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Waar vind ik antwoord op mijn vragen?
Algemene vragen over (de behandeling) van parkinson
Heeft u of uw naaste een algemene vraag over parkinson? Bent u op zoek naar een zorgverlener in uw buurt of
wilt u meer weten over regelingen op gebied van zorg en welzijn? Neemt u dan contact op met Servicepunt
Zorg voor Parkinson.
Voorbeelden van vragen die u het Servicepunt kan stellen:
• Waar vind ik in mijn buurt een goede fysiotherapeut met kennis van de ziekte van Parkinson?
• Waar moet ik rekening mee houden als ik medicatie meeneem op vakantie?
• Heeft u meer informatie over parkinson en het rijbewijs?
• Ik wil hulpmiddelen aanvragen, hoe werkt dit?
• Ik wil als mantelzorger meer informatie over regelingen die mij ondersteunen. Waar kan ik terecht?
U kunt telefonisch contact opnemen met het Servicepunt via 088-1180400.
Of stuur een bericht via het contactformulier op de website www.zorgvoorparkinson.nl. De medewerkers
geven graag antwoord op uw vragen en kunnen u informatie of folders toesturen.

Ik heb een vraag over mijn eigen behandeling.
U kunt het beste direct contact opnemen met uw eigen zorgverlener.
Ziekenhuizen:
Bernhoven:
0413-401953
CWZ:
024-3658210 of stuur een bericht via MijnCWZ
Pantein:
0485-845390 of stuur een bericht via de app BeterDichterbij
Radboudumc: 024-3616600 of stuur een bericht via MijnRadboud
Rijnstate:
088-0057722 of stuur een bericht via MijnRijnstate
Telefoonnummers van bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners vindt u gemakkelijk via de
www.parkinsonzorgzoeker.nl

Parkinson Vereniging
Ook de Parkinson Vereniging biedt in vele vormen informatie aan. Bijvoorbeeld tijdens landelijke en regionale
bijeenkomsten (Parkinson cafés), of in de vorm van een brochure, flyer of de digitale nieuwsflits.
www.parkinson-vereniging.nl.

Toelichting Zorg voor Parkinson
Zorg voor Parkinson is een regionaal initiatief van het Radboudumc, CWZ, Maasziekenhuis Pantein, Bernhoven
en Rijnstate. Zij werken samen met parkinsonzorgverleners in uw buurt. Door deze samenwerking proberen zij
de zorg nog beter te laten aansluiten op uw behoeften. Zo verbeteren we samen de zorg. Meer informatie
vindt u via www.zorgvoorparkinson.nl.
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