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Wmo en Parkinson(ismen)
Informatie voor gemeenten

Patiënten Gemeenten

Aantallen: nu en toekomst

In Nederland waren in 2008 ruim 32.000 mensen met een diagnose Parkinson(isme). Ruim 
90% daarvan heeft de ziekte van Parkinson. De andere personen hebben een vorm van 
Parkinsonisme. De totale groep mensen met een vorm van Parkinson(isme) is mogelijk bijna 
nog eens zo groot. De reden hiervoor is dat niet bij iedere patiënt (vroegtijdig) de aandoe-
ning wordt gediagnosticeerd. 
Op basis van demografische ontwikkelingen stijgt naar schatting het totaal aantal mensen 
met Parkinson(isme) in 2025 tot 90.000, waarvan zo’n 50.000 gediagnosticeerd.

Kenmerken

Driekwart van de mensen met  
Parkinson(isme) is ouder dan 65 
jaar. Het aantal jongere mensen met 
Parkinson(isme) neemt toe. Bijna 
60% is man, ruim 40% is vrouw.

Leefsituatie

De aandoening verloopt in fasen 
van toenemende ernst. Het meren-
deel (≈90%) van de mensen met 
Parkinson(isme) woont zelfstandig. 
Een deel daarvan is alleenstaand 
(≈17%). Ruim een derde van de 
mensen (≈37%) ontvangt mantelzorg 
van meestal de partner (≈83%) en/of 
kinderen (≈18%) en/of krijgt hulp uit 
de directe omgeving. Een kwart heeft 
(daarnaast) professionele hulp, zoals 
thuiszorg en hulp bij het huishouden.
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Gemeenten en Parkinson(ismen)

Momenteel heeft mogelijk 1 op de 276 inwoners een (niet-)gediagnosticeerde vorm van 
Parkinson(isme) en heeft gemiddeld 1 op de 518 inwoners daadwerkelijk een diagnose voor 
Parkinson(isme). Deze aantallen nemen in de toekomst naar verwachting toe. Nu heeft 85% 
van de gemeenten maximaal 100 burgers met een diagnose voor Parkinson(isme) binnen de 
gemeentegrenzen. Bij de resterende 15% is dat meer dan 100 inwoners. In 2025 heeft moge-
lijk 4 van de 10 gemeenten meer dan 100 inwoners met een diagnose voor Parkinson(isme). 
Deze cijfers bevestigen het belang van goede kennis en aandacht voor Parkinson(ismen) bin-
nen het gemeentelijk domein.

Bereken de cijfers voor Parkinson(ismen) binnen 
uw gemeente

Aantal inwoners =  .................         

waarvan mogelijk Parkinson(isme) =  .................  (inwoners delen door 276)   

met diagnose Parkinson(isme) =  .................  (inwoners delen door 518)   

Zelfstandig wonend (≈90%) =  .................

Mantelzorg (≈37%) =  .................

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan 
kunt u de uitgebreide achtergrondinformatie 
downloaden op www.parkinson-vereniging.nl/wmo12

www.parkinson-vereniging.nl
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