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De onderwerpen van deze bijeenkomst betreffen: 

- Parkinson Inzicht  en 
- Onderzoek CHDR naar het GBA1 gen 

 

                                 
 

Jacques de Roos heet iedereen van harte welkom bij deze bijeenkomst. Vandaag zijn er 2 

onderwerpen: Parkinson Inzicht en het onderzoeksprogramma van het CHDR 
 

Parkinson Inzicht 
Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker bij de Parkinson Vereniging, stelt zich voor en zij 

legt uit wat Parkinson Inzicht betekent.  
Parkinson Inzicht is een kwaliteitsregistratie voor parkinsonzorg op initiatief van 

ParkinsonNet, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Parkinson Vereniging. Het is 
de wens om in de toekomst ook de paramedische zorg te gaan meten.  
Het resultaat is dan: 

- Inzicht in kwaliteit van zorg voor zorgverleners 
- Keuze-informatie voor patiënten  

- Informatie voor zorginkoop door zorgverzekeraars 
Hoe werkt het? 

- Uw neuroloog en/of Parkinson-verpleegkundige registreert een paar keer per jaar een 

aantal gegevens over u. 
- U vult tweemaal per jaar digitale vragenlijsten in. 

Alle gegevens bij elkaar geven informatie over de kwaliteit van zorg die u is geboden. 
 

Masja van het Hoofd geeft met haar presentatie aan welke gegevens er allemaal van de 

deelnemers nodig zijn. Kwaliteitsregistratie van zorg is erg complex, het is ook afhankelijk 
van hoe het met een patiënt gaat en hoe hij de zorg heeft ervaren, dat kan sterk afwisselen. 

Zij vermeldt dat er geen terugkoppeling van de door de patiënt ingevulde antwoorden is naar 
de zorgverleners, men kan dus in vol vertrouwen een mening geven. 

 
Op de vraag van een van de bezoekers of er ook verpleeghuizen zijn speciaal voor 
parkinsonpatiënten, antwoordt zij dat er geen verpleeghuizen zijn uitsluitend voor patiënten 

met Parkinson maar dat er wel diverse verpleeghuizen zijn die een speciale zorgafdeling 
hebben voor parkinsonpatiënten. 

 
Informatie hierover kan men vinden op de website van de Parkinson Vereniging.  Zie: 
www.parkinson-vereniging.nl/parkinson/behandelingen/verpleeghuizen/ 

 
Wilt u ook de kwaliteit van de behandeling van Parkinson verbeteren? Doe dan mee 

met dit onderzoek! 

http://www.parkinson-vereniging.nl/parkinson/behandelingen/verpleeghuizen/


  
 

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, 
telefoonnummer 030-6561369  of e-mail: masja@parkinson-vereniging.nl 

 
 

Na de pauze krijgt Jonas den Heijer, onderzoeker bij het Centre for Human Drug Research 

(CHDR),  het woord. Hij is basisarts en studeert voor neuroloog.  
 

     
 
 

EEN ONDERZOEK NAAR DE AANWEZIGHEID VAN VERANDERINGEN IN 

DE GENEN BIJ PATIËNTEN MET DE ZIEKTE VAN PARKINSON. 

Het onderzoek 

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarvan de oorzaak nog onbekend 

is. Een van de recente inzichten is betrokkenheid van het glucocerebrosidase (afgekort GBA1) 

gen. Door een mutatie (een verandering) in dit gen worden bepaalde afvalstoffen in de 

zenuwcellen niet goed afgebroken, wat mogelijk tot de ziekte van Parkinson leidt. Geschat 

wordt dat 5-10% van de patiënten met de ziekte van Parkinson een mutatie in dit GBA1 gen 

heeft. 

Jonas Den Heijer legt uit hoe de verandering in het gen ontdekt werd. 

Op dit moment wordt er een geneesmiddel ontwikkeld waarvan gedacht wordt dat het 

specifiek zou kunnen werken in patiënten met de ziekte van Parkinson en een mutatie in het 

GBA1 gen. Zodra de eerste klinische onderzoeken zijn afgerond en het geneesmiddel veilig 

wordt beschouwd, zal een medisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden in 

patiënten met de ziekte van Parkinson en een mutatie in het GBA1 gen. Voorafgaand hieraan 

wil men in dit onderzoek vaststellen hoe vaak deze mutatie voorkomt in Nederlandse 

patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast onderzoekt men hoe vaak andere mutaties 

in bepaalde genen die te maken hebben met de ziekte van Parkinson voorkomen.  

Het onderzoeksteam vraagt u om mee te doen aan dit onderzoek zodat zij kennis verkrijgt 

over het voorkomen van mutaties in het GBA1 gen en andere genen.  Tijdens dit 

onderzoek krijgt u geen geneesmiddel toegediend. Zodra u toestemming heeft gegeven 

om deel te nemen aan dit onderzoek, wordt een setje gestuurd naar uw huis om speeksel af 

te nemen. Aan de hand van het opgestuurde speekselmonster wordt uw genotype bepaald en 

vastgesteld of u een mutatie heeft in het GBA1 gen of andere genen die te maken hebben 

met de ziekte van Parkinson. Dit onderzoek kan niet plaats vinden bij patiënten met een 

Parkinsonisme. 
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Uitslag mutatie GBA1 gen 
- Na het retour ontvangen van het speekselmonster duurt de uitslag 8 - 14 weken (door een 

vertraging in het laboratorium duur het langer totdat we de resultaten hebben) 

- U wordt geïnformeerd over de uitslag. 

- Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek wordt u mogelijk vrijblijvend benaderd 
voor deel twee van het onderzoek waarin het nieuwe middel zal worden onderzocht bij 

patiënten met de Ziekte van Parkinson met een erfelijke verandering in het GBA1 gen. 

Ga voor meer informatie naar: www.proefpersoon.nl/parkinson 
of e-mail naar parkinson@chdr.nl of bel 071 – 524 64 64 
Als u meedoet met dit onderzoek krijgt u een vergoeding van € 15 
 

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  

 

 
 

 
 
 

Alle informatie vind u als bijlage bij de 
komende Nieuwsbrief.  
 

 
 
 

 
 

 

 

Jacques de Roos sluit de bijeenkomst af en bedankt de sprekers voor hun zeer interessante 

bijdrage en de aanwezigen voor hun komst. 
 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 21 

november 2017, met het onderwerp: Mindfulness 

http://www.proefpersoon.nl/parkinson

