
 

Ik ben Laura Daeter, ik ben 57 jaar en ik werk als verpleegkundig specialist neurologie/Parkinson in 
het Erasmus MC. 
Daar behandel en begeleid ik samen met collega's Agnita Boon, Elise Dopper, Janneke Rood en Ingrid 
Ware de mensen met de ziekte van Parkinson.  
 
Ik houd me daar al langere tijd mee bezig, aanvankelijk in het Erasmus MC, later in het AMC en via 
een omweg nu al weer een tijdje in het Erasmus MC. 
Ik werk in Rotterdam, ben er ook geboren, maar ik woon in Hilversum met mijn partner Robin. Hij 
werkt als journalist. We hebben 3 kinderen die alle 3 de deur uit zijn.  
Als het gaat over mijn werk, houd ik mij vooral bezig met de late  fase van de ziekte van Parkinson. Ik 
behandel mensen in de gevorderde fase van de ziekte met de derdelijns behandelingen. Ook heb ik 
samen met Anoek Forkink, Marieke Groot en Herma Lennaerts het advance care planning project bij 
mensen met de ziekte van Parkinson gedaan.  
 
Ik vind het vooral belangrijk dat we als behandelaars en begeleiders aansluiten bij de wensen en 
ervaringen van mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Dat is niet altijd makkelijk want 
in de zorg en begeleiding kennen we op dit moment veel uitdagingen: personeelstekorten, 
wachtlijsten, complexe zorgwetgeving en vergoeding, financiële problemen, eenzaamheid, culturele 
verschillen. Samen met mijn collega's proberen we mensen met de ziekte van Parkinson zo goed 
mogelijk door het zorglandschap met alle uitdagingen te loodsen.  
 
Naast mijn werk als verpleegkundig specialist ben ik voorzitter van de Nederlandse Werkgroep 
Parkinson Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten. Wij zijn onderdeel van 
beroepsvereniging VenVN en onze werkgroep telt zo'n 140 leden.  
In mijn vrije tijd wandel ik graag met de hond, ga ik graag naar de film, theater en concerten en houd 
ik van lezen. Helaas zitten er vaak te weinig uren in een dag.... 
 


