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Heeft u Parkinson(-isme) ? 
En wilt u meedenken over waar de Hersenstichting zich komende jaren voor 
moet inzetten? 
Neem dan deel aan een online groepsgesprek. Met uw bijdrage helpt u de Hersenstichting 

bij de invulling van toekomstige projecten.  

 

 

In november is de Hersenstichting gestart met een behoeftenonderzoek bij mensen met een 

hersenaandoening en hun naasten. Welke klachten en gevolgen hebben de grootste impact 

op het dagelijks leven als je een hersenaandoening hebt? En hoe verhouden deze klachten 

en gevolgen zich tot kansrijke (wetenschappelijke) ontwikkelingen? De opbrengsten uit het 

onderzoek bieden de Hersenstichting concrete inzichten voor toekomstige projecten. Het 

behoeftenonderzoek wordt, in opdracht van de Hersenstichting, uitgevoerd door de Vrije 

Universiteit Amsterdam.  

 

 

Laat uw stem horen! 

Heeft u de Ziekte van Parkinson, Parkinsonisme, Multipele systeem atrofie, Pantothenate 

Kinase Associated Neurodegeneration, Progressieve supranucleaire verlamming of 

Corticobasale degeneratie? Dan nodigen we u graag uit om uw ervaringen te delen tijdens 

een online groepsgesprek op donderdagmiddag 9 februari van 15.00 tot 17.00 uur. 

 

In het gesprek gaan we in op uw ervaringen met Parkinson(-isme). Centraal staat de vraag: 

wat zijn de belangrijkste klachten en gevolgen in het dagelijks leven? Het gesprek duurt 

tussen de 1,5 en 2 uur en vindt online plaats. Tijdens het gesprek houden we rekening met 

de beperkingen die sommige deelnemers ervaren. Hiermee hopen we deelname voor 

iedereen zo laagdrempelig mogelijk te maken. 

 

Via dit formulier kunt u zich opgeven voor het groepsgesprek. Als u wel wilt deelnemen, 

maar u niet beschikbaar bent, dan kunt u dit ook aangeven. Indien opgeven via het formulier 

niet lukt of als u vragen heeft over het onderzoek en/of uw mogelijke deelname, dan kunt u 

ons bereiken per e-mail, via athena.participatief.onderzoek.beta@vu.nl. We nemen dan zo 

snel mogelijk contact met u op.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_hF4dKde8DD5qzT8qKzWCSOln4s_mjxM_gsKlHSyNS99T0A/viewform?usp=sf_link
mailto:athena.participatief.onderzoek.beta@vu.nl

