
Verslag bijeenkomst d.d. 20 februari 2018  van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 

 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is : 
 PARKINSON  EN  MEDICIJNEN 
 

                 
 

Jacques de Roos heet alle bezoekers van harte welkom. Er is vandaag een grote opkomst. 
Hij geeft eerst een uitleg over de stand van zaken omtrent de verzending van de e-mails van 
het Parkinson Café Zoetermeer via de Parkinson Vereniging.  Deze worden nu alleen via 

Parkinsonvereniging aan de leden van de Parkinson Vereniging verzonden. In maart zal de 
Parkinson Vereniging met een oplossing komen over hoe de niet-leden van de Parkinson 

vereniging geïnformeerd gaan worden. 
 
Daarna geeft hij het woord aan Fred Korver, apotheker bij Benu Apotheek in Meerzicht en 

aangesloten bij het ParkinsonNet. 
Hij legt uit wat zijn rol is als apotheker voor een Parkinsonpatiënt. 

 



  
 

     

Hij legt de werking uit van de Parkinsonmedicijnen zoals Levodopa en Agonisten en het effect 
die zij hebben bij gebruikers. Medicijnen kunnen vaak bijwerkingen hebben. Het is belangrijk 

of dit een Bekende Bijwerking is, welke Alternatieve verklaringen er zijn voor de klacht(en) 
en hoe de Tijdsrelatie is (BAT). 
 

Fred Korver geeft aan met welke problemen hij als apotheker mee te maken krijgt: 
- De preferentie van zorgverzekeraars heeft effect op verstrekkingen van Parkinson 

medicatie in Nederland 
- De inkoop door zorgverzekeraars 
- Continue leveringsproblemen van medicatie in Nederland 

- Consequenties voor patiënten  
 

Tevens deelt hij mede dat er vaak klachten komen over de zogenaamde generieke medicijnen 
die de apothekers leveren (in opdracht van de meeste zorgverzekeraars) in verhouding tot de 
originele medicijnen, zoals Sinemet. Men kan als patiënt de apotheker erop wijzen dat er een 

“substitutie-regelement” bestaat, waardoor patiënten aanspraak kunnen maken op het 
originele medicijn. 

 
Hij doet melding van een nieuw Parkinsonmedicijn dat in Europa is geregistreerd, maar nog 
niet commercieel beschikbaar is in Nederland: Numient = IPX066.  Dit is een medicijn dat 

theoretisch een halvering van de huidige Parkinsonmiddelen geeft en waarbij er een meer 
gelijkmatige werking optreedt gedurende de werkingsperiode. 

 
De aanwezigen krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen en maken daar goed 
gebruik van. 

Jacques bedankt Fred Korver hartelijk voor zijn interessante presentatie. 
Deze presentatie (in PDF) wordt toegevoegd bij het verslag op de website. 

 

 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 
20 maart 2018  
 

Het onderwerp is dan: Parkinson heb je niet alleen 


