoeken? Bezoek de website 
www.parkinson-vereniging.nl/parkinson-cafe-tiel.

PARKINSONTV
ParkinsonTV is een online tv-programma voor en met mensen met parkinson. 
Tien keer per jaar wordt live vanuit de studio gesproken met een ervaringsdes-
kundige en zorgverleners over belangrijke onderwerpen waarmee mensen met 
parkinson te maken kunnen krijgen. Wilt u een afleveren zien of terugkijken? 
Kijk op www.parkinsontv.nl. 

PARKINSONNEXT 
Heeft u parkinson of zorgt u voor iemand met deze ziekte? ParkinsonNEXT 
biedt een plek waar u kunt meedoen aan onderzoek naar deze ziekte. 
Wilt u meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Bel:  024-3614701 of 
bezoek de website: www.parkinsonnext.nl.  

TOT SLOT
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren 
contact opnemen met de polikliniek Neurologie. Telefoon  0344-673870.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl

16
17

70
 0

72
2

©
 Z

ie
ke

nh
ui

s R
iv

ie
re

nl
an

d


