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Beste patiënt

Deze folder is bedoeld om de weg te vinden tot de juiste 
personen die u de juiste informatie kunnen geven. Eens goed 
geïnformeerd, bent u beter gewapend om met de ziekte om te 
gaan.

Waarschijnlijk zijn er nog veel vragen die onbeantwoord 
bleven voor u. Vragen rond actief blijven, medicatie, toekomst, 
werk, rechten en tegemoetkomingen, wat mag wel of misschien 
wel niet, waar moet ik op letten...
Om u te helpen is er een team van hulpverleners die u de weg 
wijst en u antwoorden kan geven op uw vragen. 

Wil u een afspraak maken of hebt u nog vragen, stel ze dan 
gerust.

Het team van artsen en medewerkers

De huisarts en  neuroloog kent u ongetwijfeld al en deze 
zullen u altijd bijstaan. De parkinsonverpleegkundige kent u 
misschien nog niet. De parkinsonverpleegkundige is uniek in 
zijn totale benadering en heeft een sleutelpositie om u en/of 
uw naaste(n) verder op weg te helpen:

- als begeleider wanneer u net de diagnose hebt gekregen
- als bron van informatie en advies voor u en uw naaste(n)
- als doorverwijzer naar andere leden van ons eigen 
multidisciplinair team
- als doorverwijzer en/of contactpersoon naar artsen of 
hulpverleners
- als doorverwijzer naar verenigingen;
- als bewaker van de continuïteit van uw vragen en/of 
problemen
- als steun en toeverlaat en luisterend oor in moeilijke 
momenten.

Samen zoeken we een passende oplossing voor uw vraag of 
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probleem, dus aarzel niet om contact op te  nemen met de 
parkinsonverpleegkundige voor een gesprek. Dit is gratis, maar 
wel op afspraak.

Meer info kunt u  vinden op de website van het ziekenhuis of 
vraag naar onderstaande folders aan uw neuroloog of aan het 
sercretariaat neurologie.

e https://www.azdelta.be/nl/patient/medische-informatie/
brochures/neurologie

Brochure ‘De ziekte van Parkinson’:  
info over de ziekte, symptomen en behandeling

Brochure ‘Dagziekenhuis parkinson’:
info over de werking van het dagziekenhuis parkinson

Brochure ‘Ziekte van Parkinson’:  
richtlijnen toediening medicatie
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Contact
Parkinsonverpleegkundige / verpleegkundige consulent 
neurologie/
Therapeutisch coördinator dagziekenhuis parkinson
Stefaan Vandekinderen
t 051 23 39 25
e stefaan.vandekinderen@azdelta.be

Secretariaat neurologie
t 051 23 74 41
e secr.neurologie.rumbeke@azdelta.be
t 050 23 24 26
e secr.neurologie.torhout@azdelta.be
t 056 52 21 72
e secr.neurologie.menen@azdelta.be

Dagziekenhuis parkinson
t 051 23 74 74
e dzp@azdelta.be

Artsen
Dr. Maarten Buyle
Dr. Frederik Clement
Dr. Hilde De Backer
Dr. Annelies Depreitere
Dr. Mieke De Weweire (Coördinator)
Dr. Maarten Goethals
Dr. Marie-Christine Hasenbroekx
Dr. Jen Maes
Dr. Henricus Merckx


