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Belangrijkste 
mijlpalen in 
recent 
onderzoek naar 
de ziekte van 
Parkinson? 

Zorgverleners en de mantelzorger dragen bij tot de QOL

Erkenning dat PD een multisystemische aandoening is die een 
impact heeft op de motorische en niet-motorische functies en 

bijgevolg op

professioneel 
handelen 

psychosociaal 
functioneren

identiteit
van de patiënt



Personalized care?
of
Patient-centered care?





Physician – centered care



- Herdefiniëring van de 
arts-patiënt relatie

Niet langer passieve, maar 
actieve PD patiënt 

(EMPOWERMENT!)

‘Participatory Medicine’ 
= Personen met PD die als 
partners van zorgverleners 
werken aan een optimale 

gezondheid

Biopsychosociaal model
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Patient – centered care



Is er evidentie voor patient-centered care bij PD? 

N = 300, team: algemeen neuroloog, movement disorders specialist en Parkinson VPK



Is er evidentie voor patient-centered care bij PD? 



Valkuilen voor interprofessionele zorg:

- Vasthouden aan de professioneel hiërarchische positie
- Onvoldoende kennis over de rol van de andere 

zorgverleners in het team
- Zelf beperkt in tijd om aan directe patiëntenzorg te doen.
- Onvoldoende inzicht in niet-medische problemen en/of in 

de context van de patiënt waardoor nood aan 
interprofessionele zorg niet/onvoldoende wordt 
geïdentificeerd.

- Gebrek aan zelfreflectie mbt interprofessionele 
samenwerking

Is er wetenschappelijke evidentie voor interprofessioneel 
samenwerken?
De meest beloftevolle ‘patient-centered care’ en 
‘interprofessionele’ interventies zijn deze waarin een 
multidisciplinair team een holistische patiëntenevaluatie 
maakt waaruit een interdisciplinair zorgplan voortkomt dat 
flexibel genoeg is om tijdig bij te stellen. 

2022
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Adaptatie model Vyt et al., 2022
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Rol van de huisarts in het interdisciplinair zorgplan?

Coördineren van het team

Patient-centered: 
- Partner in het helpen behalen van de doelstellingen van het interprofessioneel 
zorgplan bij de persoon met PD

- Belangrijke schakel tussen het interprofessioneel team en de neuroloog



Quality control



The Interprofessional Practice & Education 
Quality Scales (IPEQS)

IPEQS : meet de kwaliteit van interprofessionele samenwerking in de klinische praktijk en in het onderwijs. 

Het functioneren in team

De kwaliteit van de organisatie

Het individueel functioneren

Het functioneren in team

Vyt, 2020
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Included studies: n=49 (2004-2014)
11 countries, Canada 17 studies

Conclusion: limited evidence majority of interdis teams = doctors & nurses 

Evidentie voor interprofessionele werking bij PD?





Evidentie voor interprofessionele werking bij PD?



Oorzaak voor beperkte evidentie voor multidisciplinaire zorg in PD < methodologie

• Variatie in multidisciplinaire zorg
community network-based model, a day-hospital model, an academic clinical-based model, an 
intensive inpatient rehabilitation model.

• Team-based PD zorg
nog onvoldoende gedecentraliseerd + horizontaal en vertikaal geïntegreerd in de gezondheidszorg

• Alternatieve evaluatiemethoden/-modellen zoeken om evidentie te onderzoeken

Lidstone et al., 2020



Uitdagingen voor interprofessioneel patient-centered care

• Expertise ontwikkelen bij elke discipline van het team

• Interdisciplinair leren samenwerken via opleiding en observatie

• Communicatieplatform binnen team ontwikkelen

• Beperken van wachttijden voor interprofessionele zorg

Aye et al., 2020



Hoe realiseren in Vlaanderen?

• Expertise ontwikkelen binnen het team Interprofessionele, 
gespecialiseerde  opleidingen

• Opleiding en observatie Multidisciplinair team

• Communicatieplatform ontwikkelen Fysiek/digitaal

• Beperken van wachttijden Thuisomgeving

Aye et al., 2020



• Expertise bij elke discipline van het team Interprofessionele, 
gespecialiseerde  opleidingen

www.ipnr.be

Voor artsen, (neuro)psychologen, kine, ergo, logo en vpk

Hoe realiseren in Vlaanderen?

http://www.ipnr.be/


• Expertise bij elke discipline van het team Interprofessionele, 
gespecialiseerde  opleidingen

• Opleiding en observatie Multidisciplinair team

www.parkinsonzorgwijzervlaanderen.be

Hoe realiseren in Vlaanderen?





Interprofessioneel patient-centered handelen



Take home messages

• Interprofessionele zorg is maatstaf voor patient-centered care

• Opleiding? 
• www.ipnr.be

• Doorverwijzing? 
• Zie zorgzoeker op www.parkinsonzorgwijzervlaanderen.be

• Informatie voor patiënten? 
• Boek: Het hemd met de onmogelijke knopen

• Zelf bijscholen rond medische/revalidatie-aanpak bij de ziekte van Parkinson?
• Boek: Parkinsonrevalidatie, een interdisciplinair plan



Veel succes!

miet.deletter@ugent.be


