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Inzicht in de ziekte en behandeling 
is nog volop in ontwikkeling, vertelt 
fysiotherapeut Han Vissers die het 

Archipel-zorgprogramma Parkinson leidt: 
“De ziekte vergt bijzondere expertise 
van verzorgers en behandelaars. 
Daarom zijn de behandelaars van het 
expertteam aangesloten bij en opgeleid 
via het landelijke ParkinsonNet. Ook 
is ter voorbereiding op een speciale 
Parkinsonafdeling een volledig team 
verpleging en verzorging geschoold in 
de ziekte van Parkinson en wordt een 
Parkinsonverpleegkundige opgeleid.”

Archipel wil graag nog een stap verder 
zetten, aldus Han: “Als expertteam 
hebben we als missie: ongeacht 
waar de cliënt verblijft moet hij of zij 
gestructureerde, optimale zorg en 
behandeling krijgen. Maar dit kan 
voor sommige cliënten het beste 
gerealiseerd worden op een speciale 
afdeling. Daarnaast willen we op termijn 
een mogelijkheid voor tijdelijk verblijf. 
Daarmee kunnen we revalidatie bieden, 
respijt voor mantelzorgers en cliënten 
hier laten logeren na een operatie, 

zoals diepe-hersenstimulatie DBS, 
of tijdens het opnieuw inregelen van 
medicatie, maar dan zonder langdurig 
ziekenhuisverblijf. Ondanks de grote 
behoefte is zo’n tijdelijk verblijf door 
praktische en financiële bezwaren 
moeilijk te realiseren.”

Twee	sporen
Met het tweesporenbeleid is Archipel 
nu volop bezig: “Het expertteam geeft 
die zorg en behandeling vorm op alle 
locaties. Ook thuiswonende cliënten en 
cliënten van de dagbehandeling worden 
behandeld voor hun Parkinsonklachten, 
zowel mono- als multidisciplinair.  
Tegelijk kijken we hoe we die optimale 
zorg en behandeling kunnen gaan 
leveren aan geclusterde cliënten binnen 
het verpleeghuis: op een speciale 
afdeling, binnen een sociotherapeutisch 
leefmilieu waarin cliënten zo goed 
mogelijk functioneren. Cliënten hebben 
er lotgenotencontact. Er werken specifiek 
geschoolde behandelaren en personeel 
die er nog meer leren over de ziekte. In 
goede samenwerking met de neurologen 

en Parkinsonverpleegkundigen van 
het St. Annaziekenhuis wordt de 
(medicamenteuze) behandeling 
geoptimaliseerd om het welzijn van 
de cliënt te verhogen. De rol van de 
neuroloog in de late fase van de ziekte 
wordt steeds belangrijker en vergt 
specifieke expertise.”
Cliënten met Parkinson hebben vaak 
typische symptomen, waardoor ze niet 
‘passen’ in reguliere verpleeghuis-
afdelingen die zich op psychogeriatrie 
of somatiek richten: “Met een speciale 
Parkinsonafdeling kunnen we daar 
een goede mix in vinden en de 
leefomgeving aanpassen. Met een goed 
medicatiebeleid, specifiek geschoolde 
professionals, gecoördineerde zorg, 
een aangepast welzijnsaanbod, goede 
onderlinge communicatie en afstemming, 
natuurlijk mét de cliënt in regie, is heel 
veel mogelijk. We kijken nu concreet wat 
nodig is, naar de kosten en baten, door 
inzet van onze eigen expertise en door 
werkbezoeken elders. Er ligt nu een plan 
van aanpak met als doel om in de loop 
van dit jaar de nieuwe, aparte afdeling 
te starten. De raad van bestuur heeft al 
groen licht gegeven en we praten er nu 
over met de centrale cliëntenraad.” ■

“�We�hebben�als�
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en�behandeling�
krijgen”

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een 
gecompliceerde, progressieve, 
neurologische aandoening in 
verschillende vormen die langzaam 
maar zeker breder bekend 
wordt. Genezen kan niet, maar 
symptoombestrijding door medicatie 
en paramedische behandeling 
wel. Bekende symptomen zijn de 
tremoren of juist de vertraagdheid 
en het maskerachtige gelaat, maar 
de brede, complexe ziekte kent nog 
veel meer kenmerken, zoals slik- en 
psychische problemen; vandaar 
dat specifiek geschoolde zorg en 
behandeling zo belangrijk zijn. Er 
is zelfs een erfelijke vorm van de 
ziekte. Hoe de ziekte van Parkinson 
wordt veroorzaakt, is onbekend; 
klachten ontstaan pas wanneer het 
gehalte dopamine in de hersenen al 
laag is. 

Bijzondere zorg 
voor mensen met de 
ziekte van Parkinson
Mensen met de ziekte van Parkinson zijn één van de doelgroepen waarvoor 
Archipel bijzondere zorg in huis heeft. Dommelhoef biedt dagbehandeling  
voor mensen met Parkinson in diverse stadia. Vanwege de groeiende behoefte 
wordt gekeken naar een speciale afdeling op de Landrijt. Bij Archipel woont 
nu al een zestigtal cliënten met de ziekte van Parkinson.
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