
De rol van een parkinsonverpleegkundige

Mylle Wendy 



De parkinsonverpleegkundige heeft 
een rol als:
• Zorgverlener
• Case manager
• Zorgplanner
• Coach 



Een rol als zorgverlener
Ondersteuning bieden aan zowel de patiënt als aan de mantelzorger/partner 

ZVP: niet alleen lichamelijke maar ook psychologische en sociaal-emotionele gevolgen

Individuele aandacht en luisteren naar de patiënt
- Welke klachten
- Waar de meeste hinder van
- Nadruk QOL 
- Accepteren van de ziekte is vaak moeilijk, ontstaan van frustratie en schaamte
- De ziekte hun leven niet laten beheersen, nadruk leggen op wat ze wel nog kunnen

Groter gevoel van welbevinden, zonder stijging van de medische kost





Een rol als case manager
Monitoring van symptomen door screening en assessment
Waarom? Om een bredere kijk te krijgen op de persoon met de ziekte, om symptomen op te 
lijsten en te monitoren in tijd

Screening:
- Niet-motorische symptomen
- Motorische symptomen
- ADL 
Assessment:
- MER
- MMSE/MOCA
- Manage PD









Een rol als zorgplanner

De ZVP is complex met stoornissen en beperkingen op vele gebieden

Het is belangrijk verschillende disciplines te betrekken met elk zijn eigen rol, taken en 
verantwoordelijkheden
- Snel en accuraat doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners

Als PVK nauw contact met de neuroloog, kinesist, ergotherapeut, logopedist, sociaal werker, 
psycholoog, duodopa-verpleegkundige, DBS-team,…



Een rol als coach

Door educatie en begeleiding aan patiënt, familie en zorgverstrekkers
De neuroloog verzekert een goede medische, meestal medicamenteuze behandeling
Als PVK leg ik de behandeling uit naar de patiënt toe

Info geven:
- De ZVP: wat is dit, welke symptomen, verloop, medicatie
- Tips bij: Orthostatische hypotensie, constipatie, slaapstoornissen, cueing,…     
- Begeleiding aan de partner    
- VPL: deze informeert, ondersteunt en vertegenwoordigt de parkinsonpatiënten in Vlaanderen
- CARA



Een rol als coach

Dit alles gebeurt uiteraard onder supervisie van de behandelende neurologen   

De PVK is complementair aan de neuroloog en treedt op als vertrouwenspersoon

Bij toename of verandering van het klachtenpatroon 

- Telefonisch contact:
Secretariaat neuro: 059/41.41.20
Wendy: 059/41.61.69 (op donderdag)

- Mail : parkinsonverpleegkundige@azdamiaan.be



Parkinsonschool

De ZVP is onvoorspelbaar en nog niet te genezen
Met de correcte medische en paramedische begeleiding kan men de levenskwaliteit optimaliseren

Daarom heeft de dienst neurologie samen met de dienst revalidatie een parkinsonschool opgericht
Belangrijk:
- Elke kandidaat moet gezien zijn op de consultatie neurologie , waarom:

- Juiste stadia H&Y
- Maximale voordelen uit de school

Ik informeer de patiënten over de parkinsonschool en stuur deze mensen door iov de behandelende 
neuroloog
Vooraf vindt er een intake dag plaats waar ze gescreend worden
Na de school volgt er ook een evaluatie op de consultatie neurologie
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