
Vrienden Punt 
voor Parkinson 
 

 
Prijs 
De kosten voor deze cursus bedragen 150 euro per persoon,  
 
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer:  
NL66 INGB 0007340762   
t.n.v.  
Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson. 

 

Locatie 
Punt voor Parkinson 
Schaaksport 100-102 
9728 PG Groningen 

 

Hoe kunt u inschrijven 
Inschrijven kan t/m maandag 8 mei via info@puntvoorparkinson.nl 
Het maximum aantal deelnemers is 40. 

 

Accreditatie 

De cursus is geaccrediteerd voor specialisten ouderengeneeskunde. 

  

Over Punt voor Parkinson 
Punt voor Parkinson is een specialistisch centrum voor mensen 
met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme in 
Groningen. Het doel is om patiënten de beste zorg te kunnen 
bieden vanuit één locatie, waarbij we maximale samenwerking 
en integratie nastreven met alle zorgverleners in de regio. 

 

Contactgegevens 
Punt voor Parkinson 
Schaaksport 100-102 
9728 PG Groningen 
050-207 21 30 
info@puntvoorparkinson.nl       
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Inleiding 
 
De ziekte van Parkinson is de op één na meest voorkomende 
neurodegeneratieve ziekte, waarvan incidentie en prevalentie de 
komende jaren sterk zullen toenemen. Hiermee zal ook het percentage 
Parkinson patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen toenemen. Deze 
kleinschalige en interactieve nascholing is daarom gericht op de ‘state of 
the art’ behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson, zowel 
voor de motorische-  als de niet-motorische symptomen. Daarnaast 
wordt u gevraagd zelf casuïstiek in te brengen op deze dag, om de 
cursus zo actueel mogelijk te maken.  
 

Doelgroep 
 
De doelgroep bestaat primair uit specialisten ouderengeneeskunde, 
maar ook huisartsen, neurologen en neurologen i.o. zijn van harte 
welkom. 

 
Sprekers 
 
Prof.dr. Teus van Laar, neuroloog/klin farmacoloog 
Drs. Elien Steendam, bewegingswetenschapper/PA 
Drs. Clementine Stuijt, klinisch apotheker 
Martje Drent, MSc VS 
 
 
 
 
 
voorparkinson.nl 
Bezoek onze website: www.vriendenpvp. 

 
 
 
 
 
  9:30 uur  Ontvangst  
10.00 uur Introductie      
 
10.15 uur  Anatomie, pathofysiologie en neurochemie van de 

ziekte van Parkinson  Teus van Laar 
10:45 uur  Behandeling van de motorische symptomen met 

orale/transdermale medicatie  Teus van Laar 
 
11:15 uur  Pauze 
 
11:30 uur Optimale medicatie monitoring bij patiënten met de 

ziekte van Parkinson   Clementine Stuijt 
12.00 uur Behandeling van de niet-motorische symptomen 

    Teus van Laar  
12:30 uur  Lunch 
 
13:30 uur Revalidatie van Parkinson patiënten in het 

verpleeghuis    Elien Steendam 
14:00 uur Geavanceerde therapieën bij de ziekte van 

Parkinson    Teus van Laar 
 
14.30 uur Pauze 

 
14:45 uur De toepassing van Apomorfine en Duodopa in het 

verpleeghuis    Martje Drent 
15:15 uur Diepe Hersen Stimulatie in het verpleeghuis; de rol 

van de SOG    Elien Steendam  
15:45 uur  Casuïstiek    Allen 
 
16:30 uur  Afsluiting en borrel 

           Programma            Inleiding, doelgroep en sprekers 


