Initiatiefnemer en opvolging pilootproject:
Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen
Miet De Letter (UGent)
& Marijke Miatton (UZ Gent)

Coördinator paramedische werking:

CONTACTPERSOON
De verantwoordelijke verpleegkundige
zal u met raad en daad bijstaan.
Wally VroegopVan Halderen E-mail: walpie@skynet.be
tel. 03/666 44 56
www.parkinsonzorgwijzervlaanderen.be
www.selamberes.be

Wally Vroegop-Van Halderen,
PD verpleegkundige
Sofie Van Mol,
PD logopediste (revalidatie AZ Klina)

SEL Amberes vzw
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Agnes Van Loon,
PD logopediste (thuisrevalidatie)

GEÏNTEGREERDE
THUISZORG BIJ
PERSONEN MET EEN
PARKINSONISMESYNDROOM

PILOOTPROJECT UGENT

Geïntegreerde thuiszorg bij personen met een Parkinsonismesyndroom

WIE ZIJN WIJ?

patiëntenbrochure
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Geïntegreerde thuiszorg bij personen met een Parkinsonismesyndroom

Wie komt in aanmerking?

Visie

Aanpak

Patiënten met een parkinsonismesyndroom

Onder de vorm van een pilootproject
van Parkinsonzorgwijzer Vlaanderen
willen we in samenwerking met
SEL Amberes vzw een ideaal zorgplan
voor personen met een parkinsonismesyndroom realiseren. Hierbij streven we
naar een geïntegreerd interdisciplinair
behandelen in plaats van multidisciplinair naast elkaar revalideren

• Evaluatie per discipline voor de eerste
behandeling om de problemen in kaart
te brengen:
- Verpleegkundig
- Logopedisch
- Ergotherapeutisch
- Kinesitherapeutisch

(pd, msa, psp)

• met objectiveerbare motorische
klachten en spraakproblemen
• met goede cognitie
• met nood aan een geïndividualiseerde
therapeutische aanpak
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Doelstellingen
• Communicatie tussen zorgverleners
op eerste- en tweedelijnsniveau en
interactie tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg bevorderen
• Alertheid voor verandering van 		
motorische en niet-motorische
symptomen monitoren
• Counseling bieden aan de omgeving
van de patiënt
• Interdisciplinaire integratie van adviezen
voorzien
• Levenskwaliteit van de patiënt
verbeteren

Eerste therapieënreeks
• - 3 weken
- 3x per week
- 30 minuten per discipline
• Evaluatie per discipline tussen twee
behandelperiodes in om zicht te krijgen
op de vorderingen
Tweede therapieënreeks
• - 3 weken
- 3x per week
- 30 minuten per discipline
• Evaluatie per discipline na de tweede
behandeling
De afspraken kan u noteren op bijgesloten
agenda.
Kostprijs
Het pilootproject past binnen het klassiek
terugbetalingssysteem.
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