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Revalidatie Geneeskunde 
 

Multidisciplinaire Parkinson Screening 
 
Inleiding 
Uw revalidatiearts heeft u aangemeld voor de  
Multidisciplinaire Parkinson Screening.  
Multidisciplinair betekent dat u door verschillende hulpverleners, elk vanuit hun eigen 
vakgebeid/discipline, onderzocht wordt.  
Door deze multidisciplinaire aanpak kunnen wij een inschatting maken van uw 
gezondheidssituatie en eventuele problematiek. Zo kunnen wij u een gedegen advies 
geven ten aanzien van de therapiemogelijkheden. 
In deze folder kunt u lezen wat de Multidisciplinaire Parkinson Screening inhoudt en 
hoe een en ander in zijn werk gaat. 
 
De ziekte van Parkinson 
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. De ziekte wordt gekenmerkt 
door motorische verschijnselen  
zoals stijfheid, traagheid, beven, evenwichts- en houdingsstoornissen en/of door niet-
motorische verschijnselen zoals slaapstoornissen, depressie en pijn.  
Deze klachten kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en de kwaliteit van 
leven in belangrijke mate beïnvloeden. Daarom is een goede samenwerking tussen 
al uw behandelaren heel belangrijk.  
Het Parkinson screeningteam heeft hierin een adviserende rol. 
 
Het Parkinson screeningsteam 
Het Parkinson screeningsteam bestaat uit een: 

 Revalidatiearts 

 Fysiotherapeut 

 Ergotherapeut 

 Logopedist 

 Medisch maatschappelijk werker 

 Medisch psycholoog 

 Parkinsonverpleegkundige 
 
Doordat de Parkinsonverpleegkundige deel uit maakt van het team is er een snelle 
afstemming met uw behandelend neuroloog.  
 
Als er bij u sprake is van cognitieve problematiek zoals problemen bij het opnemen, 
verwerken, beoordelen en toepassen van informatie, krijgt u nog een aparte afspraak 
voor de medisch psycholoog. 
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Doel van de Multidiciplinaire Parkinson Screening 
De screening heeft als doel uw lichamelijk en cognitief functioneren in kaart te 
brengen en inzicht te krijgen in uw belastbaarheid en de draagkracht van de 
personen in uw directe omgeving. Zo ontstaat er een totaalbeeld van uw dagelijks 
handelen binnen uw eigen leefomgeving en kunnen wij u en uw naasten een 
passend advies geven ten aanzien van therapiemogelijkheden. 
 

De afspraak 
De revalidatiearts meldt u aan voor de Multidisciplinaire Parkinson Screening.  
Wij nemen telefonisch contact op om een afspraak te plannen.  
Tevens maken we een afspraak om het advies dat uit de screening volgt te 
bespreken.  
Wij sturen u de datum en tijd van de afspraken ook schriftelijk toe.  

 

Op de dag van de screening 
De Parkinsonscreening vindt altijd plaats op woensdagochtend tussen 8.30 uur en 
11.45 uur op locatie MC Wieënhof in Venray (kijk voor adres en routebeschrijving 
achterin deze folder).  
 
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie.  
Neem uw afsprakenbrief, het ziekenhuispasje en uw legitimatiebewijs mee.  
 
Tijdens de screening  
De screening is bedoeld voor u, uw partner of een van uw naasten. Het is belangrijk 
dat u samen aan de screening deelneemt. 
U wordt door elke discipline ongeveer één uur gezien. Op het moment dat u een 
afspraak heeft met de fysiotherapeut zal uw partner een gesprek hebben met de 
medisch maatschappelijk werker. Wij zorgen tijdens uw verblijf voor koffie en thee. 
 

De verschillende disciplines richten tijdens de screening hun aandacht op de 
volgende onderdelen : 
 

Fysiotherapie: 

 Bewegingsmogelijkheden armen, benen en romp 

 Evenwicht / opvangreacties 

 Transfers: opstaan uit stoel / uit bed / omdraaien in bed 

 Looppatroon 

 Conditie 

 Meervoudige opdrachten 
 

Ergotherapie: 

 Dagelijkse activiteiten  

 Uitvoering van (keuken)activiteit 

 Woonsituatie 

 Mentaal functioneren 
 

Logopedie 

 Verstaanbaarheid 

 Bewegingsmogelijkheden van gelaat en mond 

 Communicatievaardigheid 

 Speekselbeheersing 

 Slikvaardigheid 
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Medisch maatschappelijk werk: 

 De draagkracht van u en uw partner of naasten 

 Het omgaan met de veranderingen die de ziekte van Parkinson met zich meebrengt  

 De hulpvraag op sociaal-maatschappelijke gebied 

 
Na de screening 
Na de screening gaat u weer naar huis.  
De leden van het screeningsteam bespreken de resultaten van de screening. Zij 
zullen u als team een passend advies geven ten aanzien van 
behandelmogelijkheden en verwijsbeleid.  
 

Het advies kan zijn: 

 Vooralsnog geen indicatie voor therapie; 

 U start of zet therapie in de 1e lijns praktijk voort. Waarbij de voorkeur uitgaat naar 
een specifiek voor de ziekte van Parkinson geschoolde therapeut; 

 Revalidatiedagbehandeling van de Zorggroep; 

 Revalidatiedagbehandeling in VieCuri.  
 
Het advies 
De revalidatiearts bespreekt het advies met u tijdens de polikliniek afspraak waarvoor 
u de uitnodiging heeft  ontvangen. De afspraak vindt plaats in VieCuri locatie Venlo 
of Venray. Kijk goed op uw afspraak waar u verwacht wordt. 
 
Nadat de revalidatiearts het advies met u heeft besproken, schrijft hij een brief aan 
uw neuroloog, huisarts en eventuele andere hulpverleners. Hij vermeldt de 
bevindingen en het daaruit voortvloeiende advies. 
 
Vergoeding 
De Multidisciplinaire Parkinson Screening zit in principe in het basispakket van alle 
zorgverzekeraars. Soms moet er een machtiging worden aangevraagd. Dat wordt 
door ons secretariaat verzorgd. Twijfelt u of de behandeling wel wordt vergoed, neem 
dan voordat de behandeling begint. contact op met uw zorgverzekeraar. Houd er 
rekening mee dat uw zorgverzekeraar een eigen risico hanteert.  
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Adresgegevens VieCuri Revalidatiedagbehandeling  
locatie MC Wieënhof 
 
MC Wieënhof   
De Wieënhof 1 
5802 EZ Venray 
Telefoonnummer: 077-3205341 
 
 

 
 
Routebeschrijving  
 
 Vanuit Nijmegen / Venray 

 A73 richting Venlo/Maastricht 

 Neem afslag 9 richting Venray-Oostrum-Helmond 

 Sla bij stoplichten linksaf naar de Deurnseweg (N270) richting Venray - Helmond 

 Neem na 12 km de afslag richting Venray-Leunen-Castenray 

 Neem op de rotonde de eerste afslag, richting Venray 

 Na 20m ziet u MC Wieënhof aan de linkerzijde liggen 
  
Vanuit Venlo / Maastricht 

 (Vanuit Maastricht A2 richting Eindhoven tot knooppunt A73) 

 A73 richting Venray / Nijmegen 

 Neem afslag 9 richting Venray - Helmond 

 Sla bij de stoplichten linksaf naar de Deurnseweg (N270) richting Venray - 
Helmond 

 Neem na 1.2 km de afslag richting Venray-Leunen-Castenray 

 Neem op de rotonde de eerste afslag, richting Venray 

 Na 20m ziet u MC Wieënhof aan de linkerzijde liggen  
 
Vanuit Eindhoven 

 Neem de N270 richting Helmond 
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 Neem na 29 km de tweede afslag op de rotonde op de Deurneseweg (N270) 
richting Venray 

 Neem na 5.3 km de tweede afslag op de rotonde op de Deurnseweg (N270) 
richting A73 /    

 Oostrum - Wanssum 

 Neem de afslag Leunen – Castenray 

 Op T-splitsing linksaf, richting Leunen – Castenray 

 Op T-splitsing linksaf, de Leunseweg oprijden 

 Neem op de rotonde de tweede afslag, richting Venray 

 Na 20m ziet u MC Wieënhof aan de linkerzijde liggen  
 
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen dan kunt u op werkdagen altijd 
contact opnemen met  
de afdeling revalidatie  (077) 320 53 41  
 
Adresgegevens VieCuri Revalidatiedagbehandeling  
locatie MC Wieënhof 
 
MC Wieënhof   
De Wieënhof 1 
5802 EZ  Venray 
 (077) 320 53 41 
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