
Doe de Parkinsontest 11

Wmo en Parkinson(ismen)
Informatie voor gemeenten

Patiënten Gemeenten

Wat weet u van 
Parkinson(ismen)?
 1. Hoeveel mensen met een vorm van 
Parkinson(isme) zijn er landelijk?
a.  Ruim 32.000 gediagnosticeerd
b. Ongeveer 25.000 
c. Bijna 50.000

 2. Hoeveel patiënten zijn jonger dan 65 jr?
a. 10%
b. 25%
c. 45% 

 3. Het grootste deel van de patiënten met 
Parkinson(isme):
a.  Woont langdurig zelfstandig met  

mantelzorg en/of professionele hulp
b.  Woont relatief kort thuis en dan met inten-

sieve ondersteuning
c.  Verblijft in zorginstellingen omdat ze niet 

thuis kunnen wonen

 4. Deze patiënten ondervinden 
participatieproblemen door:
a. Bewegingsstoornissen
b.  a + psycho-sociale  

beperkingen
c.  b + omgevingsfactoren

 5. De ziektebeelden van Parkinson(ismen) zijn:
a.  Eenvormig en relatief stabiel
b. Gevarieerd en soms grillig
c.  Met medicatie blijvend onder controle

Hoe gaat u om met 
Parkinson(ismen)?
 6. Hoe krijgt u uw kennis over Parkinson(isme)?
a.  Professionals intern, extern zo nodig
b.  a + deskundigheidsbevordering
c.  b + expertise-uitwisseling  

Parkinson-deskundigen

 7. Parkinson(isme) vraagt binnen 
de gemeente:
a.  Terughoudendheid vanwege het  

progressieve ziektebeeld
b.  Extra aandacht voor de individuele situatie, 

communicatie en toekomstverwachting
c.  Geen specifieke aandacht.  

De beperkingen zijn bepalend en  
verschillen niet van andere doelgroepen 

 8. Het gemeentelijk beleid voor 
patiënten met Parkinson(isme) is:
a.  Gemeente-breed (wonen, sociale zaken)
b.  Vooral individuele voorzieningen
c. Wmo-breed

                        Meer vragen op achterzijde >

Gaat u de uitdaging aan?
Over welke kennis van Parkinson(ismen), de patiëntengroepen en consequenties van de 
aandoeningen voor de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie beschikt u?

Hoe zijn uw beleid en organisatie ingericht? Beantwoord de vragen en kijk waar u staat.



Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan 
kunt u de uitgebreide achtergrondinformatie 
downloaden op www.parkinson-vereniging.nl/wmo11

www.parkinson-vereniging.nl

9. Patiënten met Parkinson(isme):
a.  Weten dat ze zo nodig tussentijds een 

nieuwe aanvraag kunnen doen
b.  Worden door de gemeente regelmatig 

benaderd (vinger aan de pols + informatie)
c.  Melden zich niet voor afloop indicatie

10. Mantelzorgondersteuning is:
a.  Speerpunt voor deze doelgroep
b. Regulier aandachtspunt
c. In ontwikkeling

Resultaten
Score kennisvragen
De antwoorden op de eerste reeks van vijf vragen zijn: 1a, 2b, 3a, 4c en 5b.

Aantal goed
1 of 2 
antwoorden

3 of 4 
antwoorden 5 antwoorden

Suggestie Wilt u (nog) meer weten over Parkinson(isme)? 
De antwoorden op deze en andere vragen kunt u vinden 
in de Wmo-kaartenreeks.

Score beleid en organisatie
Geef in de tabel uw antwoorden op de tweede reeks van vijf vragen aan.

Antwoord 6a 7a 8b 9c 10b 6b 7c 8c 9a 10c 6c 7b 8a 9b 10a

Suggestie Werken aan (nog) betere randvoorwaarden voor een samenhan-
gende en op Parkinson(isme) toegesneden Wmo-praktijk? Kijk 
voor ideeën naar de Wmo-kaartenreeks.

AEK

AEK

Tip: 
Vanuit de Parkinson Vereniging zijn patiënten actief als spreekbeurthouders. U kunt hen als 
ervaringsdeskundige inzetten bij uw trainingen en deskundigheids-bevordering!  Neem voor 
meer informatie contact op met de Parkinson Vereniging.

Vervolg vragen ‘Hoe gaat u om met Parkinson(ismen)?


