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Voorwoord en inleiding
Voor U ligt het eerste meerjarenbeleidsplan 2022-2025 van de Parkinson Alliantie 
Nederland. Daarmee is het een bijzonder document. 

Wat is de ontstaansgeschiedenis van dit beleidsplan? 
Er zijn in 2021 werkbijeenkomsten geweest met ervaringsdeskundigen en professionals vanuit verschillende 
organisaties in het veld van parkinson om de kansen, knelpunten en uitdagingen te bepalen alsmede hoe 
hiermee om te gaan. Voorts is in dit meerjarenbeleidsplan dankbaar gebruik gemaakt van het eind 2021 
verschenen boek “de Parkinson Pandemie” van Bas Bloem en Jorrit Hoff alsmede van de interactief tot stand 
gekomen en in 2021 uitgebrachte agenda voor onderzoek en innovatie “Parkinson de Wereld uit” van de 
Parkinsonalliantie. 

In januari 2022 is het eerste concept van het meerjarenbeleidsplan ter consultatie naar de partners van de 
alliantie en een aantal andere betrokkenen gestuurd. De opmerkingen en suggesties, zijn in een tweede 
concept verwerkt en daarna heeft vaststelling plaatsgevonden in het bestuur van de Parkinsonalliantie.  

De Parkinsonalliantie is een jonge alliantie met grote ambities waarin alle partners zich moeten kunnen 
vinden. Het meerjarenbeleidsplan straalt deze ambitie uit, maar het wil ook met twee benen op de grond 
blijven staan en een realistische benadering kiezen. Dat vraagt om een balans die we gaande de rit goed 
moeten blijven bewaken. En dat betekent dat we tussentijdse aanpassingen niet uit de weg gaan. Dat vereist 
regelmatige reflectie, en het opstellen van een jaarplan geeft daartoe jaarlijks de gelegenheid. 

De ambities van het meerjarenbeleidsplan vormen een uitdaging naar twee kanten. Een kant is gericht 
naar buiten met het verwerven maatschappelijke- en politieke steun voor de aanpak van parkinson. Maar 
ook naar binnen ligt er een uitdaging. Om de ambities te realiseren is goede onderlinge samenwerking en 
afstemming van de partners van de alliantie vereist. Dit meerjarenbeleidsplan is een expliciete uitnodiging 
aan alle organisaties in het veld van parkinson om zich aan te sluiten als partner bij de alliantie. Alleen 
als we brede externe steun weten te verwerven én onderling goed samenwerken, zijn de ambities uit dit 
meerjarenbeleidsplan te realiseren. 

Dit alles doen we voor én met mensen met parkinson en hun mantelzorgers. Op lange termijn betekent dit de 
ziekte bestrijden en proberen te voorkomen. En op de korte termijn om de ziekte voor mensen met parkinson 
dragelijker te maken.  

Jan van Zijl
voorzitter Parkinson Alliantie Nederland.

Amersfoort, 11 april 2022
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1 Feiten over de ziekte van Parkinson

Hoeveel mensen hebben de ziekte van Parkinson in Nederland?
In Nederland zijn naar schatting 63.500 mensen met parkinson(isme).  
Als gevolg van de vergrijzende Nederlandse bevolking wordt verwacht dat 
tussen 2018 en 2040 het aantal mensen met de ziekte van Parkinson zal 
toenemen met 56%.

Wat is de ziekte van Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte waarbij niet alleen het 
centrale zenuwstelsel (hersenen  en ruggenmerg) maar ook het autonome 
(zelfstandige) zenuwstelsel en spijsverteringsstelsel zijn aangedaan.

De diagnose wordt meestal pas 
gesteld wanneer meer dan 50% 
van de hersencellen (dopaminerge 
neuronen) zijn gestorven in een 
bepaald hersengebied (substantia 
nigra)

De ziekte is op dit moment 
ongeneeslijk; medicatie is er op 
gericht om de symptomen te 
verminderen maar verandert niet het 
beloop van de ziekte.

Naast medicatie ontvangen mensen 
met de ziekte vaak fysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie en 
dieetadvisering.

De ziekte komt relatief vaker voor bij 
mannen dan bij vrouwen: voor iedere 
100 vrouwen zijn er 147 mannen met 
de ziekte van Parkinson in Nederland.

De kans op het ontwikkelen van de 
ziekte van Parkinson neemt toe met 
de leeftijd. 30% van de mensen krijgt 
de ziekte voor het 65e levensjaar.

1 op de 22 mensen krijgt tijdens hun 
leven de ziekte van Parkinson. 
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Mensen met de ziekte kunnen last 
hebben van trillen van handen en 
benen, stijfheid van spieren, traagheid 
van beweging en een verstoorde 
lichaamshouding.

Daarnaast kunnen mensen met de 
ziekte last hebben van psychische 
stoornissen als problemen met het 
denken, depressie, angststoornissen  
en dementie.

Andere klachten waar mensen last van 
kunnen hebben zijn slaapstoornissen, 
obstipatie, incontinentie en een 
aangetast reukvermogen.

Wat veroorzaakt de ziekte van Parkinson?
Wat precies de ziekte van Parkinson veroorzaakt is nog niet volledig 
bekend. Wat wel bekend is, is dat een bepaald soort eiwit (a-synuclëine) 
samenklontert in zenuwcellen en waarschijnlijk een grote rol speelt bij het 
ontstaan van de ziekte. Deze samengeklonterde eiwitten verspreiden zich 
door het brein en verstoren de normale werking van de cel.

Wat is de impact van de ziekte van Parkinson?
Parkinson heeft een groot effect op mensen die de ziekte hebben en hun omgeving. 
Samen met hartfalen en dementie behoort Parkinson in Nederland tot de top drie van de 
snelst groeiende ziekten. Ook voor de samenleving zijn de effecten van parkinson groot. 
De jaarlijkse zorgkosten bedroegen ruim 200 miljoen euro in 2017, wat neerkomt op een 
jaaruitgave van meer dan €4.000 per patiënt. Hiervan ging het grootste deel naar de 
ouderenzorg gevolgd door genees- en hulpmiddelen, eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg.

Normaal worden samengeklonterde 
eiwitten opgeruimd door de zenuw-
cellen maar in dit geval lukt dat niet 
volledig. Zo lijken ook de onderdelen 
van de cel die hier normaal voor 
zorgen niet meer helemaal te 
werken. 

De geneesmiddelen die worden 
ontwikkeld om de ziekte te ver tragen 
of zelfs te genezen, ocussen zich op  
het tegengaan van de samen-
klontering van het eiwit, de ver-
spreiding van het samen geklonterde 
eiwit en het stimuleren van zenuwcellen 
om de samengeklonterde eiwitten op 
te ruimen.

Naast het verouderingsproces 
liggen ook levensstijlfactoren, 
omgevingsfactoren en het genetisch 
profiel van de patiënt ten grondslag 

aan het ontstaan van de ziekte.
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(Bron;  De ziekte van Parkinson in Nederland: stand van zaken en een toekomst met perspectief. Ingestuurd voor publicatie in het Ned T v 
Geneeskunde.  Bram L. van der Gaag, Dagmar H. Hepp, Jorrit I. Hoff, Bob J.J. van Hilten, Bas R. Bloem, Sirwan K.L. Darweesh, Wilma D.J. van  
de Berg)
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2 Oprichting Parkinsonalliantie

De Parkinsonalliantie is op 26 maart 2021 opgericht om vanuit gezamenlijke, 
gebundelde kracht een sterkere vuist te maken tegen de ziekte van Parkinson en 
parkinsonismen. Dit tegen de achtergrond dat parkinson een onderschatte ziekte is, 
met grote impact op persoonlijk en maatschappelijk niveau. Het aantal mensen met 
parkinson stijgt fors en de oplossing voor de ziekte is nog altijd niet gevonden.

Vier ‘stamvaders’ hebben de alliantie opgericht:

Parkinson Vereniging, die mensen met mensen met parkinson(ismen) 
en hun omgeving verenigt (www.parkinson-vereniging.nl);

ParkinsonNL, het gezondheidsfonds voor onderzoek, innovatie en 
voorlichting op het gebied van parkinson (www.parkinson.nl);

ParkinsonNet, dat parkinsonzorg organiseert met een netwerk van 
ruim 3.500 zorgverleners (www.parkinsonnet.nl);

Dutch Parkinson Scientists, dat onderzoekers op het gebied van 
parkinson verenigt (www.dutchparkinsonscientists.nl).

Deze vier kernpartners versterken door middel van de alliantie de onderlinge samenwerking en afstemming 
en willen tegelijk de samenwerking met alle andere relevante partijen en stakeholders op het gebied van 
parkinson realiseren.

Samenwerking is juist bij parkinson van groot belang vanwege het grote aantal klachten waar mensen 
mee te maken hebben: lichamelijk, mentaal, sociaal, beroepsmatig. Een groot aantal disciplines is 
daarom betrokken bij de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met parkinson. Zonder uitputtend 
te zijn, valt in alfabetische volgorde (zonder volledig te zijn) te denken aan: apothekers(assistenten), 
bedrijfsartsen, diëtisten, ergotherapeuten, huisartsen, fysiotherapeuten, klinisch geriaters, logopedisten, 
neurologen, neuro-chirurgen, oefentherapeuten, physician assistants, praktijkondersteuners, psychiaters, 
psychologen, radiologen, revalidatieartsen, seksuologen, sociaal werkers, specialisten ouderengeneeskunde, 
verpleegkundigen, verzorgenden, (ziekenhuis-)apothekers.  

Juist doordat er zoveel professionals betrokken zijn bij mensen met parkinson, is het van groot belang dat zo 
goed mogelijk wordt samengewerkt.
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3 Missie, visie en doel Parkinsonalliantie

Parkinson de wereld uit!

De stichting Parkinson Alliantie Nederland heeft ten doel de oorzaken en 
gevolgen van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen de wereld uit te 
helpen (statuten; artikel 3 lid 1).

3.1 Missie: ‘Parkinson de wereld uit en vanuit verbinding versnellen’
Voor de verbetering van de preventie, vroegdiagnostiek,behandeling en begeleiding van parkinson is 
het noodzakelijk dat vele verschillende partijen in Nederland met uiteenlopende disciplines en belangen 
duurzaam samenwerken vanuit het perspectief van de mensen met parkinson en het belang van de 
maatschappij. De Parkinsonalliantie wil vorm en inhoud geven aan deze samenwerking en afstemming door 
ervoor te zorgen dat alle partijen vanuit hun eigen kracht aan de slag gaan én elkaar versterken én door 
continu bruggen te slaan, bijvoorbeeld tussen praktijk en wetenschap. Mede hierdoor zijn we een krachtige 
spreekbuis richting overheid, zorgverzekeraars en andere voor parkinson belangrijke partijen. En hierdoor 
dragen we bij aan het uit de wereld helpen van parkinson.

3.2 Visie: ‘Heldere en doordachte regie is de basis voor impactvolle 
 oplossingen’
We voelen de urgentie van de strijd tegen parkinson en beseffen dat er op diverse fronten nog veel te 
winnen valt. Met elkaar willen we borgen dat we ons met de juiste zaken en prioriteiten bezighouden en op 
effectieve en efficiënte wijze samenwerken. Een heldere en doordachte regie maakt het mogelijk te versnellen 
en daarmee eerder tot (nog) betere oplossingen en resultaten te komen. 

De rol van de alliantie is die van gedreven regisseur, die op krachtige wijze de zoektocht naar slimme 
zorginnovaties en baanbrekende oplossingen faciliteert. De partnerorganisaties blijven individueel (in hun 
eigen jaarplannen) werken aan hun doelen maar zien een intensieve afstemming en samenwerking met 
andere partners van de alliantie én met andere organisaties als de mogelijkheid om elkaar te versterken en 
te kunnen versnellen:

• De Parkinsonalliantie is een platform voor kennisuitwisseling;
• De alliantie signaleert, inspireert en stimuleert;
• De alliantie is een aanspreekpunt; 
• De alliantie ondersteunt haar partners.
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3.3 Doel: ‘Oorzaken en gevolgen van de ziekte van Parkinson uit de  
 wereld helpen’     

De alliantie tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: 
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de preventie, behandeling en genezing van 

parkinson en het actueel houden van een onderzoeks- en innovatieagenda op het gebied van 
parkinson; 

• het bevorderen van innovatie om verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met 
parkinson te kunnen (blijven) leveren en bij voortduring te verbeteren; 

• het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met parkinson; 
• het beperken van de sociale en maatschappelijke gevolgen van mensen met parkinson en hun 

naaste omgeving; 
• het bevorderen van goede informatievoorziening over de ziekte van Parkinson.
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4 Speerpunten in deze beleidsperiode
Voor de beleidsperiode 2022-2025 worden de volgende vier speerpunten gezien:
• Meer aandacht voor parkinson;
• Versterken preventie van parkinson;
• Verbeteren van de zorg voor mensen met parkinson;
• Meer onderzoek daartoe. 

Deze speerpunten zijn voortgekomen uit onder meer sessies over dit meerjarenbeleidsplan, de 
totstandkoming van de Agenda voor onderzoek en innovatie (oktober 2021), het boek ‘De Parkinson 
Pandemie’ (auteurs Bas Bloem en Jorrit Hoff) en alle gesprekken die zijn gevoerd met (bedrijfs-)partners en 
andere mensen en organisaties. 

De mate waarin wordt gekomen tot verbreding van het draagvlak voor de aanpak van parkinson (speerpunt 
1) is zeer bepalend voor de mate waarin slagkracht kan worden bereikt voor de succesvolle aanpak van de 
drie andere speerpunten. Daarom is dit speerpunt al meer gedetailleerd uitgewerkt. Per speerpunt zijn zoveel 
mogelijk onderdelen SMART doelen geformuleerd.

4.1  Speerpunt ‘meer aandacht voor parkinson’

4.1.1  Het versterken van de samenwerking binnen het veld an parkinson 

a)  Het vergroten van het aantal partners en bedrijfspartners van de Parkinsonalliantie

Om samen meer te bereikentegen parkinson is het van belang dat zoveel mogelijk partners en 
bedrijfspartners zich aansluiten bij de Parkinsonalliantie. Hiertoe zullen in de komende jaren contacten 
worden gelegd en uitgebouwd met desbetreffende partijen. Uitdaging bij parkinson is zowel het betrekken 
van gespecialiseerde als meer generieke organisaties en zorgverleners. Beiden zijn nodig voor goede 
parkinsonzorg.  

In de komende beleidsperiode wordt met elkaar bepaald en omschreven wat de (verschillende) rollen van 
de partners binnen de Parkinsonalliantie zijn en hoe zo krachtdadig mogelijk de doelen kunnen worden 
bereikt en de activiteiten kunnen worden uitgevoerd gebruik makend van ieders kracht en inbreng.

SMART:  
• in 2025 zijn er, naast 4 kernpartners, binnen de alliantie tenminste 8 partners en 8 bedrijfspartners.

b)  Gezamenlijke parkinson bijeenkomsten en commissies 

Elkaar ontmoeten en interactie zijn belangrijk om synergie te bereiken. Daarom worden gezamenlijke 
bijeenkomsten met alle partners georganiseerd in de vorm van de alliantieraad. Het bestuur (gevormd 
door een onafhankelijk voorzitter en de kernpartners) voert hierin de regie. Voor bepaalde thema’s kunnen 
ad hoc commissies worden ingesteld, ter voorbereiding van adviezen en activiteiten. Te denken valt aan 



12 Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

onderwerpen als nieuwe hulp- en geneesmiddelen, opleidingen en stimuleringsprijzen. Vanaf 2022 wordt 
jaarlijks een invitational conference georganiseerd gericht op beleidsbepalers. Voor de huidige jaarlijkse 
congressen van de alliantiepartners wordt verkend of en hoe meer synergie mogelijk is. 

SMART:  
• jaarlijks 5 bestuursvergaderingen en 2 bijeenkomsten van de alliantieraad;
• jaarlijks zal een jaarplan (incl. begroting) en jaarverslag (incl. jaarrekening) worden uitgebracht;
• jaarlijks, in 2023, 2024 en 2025, wordt een gezamenlijk parkinson congres of invitational 

conference georganiseerd gericht op beleidsbepalers (zoals overheden, zorgverzekeraars, 
stelselpartijen, politici);

• in 2022 zal een commissie worden ingesteld ter continuering en coördinatie van 
stimuleringsprijzen;

• in 2022 zal een commissie worden ingesteld voor de jaarlijkse invitational conference gericht op 
beleidsbepalers;

• in 2022 wordt verkend of en hoe meer synergie is te bereiken tussen de diverse congressen van 
de alliantiepartners. 

• in 2024 zal worden gestart met de voorbereidingen voor een nieuw meerjarenbeleidsplan. 

c)  Operatie “win-win”

Er zijn 63.500 mensen met parkinson. Momenteel is circa 15% van de mensen met parkinson aangesloten 
bij de Parkinson Vereniging en het aantal donateurs van ParkinsonNL is nog in opbouw sinds de lancering 
van het gezondheidsfonds in juni 2021. Het mobiliseren van zoveel mogelijk mensen die parkinson hebben, 
is van groot belang in de gezamenlijke strijd tegen parkinson. Hier is nog veel potentieel, bijvoorbeeld bij 
mensen die recent te horen hebben gekregen parkinson te hebben Zorgverleners hebben veel direct contact 
met mensen met parkinson en deze contacten kunnen meer worden benut. Als dit mobiliseren lukt kan 
de stem van mensen met parkinson aan kracht winnen en ontstaan meer mogelijkheden voor innovatie, 
zorgverbetering en onderzoek.

SMART:  
• in 2022 wordt een “win-win” project gestart dat als doel heeft te komen tot meer leden van de 

Parkinson Vereniging en meer donateurs van ParkinsonNL; 
• tot 2024 groei naar 17.500 leden Parkinson Vereniging en in 2025 € 6,8 miljoen inkomsten 

ParkinsonNL; 
• medio 2022 wordt fusie van ParkinsonNL en de Stichting Parkinsonfondsgerealiseerd, zodat één 

krachtig gezondheidsfonds voor onderzoek, innovatie en voorlichting met betrekking tot parkinson 
ontstaat. Een geïntegreerd fonds dat qua governance, werkwijze en externe communicatie 
aan alle CBF eisen voldoet en door de gebundelde inkomsten nog meer impact zal weten te 
genereren. 
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4.1.2 Meer aandacht van de politiek voor de aanpak van parkinson

De politiek speelt een belangrijke rol in de aanpak van parkinson. Het probleem parkinson is te groot en  
te veelvormig om zonder hulp van de politiek, beleidsmakers en zorgverzekeraars op te lossen. Ingezet  
wordt op:

a)  Opbouwen en versterken van contacten met politiek en beleid

Het veld van parkinson neemt zich voor om op systematische wijze contact te hebben met politici. Jaarlijks 
worden op de politiek gerichte activiteiten uitgevoerd. Ook wordt parkinson proactief gekoppeld aan meer 
algemene maatschappelijke uitdagingen en/of transities (zoals de omslag naar het verminderen van de 
stikstofuitstoot en beperken van de klimaatsverandering met meer oog voor duurzaamheid, ook in de 
voedselproductie).    

SMART:  
• in 2022 wordt een evenement georganiseerd op Wereld Parkinson Dag voor politiek en beleid, 

gevolgd door een evaluatie gericht op de vraag of jaarlijkse herhaling opportuun is;
• tot 2025 jaarlijks tenminste 2 contacten met (leden van resp.) de Tweede en/of Eerste Kamer.

b)  Aandacht voor parkinson in overheidsbeleid

Bij de aanpak van diverse andere ziektebeelden, waaronder dementie, is door het Kabinet een beleidsbrief 
uitgebracht met beleidsvoornemens voor de aanpak van dit ziektebeeld. Ook worden financiële middelen 
gekoppeld aan de beleidsbrief. De Parkinsonalliantie maakt zich sterk voor het uitbrengen van een dergelijke 
beleidsbrief voor parkinson. Vanwege het aantal mensen met parkinson, kan dit ziektebeeld soms ook 
als pilot dienen voor het uittesten van aanpakken. Na succesvolle invoering bij parkinson kan invoering in 
grotere patiëntengroepen plaatsvinden.

 
SMART: 
• uiterlijk in de tweede helft van 2022 verschijnt een beleidsbrief parkinson, met daaraan 

gekoppeld jaarlijkse voortgangsrapportage;
• uiterlijk in 2023 wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd van de ziekte van 

Parkinson in ons land;
• in 2023 wordt – in opdracht van het ministerie van VWS – door het RIVM een actueel overzicht 

opgesteld van het aantal mensen met parkinson(isme) in ons land en de vooruitzichten qua groei 
tot het jaar 2025;

• beleidsmakers en zorgverzekeraars zijn belangrijk voor de aanpak van parkinson en de alliantie 
neemt zich voor jaarlijks tenminste drie contactmomenten te hebben. 
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4.1.3 Meer aandacht van het publiek voorde aanpak van parkinson

Bekendheid met de ziekte, de urgentie en impact en mede daardoor steun van het algemeen publiek is 
nodig voor een goede aanpak van parkinson. Ingezet wordt op:

a)  Communicatieagenda 

Onder coördinatie van parkinsonalliantie wordt met alle partners een communicatieagenda opgesteld, 
waarin speerpunten worden benoemd, wordt afgesproken hoe de organisaties samenwerken op de 
verschillende onderwerpen en richting de doelgroepen. Doel is om de boodschap vanuit het veld van 
parkinson krachtig en breed te laten horen. Eenduidig afzenderschap richting het publiek is van belang, 
in de verbreding van het draagvlak, in de aanpak van parkinson en als onderdeel daarvoor ook in de 
fondsenwerving. 

SMART:  
• in 2022 wordt een communicatieagenda opgesteld, met onderscheid naar de verschillende 

doelgroepen, die jaarlijks wordt geactualiseerd;
• vanaf 2022 komt een werkgroep, samengesteld uit de communicatiemedewerkers van de 

alliantie en kernpartners, tenminste tweewekelijks bijeen om praktische afstemming van 
communicatieactiviteiten te realiseren. Vanuit deze werkgroep is er zo nodig ook contact met 
communicatieprofessionals van andere partners of stakeholders. 

b)  Meten bekendheid met parkinson

Het is van belang om de bekendheid met de ziekte van Parkinson te meten bij het brede publiek. Op deze 
wijze kan het effect van de communicatie-uitingen worden gemeten en dit kan ook worden gebruikt bij 
nieuwe uitingen. 

SMART:  
• Jaarlijks wordt de bekendheid met parkinson bij het algemeen publiek gemeten;
• in 2025 weet 60% van de Nederlandse bevolking wat parkinson is en wat de invloed van de 

ziekte is op het leven van de mensen met parkinson, hun omgeving en de maatschappij.

4.2  Speerpunt ‘Versterken preventie van parkinson’ 
Voor het voorkomen van de ziekte van Parkinson is primaire / universele preventie van belang waarbij 
wordt ingezet op het voorkomen dat gezonde mensen parkinson ontwikkelen. Voor mensen die al parkinson 
hebben is zorggerelateerde preventie van belang, daarbij wordt ingezet op het voorkomen van een slechter 
beloop van de ziekte. Een groot aantal zorgverleners speelt hierbij -in onderlinge samenwerking- een rol 
zoals de hoofdbehandelaar en een multidisciplinair team met bijvoorbeeld apothekers, fysiotherapeuten, 
diëtisten, verpleegkundigen en disciplines gericht op mentale gezondheid. 
Beide vormen van preventie zijn van belang. Ingezet wordt op de volgende drie zaken. 
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4.2.1 Gezonde leefomgeving 

Het meest in het oog springende thema in de leefomgeving met effect op parkinson is het landbouw 
bestrijdingsmiddelen / pesticiden dossier. Werknemers en omwonenden van landbouwpercelen verdienen 
een betere bescherming. Hiernaast dient ook aandacht te zijn voor de risico’s die consumenten lopen. Het 
veld van parkinson neemt zich voor om –samen met gelijkgestemden – het bestrijdingsmiddelengebruik 
in de landbouw / pesticidenprobleem hoger op de EU, landelijke en lokale agenda te krijgen. Dit met als 
doel dat wordt gekomen tot een aanpak voor terugdringing van het gebruik. Hiervoor zal een gezamenlijke 
lobbystrategie worden uitgewerkt. Juist op een zo’n belangrijk onderwerp is het benutten van ieders kracht 
belangrijk.
Voorts legt het veld van parkinson contact met het eind 2021 opgerichte Landelijk Expertisecentrum 
Stoffenbeheersing. Dit centrum gaat aandacht besteden aan beroepsgerelateerde ziekten die ontstaan 
door het werken met stoffen. Bijvoorbeeld schadelijke effecten door het gebruik van tichloorethyleen en 
bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw worden onder de aandacht gebracht.   

SMART: 
• vanaf 2022 wordt een lobbystrategie opgesteld aangaande het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

in de landbouw en samengewerkt met het Landelijk Expertisecentrum Stoffenbeheersing;
• in 2025 is Nederland binnen de Europese Unie één van de koplopers op het gebied van het 

terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

4.2.2 Gezonde leefstijl

Voor het voorkomen van een groot aantal ziekten is een gezonde leefstijl van belang. Met onder meer 
voldoende bewegen, gezond eten, matige of geen alcoholconsumptie. In de algemene aanpakken voor een 
gezonde leefstijl die zijn en worden ontwikkeld is het van belang de ziekte van Parkinson onder te brengen. 
Concreet gaat het bijvoorbeeld om de Preventieakkoorden die in de afgelopen jaren zijn opgesteld, met 
name die van bewegen en voeding. 

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) richt zich op de Gezonde Generatie 2040, die moet leiden 
tot de gezondste jeugd ter wereld in 2040. Ook hier is het van belang dat wordt beseft dat deze aanpak ook 
goed is ter voorkoming van parkinson. In het kader van de Gezonde Generatie 2040 wordt er op het gebied 
van bewegen aan gewerkt dat meer kinderen en volwassenen voldoen aan de richtlijnen voor voldoende 
bewegen en sporten; alsmede dat belemmeringen worden aangepakt oor mensen met beperkingen en 
chronische aandoeningen om te gaan bewegen of sporten. ParkinsonNL is aangesloten bij de SGF en draagt 
op deze manier bij aan de Gezonde Generatie 2040. 

Sporten is belangrijk juist voor mensen met parkinson, waarbij sommige vormen op hen worden aangepast 
(zoals specifieke dans- en beweeggroepen). Zo heeft de Nederlandse Boksbond bijvoorbeeld een speciaal 
programma om meer mensen met parkinson aan het boksen te krijgen. Dit is een programma waarbij 
mensen boksen op een zak, kussen of handschoenen maar niet op elkaar. Bij veel mensen met parkinson 
levert dit goede resultaten op onder meer omdat mensen zich sterker voelen en weer kracht, flexibiliteit en 
snelheid opbouwen. Voorts is het een manier om in contact te komen met andere mensen met parkinson. 
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Ook diverse andere sporten en programma’s zijn geschikt voor mensen met parkinson. Net als bij het boksen 
kan worden verkend of nieuwe programma’s kunnen worden ontwikkeld en of bestaande programma’s 
kunnen worden opgeschaald. 

Belangrijk is dat sporten voor mensen met parkinson (en ook andere chronische ziekten) toegankelijk, 
betaalbaard en daarmee laagdrempelig zijn. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen helpen, bijvoorbeeld 
door bewezen effectieve aanpakken te faciliteren en (gedeeltelijk) te vergoeden. 

SMART:
• vanaf 2022 wordt op het dossier gezonde leefstijl samengewerkt met de Samenwerkende 

Gezondheidsfondsen;
• in 2022 wordt vanuit het parkinsonveld aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde 

leefstijl bij deze ziekte in het preventieakkoord.
• vanaf 2022 wordt samengewerkt met de Nederlandse Boksbond om hun programma gericht op 

mensen met parkinson onder de aandacht te brengen en breder uit te rollen, zodat meer mensen 
met parkinson (non-contact) gaan boksen.

• Vanaf 2023 wordt gericht de samenwerking gezocht met beweeginitiatieven en sporten die zeer 
geschikt zijn voor mensen met parkinson. 

• Vanaf 2023 wordt met gemeenten en zorgverzekeraars overlegd hoe zij een bijdrage kunnen 
leveren zodat meer mensen met parkinson gezonder kunnen leven. 

4.2.3 Tijdige / vroeg diagnostisering 

Na het ontstaan van de eerste hersenschade duurt het gemiddeld zeven tot tien jaar voordat de diagnose 
parkinson wordt vastgesteld. De voorafgaande, prodromale fase (met signalen die niet altijd herkend worden 
als ziekteverschijnselen) duurt vermoedelijk zelfs nog veel langer. Een groot deel van de schade is dan al 
toegebracht doordat veel dopamine producerende zenuwcellen in de hersenen dan al verloren zijn gegaan. 
Ook leidt de lange zoektocht leidt tot veel persoonlijk leed, met allerlei medische trajecten. 

Het veld van parkinson neemt zich voor dat het volgende gebeurt om meer aandacht te krijgen voor vroege 
diagnosestelling:  

• de uitkomsten van lopende onderzoeken bij ‘de novo’ patiënten worden breed verspreid;
• de vroege symptomen van parkinson (zoals verlies van reukvermogen, REM-slaapgedrag 

stoornis) worden breed gecommuniceerd. En een internationale vragenlijst wordt onder de 
aandacht van zorgverleners gebracht;

• een aanpak wordt ontwikkeld die zich richt op naaste familieleden van mensen met parkinson, in 
het geval van erfelijke parkinson kan het nuttig zijn deze mensen tijdig te onderzoeken.    
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SMART: 
• vanaf 2022 wordt het belang van vroegdiagnostiek helder gemaakt. 
• vanaf 2023 wordt meer aandacht voor het belang van vroeg-diagnostiek bij beleidsmakers 

geagendeerd en worden daarnaast de mogelijkheden verkend dat zorgverleners mensen met 
mogelijk parkinson eerder herkennen en doorverwijzen naar een neuroloog met specialisatie in 
bewegingsstoornissen. Hiertoe wordt contact gelegd met het NHG;

• in 2023 wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van een vragenlijst die burgers en in 
het bijzonder risicogroepen daarbinnen attent maakt op de signalen die kunnen leiden tot de 
diagnose parkinson 

• uiterlijk begin 2024 is er een vragenlijst beschikbaar waarmee mensen met parkinson, hun 
naasten én zorgverleners de klachten herkennen die bij de ziekte horen. 

4.3  Speerpunt ‘Verbeteren van de zorg’
Het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen met parkinson 
is één van de speerpunten die het veld van parkinson zich voorneemt in samenwerking te bereiken. Daarbij 
wordt ingezet op drie zaken:

4.3.1  Het in kaart brengen van de praktijkvariatie

Er is de nodige praktijkvariatie in de zorg voor mensen met parkinson. Dat is niet altijd in het voordeel 
van mensen met parkinson. Verschillen zijn er bijvoorbeeld in hoe vroeg / laat de ziekte wordt herkend 
en gediagnosticeerd; de mate van regievoering; kennis van de ziekte; behandeling en begeleiding; de 
mate van specialisatie van de (hoofd)behandelaren; verschillen in de mate van multidisciplinariteit van 
behandeling en begeleiding en verschillen in de toegankelijkheid van de zorg.

Om de praktijkvariatie in kaart te brengen, kan gestart worden met reeds beschikbare rapporten en 
kenmerken van het zorgaanbod te verzamelen. Bijvoorbeeld over wachttijden; mate van regionale 
samenwerking, hoeveel mensen met parkinson een ziekenhuis behandelt en in hoeverre dit gebeurt door 
daartoe aangewezen neurologen.  
De in kaart gebrachte praktijkvariatie kan worden besproken met (Raden van Bestuur van) zorgorganisaties 
en betalers van zorg 

Aan de hand van de inventarisatie kunnen best practices worden benoemd en worden uitgewerkt in 
samenwerking met patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en betalers van zorg. Op basis van de 
best practices kan op den duur eenvisitatiesysteem worden opgezet, dat regionaal wordt toegepast door 
zorgverleners en patiënten. Iedere regio kan door een multidisciplinair team van patiënten, mantelzorgers en 
uiteenlopende zorgverleners worden beschouwd aan de hand van het visitatiesysteem. Goede voorbeelden 
kan het podium geboden worden. 
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SMART:  
• in de loop van 2023 is landelijk de praktijkvariatie op een aantal belangrijke punten in kaart 

gebracht;
• in 2024 zijn best practices uitgewerkt tot een blauwdruk voor (regionale) 

samenwerkingsverbanden.
• in 2025 is er een visitatiesysteem opgezet dat regionaal wordt toegepast

4.3.2  Het versterken van de netwerk- en ketensamenwerking 

Er is nog veel ruimte voor verbetering in de afstemming en samenwerking tussen zorgverleners en met 
mensen met parkinson en hun mantelzorgers. Voor het versterken van de netwerk- en ketensamenwerking 
neemt het veld van parkinson zich voor een zorgstandaard / zorgpad ziekte van Parkinson te ontwikkelen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande richtlijnen en standaarden die mono- en multidisciplinair 
zijn ontwikkeld. 

Aan de hand van het ziekteverloop (de patiëntreis) wordt geschetst waar mensen met parkinson de 
beste mogelijke behandeling, begeleiding en zorg krijgen en hoe wordt samengewerkt tussen patiënt, 
mantelzorgers en zorgverleners. Ook de organisatie van de parkinsonzorg kan hierbij aan de orde komen en 
de samenwerking tussen gespecialiseerde en meer generieke zorgverleners. En bijvoorbeeld met landelijke 
expertisecentra, regionale satellieten en lokale zorg. Van de zorgstandaard kan een patiëntenversie worden 
ontwikkeld, zodat mensen met parkinson weten hoe een behandeling er uit kan zien. 
Na ontwikkeling van de zorgstandaard / het zorgpad kan de aandacht zich richten op de implementatie. 
Knelpunten die toepassing in de weg zitten, kunnen worden geïdentificeerd en gezamenlijk worden 
aangepakt. Een concreet knelpunt dat veel wordt genoemd is de palliatieve fase en de onderlinge taak- en 
rolverdeling tussen zorgverleners. 

SMART:  
• begin 2023 is voor alle mensen met parkinson (en de belangrijkste groepen daarbinnen, zoals 

mensen met parkinsonisme) in beginsel een patiëntreis beschikbaar met een schets waar mensen 
met parkinson recht op hebben en hoe wordt samengewerkt;

• in 2023 komt een Zorgstandaard Parkinsonzorg beschikbaar en een versie speciaal voor mensen 
met parkinson;

• in 2023 wordt voor de palliatieve fase bepaald welke producten ontwikkeld kunnen worden om 
de zorg voor mensen met parkinson en de samenwerking te verbeteren tussen zorgprofessionals  

• in 2025 wordt de implementatie van deze Zorgstandaard geëvalueerd en de inhoud 
geactualiseerd;

• in 2025 is een integrale nationale en regionale aanpak van de parkinsonzorg gerealiseerd, met 
continuïteit in zorg van vroeg-diagnose tot overlijden, met een bijpassend bekostigingsmodel.
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4.3.3 Het optimaal benutten van behandelmogelijkheden in de zorg 

Er is een scala aan behandelinterventies dat bijdraagt aan betere kwaliteit van leven van mensen met 
parkinson. De toepassing van deze behandelinterventies gaat vaak goed, maar is bij sommige patiënten niet 
optimaal, waardoor bijvoorbeeld waardevolle behandelinterventies niet of ontijdig worden toegepast of er 
juist sprake is van overbehandeling. 

SMART: 
• in 2022 wordt in kaart gebracht waar de grootste afwijkingen zitten tussen in de richtlijnen 

aanbevolen behandelinterventies en de toepassing daarvan in de dagelijkse zorgpraktijk. 
Hierbij wordt ook gekeken of de vergoedingen adequaat zijn. De wijze waarop dit in kaart wordt 
gebracht zal nog moeten worden bepaald; 

• vervolgens wordt vanaf 2022 gericht gewerkt aan het aanpakken van de belangrijkste 
behandelinterventies die onderbehandeling of overbehandeling laten zien, alsmede de 
vergoedingsvraagstukken.

 

4.3.4 Realiseren van adequate bekostiging van integrale regionale zorg

De zorg voor mensen met parkinson is momenteel gefragmenteerd, met veel verschillende zorgverleners 
vanuit verschillende organisaties, bekostigd via verschillende wegen (ZvW, WMO, WLZ). Er zijn belangrijke 
beperkingen in de huidige organisatie en bekostiging van chronische zorg die integrale zorg voor mensen 
met Parkinson in de weg staan. 

Het recente gepubliceerde rapport van de Raad van Volksgezondheid ‘Grenzeloos samenwerken; adviezen 
voor het beter mogelijk maken van domeinoverstijgende samenwerking’ geeft een duidelijk analyse waarom 
het voor zorgaanbieders nog steeds erg ingewikkeld is om integrale zorg te leveren aan burgers met 
een complexe zorgvraag, zoals voor de meeste mensen met parkinson geldt. Er zijn in het parkinsonveld 
voorbeelden van organisaties die zich inzetten voor regionale integrale domein-overstijgende zorg maar die 
aanlopen tegen beperkingen in de bekostiging van de regionale regiefunctie en het feit dat investeringen in 
de ZVW zorg voor Parkinson (meer inzet neurologen, verpleegkundige, geriatrische revalidatie) rendeert in 
de WLZ zorg (significante uitstel van verpleeghuisopname). Zorgverzekeraars zijn niet in staat om de hogere 
kosten in de ZVW niet structureel te financieren omdat de winst ervan buiten het ZVW domein valt. De 
Parkinsonalliantie wil zich inzetten om met VWS, NZA, Zorgverzekeraars en aanbieders de bekostiging van 
integrale domeinoverstijgende zorg voor mensen met parkinson(ismen) te verbeteren 

SMART doel
2022: De samenwerking wordt gezocht met de Nederlandse Diabetesfederatie en de Long Alliantie 
Nederland omdat ook zij aanlopen tegen dit knelpunt van de verstoring van de integrale zorg. Gezamenlijk 
wordt contact gezocht met in eerste instantie het Ministerie van VWS voor de aanpak van dit knelpunt. 
2025: binnen vier jaar is tot zodanige oplossing gekomen dat bereidheid ontstaat in het ene domein te 
investeren terwijl de revenuen in een ander domein tevoorschijn komen met als resultaat integrale en betere 
zorg tegen in totaal lagere kosten.
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4.3.5 Het beter ondersteunen van zelfzorg en mantelzorg

Mensen met parkinson en mantelzorgers verdienen de juiste ondersteuning om met deze zware ziekte 
te kunnen omgaan. In elke fase van het ziekteproces kan de behoefte aan ondersteuning verschillen. 
Bijvoorbeeld is de beginfase van de ziekte kan ondersteuning zich richten op bewegen bij sportverenigingen 
en fysiotherapie. In de tweede fase kan de nadruk meer liggen op hulpmiddelen. Naarmate de 
hulpafhankelijkheid toeneemt ontstaan weer nieuwe behoeften. Ook verschilt de behoeften tussen 
alleengaanden en mensen met een partner en tussen mensen met verschillende culturele en religieuze 
achtergronden.  

Er is een grote samenhang tussen zelfzorg en zorg. Bijvoorbeeld als mensen in een goede voedingsconditie 
zijn, kan de beweegzorg meer effect hebben. 

Parkinson gaat bij veel mensen gepaard met neuro-psychiatrische stoornissen. Deze zijn van buiten af niet 
zichtbaar en dat kan zelfs leiden tot stigmatisering. Meer aandacht is nodig voor het mentale welzijn van 
mensen met parkinson. 
De Parkinson Vereniging, ParkinsonNet, MantelzorgNL en anderen kunnen een gezamenlijk 
ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor mensen met parkinson en mantelzorgers. Koppeling van dit 
aanbod aan de zorgpraktijk (en bijvoorbeeld de zorgstandaard / het zorgpad) is belangrijk. Bij zelfzorg is 
het belangrijk dat criteria worden benoemd waar zelfhulptools aan moeten voldoen en dat deze tools zijn 
gevalideerd. 

Een effectief nationaal model voor ondersteuning van zelfzorg en mantelzorg bij parkinson kan een 
voorbeeld zijn andere aandoeningen.

SMART: 
• in 2025 vinden de meeste mensen met parkinson (tenminste 50%) dat ze goed geïnformeerd zijn 

over het aanbod aan zorg en begeleiding;
• in 2023 wordt een nulmeting uitgevoerd naar de behoeften van mensen met parkinson en hun 

mantelzorgers.
• In 2023 wordt een overzicht gemaakt van gevalideerde zelfzorgtools voor mensen met parkinson.
• in 2023 wordt vanuit de alliantie samenwerking aangegaan met MantelzorgNL ten behoeve van 

het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor mensen met parkinson en mantelzorgers. 

4.3.6.  Gezamenlijke voorlichting over parkinson(ismen)

Het internet heeft nieuwe mogelijkheden gegeven om informatie over de ziekte van parkinson en haar 
behandeling te kunnen delen met iedereen die daar behoefte aan heeft. Dit zijn onder meer mensen die zelf 
parkinson hebben, hun naasten, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers. De partners van de alliantie 
hebben allen in meer of mindere mate een rol in het geven van voorlichting over Parkinson. Mensen met 
parkinson kunnen op veel plekken op internet veel informatie vinden maar zien vaak door de bomen het 
bos niet meer. De Parkinsonalliantie wil zich inzetten voor een overzichtelijker aanbod van informatie en een 
goede afstemming tussen de partners over hun rol in informatievoorziening. Daarbij wil de alliantie gebruik 
maken van de lessen die geleerd zijn in de ontwikkeling van initiatieven zoals kanker.nl en nieren.nl 
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SMART doel 
2022: De partners van de alliantie stellen een visiedocument op waarin de visie van de partners een 
eenduidige, actuele, toegankelijke en gevalideerde informatievoorziening over parkinson(ismen) wordt 
verwoord en de stappen die gezet moeten worden om deze visie te realiseren.

4.4  Speerpunt ‘Meer onderzoek daartoe’
Om de drie hiervoor genoemde speerpunten te versterken en de doelen te realiseren is meer onderzoek 
nodig. Hierbij wordt ingezet op de volgende drie zaken:

4.4.1 Monitoren en actualiseren onderzoeksagenda

In oktober 2021 heeft de Parkinsonalliantie “Parkinson de Wereld uit!; de Agenda voor onderzoek en 
innovatie” uitgebracht. De agenda benoemt concrete ambities met daarbij de termijnen waarop deze te 
realiseren. Concreet staan hierbij drie doelen centraal: 

• preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
• het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte; 
• het verbeteren van de kwaliteit van zorg en van leven voor mensen met parkinson.

Met deze ambitieuze doelstelling geeft de agenda richting en kaders waarbinnen meer concrete 
onderzoekvoorstellen vanuit uiteenlopende disciplines, vanuit uiteenlopende academische en niet 
academische centra gehonoreerd kunnen worden. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Tussen 
onderzoekscentra, onderzoekers, met een grote betrokkenheid van mensen die zelf parkinson hebben en 
van zorgverleners.

Meerdere partners binnen de alliantie hebben een vooraanstaande rol bij onderzoek en het waarmaken van 
de agenda. De rol van de alliantie zelf is vooralsnog bescheiden: het monitoren van de voortgang van de 
uitvoering van de agenda. En te zijner tijd de actualisering van de agenda. 

SMART: 
• in 2023 wordt de Agenda voor onderzoek en innovatie geëvalueerd;
• in 2024 wordt de Agenda voor onderzoek en innovatie waar gewenst geactualiseerd;
• uiterlijk in 2025 zal het in de Agenda voor onderzoek en innovatie gewenste bedrag van jaarlijks 

10 miljoen euro onderzoeksbudget in ons land beschikbaar zijn (incl. ZonMw en NWO).

4.4.2 Woman on the moon project 

De aanpak van parkinson is gebaat bij het vinden van een aansprekend, belangrijk en 
sympathieopwekkend project, waarmee belangrijke stappen worden gezet in de aanpak van parkinson. 
Voorbeelden uit andere velden zijn de draagbare kunstnier van de Nierstichting en defibrillator in elke 
woonwijk van de Hartstichting. Een dergelijk (onderzoeks-)project vinden is niet eenvoudig. 

De Parkinsonalliantie zal zich in de komende beleidsperiode sterk maken voor het vinden en bepalen 
van een dergelijk project waarbij mensen binnen en buiten het veld van parkinson worden betrokken. Bij 
voorkeur heeft een woman on the moon project zowel betekenis voor preventie, het afremmen van de ziekte 
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en voor betere zorg. Een belangrijke rol in initiatie en uitvoering is weggelegd voor de Dutch Parkinson 
Scientists en ParkinsonNL.  

SMART: 
• uiterlijk in 2023 wordt in alliantieverband, op basis van een voorstel met 3 scenario’s, een  

‘woman on the moon project’ vastgesteld;

4.4.3 Nationaal cohort en oog voor diversiteit 

Eén van de cruciale wetenschappelijke benaderingen om een nieuwe inzichten in de ziekte van Parkinson te 
verwerven bestaat uit het realiseren van grote en representatieve cohorten van mensen met Parkinson, die 
in grote mate van detail in kaart worden gebracht (“deep phenotyping”), en die langdurig in de tijd worden 
gevolgd. Hiermee ontstaan onder andere inzichten in het natuurlijk beloop van de ziekte, en met name in 
de onderliggende factoren die dit beloop beïnvloeden. Hiermee kan een basis worden gelegd voor nieuwe 
behandelingen, die niet alleen symptomatisch zijn, maar die ook aangrijpingspunten kunnen bieden voor het 
ontwikkelen van behandelingen die de progressie van de ziekte van Parkinson moeten afremmen eindelijk 
zelfs kunnen stopzetten. Het opzetten van een Nationaal Parkinson Cohort is hiervoor van groot belang.

Iedere parkinsonpatiënt is verschillend. Onderzoek naar de behoeften en wensen van verschillende groepen 
mensen met parkinson is belangrijk. Bijvoorbeeld jonge en oude mensen. Of mensen met comorbiditeiten, 
een lage sociaaleconomische status, migratieachtergrond, genderverschillen.  

SMART:  
• in 2022 wordt samenwerking gezocht met Pharos, landelijk expertisecentrum voor inclusiviteit;
• vanaf 2022 wordt jaarlijks tenminste één onderzoeksproject gestart vanuit het oogpunt van 

diversiteit; gestart wordt met het in kaart brengen van (mogelijkheden tot verbetering van het) 
zorggebruik door yoppers;

• uiterlijk in 2023 wordt een start gemaakt met het opstellen van een plan om tot een Nationaal 
Parkinson Cohort te komen.
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5. Strategie en organisatie 
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 
bestuurssecretaris 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: 
• partners: landelijke koepel- en brancheorganisaties van beroepsgroepen en wetenschappelijke 

verenigingen van alle disciplines die bij de zorg, behandeling en begeleiding van  mensen met 
parkinson betrokken zijn; 

• bedrijfspartners: vertegenwoordigers van relevante farmaceutische en technologische bedrijven 
en zorgverzekeraars.

Taken 
Uit het voorgaande zijn voor komende jaren de volgende taken voor de Parkinsonalliantie te destilleren: 

• bij elkaar brengen van organisaties en personen die actief zijn in de wereld van parkinson; 
• stimuleren dat activiteiten op het gebied van genezen, preventie, zorg en kwaliteit van leven in lijn 

zijn met een breed gedragen en actueel meerjaren onderzoek en innovatie agenda;
• zich hard maken voor voldoende (financiële) ondersteuning door fondsen en overheden van 

parkinsononderzoek (fundamenteel en toegepast) en voorlichting; 
• gevraagd en ongevraagd advies geven aan branche- en koepelorganisaties, beleidsmakers en 

politici; 
• meer bewustzijn 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; 

• 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 veld van parkinson. 

Bureauorganisatie
Ter ondersteuning van de Parkinsonalliantie is een compacte bureauorganisatie beschikbaar, om 
beleidsinhoudelijk, secretarieel en administratief de processen en activiteiten te ondersteunen. Kennis en 
enige capaciteit op het gebied van externe communicatie en ICT is ook gewenst. 

Strategische beleidscyclus 
Dit is het Beleidsplan voor de jaren 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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Inkomsten en vermogen 
Er was 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 de eerste periode met name uit bijdragen van kernpartners en overige alliantiepartners. Deze zullen 
hoofdzakelijk worden besteed aan organisatiekosten. Voor de uitvoering van de in dit plan genoemde 
speerpunten zou jaarlijks tenminste circa € 185.000 (basisjaar 2022; met jaarlijkse inflatiecorrectie) 
beschikbaar moeten zijn. 
Bij de start van de alliantie is afgesproken dat alle fondsenwerving via ParkinsonNL verloopt en dat de 
overige drie kernpartners hiervan (voortaan) afzien. De huisvesting en bureauorganisatie van de alliantie 
is – formeel ook via het penningmeesterschap van de directeur-bestuurder van ParkinsonNL – bij dit 
gezondheidsfonds aangehaakt. 
Borging van de continuïteit van de werkzaamheden en stabiliteit van de Parkinsonalliantie zijn op den duur 
in het bijzonder afhankelijk van de inkomsten van ParkinsonNL. Alle alliantiepartners zijn zich hiervan bewust 
en zullen zich ook actief inzetten om van ParkinsonNL een succes te maken. 

SMART:
• In 2022 komt er zekerheid voor de gehele beleidsperiode over het noodzakelijke budget van 

(minimaal) €185.000 voor de alliantie. Deze zekerheid is noodzakelijk om veel van de gestelde 
doelstellingen te kunnen realiseren. 
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Bijlage
Samenvatting SMART doelen 2022 – 2025 per jaar 

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de SMART doelen voor de periode 
van 2022 – 2025. Het gaat om de doelen met bijbehorende activiteiten waarvan 
de alliantie wil dat die worden bereikt c.q. uitgevoerd. Voor een belangrijk deel 
is realisatie afhankelijk van de steun van politiek, publiek en anderen die wordt 
gegeven. 

De Parkinsonalliantie neemt zich voor de rol op zich te nemen van de gedreven 
regisseur en daarmee de verbindende en drijvende kracht te vormen achter het 
gerealiseerd krijgen van de doelen en activiteiten. In uitvoerende zin zal de rol van  
de Parkinsonalliantie zeer beperkt zijn. Zie ook paragraaf 3.2. 

In dit plan is niet uitgewerkt welke organisatie(s) welke activiteiten uitvoeren. Dat 
is om op een later moment door de verschillende organisaties om te bepalen. De 
partners van de alliantie nemen zich voor bij het opstellen van hun eigen jaarplannen 
vroegtijdig in alliantieverband overleg te hebben over wie welke activiteiten uit dit 
meerjarenbeleidsplan kan oppakken en hoe de samenwerking kan plaatsvinden. 
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Het jaar 2022

Speerpunt Nummer Actie

Verbreding draagvlak 4.1

Versterken samenwerking 4.1.1.a Toewerken naar vergroten aantal (bedrijfs)partners (doel 2025)

4.1.1.b
Jaarlijks 5 bestuursvergaderingen en 2 bijeenkomsten van de 
alliantieraad;

4.1.1.b
Jaarlijks zal een jaarplan (incl. begroting) en jaarverslag (incl. 
jaarrekening) worden uitgebracht;

4.1.1.b
In 2022 zal een commissie worden ingesteld ter continuering en 
coördinatie van stimuleringsprijzen;

4.1.1.b
In 2022 zal een commissie worden ingesteld voor de jaarlijkse invitational 
conference gericht op beleidsbepalers ;

4.1.1.b
In 2022 wordt verkend of en hoe meer synergie is te bereiken tussen 
de diverse congressen van de alliantiepartners (zoals overheden, 
zorgverzekeraars, stelselpartijen, politici);

4.1.1.c
In 2022 wordt een “win-win” project gestart dat als doel heeft te komen 
tot meer leden van de Parkinson  Vereniging en meer donateurs van 
ParkinsonNL;

4.1.1.c
Medio 2022 wordt fusie van ParkinsonNL en de Stichting Parkinsonfonds 
gerealiseerd ;

Meer aandacht van de politiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.2.a
In 2022 wordt een evenement georganiseerd op Wereld Parkinson Dag 
voor politiek en beleid, gevolgd door een evaluatie gericht op de vraag 
of jaarlijkse herhaling opportuun is;

4.1.2.b
Tot 2025 jaarlijks tenminste 2 contacten met (leden van resp.) de Tweede 
en/of Eerste Kamer;

4.1.2.b
Tot 2025 jaarlijks tenminste 3 contacten met beleidsmakers en 
zorgverzekeraars;

Meer aandacht van het publiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.3.a
In 2022 wordt een communicatieagenda opgesteld, met onderscheid 
naar de verschillende doelgroepen, die jaarlijks wordt geactualiseerd;

4.1.3.a

Vanaf 2022 komt een werkgroep, samengesteld uit de communicatie-
medewerkers van de alliantie en kernpartners, tenminste tweewekelijks 
bijeen om praktische afstemming van communicatieactiviteiten te 
realiseren. Vanuit deze werkgroep is er zo nodig ook contact met 
communicatieprofessionals van andere partners of stakeholders; 

4.1.3.b
Jaarlijks wordt de bekendheid met parkinson bij het algemeen publiek 
gemeten;

Versterken preventie 4.2

Gezonde leefomgeving 4.2.1
Vanaf 2022 wordt een lobbystrategie opgesteld aangaande het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en samengewerkt met het 
Landelijk Expertisecentrum Stoffenbeheersing;

Gezonde leefstijl 4.2.2
vanaf 2022 wordt op het dossier gezonde leefstijl samengewerkt met de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen;

4.2.2
In 2022 wordt vanuit het veld van parkinsonactief aandacht gevraagd 
voor het belang van een gezonde leefstijl bij deze ziekte in het 
preventieakkoord;
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4.2.2
Vanaf 2022 wordt samengewerkt met de Nederlandse Boksbond om 
hun programma gericht op mensen met parkinson onder de aandacht te 
brengen, zodat meer mensen met parkinson gaan (non-contact) boksen;

4.2.2
Vanaf 2023 wordt met gemeenten en zorgverzekeraars overlegd hoe 
zij een bijdrage kunnen leveren zodat meer mensen met parkinson 
gezonder kunnen leven.

Tijdige diagnostiek 4.2.3 In 2022 wordt het belang van vroegdiagnostiek helder gemaakt

Verbeteren van zorg 4.3

Praktijkvariatie in kaart 4.3.1
Oriëntatie op project waarin komend jaar de pratijkvariatie op een aantal 
belangrijke punten in kaart wordt gebracht 

Versterken ketensamenwerking 4.3.2 Pilot met 1 patiëntreis, vooruitlopend op breed project komend jaar;

Optimaal benutten 
behandelmogelijkheden

4.3.3

In 2022 wordt in kaart gebracht waar de grootste afwijkingen zitten 
tussen in de richtlijnen aanbevolen behandelinterventies en de toepassing 
daarvan in de dagelijkse zorgpraktijk. Hierbij wordt ook gekeken of de 
vergoedingen adequaat zijn. De wijze waarop dit in kaart wordt gebracht 
zal nog moeten worden bepaald;  
vervolgens wordt vanaf 2022 gericht gewerkt aan het aanpakken 
van de belangrijkste behandelinterventies die onderbehandeling of 
overbehandeling laten zien, alsmede de vergoedingsvraagstukken.

Betere zelfzorg en mantelzorg 4.3.4

Realiseren van adequate 
bekostiging van integrale 
regionale zorg

4.3.5

De samenwerking wordt gezocht met de Nederlandse Diabetesfederatie 
en de Long Alliantie Nederland omdat ook zij aanlopen tegen dit 
knelpunt van de verstoring van de integrale zorg. Gezamenlijk wordt 
contact gezocht met in eerste instantie het Ministerie van VWS voor de 
aanpak van dit knelpunt.

Gezamenlijke voorlichting over 
parkinson(ismen)

4.3.6

Partners van de alliantie stellen een visiedocument op waarin de visie 
van de partners een eenduidige, actuele, toegankelijke en gevalideerde 
informatievoorziening over parkinson(ismen) wordt verwoord en de 
stappen die gezet moeten worden om deze visie te realiseren.

Meer onderzoek daartoe 4.4

Monitoren&actualiseren 
onderzoeksagenda 

4.4.1
Alliantieadres beschikbaar als centraal punt voor opmerkingen en 
suggesties voor actualisering 

Woman on the moon 4.4.2
In kaart brengen van dergelijke projecten bij 3 andere chronische 
ziektegebieden incl. besluitvormingsproces

Nationaal cohort en oog voor 
diversiteit 

4.4.3
In 2022 wordt samenwerking gezocht met Pharos, landelijk 
expertisecentrum voor inclusiviteit;

4.4.3
Vanaf 2022 wordt jaarlijks tenminste één onderzoeksproject gestart vanuit 
het oogpunt van diversiteit; gestart wordt met het in kaart brengen van 
(mogelijkheden tot verbetering van het) zorggebruik door yoppers;

Strategie en organisatie 5 In 2022 komt er zekerheid voor de gehele beleidsperiode over het 
noodzakelijke budget van jaarlijks (minimaal) €185.000 voor de alliantie. 



28 Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

Het jaar 2023

Speerpunt Nummer Actie

Verbreding draagvlak 4.1

Versterken samenwerking 4.1.1.a Toewerken naar vergroten aantal (bedrijfs)partners (doel 2025)

4.1.1.b
Jaarlijks 5 bestuursvergaderingen en 2 bijeenkomsten van de 
alliantieraad;

4.1.1.b
Jaarlijks zal een jaarplan (incl. begroting) en jaarverslag (incl. 
jaarrekening) worden uitgebracht;

4.1.1.b Bepalen winnaars en uitreiken stimuleringsprijzen;

jaarlijks, in 2023, 2024 en 2025,  wordt een gezamenlijk parkinson 
congres of invitational conference georganiseerd gericht op 
beleidsbepalers;

4.1.1.c
Continueren activiteit gericht op meer leden van de Parkinson Vereniging 
en meer donateurs van ParkinsonNL;

Meer aandacht van de politiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.2.a
Tot 2025 jaarlijks tenminste 2 contacten met (leden van resp.) de  
Tweede en/of Eerste Kamer;

4.1.2.b
Uiterlijk in 2023  wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse 
uitgevoerd van de ziekte van Parkinson in ons land;

In 2023 wordt – in opdracht van het ministerie van VWS – door het 
RIVM een actueel overzicht opgesteld van het aantal mensen met 
parkinson(isme) in ons land en de vooruitzichten qua groei tot het jaar 
2025;

4.1.2.b
Tot 2025 jaarlijks tenminste 3 contacten met beleidsmakers en 
zorgverzekeraars;

Meer aandacht van het publiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.3.a

Een werkgroep, samengesteld uit de communicatie-medewerkers 
van de alliantie en kernpartners, komt tenminste tweewekelijks 
bijeen om praktische afstemming van communicatieactiviteiten te 
realiseren. Vanuit deze werkgroep is er zo nodig ook contact met 
communicatieprofessionals van andere partners of stakeholders;

4.1.3.b
Tweemaal per jaar wordt de bekendheid met parkinson bij het  
algemeen publiek gemeten;

Versterken preventie 4.2

Gezonde leefomgeving 4.2.1
Continuering lobbystrategie op het pesticidedossier en samen-werking 
met het Landelijk Expertisecentrum Stoffenbeheersing;

Gezonde leefstijl 4.2.2
Vanaf 2022 wordt op het dossier gezonde leefstijl samengewerkt met de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen;

4.2.2
Uitrol van projecten voor mensen met parkinson die boksen en 
continuering samenwerking met de Nederlandse Boksbond; 

Tijdige diagnostiek 4.2.3

Vanaf 2023 wordt meer aandacht voor het belang van vroeg-diagnostiek 
bij beleidsmakers geagendeerd en worden daarnaast de mogelijkheden 
verkend dat zorgverleners mensen met mogelijk parkinson eerder 
herkennen en doorverwijzen naar een neuroloog met specialisatie in 
bewegingsstoornissen. Hiertoe wordt contact gelegd met het NHG;

4.2.3
In 2023 wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van een vragenlijst 
die burgers en in het bijzonder risicogroepen daarbinnen attent maakt op 
de signalen die kunnen leiden tot de diagnose parkinson
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Verbeteren zorg 4.3

Praktijkvariatie in kaart 4.3.1
In de loop van 2023 is in ons land de praktijkvariatie op een aantal 
belangrijke punten in kaart gebracht;

Versterken ketensamenwerking 4.3.2

Begin 2023 is voor alle mensen met parkinson (en de belangrijkste 
groepen daarbinnen, zoals mensen met parkinsonisme)  in beginsel een 
patiëntreis beschikbaar met een schets waar mensen met parkinson recht 
op hebben en hoe wordt samengewerkt;

4.3.2 In 2023 komt een Zorgstandaard Parkinsonzorg beschikbaar;

Optimaal benutten 
behandelmogelijkheden

4.3.3
In 2023, 204 en 2025 wordt gericht gewerkt aan het aanpakken 
van de belangrijkste behandelinterventies die onderbehandeling of 
overbehandeling laten zien;

Betere zelfzorg en mantelzorg 4.3.4
In 2023 wordt een nulmeting uitgevoerd naar de behoeften van mensen 
met parkinson en hun mantelzorgers;

4.3.4
In 2023 wordt een overzicht gemaakt van gevalideerde zelfzorgtools voor 
mensen met parkinson;

4.3.4
In 2023 wordt vanuit de alliantie samenwerking aangegaan 
met MantelzorgNL ten behoeve van het ontwikkelen van een 
ondersteuningsaanbod voor mensen met parkinson en mantelzorgers;

Meer onderzoek daartoe 4.4

Monitoren&actualiseren 
onderzoeksagenda

4.4.1
In 2023 wordt de Agenda voor onderzoek en innovatie geëvalueerd en 
geactualiseerd;

Woman on the moon 4.4.2
Uiterlijk in 2023 wordt in alliantieverband, op basis van een voorstel met  
3 scenario’s, een ‘woman on the moon project’ vastgesteld;

Nationaal cohort en oog voor 
diversiteit 

4.4.3
Vanaf 2022 wordt jaarlijks tenminste één onderzoeksproject gestart vanuit 
het oogpunt van diversiteit; gestart wordt met het in kaart brengen van 
(mogelijkheden tot verbetering van het) zorggebruik door yoppers;

4.4.3 Continueren samenwerking met Pharos;

4.4.3
Uiterlijk in 2023 wordt een start gemaakt met het opstellen van een plan 
om tot een Nationaal Parkinson Cohort te komen;
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Het jaar 2024

Speerpunt Nummer Actie

Verbreding draagvlak 4.1

Versterken samenwerking 4.1.1.a Toewerken naar vergroten aantal (bedrijfs)partners (doel 2025)

4.1.1.b
Jaarlijks 5 bestuursvergaderingen en 2 bijeenkomsten van de 
alliantieraad;

4.1.1.b
Jaarlijks zal een jaarplan (incl. begroting) en jaarverslag (incl. 
jaarrekening) worden uitgebracht;

4.1.1.b
Jaarlijks zal een jaarplan (incl. begroting) en jaarverslag (incl. 
jaarrekening) worden uitgebracht;

4.1.1.b Bepalen winnaars en uitreiken stimuleringsprijzen;

4.1.1.b
Jaarlijks, in 2023, 2024 en 2025,  wordt een gezamenlijk parkinson 
congres of invitational conference georganiseerd gericht op 
beleidsbepalers;

4.1.1.b
In 2024 zal worden gestart met de voorbereidingen voor een nieuw 
meerjarenbeleidsplan; 

4.1.1.c
Tot 2024 groei naar 17.500 leden Parkinson Vereniging en in 2025  
€ 6,8 miljoen inkomsten ParkinsonNL; 

Meer aandacht van de politiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.2.a
Tot 2025 jaarlijks tenminste 2 contacten met (leden van resp.) de  
Tweede en/of Eerste Kamer;

4.1.2.b
Tot 2025 jaarlijks tenminste 3 contacten met beleidsmakers en 
zorgverzekeraars;

Meer aandacht van het publiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.3.a

Een werkgroep, samengesteld uit de communicatie-medewerkers 
van de alliantie en kernpartners, komt tenminste tweewekelijks 
bijeen om praktische afstemming van communicatieactiviteiten te 
realiseren. Vanuit deze werkgroep is er zo nodig ook contact met 
communicatieprofessionals van andere partners of stakeholders;

4.1.3.b
Tweemaal per jaar wordt de bekendheid met parkinson bij het  
algemeen publiek gemeten;

Versterken preventie 4.2

Gezonde leefomgeving 4.2.1
Continuering lobbystrategie op het pesticidedossier en samen-werking 
met het Landelijk Expertisecentrum Stoffenbeheersing;

Gezonde leefstijl 4.2.2
Vanaf 2022 wordt op het dossier gezonde leefstijl samengewerkt met de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen;

4.2.2 Continuering samenwerking met de Nederlandse Boksbond; 

Tijdige diagnostiek 4.2.3
Proefproject ter validering van vragenlijst waarmee mensen met 
parkinson, hun naasten én zorgverleners de klachten herkennen die bij 
de ziekte horen. 

Verbeteren zorg 4.3

Praktijkvariatie in kaart 4.3.1
Monitoren voortgang praktijkvariatie en uitwerken best practices als 
blauwdruk voor regionale samenwerkingsverbanden; 

Versterken ketensamenwerking 4.3.2 Monitoren voortgang implementatie Zorgstandaard Parkinsonzorg; 
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Optimaal benutten 
behandelmogelijkheden

4.3.3
In 2023, 204 en 2025 wordt gericht gewerkt aan het aanpakken 
van de belangrijkste behandelinterventies die onderbehandeling of 
overbehandeling laten zien;

Betere zelfzorg en mantelzorg 4.3.4
In 2022 wordt vanuit de alliantie samenwerking aangegaan 
met MantelzorgNL ten behoeve van het ontwikkelen van een 
ondersteuningsaanbod voor mensen met parkinson en mantelzorgers;

Meer onderzoek daartoe 4.4

Monitoren&actualiseren 
onderzoeksagenda 

4.4.1
Alliantieadres beschikbaar als centraal punt voor opmerkingen en 
suggesties voor actualisering

Woman on the moon 4.4.2 Monitoring voortgang woman on the moon project;

Nationaal cohort en oog voor 
diversiteit 

4.4.3
Vanaf 2022 wordt jaarlijks tenminste één onderzoeksproject gestart vanuit 
het oogpunt van diversiteit; gestart wordt met het in kaart brengen van 
(mogelijkheden tot verbetering van het) zorggebruik door yoppers;

4.4.3 Continueren samenwerking met Pharos;
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Het jaar 2025

Speerpunt Nummer Actie

Verbreding draagvlak 4.1

Versterken samenwerking 4.1.1.a
In 2025 zijn er, naast 4 kernpartners, binnen de alliantie tenminste  
8 partners en 8 bedrijfspartners;

4.1.1.b
Jaarlijks 5 bestuursvergaderingen en 2 bijeenkomsten van de 
alliantieraad;

4.1.1.b Bepalen winnaars en uitreiken stimuleringsprijzen;

4.1.1.b
Jaarlijks, in 2023, 2024 en 2025,  wordt een gezamenlijk parkinson 
congres of invitational conference georganiseerd gericht op 
beleidsbepalers;

Meer aandacht van de politiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.2.a
Tot 2025 jaarlijks tenminste 2 contacten met (leden van resp.) de  
Tweede en/of Eerste Kamer;

4.1.2.b
Tot 2025 jaarlijks tenminste 3 contacten met beleidsmakers en 
zorgverzekeraars;

Meer aandacht van het publiek 
voor de aanpak van parkinson

4.1.3.a

Een werkgroep, samengesteld uit de communicatie-medewerkers 
van de alliantie en kernpartners, komt tenminste tweewekelijks 
bijeen om praktische afstemming van communicatieactiviteiten te 
realiseren. Vanuit deze werkgroep is er zo nodig ook contact met 
communicatieprofessionals van andere partners of stakeholders;

4.1.3.b
Tweemaal per jaar wordt de bekendheid met parkinson bij het  
algemeen publiek gemeten;

4.1.3.b
In 2025 weet 60% van de Nederlandse bevolking wat parkinson is 
en wat de invloed van de ziekte is op het leven van de mensen met 
parkinson, hun omgeving en de maatschappij;

Versterken preventie 4.2

Gezonde leefomgeving 4.2.1
In 2025 is Nederland binnen de Europese Unie één van de 
koplopers op het gebied van het terugdringen van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw;

4.2.1
Continuering lobbystrategie op het pesticidedossier en samen-werking 
met het Landelijk Expertisecentrum Stoffenbeheersing;

Gezonde leefstijl 4.2.2
Vanaf 2022 wordt op het dossier gezonde leefstijl samengewerkt met de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen;

4.2.2 Continuering samenwerking met de Nederlandse Boksbond; 

Tijdige diagnostiek 4.2.3
Uiterlijk in 2025 is er een gevalideerde vragenlijst beschikbaar waarmee 
mensen met parkinson, hun naasten én zorgverleners de klachten 
herkennen die bij de ziekte horen.

Verbeteren zorg 4.3

Praktijkvariatie in kaart 4.3.1 In 2025 is er een visitatiesysteem opgezet dat regionaal wordt toegepast;

Versterken ketensamenwerking 4.3.2
In 2025 wordt de implementatie van deze Zorgstandaard geëvalueerd en 
de inhoud geactualiseerd;
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4.3.2
In 2025 is een integrale nationale en regionale aanpak van de 
parkinsonzorg gerealiseerd, met continuïteit in zorg van vroeg-diagnose 
tot overlijden, met een bijpassend bekostigingsmodel;

Optimaal benutten 
behandelmogelijkheden

4.3.3
In 2023, 204 en 2025 wordt gericht gewerkt aan het aanpakken 
van de belangrijkste behandelinterventies die onderbehandeling of 
overbehandeling laten zien;

Betere zelfzorg en mantelzorg 4.3.4
In 2025 vinden de meeste mensen met parkinson (tenminste 50%) dat ze 
goed geïnformeerd zijn over het aanbod aan zorg en begeleiding;

Realiseren van adequate 
bekostiging van integrale 
regionale zorg

4.3.5

Binnen vier jaar (vanaf 2022) is tot zodanige oplossing gekomen dat 
bereidheid ontstaat in het ene domein te investeren terwijl de revenuen 
in een ander domein tevoorschijn komen met als resultaat integrale en 
betere zorg tegen in totaal lagere kosten.

Meer onderzoek daartoe 4.4

Monitoren&actualiseren 
onderzoeksagenda

4.4.1
Uiterlijk in 2025 zal het in de Agenda voor onderzoek en innovatie 
gewenste bedrag van jaarlijks 10 miljoen euro onderzoeksbudget in ons 
land beschikbaar zijn (incl. ZonMw en NWO);

Woman on the moon 4.4.2 Monitoring voortgang woman on the moon project;

Nationaal cohort en oog voor 
diversiteit 

4.4.3
Vanaf 2022 wordt jaarlijks tenminste één onderzoeksproject gestart vanuit 
het oogpunt van diversiteit; gestart wordt met het in kaart brengen van 
(mogelijkheden tot verbetering van het) zorggebruik door yoppers;

4.4.3 Continueren samenwerking met Pharos;
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Colofon
De Parkinsonalliantie is op 26 maart 2021 als samenwerkingsstichting opgericht en samen met andere 
gezondheidsorganisaties gehuisvest in het Huis voor de Gezondheid te Amersfoort.
Kamer van Koophandel inschrijving onder nummer 8235408. 
Het RSIN nummer van de stichting is 862 431 438.
Bankrekeningnummer NL67 ABNA 0100 445 764.

Parkinson Alliantie Nederland   
Stationsplein 123 
3818 LE Amersfoort 
T 033 303 29 40 
www.parkinsonalliantie.nl  
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Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort
T 033 303 29 40
www.parkinsonalliantie.nl
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