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Om de kwaliteit van zorg en leven voor cliënten met de ziekte van 

Parkinson te optimaliseren en te verbeteren is Norschoten in 2016 het 

dagbehandelingsprogramma Parkinson Totaal gestart.  

 

 

Multidisciplinaire benadering 
De ziekte van Parkinson (ZvP) is een complexe en voor veel patiënten 

een bijzonder invaliderende aandoening. Het heeft grote impact op 

verschillende aspecten van het leven. Daarom is de behandeling van 

de ZvP niet alleen medicamenteus, maar veel meer een aangelegen-

heid van meerdere disciplines.  

 

De multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (2010), die is 

opgesteld door een werkgroep met onder andere het NHG, beveelt 

goed gecoördineerde multidisciplinaire zorg aan. Hun aanbeveling 

luidt verder:  

 

“De behandelend specialist dient bij patiënten met de ZvP met 

manifeste of dreigende (complexe) problematiek op het gebied van 

ADL, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL) of 

participatie, te streven naar een multidisciplinaire behandeling, 

waarbij de revalidatiearts of de specialist ouderengeneeskunde 

wordt ingeschakeld.” 

 

Mede daarom heeft Norschoten het programma Parkinson Totaal 

ontwikkeld.  

 

Wat houdt het programma Parkinson Totaal in? 

Parkinson Totaal is een multidisciplinaire screening en behandeling op 

de dagbehandelingslocatie van Norschoten van 12 weken. 

 



    

Parkinson Totaal is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson 

of een Parkinsonisme die thuis wonen en meervoudige problemen 

hebben door de ZvP. 

 

In de eerste twee weken wordt de problematiek van de patiënt in 

kaart gebracht door de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, 

psycholoog, diëtist, verzorgende, activiteitenbegeleider en specialist 

ouderengeneeskunde (SO).  

Het screeningstraject van  twee weken wordt afgerond met een 

multidisciplinair overleg en een uitgebreid familiegesprek met het 

opstellen van een individueel behandelprogramma.  

Hierna volgt het behandeltraject van in totaal tien weken. Ook dit 

behandeltraject wordt afgesloten met een MDO en familiegesprek.  

Als blijkt dat na het behandeltraject nog ondersteuning of behandeling 

nodig is, kan de patiënt doorstromen naar een van de andere reguliere 

dagbehandelingen. 

 

Team 

De teamleden beschikken over ruime kennis over en ervaring met de 

ziekte van Parkinson, zijn op de hoogte van de meest recente 

ontwikkelingen en werken volgens landelijke richtlijnen. Ook zijn zij 

aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners 

die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van 

parkinsonpatiënten. 

De SO heeft de regie over het behandeltraject met alle verschillende 

therapeuten.  

 

Dagbehandeling 
Dagbehandeling is natuurlijk meer dan alleen therapie. Er is ruimte 

voor lotgenotencontact, gezelligheid en stimulerende activiteiten. 

Doordat de patiënt regelmatig de dagbehandeling bezoekt, is er een 



    

vaste dag- en weekstructuur. Mensen met de ZvP hebben hier vaak 

baat bij. Ook de mantelzorger heeft baat bij dagbehandeling. De 

mantelzorger wordt namelijk ontlast doordat hij of zij tijdelijk de zorg 

uit handen kan geven en zo meer tijd voor zichzelf heeft.  

 

Verwijzing en aanmelden voor het programma Parkinson 

Totaal 

Voor deelname aan het programma Parkinson Totaal heeft de patiënt 

een verwijzing van de huisarts nodig. In deze verwijzing verwijst de 

huisarts naar de specialist ouderengeneeskunde voor een geriatrische 

analyse en eventueel multidisciplinaire behandeling middels Parkinson 

Totaal.  

 

Patiënten hebben tevens een indicatie van het CIZ nodig. De 

zorgconsulenten van Norschoten vragen deze indicatie voor hen aan.  

 

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen 

met de zorgconsulenten van Norschoten, telefoon 0342-40 40 00 / e-

mail: zorgconsulenten@norschoten.nl.  

 
Wilt u meer weten? 
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen 

met de zorgconsulenten van Norschoten: 

Telefoon: 0342-40 40 00 

E-mail: zorgconsulenten@norschoten.nl. 
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