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ord lid voor € 42,50 per kalenderjaar (incl. Parkinson M

agazine)
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 de periodieke nieuw
sfl its en overige nieuw
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van de vereniging
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U bent al lid voor
€ 42,50 per jaar. 
Samen staan 
we sterker!

Mede mogelijk gemaakt door ParkinsonNL.

Word lid van de Parkinson Vereniging
Vul het formulier in op de website, stuur het 
aanmeldformulier op of meld u telefonisch 
aan. Sommige zorgverzekeraars 
vergoeden de contributie voor het 
lidmaatschap van patiëntenverenigingen 
geheel of gedeeltelijk.

Dankzij uw inzet en betrokkenheid kan de 
Parkinson Vereniging zich sterk maken 
voor mensen met de ziekte van Parkinson 
of een parkinsonisme en hun naasten.

Wilt u meer weten?
Neem telefonisch contact op via 
(030) 656 13 69 of kijk op de website.

Ik w
il de contributie betalen per:

Autom
atische incasso

IB
AN

: 
  1 x per jaar € 42,50 
  4 x per jaar € 10,75
  12 x per jaar € 3,75

(u krijgt hiervoor een m
achtigingskaart toegestuurd)

Factuur

Bent u patiënt?
Ja, sinds ................
N

ee, ik ben naaste

H
oe bent u bij de Parkinson Vereniging

terecht gekom
en? 

  N
ee, ik ben zorgverlener 

N
ee, anders 



Daarom wordt u lid:
•  Toegang tot veel kennis en informatie, 

onafhankelijk en betrouwbaar
•  5x per jaar – Parkinson Magazine met 

onder andere diepte-interviews, 
wetenschapsnieuws, persoonlijke 
verhalen

•  Periodieke nieuwsfl itsen
•  Uitnodigingen voor het Parkinson 

Café in uw regio
•  Online community voor het 

uitwisselen van ervaringen
•  De Parkinson Vereniging app; 

de vereniging in uw broekzak
•  Korting op cursussen en workshops 

van de Parkinson Academie en 
bijeenkomsten voor u en uw naasten

•  Korting op boeken
•  Specifi eke themabijeenkomsten, 

zoals ‘Wat is parkinson’, ‘Wat zijn 
parkinsonismen’ en ‘Verwendagen 
voor partners en mantelzorgers’

•  Invloed op en informatie over 
onderzoek

•  Om sterker te staan, onder andere 
richting overheid

Samen staan we sterker!

Onderzoek
De Parkinson Vereniging zet zich in voor 
patiëntenparticipatie in wetenschappelijk 
onderzoek, zodat op verschillende 
manieren mensen met parkinson(ismen) 
worden betrokken bij projecten. 

Ontmoeting
In een van de vele Parkinson Cafés of bij 
de landelijke bijeenkomsten kunt u op 
laagdrempelige wijze in contact komen 
met andere mensen met parkinson(ismen) 
en hun naasten, informatie ontvangen, 
vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Belangenbehartiging
De Parkinson Vereniging behartigt de 
belangen van mensen met de ziekte van 
Parkinson of een parkinsonisme en hun 
naasten. De vereniging gaat actief het 
gesprek aan met onder andere de landelijke 
overheid. Ook werkt zij intensief samen 
met andere partijen die zich inzetten voor 
mensen met parkinson(ismen). 
De Parkinson Vereniging is een van de 
oprichters van Parkinsonalliantie 
Nederland, samen met ParkinsonNet,
Dutch Parkinson Scientists en ParkinsonNL. 

De Parkinson Vereniging is daarnaast lid 
van de Patiëntenfederatie Nederland, 
de VSOP (vereniging voor zeldzame en 
genetische aandoeningen) en de EPDA 
(European Parkinson’s Disease 
Association).

De Parkinson Vereniging
De Parkinson Vereniging is sinds de oprichting in 1977 dé organisatie voor 
iedereen die te maken krijgt met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. 
De vereniging is de spreekbuis voor de ruim 63.500 mensen met de ziekte van 
Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten.

Wij zetten ons in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met de 
ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. Samen met andere 
organisaties in Parkinsonalliantie Nederland streven we ernaar om parkinson de wereld 
uit te krijgen.

Wat is parkinson?
Parkinson is een chronische, progressieve hersenaandoening waarbij dopamine-
producerende zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. Dit kan motorische en 
niet-motorische symptomen tot gevolg hebben.

Wat zijn parkinsonismen?
Parkinsonismen is een verzamelterm voor neurologische aandoeningen die voor een 
deel leiden tot dezelfde verschijnselen als bij parkinson. Bestel of download de brochure 
‘De ziekte van Parkinson’ of de brochure ‘Parkinsonismen’ voor meer 
informatie: www.parkinson-vereniging.nl/brochures.

Parkinson Vereniging

Hulp bij verbetering van kwaliteit van leven
De Parkinson Vereniging biedt u ondersteuning, zodat u grip 
houdt op uw leven met parkinson(ismen) en uw zorgproces. 
Dit met als doel een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. 
Hiervoor biedt de vereniging onder andere in de Parkinson 
Academie diverse bijeenkomsten, workshops en 
cursussen aan.

Informatievoorziening
De Parkinson Vereniging biedt betrouwbare en onafhankelijke 
informatie aan op de website, in de digitale nieuwsfl its, via sociale 
media, in brochures en in Parkinson Magazine.
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