
Persoonlijk Parkinson Dossier



Nieuwe leden kunnen toegang 
krijgen tot het PPD. 

PPD = 

Persoonlijk Parkinson Dossier 
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Wat is het Persoonlijk Parkinson Dossier? 
(PPD) 

Wat biedt het PPD? 

• Online omgeving waarin u als patiënt aan de hand van 
tools uw medische gegevens kunt bijhouden 
(medicijngebruik, zelfinzicht dagelijks functioneren) 

• Fasegerichte informatie (fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4) 

• Parkinson Magazine 
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PPD: stap 1 ‘Inloggen’ 



PPD: Inloggen  

• Mijn gegevens

• Koppeling met ledenadministratie

• Zelf wijzigingen doorvoeren
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Welke tools heeft het PPD? 

1. Parkinson Monitor

• Hulpmiddel om dagelijks functioneren vast te 
leggen

� Klachten categorieën indelen: waar heb je 
last van, in welke mate op een schaal van 
1-5? 

� Aangeven van welke klachten je veel last hebt 
(en van welke juist niet) 

� Te vinden bij ‘Mijn Parkinson’
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Parkinson Monitor
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Parkinson Monitor – vergelijken 



Tool 2: Parkinson in Beeld 

• Medicijn effect registratie. Je geeft aan 
welk medicijn je op welk moment slikt, 
wanneer je eet/slaapt en wanneer ‘on’ en ‘off’ 
bent, eventuele bijwerkingen medicatie. �
Duidelijk beeld effect medicatie 

• Op die manier kom je erachter wanneer 
je goede en slechte periodes op een dag 
zijn. Eventueel bijstellen medicatie, maar 
altijd in overleg met zorgverlener. Zelf doen 
raden wij als PV af. 

• Te vinden bij ‘Mijn Parkinson’ 
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Parkinson in beeld

Voortschrijden van de 
ziekte vraagt 
regelmatige aanpassing 
van medicatie: met 
Parkinson in beeld 
inzicht in effectiviteit 
van medicatie
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Tool 3: Fasegerichte voorlichting 

• 3 fase in zvP: 1 (0-5 jaar), 2 (5-10 jaar) en 3 
(langer dan 10 jaar), 4 (parkinsonisme) 

• Doel: orde scheppen in brei van informatie. 
Bijv: in fase 1 wil je informatie over werk, in 
fase 3 niet meer. 

• Te vinden bij ‘Mijn informatie’
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Fasegerichte voorlichting

Beschikken over voldoende en juiste kennis 
essentieel bij regie
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Wat zijn de voordelen van PPD? 

• Altijd beschikbaar. Je kunt het zowel op de 
computer als laptop bekijken met je 
zorgverlener 

• Ouderen zitten weinig op internet? Nee: 
volgens CBS zit 90% van 75-plussers op het 
net. 
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