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Wmo en Parkinson(ismen)
Informatie voor patiënten en gemeenten

Meer dan Wmo alleen

Naast de Wmo heeft de gemeente nog andere mogelijkheden om u te ondersteunen. Wel 
kan het per gemeente verschillen hoe hier invulling aan wordt gegeven en waar u moet zijn 
om de ondersteuning te verkrijgen.

Gehandicaptenparkeerkaart

U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u par-
keren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Verder mag u onbeperkt parkeren op 
plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met een gehandicaptenpar-
keerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het 
verkeer niet hindert. 
Er zijn twee gehandicaptenparkeerkaarten. Een Bestuurderskaart als u zelf rijdt. Een Passa-
gierskaart als u met een ander mee rijdt en u continu de hulp van de bestuurder nodig hebt 
om vervoerd te worden. 

Financiële ondersteuning

Als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum, krijgt u van uw gemeente mogelijk financiële 
steun uit de Wet werk en bijstand. U kunt bijvoorbeeld bijstand krijgen voor extra stookkosten of 
kledingslijtage door rolstoelgebruik. Of als u uw eigen bijdrage Wmo voor bijvoorbeeld hulp bij 
het huishouden niet of moeilijk kan betalen, kunt u ook terecht bij uw gemeente. U kunt dan een 
beroep doen op bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt dan uw persoonlijke omstandig-
heden en uw financiële situatie.

Maatschappelijk werk, trainingen en cursussen

Hoe om te gaan met langdurige ziekte of handicap en eventueel spanningen en depres-
siviteit? Uw gemeente kan u verwijzen naar welzijnsorganisaties, organisaties voor vrijwil-
ligers en mantelzorgers en het Algemeen Maatschappelijk Werk. Deze bieden u informatie, 
cursussen of begeleiding.

Patiënten Gemeenten



Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Meer in het algemeen kan de gemeente bevorderen dat openbare gebouwen, zoals 
gemeentehuis, bibliotheek en wijkcentrum voor u toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor 
stoepen, bushaltes en het lokaal vervoer. Mocht u hierbij problemen ondervinden, dan kunt 
u de gemeente daarop wijzen. 

Tip voor (mantelzorgers van) de patiënt met 
Parkinson(isme):

Houd er rekening mee dat uw gesprekspartner bij de gemeente mogelijk niet het aanspreek-
punt  is voor alle ondersteuning die u van de gemeente kan krijgen. En dat u daar ook niet op 
gewezen wordt. 

Voorbeeld: het verkrijgen van een rolstoel en het aanvragen van een gehandicaptenparkeer-
kaart zijn niet altijd automatisch gekoppeld. 

Voorbeeld: er zijn gemeenten die bij aanvragen voor Wmo-voorzieningen zelf al nagaan of u 
ook in aanmerking komt voor financiële tegemoetkomingen. 

Tip voor gemeenten:

Probeer alle ondersteuningsvragen van mensen met Parkinson(isme) en hun partners/-
mantelzorgers gecoördineerd en over zo min mogelijk loketten en schijven te beantwoorden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan 
kunt u de uitgebreide achtergrondinformatie 
downloaden op www.parkinson-vereniging.nl/wmo10

www.parkinson-vereniging.nl


