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Inhoud

Wanneer er parkinson wordt geconstateerd, 

betekent dat niet dat er niets meer kan. 

Het is belangrijk dat er wordt geleerd om 

zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan. 

Niet kijken naar wat er niet meer kan, maar 

kijken naar wat allemaal nog wel mogelijk is 

met de ziekte van Parkinson. Dit zal voor de 

ene parkinsonpatiënt lastiger zijn dan voor 

de andere. 

Deze brochure behandelt onder andere de 

diagnosestelling en behandeling, legt de 

ziekte van Parkinson uit, geeft tips over het 

dagelijks leven met parkinson en bevat ook 

een literatuurlijst. 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog 

vragen of wilt u over (andere) onderwerpen 

(door)praten, neem dan gerust contact met 

ons op of kijk op de website.

Inleiding
U of één van uw naasten heeft de diagnose parkinson gekregen. Dat 

kan schrikken zijn, maar het kan ook een opluchting zijn. Eindelijk is het 

duidelijk waar al die klachten vandaan komen. Waarschijnlijk komen 

er veel vragen naar boven. Wat is parkinson? Hoe ga ik of mijn naaste 

hiermee om? Wat betekent de ziekte voor mij, mijn partner of anderen? 

Deze informatiebrochure is door de Parkinson Vereniging ontwikkeld om 

kort antwoord te geven op de belangrijkste vragen. 

Uitgebreidere informatie staat vermeld op de website van de vereniging 

www.parkinson-vereniging.nl. 
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Alleen een neuroloog met voldoende kennis op het gebied van de ziekte van Parkinson mag 

de diagnose stellen. Als een (huis)arts denkt dat een patiënt parkinson heeft, moet hij/zij 

zijn patiënt volgens de ‘Multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson’ doorsturen naar een 

gespecialiseerde neuroloog. Deze moet de patiënt binnen zes weken hebben gezien.

Tijdens het onderzoek kan op basis van een gesprek en lichamelijk onderzoek de diagnose 

met grote zekerheid worden vastgesteld. Een goede reactie op het gebruik van bepaalde 

medicatie helpt daarbij. 

Bij elke patiënt van wie de neuroloog vermoedt dat hij/zij de ziekte van Parkinson heeft, 

moet minimaal eenmaal een CT- of een MRI-scan gemaakt worden. Mocht een neuroloog dit 

niet aanbieden, dan kan de patiënt hier om vragen. Bij de ziekte van Parkinson laat de scan 

doorgaans geen afwijkingen zien; deze is vooral nodig om andere oorzaken van de klachten uit 

te sluiten.

“Actief blijven is de sleutel. 

Van wegkruipen wordt het niet beter,  

u móet blijven bewegen, betrokken blijven 

bij de wereld om u heen. 

Dat is zÓ belangrijk.  

Je fysieke en cognitieve ziekteverschijnselen 

verdwijnen daar niet van, maar u vertraagt 

het ziekteproces er wel mee,  

daar ben ik van overtuigd.” 

 
Joan van Haaften

  
Diagnose parkinson in 2002, bestuurslid Parkinson Vereniging.  

Heeft al vele malen de Nijmeegse Vierdaagse gelopen.

Meer informatie staat in de patiëntenversie van de Multidisciplinaire richtlijn ziekte 
van Parkinson (zie hiervoor de literatuurlijst achter in de brochure).)

Diagnose
 

Bij veel mensen duurt het lang voordat de diagnose ziekte van Parkinson wordt 

gesteld. De beginklachten zijn vaak onduidelijk en vaag en beginnen meestal zo 

geleidelijk dat men lange tijd niet weet wat er aan de hand is. Soms merken de 

patiënten deze klachten zelf niet eens op, maar merkt de omgeving dit wel.  

Vaak betekent dit een periode van grote onzekerheid en kan het een opluchting 

zijn als de diagnose ziekte van Parkinson wordt gesteld. 
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Ziekte van Parkinson

Algemeen ziektebeeld
De ziekte van Parkinson is een progressieve, chronische 

hersenaandoening. Dit betekent dat de klachten geleidelijk 

erger worden en dat er (nog) geen genezing mogelijk is.  

De ziekte begint vaak tussen het 50e en 60e levensjaar en 

komt vaker voor bij oudere mensen, maar kan ook mensen 

jonger dan 50 jaar treffen. 

De ziekte van Parkinson ontleent zijn naam aan de Londense 

arts James Parkinson. Hij schreef als eerste in 1817 een 

publicatie over mensen met een tremor en/of stijfheid.  

Meer over de geschiedenis van parkinson is te lezen op de 

website van de vereniging. 

Bij parkinson sterven de zenuwcellen in de zwarte kern - ofwel 

substantia nigra - langzaam maar zeker af. Deze zenuwcellen 

produceren de stof dopamine, een ‘boodschapperstof’ die 

ervoor zorgt dat het lichaam de juiste ‘bevelen’ ontvangt om de 

opdrachten van de hersenen uit te voeren. Door het afsterven 

van de zenuwcellen ontstaat een tekort aan dopamine. Het 

gevolg is dat de hersenen verkeerde signalen afgeven aan 

andere hersengebieden, zoals de thalamus (sensorische en 

motorische functies) en de cortex (hogere functies zoals taal 

en bewustzijn). De ‘automatische piloot’ gaat haperen. Dit leidt 

ertoe dat parkinsonpatiënten moeite hebben met het oppakken 

van kleine voorwerpen, het maken van vloeiende bewegingen 

en dat er traagheid, bewegingsarmoede, stijfheid, beven en 

cognitieve problemen kunnen ontstaan, zoals besluiteloosheid 

en gebrek aan initiatief. Het is niet bekend waardoor deze 

zenuwcellen afsterven. 

Er bestaat helaas geen behandeling om de ziekte van Parkinson 

te genezen. Wel kunnen symptomen verminderd worden met 

medicatie of een operatie aan de hersenen. Niettemin heeft de 

ziekte veel invloed: zowel op de persoon zelf als op zijn directe 

40.000
In Nederland zijn  

er tenminste

parkinsonpatiënten

10%
van de patiënten  

is jonger dan 55 jaar

omgeving. Het kost vaak tijd en moeite om met de beperkingen 

te leren omgaan.

De ziekte van Parkinson is niet besmettelijk of dodelijk. De 

levensverwachting voor parkinsonpatiënten is vrijwel even hoog 

als die van niet-patiënten. Bij patiënten in een vergevorderd 

stadium van de ziekte kunnen zich echter wel fatale complicaties 

voordoen. Als immers de conditie al verslechterd is door de 

ziekte van Parkinson, kan een patiënt eerder een longontsteking, 

nierinsufficiëntie of infectieziekten oplopen. 

Het verloop verschilt van patiënt tot patiënt. Het is dus niet 

mogelijk om de klachten te voorspellen. 

Klachten 
Meestal begint de ziekte met klachten die ook bij veel andere 

ziekten kunnen voorkomen, zoals sneller moe zijn, spierpijn of 

tintelingen in armen of benen. Pas als het dopamine tekort meer 

dan 60% is, ontstaan de verschijnselen die zo kenmerkend zijn 

voor de ziekte van Parkinson: traagheid, bewegingsarmoede, 

stijfheid en beven. 

Geen twee mensen met de ziekte van Parkinson zijn qua 

ziekteverschijnselen identiek. Welke klachten zich voordoen 

en de ernst daarvan, zijn dan ook van patiënt tot patiënt 

verschillend. Sommige mensen hebben meer last van hun 

motoriek, zoals moeite met bewegen, beven en dergelijke. 

Anderen hebben last van niet-motorische klachten als 

stemmingswisselingen of piekeren. 

De klachten kunnen zelfs gaandeweg de dag schommelen.  

Het ene moment kan iemand gewoon opstaan en naar de keuken 

lopen, het volgende moment kan dat heel moeizaam gaan.

Iets meer mannen  
dan vrouwen hebben  

de ziekte van Parkinson

In een kleine 10%  
van de gevallen  

is parkinson erfelijk

10%
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Behandelingen
De parkinsonsymptomen worden onderdrukt 

met medicijnen, oefentherapie en soms met 

een operatie (geavanceerde behandeling). 

Medicijnen
Dopamine toedienen zou de beste oplossing 

zijn, maar deze stof wordt na inname direct 

afgebroken door het lichaam. Wel is er een 

voorloperstof, levodopa, die na inname 

wordt omgezet in dopamine. Dit geeft goede 

resultaten. Levodopa is een lichaamseigen 

stof die gezonde mensen ook in de hersenen 

hebben om dopamine van te maken en wordt 

om die reden goed verdragen. 

Daarnaast zijn er stoffen die de functie 

van dopamine nabootsen (dopamine-

agonisten) en medicijnen die de afbraak van 

dopamine vertragen en zo de werking van 

de aanwezige dopamine verlengen (Mao-b-

remmers). Behalve dopamine speelt ook de 

boodschapperstof acetylcholine een rol bij 

het soepel laten verlopen van bewegingen. 

Dopamine en acetylcholine moeten met 

elkaar in evenwicht zijn. Bij parkinson is er 

een tekort aan dopamine, daardoor is er soms 

relatief veel acetylcholine. De symptomen 

van parkinson zijn dus niet alleen te 

bestrijden door de hoeveelheid dopamine te 

verhogen, maar ook door de activiteit van de 

acetylcholine in de hersenen af te remmen, 

zodat er weer een evenwicht tussen dopamine 

en acetylcholine ontstaat. De anticholinergica 

remmen de activiteit van acetylcholine. 

De stof amantadine heeft een remmend 

effect op de glutamaat-receptor, een 

aangrijpingspunt in de hersenen dat ook bij 

bewegen een rol speelt. Daarnaast versterkt 

het de dopaminewerking enigszins.

De werking van de medicijnen verschilt van 

persoon tot persoon. Er moet steeds gezocht 

worden naar welke combinatie en dosis 

van medicijnen werkt en zo min mogelijk 

bijwerkingen geeft. Omdat iedere patiënt 

anders reageert op de ziekteverschijnselen 

en medicijnen, schrijft de neuroloog een 

persoonlijk medicijnenpakket voor. Vaak 

wordt gestart met levodopa, maar aangezien 

iedere patiënt anders is, kunnen neuroloog 

en patiënt samen besluiten om met een 

ander medicijn te beginnen. Wanneer na 

verloop van tijd de medicijnen niet meer zo 

goed werken, wordt de medicatie aangepast. 

Het komt voor dat medicijnen uiteindelijk niet 

genoeg werken of dat de bijwerkingen ervan 

te ernstig worden. De zogenaamde ‘Advanced 

therapies’, zoals diepe hersenstimulatie (DBS) 

of een Duodopa- of Apomorfinepomp kunnen 

dan uitkomst bieden.

Kijk voor uitgebreidere informatie over 

medicatie in het Zorgboek Ziekte van 

Parkinson (zie literatuurlijst achter in de 

brochure), op de website of vraag het de 

behandelend neuroloog. 

Kijk voor uitgebreidere informatie 
over medicatie in het Zorgboek 
‘Ziekte van Parkinson’ (zie 
literatuurlijst achter in de brochure), 
op de website of vraag het de 
behandelend neuroloog. 

BeVeN Het beven kan in één of in alle twee de lichaamshelften optreden en gebeurt 
buiten de wil om. Het beven doet zich vooral voor wanneer het lichaam in rust is, maar 
stopt tijdens de slaap. Het trillen kan met medicijnen deels worden onderdrukt. Omdat 
het niet te verbergen is in contacten met familie, vrienden, collega’s en kennissen, wordt 
dit door de patiënt vaak als een sociale handicap ervaren.

BewegINgSArmoeDe eN trAAgHeID De hersenen regelen het be-
wegen zoveel mogelijk automatisch, net als een automatische piloot in een vliegtuig. 
Alle onderdelen zijn goed op elkaar afgestemd. Bij de ziekte van Parkinson gaat de 
‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en bewuster 
moet gebeuren. Door het tekort aan dopamine krijgt de spier geen prikkel meer en gaat 
die verstijven, langzamer of zelfs tijdelijk helemaal niet meer reageren. De soepelheid 
verdwijnt en alleen de hoognodige bewegingen blijven over, zodat het totale bewegen 
verschraalt. Bovendien bestaat de neiging te weinig kracht te gebruiken waardoor de 
bewegingen vertragen, te klein blijven en moeizaam verlopen. Bewegingstraagheid 
treedt vooral op bij het starten met een beweging. Het kost moeite om met lopen of 
schrijven te beginnen. Bewegingsarmoede uit zich vooral in het ontbreken van allerlei 
spontane bewegingen, zoals mimiek of het meezwaaien van de armen bij het lopen.

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen 
depressief raken. Dat kan komen door een 
tekort aan dopamine. Een andere reden 
kan zijn dat het proces om alle ingrijpende 
veranderingen te verwerken, stokt. 

Niet-motorische 
klachteN Daarnaast kan er 
sprake zijn van cognitieve problemen. 
Dit zijn klachten van het geheugen, de 
aandacht en het denken. Voorbeelden 
hiervan zijn: vergeetachtigheid, moeite 
hebben met dubbeltaken, gebrek 
aan initiatief, emotiewisselingen, 
concentratieproblemen, wantrouwen, 
moeite hebben met begrijpen, 
overzicht houden en plannen van 
activiteiten. Dit wordt ook wel 
parkinsondementie genoemd.  
Dit betekent echter niet dat uw 
verstand wordt aangetast. 

aNdere klachteN
De meeste parkinsonpatiënten hebben 

al last van obstipatie ruim voordat 
de diagnose wordt gesteld. Vaak 

plassen is ook een klacht die al bij het 
begin van de aandoening optreedt. 
Bij parkinsonpatiënten kunnen ook 

andere klachten optreden, zoals 
overmatig transpireren of problemen 
met slikken. Andere symptomen zijn: 

speekselvloed, moeheid, slaapproblemen, 
gedragsveranderingen, slecht kunnen 

ruiken, schommelingen van de bloeddruk, 
maskergelaat en spraakstoornissen. 

StIJfHeID Stijfheid van de spieren kan 
zich voordoen in het hele lichaam. Meestal 

begint het bij de nek en schouders. De 
stijfheid kan leiden tot pijn in de spieren 

en gewrichten. Het komt ook voor dat het 
lichaam ineens verstijft (freezing). 

)
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Bijwerkingen en geavanceerde 
behandelingen (advanced therapies)

helaas hebben de medicijnen ook onbedoelde effecten. de bijwerkingen die 

optreden, zijn niet voor iedereen hetzelfde. Het is verstandig de bijsluiter goed 

te lezen en dit met de neuroloog te bespreken. Bijwerkingen die het meeste 

voorkomen zijn misselijkheid, duizeligheid en soms slaperigheid. Bij sommige 

patiënten die al vele jaren parkinson hebben, kan verwardheid optreden.  

Soms krijgt iemand nachtmerries, wanen, of een (sterk) verhoogde impulsiviteit. 

Bij de ziekte van Parkinson moet worden gezocht naar een juiste 

dosering van de medicatie. Bij een te lage dosering zal er te weinig 

effect zijn op de klachten, terwijl een te hoge dosering zorgt voor 

te veel bijwerkingen. De balans, het ‘therapeutic window’ (zie 

afbeelding), is in een vroeg stadium van de ziekte nog relatief 

gemakkelijk te vinden. Maar hoe verder de ziekte voortschrijdt des 

te kleiner het therapeutic window wordt. Want er is meer medicatie 

nodig om de klachten effectief te bestrijden en minder om voor 

(ernstige) bijwerkingen te zorgen. 

Wanneer er, ondanks de medicijnen, te veel ernstige klachten 

of bijwerkingen zijn, kunnen zogenoemde ‘geavanceerde 

behandelingen’ in beeld komen. Dit is een verzamelterm voor 

Apomorfine, Duodopa en Deep Brain Stimulation (DBS ofwel diepe 

hersenstimulatie). Bij Apomorfine wordt het middel apomorfine 

onderhuids via een injectie of continu via een pomp toegediend. 

Bij Duodopa wordt levodopa door middel van een pomp continu in 

de darmen gebracht. DBS is een operatie waarbij het hersengebied 

dat verantwoordelijk is voor de problemen met de spieren, wordt 

uitgeschakeld. Dat gebeurt via een klein gaatje in de schedel en een 

dunne draad (elektrode) waardoor kleine stroomschokjes gaan en 

die verbonden is met een onderhuids ingebouwde elektronische 

stimulator (een soort pacemaker).  

Aanvullende therapieën
Het standpunt van de Parkinson Vereniging is dat aanvullende 

therapieën ‘aanvullend’ gebruikt kunnen worden naast de reguliere 

therapieën. De vereniging adviseert om bij gebruikmaking van 

aanvullende therapieën en/of experimenten, dit altijd eerst te 

overleggen met de neuroloog en andere artsen bij wie u onder 

behandeling bent. Er zijn diverse aanvullende therapieën, zoals 

acupunctuur, Feldenkrais Methode, muziektherapie en mindfulness. 

Op de website staat meer informatie over aanvullende therapieën.

) Meer informatie over medicijnen, behandelmethoden en operaties 
is te vinden op de website, www.parkinson-vereniging.nl. Afbeelding van het ‘therapeutic window’
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Behandelaars Dagelijks leven
er zijn medicijnen tegen de symptomen van de ziekte van Parkinson, maar dat wil 

niet zeggen dat alle klachten daarmee verdwijnen. De ziekte heeft dan ook, zeker 

als de klachten toenemen, veel invloed op het dagelijks leven, zowel voor de 

persoon zelf als voor de naaste omgeving. Hoe groot die invloed is, verschilt. De 

klachten kunnen bij één en dezelfde persoon van dag tot dag verschillen en zich 

ook voordoen van het ene op het andere moment. 

Bij stress kunnen de klachten erger worden. Soms kunnen heel kleine 

emoties al leiden tot moeizame bewegingen, ergens tegenaan stoten 

of vallen. Omgekeerd kan ontspanning een gunstige invloed hebben. 

De grilligheid en onvoorspelbaarheid kan voor de patiënt vaak lastig 

te hanteren zijn. In de omgeving kan het soms leiden tot onbegrip. 

Omdat de spieren - door verkeerd afgegeven signalen - minder 

goed werken, ontstaan er beperkingen bij allerlei automatische 

handelingen. Voorbeelden daarvan zijn: omdraaien in bed, opstaan, 

aankleden, naar het toilet gaan, eten, schrijven, koffiedrinken, opstaan 

uit een stoel, lopen of fietsen. 

Het komt ook voor dat de spieren ineens stoppen met waar ze  

zo-even nog mee bezig waren. Dit wordt freezing genoemd. 

Een ander verschijnsel is dat de spieren niet meer snel kunnen 

reageren op wat er in de omgeving gebeurt. Daardoor kan iemand 

bijvoorbeeld een obstakel niet meer op tijd ontwijken of stopt het 

praten als de deurbel gaat.

Door verstijving van de spieren staat een persoon met de ziekte van 

Parkinson dikwijls wat voorovergebogen. Er is een grotere kans op 

vallen, omdat de spieren allerlei kleine bewegingen die nodig zijn 

voor het evenwicht, niet meer kunnen uitvoeren.

Huisarts: U gaat met uw problemen en 

klachten het eerst naar uw huisarts. U zult 

door de huisarts worden doorverwezen naar 

de neuroloog als de huisarts vermoedt dat 

u de ziekte van Parkinson heeft. De huisarts 

functioneert meestal als vertrouwenspersoon 

en heeft een signalerende rol. Ook kan de 

huisarts een gesprek met maatschappelijk 

werk adviseren. Met uw huisarts of neuroloog 

kunt u ook de mogelijkheid van een second 

opinion bespreken.

Neuroloog: stelt de diagnose, maakt 

een behandelplan, schrijft medicatie 

voor en geeft uitleg en begeleiding. De 

neuroloog zal ook verwijzen naar paramedici 

(parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, 

ergotherapeut, logopedist, diëtist) en 

coördinerend optreden naar andere 

specialisten, bijvoorbeeld een revalidatiearts. 

Parkinsonverpleegkundige: 
heeft een coördinerende rol. De 

parkinsonverpleegkundige kan u en uw 

verzorgers begeleiden bij de problemen die 

kunnen ontstaan. Zij hebben vaak meer tijd 

voor u dan een neuroloog, maar werken wel 

samen met de neuroloog.  

U kunt voor allerlei vragen bij hen terecht, 

zoals over de ziekte, de medicatie en de 

organisaties die hulp kunnen bieden.  

Een parkinsonverpleegkundige kan ook een 

verpleegkundig specialist zijn. Daarnaast 

signaleert de parkinsonverpleegkundige of er 

nieuwe problemen ontstaan die de aandacht 

van het behandelteam verdienen. 

fysiotherapeut en oefentherapeut: 
geven advies over het in beweging blijven. 

Dit is voor parkinsonpatiënten in het 

bijzonder van belang.  

ergotherapeut: geeft advies over 

hulpmiddelen en aanpassingen in huis.

Logopedist: ondersteunt de spraak wanneer 

deze verzwakt. Ook bij slikproblemen 

en speekselvloed is de logopedist de 

aangewezen therapeut.

Psycholoog: biedt psychologische hulp. 

maatschappelijk werker: geeft 

ondersteuning bij problemen in dagelijks 

leven of werk. 

Soms gebeurt de behandeling in een 

revalidatiecentrum, waarin verschillende 

behandelaars onder leiding van een 

revalidatiearts in één team samenwerken. 

Via de zorgzoeker van ParkinsonNet 
(www.parkinsonnet.nl) is de 
dichtstbijzijnde  in parkinson 
gespecialiseerde zorgverlener  
te vinden.

)
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Ook de spieren van het gezicht kunnen stijver 

en langzamer worden. Dit heeft gevolgen 

voor het praten: dat gaat moeilijker en wordt 

zachter. Een ander gevolg kan zijn dat iemand 

overvloedig speeksel niet meer kan inslikken. 

Vaak neemt de mimiek af, waardoor het 

gezicht lijkt op een masker (maskergelaat). 

Sociale contacten
Door het moeilijker kunnen tonen van emoties 

als gevolg van het maskergelaat, het moeilijker 

spreken of depressiviteit kunnen contacten 

met familie, vrienden, collega’s of kennissen 

onder druk komen te staan.  

Zij hebben bijvoorbeeld moeite om de situatie 

te begrijpen of voelen zich machteloos. 

Mensen met de ziekte van Parkinson en hun 

naasten ervaren dan ook regelmatig onbegrip. 

Elkaar ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen 
(Parkinson Cafés)

Er kan behoefte zijn om met 

andere parkinsonpatiënten in 

contact te komen. Dit kan via de 

website of de Facebookpagina 

van de vereniging. Daarnaast worden er 

door het land, vaak in samenwerking met 

welzijnsorganisaties, Parkinson Cafés 

georganiseerd. Het doel van deze cafés is 

elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen 

en informatie verstrekken. Dit gebeurt in 

een informele en ontspannen sfeer. In deze 

Cafés kunnen parkinsonpatiënten rekenen 

op herkenning en steun. In deze Cafés 

worden ook bijeenkomsten speciaal voor 

Yoppers en mantelzorgers georganiseerd 

(Parkinson Grand Cafés). De adressen van 

de Parkinson Cafés staan afgedrukt in het 

verenigingstijdschrift Parkinson Magazine.  

De programma’s zijn te vinden op de website. 

Zelfredzaamheid
Door de problemen met de spieren hebben 

mensen met de ziekte van Parkinson meer 

tijd nodig voor een handeling en kost het 

hen meer moeite. Na verloop van tijd raken 

de meeste mensen aangewezen op hulp, 

bijvoorbeeld bij aankleden, douchen of eten. 

Wanneer dit moment zich aandient, valt niet 

zo duidelijk te voorspellen. Meestal is er een 

overgangsperiode: hulp is nog niet absoluut 

noodzakelijk, maar biedt al wel voordelen.  

Het is dan steeds een afweging of iemand zelf 

de handeling doet, of er hulp bij inschakelt. 

Een goede tussenoplossing is dat mensen in 

de omgeving de handeling niet overnemen, 

maar de patiënt wel herinneren aan wat er 

moet gebeuren. Aangewezen raken op hulp is 

voor alle betrokkenen een ingrijpende en vaak 

ook verdrietige ervaring. 

Hulpmiddelen en 
aanpassingen rond huis
Zodra de drempel om hulpmiddelen te 

gaan gebruiken is genomen, komt meestal 

oog voor de voordelen. Er zijn dan ook 

veel handigheidjes en hulpmiddelen, zoals 

kleding met klittenband in plaats van knopen 

of schoenen met elastische veters. Sommige 

hulpmiddelen zijn ingrijpender, zoals een 

verhoging van het toilet, een handgreep in 

de badkamer of een rietje bij het drinken, 

maar bieden wel de mogelijkheid om een 

handeling zelf te blijven doen. Allerlei 

instanties, zoals thuiszorgwinkels en 

ergotherapeuten kunnen adviseren over de 

keuze van een hulpmiddel, het gebruik ervan 

of de vergoedingsregelingen. De Parkinson 

Vereniging heeft op haar website ook een 

pagina over hulpmiddelen, hierop kunnen 

ook beoordelingen over attributen worden 

achtergelaten. 

Sport en beweging
Het is voor iedereen goed om voldoende 

te sporten en te bewegen, maar voor een 

parkinsonpatiënt geldt dat nog eens extra. 

Er zijn tal van mogelijkheden voor mensen 

met parkinson om het lichaam soepel en 

in zo goed mogelijke conditie te houden. 

Gymnastiek, zwemmen, yoga, Nordic Walking, 

dansen, enzovoort. Op de website zijn 

diverse bewegingsgroepen en ook cursussen 

voor valpreventie te vinden. 

Voeding
Bij de ziekte van Parkinson kan eten en 

drinken op den duur moeizamer gaan.  

Zo kunnen klachten ontstaan als 

verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen, 

misselijkheid, obstipatie (verstopping) en 

gewichtsverlies. Eiwitrijk eten kan ervoor 

zorgen dat levodopa minder goed wordt 

opgenomen. Daarom wordt aangeraden 

levodopa meer dan een half uur voor de 

maaltijd of meer dan een uur ná de maaltijd 

in te nemen. 

In de leaflet Parkinson en Voeding staat meer 

informatie over voeding bij parkinson.

Yoppers
De ziekte van Parkinson kan ook 

op jonge leeftijd beginnen.  

Yoppers zijn jonge parkinson

patiënten. De naam Yoppers komt 

van Young onset Parkinson’s, 

oftewel: jong begin van Parkinson. 

de definitie Young onset 

Parkinson ligt internationaal vast. 

Dit zijn mensen die voor hun 50e 

levensjaar de diagnose Ziekte van 

Parkinson hebben gekregen. Zij 

blijven altijd mensen met Young 

onset Parkinson, ook als ze 80 

jaar oud zijn. 

De Yoppers gelden als een aparte 

groep binnen de Parkinson 

Vereniging omdat zij vaak tegen 

andere problemen aanlopen dan 

de oudere parkinsonpatiënten. 

Zo zijn Yoppers vaak nog aan het 

werk en hebben zij nog jonge of 

thuiswonende kinderen. 

raadpleeg voor meer informatie 

de website. 



Parkinson Academie

16

“ Toen ik mijn vrouw op een feestje 

enthousiast hoorde vertellen dat 

ze een bos rode rozen van me had 

gekregen, en ook nog eens een heel 

grote bos, besefte ik pas echt hoe 

blij ze daarmee was. Ik had er moeite 

mee dat ze de thuiszorg wilde gaan 

inschakelen om me te helpen met 

wassen en aankleden. We hadden er 

een flinke ruzie over, want ik wilde het 

liefste dat zij dat bleef doen. Pas toen 

een goede vriend zei dat mijn vrouw 

echt op haar tenen liep, realiseerde 

ik me dat ik niet altijd automatisch op 

haar kan terugvallen. En ik bedacht 

me dat het de hoogste tijd was dat ik 

haar weer eens zou laten merken hoe 

blij ik met haar ben.” 

 

Kees Brouwers
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Naasten: partners/mantelzorgers  
en kinderen
De partner en/of mantelzorger wordt vanaf het begin betrokken bij de 

parkinsonpatiënt. Zij delen de zorgen, ondergaan de angst en zien de 

parkinsonpatiënt (on)bewust veranderen. er komen veel emoties om de hoek 

kijken en de zorg wordt eenzijdig, langzaam maar zeker kan de partner meer 

mantelzorger worden. De verwachtingen van partners kunnen verschillen en de 

parkinsonpatiënt kan alle aandacht naar zich toetrekken, waardoor de partner en/

of mantelzorger uit het zicht raakt. Deze dingen kunnen van invloed zijn op de 

relatie en het onderlinge evenwicht verstoren. 

Partners/mantelzorgers 
Het is voor partners en mantelzorgers vaak 

een hele kunst om hun eigen grenzen in de 

gaten te houden en niet overbelast te raken. 

Ze lopen het risico oververmoeid te raken en 

met uitputting te maken te krijgen. Partners 

of andere mantelzorgers stellen het meestal 

op prijs als ook eens aan hen wordt gevraagd 

hoe het gaat. Zie voor meer informatie en tips 

het Zorgboek Parkinson(ismen) en de naasten 

(zie literatuurlijst achter in de brochure). 

Kinderen
Ook kinderen krijgen te maken met de 

ziekte van hun ouders. Voor de kinderen 

in de basisschoolleeftijd is een speciale 

website ontwikkeld: www.yopperkids.nl. 

Kinderen kunnen op deze website ook een 

spreekbeurt- of werkstukpakket downloaden.

 De bijeenkomst maak kennis met de Parkinson Vereniging 

(MKM) is een informatieve kennismaking voor nieuwe leden 

met de Parkinson Vereniging. Op deze dag krijgen nieuwe leden 

informatie van de medewerkers van het verenigingsbureau over 

de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging. Ook komt er 

een vrijwilliger van de vereniging vertellen waarom hij/zij zich inzet 

voor de vereniging. Tijdens de rondleiding kan men alle gewenste 

brochures verkrijgen en aanvullende informatie inwinnen. 

 Basiscursus wat is Parkinson?: een informatieve dag voor nieuwe 

leden met alle primaire informatie over de ziekte van Parkinson en 

parkinsonismen. 

 Parkinson? Houd zelf de regie! (PHZDR) In deze cursus wordt 

samen onderzocht wat de ziekte van Parkinson is, wat mogelijke 

gevolgen zijn voor de patiënt en partner en hoe zoveel mogelijk de 

regie kan worden gehouden. En vooral ook welke informatie van 

belang is, waar deze tips te vinden zijn en waar hulp en steun gezocht 

kan worden op het moment dat dit nodig is.

 Parkinson? Hou je aandacht erbij! (PHJAE) De cursus omvat meer 

dan trainen van het geheugen. Hij is er op gericht mensen met parkinson 

bewust te maken van de genoemde mentale veranderingen, hen inzicht 

te verschaffen in de daaraan gepaard gaande beperkingen en hen te 

leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In groepsverband gaat men 

aan de slag met een aantal praktische oefeningen.

De Parkinson Vereniging wil mensen met de ziekte van Parkinson helpen en 

bijstaan voor zover mogelijk. Hiervoor biedt de vereniging diverse cursussen en 

trainingen aan in de Parkinson Academie. De cursisten geven aan dat zij na het 

volgen van een cursus of training meer inzicht hebben gekregen in hun ziekte 

en daardoor meer grip op hun leven. ruime informatie over de cursussen en 

trainingen staat op de website. 
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Parkinson Vereniging
De Parkinson Vereniging is een onmisbare professionele steun voor en door 

mensen die zelf, of in hun directe omgeving, te maken hebben gekregen met 

de ziekte van Parkinson of parkinsonismen. Deze steun bestaat uit activiteiten 

en voorzieningen die hun kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te 

helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn. 

De vereniging geeft voorlichting, stimuleert wetenschappelijk onderzoek en 

ontwikkeling, behartigt belangen en organiseert lotgenotencontact. 

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben behoefte aan contact of gezamenlijke 

activiteiten. Zo zijn er in het hele land Parkinson Cafés, waar mensen met parkinson en hun 

partners elkaar in een informele sfeer ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, informatie 

opdoen en hun verhaal kunnen vertellen. 

Wat heeft u aan het lidmaatschap van de  
Parkinson Vereniging? 
 Betrouwbare en onafhankelijke informatievoorziening

 Toezending van het verenigingsblad Parkinson Magazine

 Gratis toegang tot het digitale Persoonlijk Parkinson Dossier (PPD), tools om 

zelfmanagement van mensen met de ziekte van Parkinson te bevorderen 

 Landelijke bijeenkomsten met presentaties van neurologen en andere zorgverleners 

 Toegang tot het Parkinson Café in uw directe omgeving

 Belangenbehartiging

 Korting op trainingen en cursussen van de Parkinson Academie 

 Korting op boeken en deelname aan verenigingsbijeenkomsten

) Vraag de brochure Parkinson Vereniging aan voor meer informatie over de 
vereniging. Op de website www.parkinson-vereniging.nl staat ook meer informatie.

Word lid!

Word lid van de vereniging door het formulier op de website in te vullen of door te bellen met 

030 - 656 13 69. U kunt ook eerst een vrijblijvend informatiepakket aanvragen. 

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk. 
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Literatuur, nuttige adressen/
informatieservice en website 
de Parkinson Vereniging heeft nog veel meer brochures en leaflets.  
op de website staat het actuele aanbod, de prijzen en het bestelformulier.  
Let op: het aanbod kan variëren. 

Literatuur, dvd’s en overig
 
flyer 

 De Parkinson Vereniging (inclusief aanmeldkaart voor lidmaatschap)

Brochures 
 De ziekte van Parkinson

 Parkinsonismen

leaflets
 Top-Tienkaart verpleeghuiszorg - A4 met informatie voor verplegend personeel en 

verzorgenden

 Parkinson en logopedie

 Parkinson en psychoses

 Parkinson en verpleeghuizen

 Parkinson en voeding

 Psychoses bij parkinson

 Leven met PSP en MSA

 Parkinson en stereotactische operaties

 Parkinson en seksualiteit

 Parkinson en werk

 Yopperkids - informatie over de ziekte van Parkinson voor basisschoolleeftijd

Dvd’s
 Dvd ‘Patiënt worden kan altijd nog’ - een schets van het leven van acht mensen die 

dagelijks geconfronteerd worden met het hebben van de ziekte van Parkinson

 Dvd ‘Bewegingsoefeningen’ - oefeningen en bewegingsadviezen voor mensen met de 

ziekte van Parkinson. Inclusief metronoom.

overig
 Wmo-map - map met een set van informatiekaarten over Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) voor zowel de patiënt als de gemeente

Boeken
 Multidisciplinaire richtlijn bij de ziekte van Parkinson (patiëntenversie) - een handzaam, 

toegankelijk boekje dat zich richt op patiënten, partners en zorgverleners. In deze richtlijn 

staan aanbevelingen en hulpmiddelen voor diagnostiek en behandeling van patiënten met 

de ziekte van Parkinson.

 Zorgboek Ziekte van Parkinson (ISBN: 9789086481712)

 Zorgboek Parkinsonismen (ISBN: 9789086481859)

 Zorgboek Parkinson(ismen) en de naasten (ISBN: 9789086483082)

Op basis van goede medische informatie bieden deze zorgboeken praktische 

aanknopingspunten om problemen die door de aandoening kunnen ontstaan, aan te pakken. 

Te bestellen bij Stichting September via www.boekenoverziekten.nl of 020-6060745.

 Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen (ISBN: 9789491549632) 

Auteur: drs. A. Nouws, psycholoog. Een bundeling van autobiografisch materiaal dat is 

verzameld tijdens gesprekken in zijn praktijk. Tientallen mensen vertellen over de ziekte 

van Parkinson die zij in hun leven zagen opdoemen. Te bestellen via www.soemer.nl of via 

de boekhandel. 

 Parkinson en nu? (ISBN: 9789491549496) 

Auteurs: Dr. T. van Laar, neuroloog en mw. M. Drent, parkinsonverpleegkundige. Behalve 

over de inhoud, symptomen en het verloop van de ziekte, vertelt het boek de verhalen 

van velen die kampen met parkinson. Daardoor bevat het boek praktische tips die leven 

met de ziekte van Parkinson makkelijker maken. Te bestellen via www.soemer.nl of via de 

boekhandel. 

) In het verenigingsblad, het Parkinson Magazine, verschijnen regelmatig recensies 
over allerlei boeken over parkinson.
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Nuttige adressen

www.mezzo.nl 

mantelzorglijn@mezzo.nl

Tel. 0900 – 202 04 96

mee Nederland is de landelijke vereniging 

van MEE-organisaties. Zij geven advies 

over wonen, werken, vrije tijd, wetten en 

regelingen, hulpmiddelen, zorginstellingen en 

onderwijs. Eventueel kunnen medewerkers 

bemiddelen.

mezzo is de landelijke vereniging voor 

informatie, ondersteuning en een luisterend 

oor aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk 

van zorgverleners gespecialiseerd in 

het behandelen en begeleiden van 

parkinsonpatiënten. Meer dan 2700 

zorgverleners (onder wie neurologen, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

logopedisten en verpleegkundigen) zijn 

aangesloten bij dit netwerk.

 

www.parkinsonnet.nl  

informatie@parkinsonnet.nl 

Tel. 024 – 361 47 01

www.mee.nl 

info@meenederland.nl

Tel. 030 – 236 37 07

Website en informatieservice
Op de website van de vereniging, www.parkinson-vereniging.nl, staan meer nuttige adressen 

en websites over de meest uiteenlopende onderwerpen als belangenbehartiging, paramedici, 

zelfzorg en hulpmiddelen. 

Daarnaast zijn er informatiedossiers over werk, Wmo, autorijden, zorgverzekering, 

belastingvoordeel en dergelijke te lezen. Verder is er op de website informatie over onderzoek 

en ontwikkeling te vinden: de lopende projecten, oproepen en wetenschappelijk nieuws. Ook 

de actuele nieuwsberichten staan op de website. 

 

Steunen? 
wilt u mensen met de ziekte van Parkinson steunen?  

word dan donateur of maak een vrijblijvende gift over. 

 

Eenmalige schenkingen kunt u overmaken naar IBAN: NL31INGB0003787700  

t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik o.v.v. ‘Gift’ + uw naam- en adresgegevens.  

De Parkinson Vereniging heeft een ANBI-status. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Kijk dan op de website:  

www.parkinson-vereniging.nl. 

Nieuwsflits?
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over parkinson(ismen) of de Parkinson 

Vereniging? Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsflits via de website. 
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