
Consultregistratie  
ParkinsonInzicht
Kwaliteitsregistratie voor de ziekte van Parkinson waarin alle consulten 

bij patiënten ouder dan 18 jaar, waarvoor een DBC501 is of wordt 

 geopend worden geregistreerd.



ParkinsonInzicht is een initiatief van ParkinsonNet.  ParkinsonInzicht 
komt tot stand door nauwe samenwerking met de Parkinson Vereni-
ging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en andere betrok-
ken beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de KNGF en de werkgroep 
Parkinsonverpleegkundigen). ParkinsonInzicht wordt mogelijk 
 gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. De uitvoering van 
 ParkinsonInzicht wordt verzorgd door het Dutch Institute for Clinical 
 Auditing (DICA).

Verwijzingen in het registratieformulier: 

1  Toelichting hoofdbehandelaar: Hiermee wordt het  ziekenhuis be-
doeld waar de hoofdbehandelaar van de patiënt werkzaam is. 
Met de hoofdbehandelaar wordt de neuroloog aangeduid die ten 
aanzien van de ziekte van Parkinson de diagnose heeft gesteld en 
vervolgens de patiënt hiervoor regelmatig controleert. In het geval 
de patiënt wordt verwezen voor een second opinion is de neuro-
loog van deze  patiënt aldaar geen  hoofdbehandelaar

2  Criteria ziekte van Parkinson: Dit betreft de UKPDS Brain Bank Cri-
teria voor de diagnose ziekte van Parkinson. Meer informatie hier-
over vindt u in de multi disciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson. 

3  Met een thuisconsult worden de consulten bedoeld die niet in het 
ziekenhuis plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een huisbezoek zijn, 
maar ook een behandeling in het verpleeghuis.

4  Met niet-geplande ziekenhuisopnames worden de onverwachte    
 ziekenhuisopname bedoeld en niet de opnamen die onderdeel  
 vormen van het reguliere behandeltraject (medicatie instellen, 
 DBS chirurgie).

5  Met letsel wordt letsel bedoeld waarvoor medische hulp is 
verleend.

6 Met motorische complicaties wordt bedoeld: wearing off en/of   
 at random respons fluctuaties  en/of hyperkinesieën).

7  PDD volgens UK Brain Bank criteria: Progressieve cognitieve 
achter uitgang die interfereert met ADL  activiteiten.

  Tenminste op 2/4 hoofddomeinen een significante stoornis 
 (geheugen, aandacht, executieve stoornissen en visuospatiele 
waarneming). Tenminste één gedragsstoornis (angst, depressie, 
wanen/hallucinaties, excessieve slaperigheid overdag, apathie).

ParkinsonInzicht is de kwaliteitsregistratie voor ziekte van Parkinson waarin alle consulten bij patiënten ouder dan 18 jaar, 
 waarvoor een DBC501 is of wordt geopend worden geregistreerd.


