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VOORWOORD 

Beste coördinator van het ParkinsonNet netwerk, 
 

Speciaal voor u, een pakket met informatie over de blended learning ‘Palliatieve zorg bij de 
ziekte van Parkinson’. De blended learning is een mix van verschillende manieren van leren 
en is ontwikkeld vanuit het project ParkinsonSupport. Dit project heeft als doel de palliatieve 
zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten te verbeteren. De blended 
learning bestaat uit twee onderdelen, namelijk een e-learning en een netwerkbijeenkomst 
over palliatieve zorg.  
 
In de afgelopen vier jaar verkregen we door middel van wetenschappelijk onderzoek kennis 
over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Deze kennis 
willen we met u delen. Veel van deze kennis is terechtgekomen in de e-learning. Naast deze 
e-learning is het de bedoeling dat uw regio een netwerkbijeenkomst organiseert over het 
thema palliatieve zorg. Deze netwerkbijeenkomst hoort u in nauwe afstemming met het 
regionale Netwerk Palliatieve Zorg vorm te geen. Door de combinatie van het volgen van de 
e-learning en het tot stand brengen van een actieve verbinding tussen een ParkinsonNet-
netwerk en een Netwerk Palliatieve Zorg, krijgt zowel de deskundigheid als de 
samenwerking een positieve impuls. Een bundeling van krachten en expertise helpt om de 
kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met parkinson te verbeteren! 
 
In dit informatiepakket leggen we uit hoe de blended learning in de praktijk werkt. Het is 
goed om vooraf te weten dat er geen directe kosten verbonden zijn aan het afnemen van de 
blended learning en dat accreditatie voor de blended learning voor verschillende groepen 
professionals is toegekend.  
 
We hopen dat de blended learning een positieve impuls geeft aan de zorg voor mensen met 
de ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het projectteam, 
 
Mw. Herma Lennaerts, MSc, projectcoördinator ParkinsonSupport, Radboudumc 
Mw. dr. Marieke Groot, projectleider ParkinsonSupport, Radboudumc 
Mw. Anne Ebenau, MA, projectmedewerker ParkinsonSupport, Radboudumc 
dr. Marten Munneke, hoofd Strategie en Innovatie Expertisecentrum voor Parkinson en 
Bewegingsstoornissen Radboudumc, Nijmegen 
Prof. dr. Bastiaan R. Bloem, MD, PhD, FRCPE directeur Expertise Centrum Parkinson en 
Bewegingsstoornissen aan het Radboudumc 
Prof. dr. Kris Vissers, anesthesioloog, prof in pijn en palliatieve zorg, Radboudumc 
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1. INLEIDING 

 
Onderdelen informatiepakket blended learning: 

Dit informatiepakket is voor ParkinsonNetzorgverleners die willen deelnemen aan de 
blended learning van ParkinsonSupport. Het dient als handreiking, die bestaat uit drie 
verschillende onderdelen. 
 
In het onderdeel ‘Deelname’ staan de criteria beschreven waaraan het netwerk moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor de blended learning. Ook schetsen we hierin 
globaal de inhoud van de blended learning en de voorwaarden voor accreditatie. 
 
Het onderdeel ‘Stappenplan’ geeft een overzicht van de verschillende activiteiten die een 
netwerk moet doorlopen. Tevens staat hierin beschreven wie, welke rol en specifieke taken 
heeft. 
 
 ‘Toegang tot de online leeromgeving’ beschrijft welke functionaliteiten er zijn binnen de 
leeromgeving. Ook leest u, hoe en op welke manier u deze gebruikt om inzage te krijgen in 
de voortgang binnen het netwerk.  
 
In de ‘FAQ’ staan de meest voorkomende vragen beschreven die vanuit het netwerk of 
vanuit zorgverleners kunnen komen.
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 2. ACHTERGROND	

 
De ziekte van Parkinson kent een progressief ziektebeeld; mensen gaan geleidelijk achteruit 
en verliezen steeds meer functies. Helaas is genezing nog niet mogelijk en is het 
onvermijdelijk dat mensen met de ziekte van Parkinson door, of in ieder geval mét, de ziekte 
sterven. 
 
Hierom kan aansluitende palliatieve zorg juist ook voor veel mensen met parkinson 
belangrijk zijn. De palliatieve zorgbenadering focust op het psychosociale welzijn en heeft tot 
doel het fysieke (zo min mogelijk pijn) en het psychosociale welzijn (rustig, comfortabel, 
veilig gevoel) bij mensen te bevorderen en biedt aandacht voor existentiële (zorg)vragen.  
  
Om de palliatieve zorg voor mensen met Parkinson te verbeteren, startte in 2016 het 
ParkinsonSupport-project door het Radboudumc, ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging. 
ParkinsonSupport is landelijk uitgevoerd en is gefinancierd is door ZonMw 
(https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-
meer-dan-zorg/parkinsonsupportpalliatieve-zorg-voor-patienten-met-de-ziekte-van-
parkinson-en-hun-naasten/verslagen/).  
 
In het project deden we onderzoek naar ervaringen met de palliatieve fase bij mensen met 
parkinson, naasten, nabestaanden en zorgverleners. We ontdekten dat veel zorgverleners 
behoefte hebben aan meer kennis over zowel het eigen vakinhoudelijk handelen als wat 
palliatieve zorg specifiek betekent in het kader van parkinson. Alhoewel de raakvlakken 
tussen palliatieve zorg en parkinsonzorg groot zijn, blijkt er ook dat er regionaal nauwelijks 
tot weinig samenwerking is met de netwerken Palliatieve Zorg. Echter, het delen van kennis 
en expertise draagt juist bij aan betere kwaliteit van zorg.  
 
De blended learning is gebaseerd op de resultaten uit onder andere het ParkinsonSupport-
project en heeft twee doelen: 

- kennis vergroten over palliatieve zorg bij professionals uit de parkinson zorg; 
- het verbinden van het netwerk ParkinsonNet en het netwerk Palliatieve Zorg op 

regionaal niveau. 
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3. DEELNAME 

 

Vereisten voor deelname 

Ieder ParkinsonNet netwerk kan zich inschrijven voor de blended learning op het moment 
dat zij: 

• … overeenstemming heeft dat ten minste 70% van alle zorgverleners binnen het 
netwerk de blended learning kan en wil volgen; 

• … één aanspreekpunt aanwijst binnen het netwerk voor de communicatie richting 
ParkinsonSupport (dit hoeft niet de regiocoördinator te zijn); 

• … bereid is om samen met het netwerk Palliatieve Zorg uit de regio een 
netwerkbijeenkomst te organiseren; 

• … bereid is om deel te nemen aan de evaluatie.  
 
De optie om in te schrijven voor de blended learning is geldig tot april 2021. Netwerken 
kunnen zich tot deze periode aanmelden.  
 

Accreditatie 
	
De blended learning is beschikbaar voor alle ParkinsonNet zorgverleners. De blended 
learning is multidisciplinair vormgegeven en accreditatie is toegekend voor de volgende 
beroepsgroepen: 

– Keurmerk fysiotherapie – 4 punten 
– Kwaliteitsregister V&V – 4 punten 
– Registerplein Maatschappelijk werk – 4 punten 
– ABAN – 4 punten 
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 4 punten 
– Stichting ADAP (diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten) – 4 
punten 
– NIP, Eerstelijnspsychologie – 4 punten 

 
In de e-learning is tevens informatie opgenomen over het verkrijgen van accreditatie. 
Zorgverleners die accreditatie willen, dienen aanvullende gegevens te sturen 
(registratienummer etc). Dit wordt aan het einde van de e-learning uitgelegd.  
 
 

 

 

De accreditatie wordt toegekend mits aan alle voorwaarden is voldaan: 

ü volgen van de e-learning;  

ü deelnemen aan de netwerkbijeenkomst over palliatieve zorg  

ü het invullen van de evaluatie 14 dagen na de 

netwerkbijeenkomst. 
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Tijdsinvestering 
De blended learning bestaat uit drie onderdelen: 

1) een e-learning (in totaal 240 minuten/4 uur); 
2) een zelf te organiseren netwerkbijeenkomst in samenwerking met het netwerk 

Palliatieve Zorg binnen uw regio (+/- 120 uur / 2 uur); 
3) vragenlijsten voor- en nameting (+/- 15 minuten per keer). 

 
De totale studiebelasting bedraagt 5 uur.  
 

Vragenlijst voor- en nameting 
De voor- en nameting zijn opgezet in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar het 
effect van de blended learning op het kennis- en competentieniveau van zorgverleners.  
De vragenlijsten gaan dan ook over de mate van competenties, het kennisniveau en de mate 
van samenwerking. 
 
De gegevens worden anoniem gebruikt en meedoen is vrijwillig (zie voor meer informatie 
bijlage 5). Iedere zorgverlener mag zelf bepalen of hij/zij meedoet aan de blended learning. 
Als zorgverleners meedoen, mag hij/zij ook op elk moment stoppen.  
 
Als de zorgverleners wel de voor- en nameting heeft ingevuld, maar niet wil dat zijn/haar 
data gebruikt wordt voor onderzoek kan de zorgverlener dit aangeven door te mailen naar 
herma.lennaerts@radboudumc.nl  
 
De zorgverlener krijgt wel de accreditatiepunten toegekend, mits u de e-learning en 
netwerkbijeenkomst heeft bijgewoond. Als u wilt stoppen, hoeft u hier geen reden voor op 
te geven.  

Globale inhoud e-learning 
De e-learning betreft een inleiding over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van 
Parkinson. Deelnemers moeten de e-learning volgen voorafgaand aan de 
netwerkbijeenkomst. De volgende leerdoelen staan centraal in de e-learning: 
 

Module I: Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson 

Leerdoelen: 

• Kennis van de globale ontstaansgeschiedenis en huidige stand van zaken van palliatieve zorg; 
• Weten hoe het beloop van de ziekte van Parkinson eruit ziet in de palliatieve fase; 
• Weten wat het belang is van palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP); 
• Een palliatieve fase bij mensen met de ZvP aan de hand van de RADPAC-PD herkennen en markeren; 
• Kennis vergaren over de producten en diensten binnen palliatieve zorg. 

 
Module II: Behandeling & begeleiding 
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Leerdoelen: 
• Kennis hebben van de meest voorkomende problemen op de verschillende dimensies van palliatieve zorg 

voor mensen met de ZvP; 
• Weten welke aspecten van belang zijn in de stervensfase en nazorg; 
• Weten welke interventies mogelijk inzetbaar zijn in de palliatieve fase voor mensen met de ZvP. 

 Module III: Gezamenlijke besluitvorming  

Leerdoelen: 
• Weten wat het belang is van Advance Care Planning (ACP) is voor mensen met de ZvP; 
• Kunnen bepalen welke patiënten in aanmerkingen komen voor ACP; 
• Weten welke rol je als zorgverlener hebt in ACP; 
• Weten op welke manier wilsbekwaamheid wordt getoetst; 
• Weten wat een wilsverklaring, behandelverbod en euthanasieverklaring zijn. 

  
 

Organiseren van een netwerkbijeenkomst 
Het eigen ParkinsonNet netwerk dient een netwerkbijeenkomst te organiseren over 
palliatieve zorg. Dit hoeft geen extra bijeenkomst te zijn, maar kan één van de 
netwerkbijeenkomsten zijn die al binnen het ParkinsonNet netwerk worden georganiseerd. 
Wel dient er een contactpersoon/meerdere contactpersonen van het regionale Netwerk 
Palliatieve Zorg uitgenodigd en aanwezig te zijn voor een inhoudelijke bijdrage.  
 
De inhoud van deze netwerkbijeenkomst kunt u vormgeven samen met het netwerk 
Palliatieve Zorg. Daarin schenkt u bijvoorbeeld aandacht aan specifieke onderdelen die 
binnen uw netwerk relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan: hoe consulteren we het palliatief 
team en met welke vragen kan ik daar terecht? In de eerdere fase van het project 
ParkinsonSupport organiseerden drie collega ParkinsonNet netwerken deze bijeenkomst. Op 
basis van deze ervaring ontwikkelden we een concept voorstelprogramma. Deze vindt u in 
bijlage 4.  
 
Daarnaast is het belangrijk om met de volgende zaken rekening te houden voorafgaand en 
tijdens de bijeenkomst: 

- Minimaal één contactpersoon van het netwerk Palliatieve Zorg is aanwezig die een 
inhoudelijke bijdrage levert;  

- Aanwezige zorgverleners tekenen een registratielijst; 
- De bijeenkomst duurt ongeveer 120 minuten. 

 
Ieder netwerk Palliatieve Zorg heeft een eigen website met de contactgegevens van de 
coördinator van het netwerk. U legt eenvoudig contact via mail, zie hiervoor de conceptmail 
in bijlage 3. Het netwerk bij u in de buurt vindt u via de volgende link: 
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Zorg-in-uw-regio 
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4. STAPPENPLAN 

 
 
 
De blended learning bestaat  
uit 5 stappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij stap 1 – AANMELDEN checkt u of het netwerk aan de criteria voldoet, wijst u een 
contactpersoon aan, melden de contactpersoon en de deelnemers zich aan, plant u een 
datum voor de netwerkbijeenkomst en legt u contact met het palliatieve netwerk. 
 
Bij stap 2 - VOORBEREIDEN heeft u telefonisch contact met het ParkinsonSupport team, 
activeert u de status van deelnemers op de website van ParkinsonSupport en organiseert u 
de netwerkbijeenkomst samen met het netwerk palliatieve zorg. 
 
Bij stap 3 - E-LEARNING volgen alle deelnemers de drie e-learning modules. Voorafgaand 
vullen zorgverleners de voormeting in. 
 
Bij stap 4 - NETWERKBIJEENKOMST nemen alle deelnemers deel aan de regionale 
netwerkbijeenkomst over palliatieve zorg 
 
Bij stap 5 - AFSLUITING vindt de nameting en evaluatie plaats en sluit de contactpersoon 
met het ParkinsonSupport team de blended learning af. 
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Vervolgstappen voor de contactpersoon  

 

Stap 1 Aanmelden 
• Check of het netwerk voldoet aan de criteria  
• Plan een datum voor de netwerkbijeenkomst  
• Wijs een contactpersoon aan voor de blended learning namens de regio (dit hoeft niet 

de regiocoördinator te zijn) 
• Meld de contactpersoon van het netwerk aan bij www.parkinsonsupport.nl/registreren 

(vink aan ‘ik ben coördinator’) 
• Laat alle deelnemers uit het netwerk zich aanmelden bij 

www.parkinsonsupport.nl/registreren  
• Leg contact met de coördinator van regionale netwerk Palliatieve Zorg via 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/zorg-in-uw-regio en nodig ze uit voor de 
netwerkbijeenkomst (conceptmail bijlage 3)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 Voorbereiden 
• Overleg tijdens het geplande telefonische afspraak 3 maanden voor de 

netwerkbijeenkomst met het ParkinsonSupport team over de voortgang: 
o Welke deelnemers hebben zich aangemeld? 
o Zijn er problemen met de aanmeldingen? 
o Hebben zich deelnemers aangemeld die niet in het netwerk horen? 
o Wie is de contactpersoon vanuit het netwerk Palliatieve Zorg? 
o Hoe loopt de organisatie van de netwerkbijeenkomst? 
o Hoe maak je als contactpersoon gebruik van het dashboard op de website? 
o Wat kun je als contactpersoon verwachten? 
o Met welke vragen kun je terecht bij het ParkinsonSupport team? 
o Hoe en wanneer is het ParkinsonSupport team bereikbaar? 

• Activeer de status van de deelnemers die meedoen aan de blended learning in het 
dashboard  

• Informeer deelnemers over de datum van de netwerkbijeenkomst via ParkinsonConnect. 
• Bereid een netwerkbijeenkomst voor samen met het netwerk Palliatieve Zorg voor (zie 

bijlage 4: conceptprogramma) 
o Duur van de bijeenkomst 120 minuten 
o Minimaal één contactpersoon van regionale Palliatieve Zorg aanwezig op 

bijeenkomst 

	
Ø ParkinsonSupport bevestigt de aanmelding van het netwerk en plant een 

telefonisch overleg met de contactpersoon 3 maanden voorafgaand aan de 

netwerkbijeenkomst 

Ø De contactpersoon krijgt per e-mail een bevestiging van de aanmeldingen van de 

deelnemers 
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Stap 3 E-learning 
• Laat alle deelnemers de e-learning volgen voor de netwerkbijeenkomst (e-learning sluit 

14 dagen na netwerkbijeenkomst); 
• Controleer regelmatig hoeveel deelnemers de e-learning hebben voltooid in het 

dashboard; 
• Zorgverleners die accreditatie willen ontvangen, dienen aan het einde van de e-learning 

aanvullende gegevens te verstrekken (BIG nummer, registratienummer). Dit wordt 
uitgelegd aan het einde van de e-learning. Aanvullende gegevens zijn nodig voor de 
aanvraag van accreditatie bij de beroepsvereniging en voor de verwerking bij 
ParkinsonNet. Accreditatie wordt via ParkinsonNet georganiseerd.  

• Bij vragen en of problemen staat het ParkinsonSupport team per email 
info@parkinsonsupport.nl klaar. Houd rekening met een antwoordtermijn van 3 
werkdagen.  

• Voorafgaand aan de e-learning vullen zorgverleners de voormeting in.  
 

Stap 4 Netwerkbijeenkomst 
• Laat alle deelnemers de gebruikelijke presentielijst van ParkinsonNet tekenen;  
• Registreer in het dashboard welke deelnemers aanwezig waren; 
• Laat deelnemers die niet aanwezig konden zijn contact opnemen met het 

ParkinsonSupport team om een netwerkbijeenkomst in een andere regio bij te wonen. 
 

 

Stap 5 Afsluiting 
• Laat alle deelnemers de afsluitende vragenlijst invullen uiterlijk 14 dagen na de 

netwerkbijeenkomst. Stuur indien nodig een herinnering via ParkinsonConnect; 
• Controleer na 14 dagen of alle deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld in het 

dashboard; 
• Neem vervolgens contact op per e-mail met het ParkinsonSupport team om door te 

geven dat de blended learning voor het netwerk is afgerond. 
• Als de zorgverleners wel de voor- en nameting heeft ingevuld, maar niet wil dat zijn/haar 

data gebruikt wordt voor onderzoek kan de zorgverlener dit aangeven door te mailen 
naar herma.lennaerts@radboudumc.nl

Ø Het	ParkinsonSupport team regelt de accreditatie voor deelnemers die de 

blended learning volledig hebben afgerond (voor- en nameting, e-learning, 

netwerkbijeenkomst)	
Ø ParkinsonNet geeft landelijke terugkoppeling over de resultaten van de voor- en 

nameting	

	
Ø Alle deelnemers krijgen een e-mail dat hun status is geactiveerd met 

inloggegevens en wachtwoord  
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5. TOEGANG TOT ONLINE LEEROMGEVING  

	
	
Als coördinator van de blended learning ParkinsonSupport krijgt u via het dashboard van de 
online leeromgeving inzicht in de aanmeldingen en of deelnemers de e-learning hebben 
afgerond in uw netwerk.  
 
U kunt als coördinator: 

Ø zien wie zich heeft aangemeld; 
Ø zien welke activiteiten iedere zorgverlener heeft doorlopen; 
Ø aanvinken wie tijdens de netwerkbijeenkomst aanwezig was; 
Ø vastleggen wanneer de netwerkbijeenkomst plaatsvindt. 

 
 

Inloggen: 
Ga naar https://parkinsonsupport.nl/beheermodule/ 
Gebruik uw e-mailadres en verkregen wachtwoord 
 
 
Functionaliteiten  
Op de volgende twee pagina’s worden de functionaliteiten weergegeven en hoe u die kunt 
gebruiken: 
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6. FAQ 

 

Binnen mijn netwerk nemen een aantal zorgverleners niet actief deel aan bijeenkomsten. 

Tellen deze mee voor de 70% regel? 

Nee. We weten dat een aantal netwerken een groep niet-actieve deelnemers heeft. 
Bespreek dit eventueel met de regioadviseurs van ParkinsonNet.   
 

Hoe wordt het totale aantal deelnemers van mijn netwerk bepaald? 

Samen met de regioadviseurs bepalen we het totale aantal deelnemers per netwerk. Een 
aantal beroepsgroepen zijn namelijk uitgesloten omdat de blended learning onvoldoende 
relevant voor hen is (zoals bijvoorbeeld apothekers en revalidatieartsen). De 
netwerkcoördinator kan met de regioadviseur contact opnemen bij vragen over het totale 
aantal deelnemers van zijn/haar netwerk.  
 
Binnen ons netwerk redden we de 70% deelname niet. Wat kunnen we doen? 

Indien het % ligt tussen de 50 – 70, neem dan contact op met het ParkinsonSupport team via 
info@parkinsonsupport.nl. Bij minder dan 50% animo geldt, dat er binnen het netwerk meer 
PR kan worden genereert over de blended learning door de coördinator. De coördinator kan 
gebruikmaken van de Factsheet Blended learning. Maak ook gebruik van ParkinsonConnect 
en plaats een blog (gebruik hiervoor de informatie uit de factsheet). 
 
Mogen aspirant-deelnemers binnen ons netwerk de e-learning volgen? 

Ja, aspirant-deelnemers die van ParkinsonNet mogen deelnemen aan de basisscholing 
kunnen ook de e-learning volgen.  
 

Wat als mijn netwerk niet wil deelnemen, maar ik wel graag de blended learning wil 

volgen? 

De blended learning is ontwikkeld met als doel, de verbinding te leggen tussen regionale 
netwerken ParkinsonNet en netwerken Palliatieve Zorg. Een essentieel onderdeel is dus het 
bijwonen van een netwerkbijeenkomst over dit gezamenlijke onderwerp. De blened learning 
kan niet individueel worden gevolgd gedurende de projectperiode (tot april 2021). 
ParkinsonNet neemt na de projectperiode de e-learning op in het scholingsaanbod. Vanaf 
dat moment is het mogelijk de e-learning individueel te volgen.  
 

Wat als ik niet aanwezig kan zijn tijdens de netwerkbijeenkomst in mijn regio? 

Het bijwonen van de netwerkbijeenkomst is een vereiste voor het verkrijgen van de 
accreditatie. Daarnaast is de blended learning bedoeld om naast kennis ook de netwerken 
van ParkinsonNet en het netwerk Palliatieve Zorg te verbinden. De aanwezigheid van 
zorgverleners bij een netwerkbijeenkomst is dan ook cruciaal. Uiteraard kunnen zich 
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calamiteiten voordoen, waardoor u verhinderd bent. Neem dan contact op met het 
ParkinsonSupport-projectteam om een netwerkbijeenkomst in een andere regio bij te 
wonen. 
 

Wat als ik te laat ben gestart met de e-learning en deze niet heb afgerond voor de 

netwerkbijeenkomst? 

De e-learning kan drie maanden voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst worden gevolgd 
tot uiterlijk 14 dagen na de netwerkbijeenkomst. Mocht u in deze periode niet de e-learning 
volgen, dan sluit deze zich automatisch. U volgt de e-learning dan eventueel na de 
projectperiode (t/m april 2021) via het scholingsaanbod van ParkinsonNet. Hieraan zijn 
mogelijk kosten verbonden.  
 
Wat als we eerder al een bijeenkomst hebben georganiseerd over het thema palliatieve 

zorg waarbij het regionale Palliatieve Netwerk aanwezig was? 

Sommige regio’s hebben in voorgaande jaren al verbinding gemaakt met het netwerk 
palliatieve zorg. Indien deze netwerken ook de blended learning willen volgen, dient alsnog 
een netwerkbijeenkomst te worden georganiseerd omtrent palliatieve zorg. Bij deze blended 
learning is een netwerkbijeenkomst bijwonen een vereiste voor het toekennen van de 
accreditatie. Indien zorgverleners enkel de e-learning willen volgen, kan dit vanaf april 2021 
via het scholingsaanbod van ParkinsonNet. 
 
Het netwerk Palliatieve Zorg wil ook graag de e-learning volgen, mag dat? 

Nee, helaas niet. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: 
1. De e-learning is ontwikkeld voor ParkinsonNet zorgverleners, uitgaande van hun 

kennisniveau en expertise. In de testfase vroegen we een aantal mensen uit het 
netwerk Palliatieve zorg om ook de e-learning te testen. Zij gaven aan dat de e-
learning voor hen heel erg geschikt is, maar dat er meer basisinformatie nodig is over 
de ziekte van Parkinson 

2. Er zijn enkel licenties ingekocht voor deelnemers van het ParkinsonNet netwerk. 
Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we die ook grotendeels gebruiken.  

Als ParkinsonSupport team willen we ook zeker een e-learning ontwikkelen voor niet-
parkinson geschoolde zorgverleners. We informeren de netwerken Palliatieve Zorg hier 
blijvend over via Stichting Fibula. 
 
 

Het netwerk Palliatieve Zorg wil ook graag inzage in wat er binnen de e-learning aan bod 

komt, mag dat? 

Als coördinator kunt u samen met de e-learning doornemen. Echter, er zijn geen 
testaccounts of licenties beschikbaar voor netwerken Palliatieve Zorg. U kunt ook verwijzen 
naar de leerdoelen die zijn genoemd in hoofdstuk 3 Globale inhoud e-learning. U kunt 
aangeven dat het om een introductie over palliatieve zorg gaat, waarbij het kwaliteitskader 
palliatieve zorg gehanteerd is.  
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Wat als ik wel accreditatiepunten wil ontvangen maar niet wil dat mijn anonieme data 

wordt gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek? 

U heeft het recht om aan te geven dat u niet wilt dat uw data gebruikt wordt voor het 
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de blended learning op het kennisniveau 
van zorgverleners. U kunt dit aangeven door te mailen naar 
herma.lennaerts@radboudumc.nl  
 
U krijgt wel de accreditatiepunten toegekend, mits u de e-learning en netwerkbijeenkomst 
heeft bijgewoond. Als u wilt stoppen, hoeft u hier geen reden voor op te geven.  
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7. COLOFON 

De blended learning is onderdeel van het ParkinsonSupport-project. Dit project is een 
samenwerking van: 
 

 

 
 
 
 
 
En wordt financieel ondersteund door: 
 
 
 
 
 

 

PROJECTTEAM 
Mw. Herma Lennaerts, MSc, projectcoordinator ParkinsonSupport, Radboudumc 
Mw. dr. Marieke Groot, projectleider ParkinsonSupport, Radboudumc 
Mw. Anne Ebenau, MA, projectmedewerker ParkinsonSupport, Radboudumc 
dr. Marten Munneke, hoofd Strategie en Innovatie Expertisecentrum voor Parkinson en 
Bewegingsstoornissen Radboudumc, Nijmegen 
Prof. dr. Bastiaan R. Bloem, MD, PhD, FRCPE directeur Expertise Centrum Parkinson en 
Bewegingsstoornissen aan het Radboudumc 
Prof. dr. Kris Vissers, anesthesioloog, professor in pijn en palliatieve zorg, Radboudumc, Nijmegen. 
 

INHOUDELIJKE WERKGROEP 

Mw. drs. Jelly Nooi, specialist oudergeneeskunde, kaderarts Palliatieve zorg, Lyvore, 
Amersfoort 
Mw. Karin Overbeek, expert diëtetiek, ParkinsonNet, Nijmegen 
Mw. Anna Marca van Bruggen- de Boer, Fysiotherapeut Praktijkhoudster bij Fysiotherapie de 
Marren 
Mw. Trudy Bloem, fysiotherapeut, Fysiototaal, Rijswijk 
Mw. dr. Mirthe Ponsen, neuroloog, Meander MC, Amersfoort 
Mw. drs. Edith Craenmehr, kaderhuisarts palliatieve zorg, Arcen 
Mw. drs. Christl Wassenaar-Dam, logopedist, klinisch linguïst, Afasie- en Parkinsontherapeut 
bij het Advies- en Behandelcentrum, Zorggroep Noordwest Veluwe in Harderwijk 
Mw. drs. Laura Visser, GZ-psycholoog, Antes/Bavo Europoort, Ouderen ambulant locatie 
Poortmolen  
Koen Gilissen, parkinsonverpleegkundige Noordwestziekenhuisgroep, Alkmaar 
Mw. Jopke Kruyt MSc, netwerkcoördinator palliatieve zorg Delft-Westland Oostland 
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Mw. drs. Marieke van den Brand, internist ouderengeneeskunde, arts palliatieve zorg, 
Radboudumc, Nijmegen 
Mw. Suzanne Lijklema, geestelijk verzorger, De Zorggroep, Noord-Limburg. 
Mw. Miriam Leenders, activiteitencoördinator, Parkinson Vereniging, Bunnik 
Mw. Bregje van Toor-Sips, ergotherapeut, Schakelring, Waalwijk 
Mw. Karin Mulder, ergotherapeut, Schakelring, Waalwijk 



21 
	

 

BIJLAGE 1: Voorbeeld ‘Uitnodiging ParkinsonNet zorgverleners’  

 
 
 
Beste collega’s, 
 
Via ParkinsonNet bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een geaccrediteerde 
blended learning over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ieder 
ParkinsonNet netwerk mag kosteloos deelnemen aan deze learning die is ontwikkeld vanuit 
het ParkinsonSupport-project. 
 
De blended learning bestaat uit een e-learning die iedere zorgverlener individueel volgt, 
gecombineerd met één van onze eigen netwerkbijeenkomsten aan de hand van het thema 
‘palliatieve zorg’. In de Factsheet “Blended learning Palliatieve zorg voor parkinson” staat 
gedetailleerder beschreven waaruit beide onderdelen bestaan. 
 
Eén van de vereisten voor deelname is dat 70% van onze zorgverleners uit het netwerk wil 
en kan deelnemen aan de blended learning. Daarom inventariseer ik graag of ook jij 
interesse hebt.  
 
Graag hoor ik, of jij geïnteresseerd bent om mee te doen.  
 
 
Hartelijke groet, 
………………………………………. 
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BIJLAGE 2 FACTSHEET  

   BLENDED LEARNING PARKINSONSUPPORT 

 

Wanneer spreken we over palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson? 
Wat kan ik bieden als zorgverlener in de palliatieve fase? 
Hoe voer ik een gesprek over de toekomstige wensen van de patiënt?  
Wat biedt een consultatieteam palliatieve zorg en hoe consulteer ik hen? 
  
Over ParkinsonSupport 

De ziekte van Parkinson kent een progressief ziektebeeld; mensen gaan geleidelijk achteruit en 
verliezen steeds meer functies. Helaas is genezing nog niet mogelijk en is het onvermijdelijk dat 
mensen met de ziekte van Parkinson door, of in ieder geval mét, de ziekte sterven. 
 
Hierom kan aansluitende palliatieve zorg juist ook voor veel mensen met parkinson belangrijk zijn. De 
palliatieve zorgbenadering focust op het psychosociale welzijn en heeft tot doel het fysieke (zo min 
mogelijk pijn) en het psychosociale welzijn (rustig, comfortabel, veilig gevoel) bij mensen te 
bevorderen en biedt aandacht voor existentiële (zorg)vragen.  
  
Om de palliatieve zorg voor mensen met Parkinson te verbeteren, startte in 2016 het 
ParkinsonSupport-project door het Radboudumc, ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging. 
ParkinsonSupport is landelijk uitgevoerd en is gefinancierd is door ZonMw 
(https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-
zorg/parkinsonsupportpalliatieve-zorg-voor-patienten-met-de-ziekte-van-parkinson-en-hun-
naasten/verslagen/).  
 
In het project deden we onderzoek naar ervaringen met de palliatieve fase bij mensen met 
parkinson, naasten, nabestaanden en zorgverleners. We ontdekten dat veel zorgverleners behoefte 
hebben aan meer kennis over zowel het eigen vakinhoudelijk handelen als wat palliatieve zorg 
specifiek betekent in het kader van parkinson. Alhoewel de raakvlakken tussen palliatieve zorg en 
parkinsonzorg groot zijn, blijkt er ook dat er regionaal nauwelijks tot weinig samenwerking is met de 
netwerken Palliatieve Zorg. Echter, het delen van kennis en expertise draagt juist bij aan betere 
kwaliteit van zorg.  
 
De blended learning is gebaseerd op de resultaten uit onder andere het ParkinsonSupport-project en 
heeft twee doelen: 

- kennis vergroten over palliatieve zorg bij professionals uit de parkinson zorg; 
- het verbinden van het netwerk ParkinsonNet en het netwerk Palliatieve Zorg op regionaal 

niveau. 
 

Voor wie? 
Deze multidisciplinaire blended learning is bedoeld voor alle ParkinsonNet-netwerken en hun 
zorgverleners.  
 

Inhoud 

De online e-learning is een inleiding over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. 
De volgende leerdoelen treft u aan binnen drie modules: 
 

MODULE I PALLIATIEVE ZORG VOOR MENSEN MET DE ZVP 
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In deze module wordt ingegaan op het ontstaan van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast 
wordt stilgestaan bij wat palliatieve zorg kan betekenen voor mensen met de ziekte van 
Parkinson.  
 
MODULE II BEHANDELING EN BEGELEIDING 
In de tweede module wordt aandacht besteed aan de vier pijlers van palliatieve zorg (fysiek, 
sociaal, psychisch en spiritueel) in relatie tot de zorg voor mensen met de ziekte van 
Parkinson, en hun naasten. Ook komt hierin de stervensfase en de zorg aan nabestaanden 
aan bod.  
 
MODULE III GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING 
De afsluitende module staat in het teken van gezamenlijke besluitvorming, met aandacht 
voor Advance Care Planning en wilsverklaring.  

 
Een zelf te organiseren netwerkbijeenkomst binnen uw regio 
Binnen het eigen ParkinsonNet netwerk dient een netwerkbijeenkomst te worden georganiseerd 
over het thema ‘palliatieve zorg’. Dit hoeft geen extra bijeenkomst te zijn, maar kan één van de 
netwerkbijeenkomsten zijn die binnen het ParkinsonNet-netwerk wordt georganiseerd. Wel vragen 
we van het netwerk dat tijdens deze netwerkbijeenkomst, een (of meerdere) contactperso(o)n(en) 
worden uitgenodigd van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg.  
 
De inhoud van deze netwerkbijeenkomst kan worden vormgeven samen met het netwerk Palliatieve 
Zorg. Binnen het informatiepakket dat bij deze blended learning hoort, wordt meer informatie en 
ideeën verstrekt over hoe deze netwerkbijeenkomst te organiseren.  
 
Accreditatie 
De training is multidisciplinair vormgegeven en accreditatie (4 punten) is toegekend voor de 
volgende beroepsgroepen specialist ouderengeneeskunde, huisartsen, verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, neurologen, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten en 
psychologen. De accreditatie wordt toegekend mits aan alle voorwaarden is voldaan. 
  
Duur:  

Ongeveer 300 minuten (e-learning, netwerkbijeenkomst en evaluatie) 
 
Kosten:  
Er zijn geen kosten verbonden aan de blended learning 
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BIJLAGE 3: Voorbeeld ‘Uitnodiging voor het netwerk Palliatieve Zorg binnen 

uw ParkinsonNet netwerk’  

 
 
Beste XXX, 
 
Op de website https://www.netwerkpalliatievezorg.nl vond ik uw e-mailadres, omdat ik op 
zoek ben naar de coördinator van netwerk …………………… vanwege onze deelname aan het 
project ParkinsonSupport. 
 
Het project ParkinsonSupport heeft als doel de zorg voor parkinsonpatiënten in de 
palliatieve fase te verbeteren. Het is een project dat landelijk wordt uitgevoerd en 
gefinancierd is door ZonMw (https://www.zonmw.nl/nl/over-
zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-
zorg/parkinsonsupportpalliatieve-zorg-voor-patienten-met-de-ziekte-van-parkinson-en-hun-
naasten/verslagen/). 
 
De raakvlakken tussen palliatieve zorg en parkinson zorg zijn groot. Hierdoor ligt 
een verbinding tussen netwerken van ParkinsonNet en het netwerk Palliatieve Zorg voor de 
hand. Echter, tot op heden werken we landelijk nog maar mondjesmaat samen. Hier willen 
we als ParkinsonNet netwerk [naam regio] verandering in brengen. Graag leggen we de 
verbinding met uw regionale netwerk Palliatieve Zorg om de kwaliteit van zorg samen te 
verbeteren.  
 
Graag kom ik met u in contact over hoe we die verbinding tussen netwerken tot stand 
kunnen brengen! 
Heeft u wellicht binnenkort tijd om hierover samen te sparren? 
 
Hartelijke groet, 
……………………………………….. 
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BIJLAGE 4: Conceptprogramma bijeenkomst palliatieve zorg 

Programma bijeenkomst palliatieve zorg 
 
Doelgroep: Regionaal netwerk ParkinsonNet (multidisciplinair)  
 

Doel:  

- Eerste ontmoeting tussen netwerk Palliatieve Zorg en ParkinsonNet; 
- Kennis vergaren over het regionale netwerk Palliatieve Zorg: rollen, taken, en 

verwijsindicaties. 
-  Afspraken maken over advanced care planning  in de regio en vervolgstappen rond 

samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg 
 

Vorm: Interactieve werkvormen gecombineerd met presentatie van vertegenwoordiger netwerk 
Palliatieve Zorg 

 

Duur: 90-120 minuten  

 

Programma: 

 

5 minuten Opening  

Presentatie doelen van de bijeenkomst (zie boven) 
Toelichting op het programma 
	

15 minuten 
 
 

Focus op onderwerp 

 

Hieronder zijn twee voorbeelden van een focusopdracht uitgewerkt 
 
Voorbeeld 1: Palliatieve zorg voor mensen met parkinson in de regio 
 
Maak groepen van 8-10 personen. Vertegenwoordigers van netwerk Palliatieve Zorg 
luisteren mee, maar nemen nog niet actief deel aan het gesprek. 
 
Hang voor iedere groep een flipovers in de zaal of leg ze op tafels met daarop de 
volgende vragen: 
 

1. Wat weet je van het regionale netwerk Palliatieve Zorg? Wat wil je nog meer 
weten? 

2. Wat gebeurt er al in de regio op het gebied van Advance Care Planning? Hoe 
zou je het willen? 

 
Laat de groepen dit samen invullen. Inventariseer plenair wat men wil weten over 
het regionale netwerk Palliatieve zorg.  
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Voorbeeld 2: Eigen ervaringen rond palliatieve zorg 
Maak groepen van 8-10 personen. Vertegenwoordigers van netwerk Palliatieve Zorg 
luisteren mee, maar nemen nog niet actief deel aan het gesprek. 
 
Bespreek per groepje de palliatieve fase bij parkinsonpatiënten aan de hand van één 
casus met een aantal vragen. 
 
Casus: 

- Een beschrijven casus van een patiënt uit de regio en deze presenteren aan 
alle deelnemers 

- Deelnemers vragen een casus mee te nemen van één van hun patiënten in 
de palliatieve fase en deze met hun groepje bespreken 

- Deelnemers ter plekke vragen ter plekke de situatie van één patiënt toe te 
lichten 

 
Vragen op flapover beantwoorden: 

- Wat roept deze casus bij ons op? 
- Wat zouden we willen betekenen voor deze patiënt? 
- Kunnen we dat in de regio op dit moment bieden? 
- Wat zou daar voor nodig zijn? 

30 minuten Kennismaking netwerk Palliatieve Zorg 

 

Presentatie door vertegenwoordiger regionale netwerk Palliatieve Zorg 
 

Hoe ziet het netwerk Palliatieve Zorg er uit? 
- Organisatiestructuur; 
- Startdatum netwerk; 
- Aantal deelnemers of deelnemende partijen; 
- Doelstelling;  
- Activiteiten; 
- Regiovisie en plan. 

40-70 
minuten 

Hoe verder? 

 
Op basis van de e-learning, de focusopdracht en de presentatie gaan we weer in 
dezelfde subgroepen uiteen als bij de focusopdracht. Laat de vertegenwoordiger(s) 
van het netwerk palliatieve zorg aansluiten en meedenken bij de subgroepen. 

- Maak per subgroep op flapover een lijst van vervolgstappen waar je als regio 
mee aan de slag zou kunnen gaan en kies daaruit een top 3 van 
vervolgstappen die haalbaar zijn en meerwaarde hebben (30 minuten) 

- Inventariseer plenair de top 3 van de verschillende subgroepen en laat een 
iemand in mentimeter meetypen om straks te kunnen stemmen (5 minuten) 

- Prioriteer door middel van mentimeter gezamenlijk de vervolgstappen (5 
minuten) https://www.mentimeter.com/  

- Ga weer in subgroepen uit elkaar en bedenk concrete acties voor de gekozen 
vervolgstappen en maak afspraken (30 minuten) 



27 
	

 

BIJLAGE 5: Deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek  

 

PARKINSONSUPPORT 

Het verbeteren van zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson 

  Nijmegen, Juli 2020 
 
Beste zorgverlener,  
 
Graag willen we u uitnodigen om deel te nemen aan de blended learning van 
ParkinsonSupport. Eén van de aspecten daarin is dat u een voor- en nameting invult om 
daarmee het effect van de blended learning op het kennisniveau van zorgverleners 
inzichtelijk te maken. De gegevens worden anoniem gebruikt en meedoen is vrijwillig. In 
deze brief leggen we uit wat het onderzoek inhoudt.  
 
Wat houdt de blended learning ParkinsonSupport in?  
Om de palliatieve zorg voor mensen met Parkinson te verbeteren, startte in 2016 het 
ParkinsonSupport-project door het Radboudumc, ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging. 
ParkinsonSupport is landelijk uitgevoerd en is gefinancierd is door ZonMw. In het project 
deden we aanvankelijk onderzoek naar ervaringen met de palliatieve fase bij mensen met 
Parkinson, naasten, nabestaanden en zorgverleners. We ontdekten dat veel zorgverleners 
behoefte hebben aan meer kennis over zowel het eigen vakinhoudelijk handelen als wat 
palliatieve zorg specifiek betekent in het kader van Parkinson. Alhoewel de raakvlakken 
tussen palliatieve zorg en Parkinsonzorg groot zijn, blijkt er ook dat er regionaal nauwelijks 
tot weinig samenwerking is met de netwerken Palliatieve Zorg. Echter, het delen van kennis 
en expertise draagt juist bij aan betere kwaliteit van zorg. 
 
De blended learning is gebaseerd op de resultaten uit onder andere het ParkinsonSupport 
project en heeft twee doelen: 

- kennis vergroten over palliatieve zorg bij professionals uit de Parkinsonzorg; 
- het verbinden van het netwerk ParkinsonNet en het netwerk Palliatieve Zorg op 
regionaal niveau.  

Een belangrijk onderdeel van de blended learning is de voor- en nameting om het effect van 
de blended learning op het kennisniveau van zorgverleners inzichtelijk te maken.  
 
De blended learning en de voor- en nameting opgezet door het Radboud Universitair 
Medisch Centrum (Radboud UMC) in Nijmegen.  
 
2. Wie kunnen meedoen aan het onderzoek? 

Deze multidisciplinaire blended learning is bedoeld voor zorgverleners die aangesloten zijn 
bij de regionale ParkinsonNet-netwerken. 
 
3. Wat houdt het onderzoek in voor u?  
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De blended learning bestaat uit een online e-learning (duurt circa 4 uur) en bestaat uit een 
inleiding over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Daarnaast dient u 
een netwerkbijeenkomst (a 1,5 uur) bij te wonen in uw regio over palliatieve zorg. Daarnaast 
vult u een vragenlijst in voorafgaand aan de e-learning en na de netwerkbijeenkomst (totale 
duur 15 minuten). Deze vragenlijst gaat over de mate van competenties, het kennisniveau 
en de mate van samenwerking. Via de website www.parkinsonsupport.nl treft u een 
gedetailleerde beschrijven van de e-learning modules en de netwerkbijeenkomst.  
 
Het voordeel van deze blended learning is dat u extra kennis krijgt over de palliatieve zorg 
voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Bovendien is er voor de blended 
learning accreditatie aangevraagd (4 punten), die u krijgt op het moment dat alle onderdelen 
zijn afgerond. Er zijn geen nadelen om mee te doen.  
 

4. Meedoen is vrijwillig 

U mag zelf bepalen of u meedoet aan de blended learning. Als u meedoet, mag u ook op elk 
moment stoppen. Als u wel de voor- en nameting heeft ingevuld, maar niet wilt dat uw data 
gebruikt wordt voor onderzoek kunt u dit aangeven door te mailen naar 
herma.lennaerts@radboudumc.nl  
 
U krijgt dan wel de accreditatiepunten toegekend, mits u de e-learning en 
netwerkbijeenkomst heeft bijgewoond. Als u wilt stoppen, hoeft u hier geen reden voor op 
te geven.  
 

5. Hoe wordt uw privacy beschermd? 

• U hoeft niet uw naam of adres aan te geven in het online gedeelte van de 
vragenlijst. 

• Uw naam, adres en geboortedatum (persoonsgegevens) en uw antwoorden 
blijven geheim. Deze kunnen alleen gelezen worden door het onderzoeksteam. 

• In rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet naar u te 
herleiden. 

• U geeft toestemming door met de voorwaarden akkoord te gaan bij inschrijving. 
Uw gegevens worden op verschillende, beveiligde, plekken in het Radboudumc in 
Nijmegen bewaard. 

• Uw persoonsgegevens (uw naam, adres en discipline) krijgen een code. Deze 
bestaat uit cijfers die niets betekenen (bijv. code 0034). Op deze manier kunnen 
uw antwoorden niet aan uw naam gekoppeld worden. 

• Sommige personen kunnen de sleutel tot de code inzien en kunnen terug naar uw 
persoonsgegevens. Zij houden uw gegevens geheim. De eerste is de coördinator 
van het onderzoek (Herma Lennaerts). Zij maakt de sleutel tot de code en zorgt 
ervoor dat deze op een veilige plek opgeslagen wordt. De tweede is een 
onderzoeker (monitor) die controleert of het onderzoek volgens de privacyregels 
wordt uitgevoerd en bewaard. De derde is iemand van een nationale of 
internationale toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. 

 
6. Wat gebeurt er met uw antwoorden na het onderzoek? 
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Uw gegevens worden voor dit onderzoek 15 jaar bewaard in het Radboudumc, om te 
kunnen controleren of het onderzoek volgens de regels is uitgevoerd. Uw antwoorden 
kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander onderzoek. Indien u 
niet wilt dat uw data nog voor ander onderzoek gebuikt wordt, kunt u mailen naar de 
onderzoekers.  
 

7. Wie kan u bellen of mailen bij vragen? 

Uw vragen kunt u stellen aan het ParkinsonSupport team van wie u deze informatie kreeg. U 
kunt mailen naar herma.lennaerts@radboudumc.nl of bellen naar 024-3614701. 
 
8. Zijn er kosten aan verbonden? 

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan de blended learning 
ParkinsonSupport. 
 
9. Meer informatie over uw rechten op privacy 

Algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens staat op de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
Voor dit onderzoek is het Radboudumc in Nijmegen verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Bij vragen over uw rechten kunt u bellen naar: 024-3619105 
 
Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden wij u aan eerst 
contact op te nemen met uw ziekenhuis. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris 
voor de Gegevensbescherming van het Radboudumc, via: 
gegevensbescherming@radboudumc.nl. Ook kunt u een klacht indienen via de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
10. Ondertekening toestemmingsformulier 

Als u instemt om mee te doen aan de blended learning, vragen wij u om in te schrijven via de 
website www.parkinsonsupport.nl. Door uw online schriftelijke toestemming, geeft u aan 
dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan de blended learning en 
het onderzoek. Indien u besluit om wel mee te doen met de blended learning, maar niet wilt 
dat uw data gebruikt wordt voor het onderzoek, kunt u dit aangeven bij de onderzoekers 
door te mailen. 
 
 

Klachten 
Als u niet tevreden bent over het onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke 
klachtencommissie van Radboudumc. De klachtencommissie is te bereiken op 
telefoonnummer (024) 361 91 05 (zie bijlage A voor verdere contactgegevens). 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het onderzoeksteam 
 
Herma Lennaerts, MSc, uitvoerend onderzoeker 
Dr. Marieke Groot, projectleider 
Dr. Marten Munneke, projectleider 
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Silvia Kanters, onderzoeker 
Prof. Dr. Bastiaan Bloem, hoofdonderzoeker 
Prof. Dr. Kris Vissers, anesthesioloog, professor pijn en palliatieve zorg  
 
 
Bijlagen bij deze informatie 

A. Contactgegevens van het Radboudumc 
B. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de 
proefpersoon’ 
(versie september 2014) 
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Bijlage A: Contactgegevens van het Radboudumc 

 

 

Herma Lennaerts, MSc (Hoofdonderzoeker) 

Radboudumc 
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen  
Geert Grooteplein Zuid 8 (route 459) 
Tel: 024-3655345 
 
 
Klachtencommissie Radboudumc 

Huispost 660 
Antwoordnummer 540 
6500 VC Nijmegen 
Tel: 024-3619105 
 
 
Functionaris voor Gegevensbescherming 
Radboudumc, t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming 
Huispostnummer 624 
Postbus 9101 
6500 HB Nijmegen 
Email: gegevensbescherming@radboudumc.nl 
 
 
 
 
 
Bijlage B: Brochure medisch wetenschappelijk onderzoek 

 

 

Versie 2014 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-
wetenschappelijk-onderzoek-algemene-informatie-voor-de-proefpersoon 
 
 
 


