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Parkinson 2010. De multidisciplinaire richtlijn is opgesteld door vertegenwoordigers van organisaties 
en landelijke beroepsverenigingen van disciplines die bij de zorg voor patiënten met de ziekte van 
Parkinson zijn betrokken. 

In 2007 startte de centrale werkgroep met het schrijven van de Multidisciplinaire richtlijn Parkinson 
2010. Het project werd gesubsidieerd vanuit het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg 
van ZonMw. Vanuit de betrokken Nederlandse wetenschappelijke beroepsverenigingen werd 
afvaardiging gevraagd en verkregen. De basis van de Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson 
2010 wordt gevormd door de NICE-richtlijn Parkinson's disease: Diagnosis and management in 
primary and secondary care (2006). Voor de adaptatie van de NICE-richtlijn werd gebruikgemaakt van 
de ADAPTE-methode die door de ADAPTE Collaboration is ontwikkeld. Voor uitgebreide informatie 
over de ontwikkelingsprocedure en de samenstelling van de werkgroepen en focusgroepen verwijzen 
we naar de multidisciplinaire richtlijn. 

In januari 2010 startte een klankbordwerkgroep met de ontwikkeling van de standaard. De 
werkgroep bestond uit de volgende leden: L.W. Draijer, W.H. Eizenga en A. Sluiter, allen huisarts en 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG. 
Dr. W. Opstelten, huisarts, was als seniorwetenschappelijk medewerker en M.M. Verduijn, 
apotheker, was als seniorwetenschappelijk medewerker Farmacotherapie van deze afdeling bij de 
totstandkoming betrokken. In januari 2011 werd de ontwerpstandaard voor commentaar naar vijftig 
willekeurig uit het NHG-ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. Er werden 22 
commentaarformulieren retour ontvangen. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal 
referenten, te weten prof.dr. B.R. Bloem, neuroloog; dr. A.W. Chavannes, huisarts n.p; E.K. 
Fogelberg, huisarts; dr. P. van den Hombergh, huisarts n.p., namens de LHV; D. Dost, dr. T. 
Schalekamp, I.C. Heijboer-Vinks, K. de Leest, J.J. Luinenburg, P.N.J. Langendijk en R. Tahmassian, allen 
apotheker namens de KNMP; P. Koeck, namens de Vlaamse vereniging voor huisartsen; H.P.J. Stinis, 
bedrijfsarts namens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Naamsvermelding als referent 
betekent overigens niet dat een referent de standaard inhoudelijk op ieder detail onderschrijft. 

De NHG-Standaard werd in maart 2011 door de Autorisatiecommissie van het NHG geautoriseerd. 


