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Verpleegkundig 
spreekuur voor 
patiënten met de 
ziekte van Parkinson 



  



 1 

Inleiding 
 

U bent onder behandeling van de neuroloog omdat bij u de ziekte 

van Parkinson of Parkinsonisme is vastgesteld. De neuroloog heeft 

u informatie gegeven over de ziekte van Parkinson en uw behan-

deling. Aanvullend kunt u terecht op het verpleegkundig spreekuur 

voor patiënten met de ziekte van Parkinson. In deze folder leest u 

meer over dit spreekuur. 

 

 

Waarom een verpleegkundig 
spreekuur? 
 

Patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten hebben vaak 

behoefte aan meer informatie over de ziekte. Vaak zijn er ook 

vragen over het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven. 

Daarom nodigen wij u uit voor een gesprek op het verpleegkundig 

spreekuur voor patiënten met de ziekte van Parkinson.  

 

 

Wat kan de verpleegkundige voor u 
betekenen? 
 

De verpleegkundige is gespecialiseerd op het gebied van de ziekte 

van Parkinson. De verpleegkundige kan u begeleiden en onder-

steunen. Zij kan ook uw vragen beantwoorden. U kunt daarbij 

denken aan vragen over: 

 De ziekte van Parkinson. 

 Medicijnen en behandelingen. 

 De gevolgen voor uw dagelijkse leven. 

 De gevolgen voor uw relatie, gezin en sociale contacten. 
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Ook kunt u allerlei praktische zaken bespreken, zoals: 

 Lichamelijke verzorging. 

 Huishouden. 

 Vervoer. 

 Financiën. 

 Werk. 

 Studie. 

 

De verpleegkundige bespreekt met u uw vragen en eventuele pro-

blemen. Samen met u zoekt ze naar oplossingen die passen bij uw 

persoonlijke situatie. Als dat nodig is kan zij ook de informatie die u 

van de neuroloog heeft gekregen aanvullen en verduidelijken. Als u 

dat wilt, kan de verpleegkundige ervoor zorgen dat u bij andere 

hulpverleners of hulpverlenende instanties terecht kunt. Verder kan 

zij u informatie geven over patiëntenverenigingen in de regio.  

 

 

Wie kunnen terecht op het 
verpleegkundig spreekuur? 
 

De verpleegkundige is er voor patiënten met de ziekte van          

Parkinson die behandeld worden door de neuroloog in het Albert 

Schweitzer ziekenhuis. Vooral patiënten die nog maar kort weten 

dat zij de ziekte van Parkinson hebben kunnen veel vragen hebben. 

Maar het spreekuur is ook bedoeld voor patiënten die de ziekte al 

langer hebben.  

Als u voor de eerste keer naar het verpleegkundig spreekuur komt, 

duurt het gesprek ongeveer een uur. Eventuele vervolggesprekken 

duren een half uur. 

 

Wat neemt u mee bij het eerste gesprek? 

 Een lijst met medicijnen die u gebruikt. U kunt deze lijst zelf 

maken, maar u kunt dit ook aan uw apotheek vragen. 

 Een lijst met vragen die u wilt stellen aan of onderwerpen die u 

wilt bespreken met de verpleegkundige. 

 Een agenda om een eventuele vervolgafspraak te maken. 
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Hoe maakt u een afspraak? 
 

Uw neuroloog bespreekt met u of u gebruik wilt maken van het 

verpleegkundig spreekuur. Als u dat wilt, meldt u zich aan bij de 

receptie van de polikliniek Neurologie van het Albert Schweitzer 

Ziekenhuis. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis. De 

assistente maakt dan een afspraak voor u bij de verpleegkundige.  

 

De verpleegkundige is aanwezig van maandag t/m vrijdag op de 

locaties Dordwijk, Zwijndrecht en Sliedrecht. 

U kunt ook mailen naar: parkinsonpoli@asz.nl 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust 

naar: 

 

 De polikliniek Neurologie.  

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek 

Neurologie, belt u op maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur 

voor alle locaties naar tel. (078) 654 51 50. 

 

 De Parkinson-verpleegkundige. 

De verpleegkundige is op maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 11.45 -12.15 uur,   

tel. (078) 652 32 43.  

 Op donderdag op de locatie Sliedrecht tussen 11.45-12.15 uur, 
tel. (0184) 43 42 99. 

Of via de poli neurologie. 

 

Ook als u bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis kunt 

u contact opnemen met de Parkinson-verpleegkundige. Zij komt dan 

bij u langs. 
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Ruimte voor vragen 
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