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Een wereld zonder parkinson 
creëren en tot die tijd onderzoek 
naar preventie doen en de 
kwaliteit van zorg en kwaliteit van 
leven van mensen met parkinson 
en hun omgeving op peil houden. 
Daar is het de Parkinson Alliantie 
Nederland om te doen.  

Met elkaar het verschil maken.  
Dat is waar we met veel partijen  
hard aan werken. Om sneller 
impact te creëren en (nog) betere 
resultaten te boeken hebben we 
besloten om onze samenwerking 
vorm te geven in een alliantie.

Jan van Zijl, voorzitter 
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Parkinson
De ziekte, de cijfers en de impact

Met parkinson bedoelen we in dit beleidsplan steeds de ziekte van Parkinson en tevens 
atypische parkinsonismen: aan de ziekte van Parkinson verwante aandoeningen. Voor 
de leesbaarheid herhalen we dit niet steeds. Het is een op dit moment ongeneeslijke en 
progressieve ziekte, waarbij het hele (centrale en autonome) zenuw- en spijsverteringsstelsel 
wordt aangetast. Er is naast bewegingsstoornissen o.a. ook sprake van dementie, stoornissen 
van stemming, slaap, blaas en darmen. Medicatie is erop gericht om de symptomen te ver-
minderen, maar deze heeft geen invloed op het verloop van de ziekte. Zowel de presentatie 
van de ziekte van Parkinson als de reactie op therapie varieert sterk van individu tot individu.

De cijfers: parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Er is een verwachte 
toename in jaarprevalentie in Nederland tussen 2015 en 2040 met maar liefst 71%.  
In Nederland zijn er momenteel 52.900 mensen gediagnosticeerd met parkinson,  
waarbij de ziekte zich bij 15% al voor hun 40e levensjaar manifesteert. Ongeveer 1  
op de 22 mensen krijgt tijdens hun leven parkinson. Er is sprake van een veelheid aan  
vaak complexe fysieke en psychische symptomen, waardoor werken bijvoorbeeld moeilijker 
wordt en er een lagere levensverwachting en kwaliteit van leven is. Kortom: de persoonlijke 
en maatschappelijke impact is groot.  

Oprichting en Kamer van Koophandel
De parkinsonalliantie is op 26 maart 2021 als stichting opgericht en samen met andere 
gezondheids organisaties gehuisvest in het Huis voor de Gezondheid te Amersfoort 
(Stationsplein 123; 3818 LE) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
8235408. Het RSIN nummer van de stichting is 862431438; het bankrekeningnummer  
NL67 ABNA 0100 445 764.

‘Stamvaders’ en netwerkpartners  
De alliantie is opgericht door vier ‘stamvaders’; de belangrijkste partijen in Nederland waar 
het gaat om de ziekte van Parkinson:
•  Mensen met parkinson(ismen) en hun omgeving: Parkinson Vereniging  

(www.parkinson-vereniging.nl);
• Zorgverleners: ParkinsonNet (www.parkinsonnet.nl);
•  Gezondheidsfonds voor onderzoek, innovatie en voorlichting: voorheen Stichting  

Parkinson Nederland, inmiddels rechtsopvolger ParkinsonNL  
(www.parkinsonnederland.nl)

•  Onderzoekers: vereniging van parkinson onderzoekers; Dutch Parkinson Scientists  
(www.dutchparkinsonscientists.nl) 

De organisaties blijven individueel werken aan hun doelen, maar zien een intensieve 
samenwerking als de mogelijkheid om te kunnen versnellen. Daarnaast kunnen partijen  
zich bij de alliantie aansluiten en als betrokken netwerkpartners krachten bundelen én  
elkaar versterken. Verschillende partijen zijn al uitgenodigd en hebben positief gereageerd  
en aangegeven de intentie te hebben om deel te nemen aan de alliantie. De uitbreiding van 
de parkinsonalliantie met samenwerkingspartners zal in 2021 en 2022 haar beslag krijgen. 
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Intentie
Vanuit gebundelde krachten een vuist maken tegen de ziekte van parkinson. 

Parkinson is een zeer onderschatte ziekte en heeft grote impact op persoonlijk en 
maatschappelijk niveau. Bovendien verwachten we de komende jaren een grote stijging 
van het aantal patiënten en is dé oplossing nog altijd niet gevonden. Het is daarom 
tijd geacht om de handen ineen te slaan. Met de oprichting van de parkinsonalliantie 
Nederland kunnen we onze krachten bundelen en écht een vuist maken tegen de ziekte. 
Uiteindelijk gaan we voor een wereld zonder parkinson. 

Visie 
Heldere en doordachte regie is de basis voor impactvolle oplossingen.

In de strijd tegen tegen parkinson wordt hard gewerkt door alle betrokkenen. Dat is nodig 
gezien de urgentie die we allemaal proeven en het feit dat er op diverse fronten nog veel 
te winnen valt. Tegelijk ligt dáár ook de uitdaging. Hoe borgen we met elkaar dat we 
ons met de juiste zaken en prioriteiten bezighouden en op effectieve en efficiënte wijze 
samen-werken? Bij de parkinsonalliantie zien we kansen om hier succesvol op in te  
spelen. Een heldere en doordachte regie maakt het mogelijk om te versnellen en  
daarmee tot nog betere oplossingen en resultaten te komen..

Ambitie 
Die beoogde resultaten zijn in vier ambities te onderscheiden:
1.   We kunnen voorkomen dat er steeds meer mensen met parkinson bijkomen  

(preventie),
2.  We kunnen het ziekteproces bij mensen met parkinson afremmen of stoppen; 
3.  We kunnen de ziekte van parkinson genezen; 
4.   We zorgen voor een optimale zorg en begeleiding van mensen met parkinson en hun 

naasten (betere zorg en kwaliteit van leven én informatievoorziening over parkinson). 
In een meerjaren beleidsplan, dat later dit jaar opgesteld zal worden in samenwerking 
met de partners van de alliantie, zullen hiertoe concrete meetbare doelen worden 
geschetst.  

Missie
Vanuit verbinding versnellen 

Als parkinsonalliantie Nederland gaan we duurzame samenwerking tussen alle 
betrokken partijen op gang brengen en in goede banen leiden. We vertrekken vanuit 
een gedeelde en eenduidige visie. Onze onderzoeks- en innovatieagenda borgt dat we 
de juiste prioriteiten stellen en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Onze heldere en 
eenduidige manier van werken zorgt er tevens voor dat alle partijen vanuit hun eigen 
kracht aan de slag gaan én elkaar versterken. Zo boeken we sneller resultaat. Wij slaan 
continu bruggen, bijvoorbeeld tussen praktijk en wetenschap. Mede hierdoor zijn we 
een krachtige spreekbuis richting overheid, zorgverzekeraars en andere voor parkinson 
relevante partijen.
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Onze rol
Gedreven regisseur

Onze taak is om optimale verbinding te realiseren door de positieve energie van 
alle partijen te mobiliseren en tot een collectief te smeden. We houden de regie en 
bouwen aan een ecosysteem, waarin alle partijen vanuit hun kracht te werk gaan. 
We sturen daarbij bewust op voorlichting, bewustwording en kennisoverdracht bij alle 
voor parkinson betrokken partijen. Als spin in het web zorgen wij voor focus en richting. 
In combinatie met onze onderzoeks- en innovatieagenda ontstaat er een effectieve 
en efficiënte infrastructuur. Deze faciliteert op krachtige wijze de zoektocht naar 
baanbrekende oplossingen en slimme zorginnovaties.

Onze essentie
Samen impact creëren

Door het voortouw te nemen lukt het om processen te stroomlijnen en te versnellen. 
Zo brengen we het beste in elkaar naar boven en gaan we samen het (ogenschijnlijk) 
onmogelijke mogelijk maken. Samen impact creëren. Daar is het ons om te doen. 
We gaan het verschil maken. Voor mensen met parkinson en hun omgeving én de 
samenleving als geheel.

 
 

Dit doel wordt onder meer verwezenlijkt door: 
a.     het opstellen en actueel houden van een onderzoeks- en innovatieagenda op  

het gebied van parkinson(ismen);
b.     het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de preventie, behandeling  

en genezing van parkinson(ismen);
c.     het bevorderen van innovatie om verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg 

aan hen te kunnen (blijven) leveren en bij voortduring te verbeteren; 
d.     het bevorderen van goede zorg en begeleiding om de kwaliteit van leven voor 

mensen met parkinson(ismen) te verbeteren;
e.     het bepreken van de sociale en maatschappelijke gevolgen voor hen en hun naaste 

omgeving;  
f.     het bevorderen van goede informatievoorziening over parkinson(ismen). 

Taken
Uit het voorgaande zijn voor komende jaren de volgende taken voor de alliantie te 
destilleren:
a.  organisaties en personen die actief zijn in de wereld van parkinson bij elkaar 

brengen;
b.  stimuleren dat activiteiten op het gebied van genezen, preventie, zorg en kwaliteit 

van leven in lijn zijn met een breed gedragen en actueel meerjaren onderzoeks-  
en innovatie agenda;

c.  zich hard maken voor voldoende (financiële) ondersteuning door fondsen en  
overheden van parkinsononderzoek (fundamenteel en toegepast) en voorlichting; 

Doelen

De alliantie heeft tot doel de oorzaken en gevolgen van de ziekte 
van Parkinson en parkinsonismen de wereld uit te helpen.
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d.  gevraagd en ongevraagd advies te geven aan branche- en koepelorganisaties, 
beleidsmakers en politici; 

e.  meer bewustzijn te creëren bij professionals (incl. kennisoverdracht) en het algemeen 
publiek over parkinson en de impact van de ziekte, zowel op de mensen en hun 
naasten die het betreft, als op de maatschappij; 

f.  zich te ontwikkelen tot een loket en het aanspreekpunt voor partijen in 
de buitenwereld die om wat voor reden dan ook contact zoeken met 
vertegenwoordigers uit het Parkinsonveld.

Organisatie
De alliantie is ingericht als een samenwerkingsstichting, met een kern van actieve leden 
die het bestuur van de alliantie vormen en ondersteund door een coördinator en beperkt 
secretariaat (deeltijd). Het bestuur is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en de 
vier voorzitters resp. directeur-bestuurder van de eerdergenoemde ‘stamvaders’ van de 
alliantie. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.

Voorts zijn er als een schil daaromheen twee deelnemersgroepen:
•  landelijke koepel- en brancheorganisaties van beroepsgroepen en wetenschap-

pelijke verenigingen van alle disciplines die bij de zorg voor mensen met parkinson 
betrokken zijn; 

•  vertegenwoordigers van met name relevante farmaceutische en technologische  
bedrijven en zorgverzekeraars. 

De mensen achter de Parkinson Alliantie Nederland die 26 maart werd opgericht.  
Vlnr: Wilma van de Berg (onderzoeksplatform io), Marten Munneke (ParkinsonNet),  
Jan Lantink (Parkinson Vereniging), Bert Kuipers (ParkinsonNL; secretaris/penningmeester), 
Dirkjan Masman (SPN) en Jan van Zijl (Voorzitter Parkinsonalliantie Nederland).
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Inkomsten en vermogen 
Er is bij de start van de parkinsonalliantie sprake van een bescheiden omvang van 
het vermogen, gevormd door bijdragen vanuit de ‘stamvaders’ ten behoeve van de 
oprichting.  De inkomsten van de alliantie bestaan dit eerste jaar uit contributies van 
actieve leden en alliantiepartners. Deze zullen hoofdzakelijk worden besteed aan 
organisatiekosten. In het strategisch meerjaren beleidsplan zal toekomstige verwerving 
van overige inkomsten nader worden uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gedacht 
aan donaties van vermogensfondsen, (overheids)subsidies en sponsorgelden. Ook het 
toekomstig beleid inzake de beoogde besteding van de middelen en het beheer van het 
vermogen zal in dat plan aan bod komen.

Beleidscyclus 
Dit is het Beleidsplan 2021. Onderdeel van dit plan is dat in de loop van 2021 samen 
met alle alliantiepartners  een strategisch meerjaren beleidsplan (inclusief meerjaren 
begroting) zal worden opgesteld voor de periode 2022 - 2025. Op basis hiervan zal 
jaarlijks een werkplan voor het daaropvolgende jaar worden opgesteld, inclusief 
bijbehorende begroting. Tevens zal jaarlijks transparant verantwoording worden  
afgelegd met een jaarverslag en een door een accountant gecontroleerde jaarrekening.
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