Groepsconsult Parkinson
De neuroloog en parkinsonverpleegkundige bieden u de mogelijkheid deel te nemen aan het
groepsconsult Parkinson. Deelname hieraan is vrijwillig. Het groepsconsult komt in plaats van uw
kwartaalcontrole, maar een individueel consult bij uw neuroloog en / of parkinsonverpleegkundige
blijft altijd mogelijk.

Wat is het groepsconsult?
Het groepsconsult lijkt op een gewoon consult bij de neuroloog of parkinsonverpleegkundige, met dat
verschil dat er nog drie tot vier andere patiënten bij aanwezig zijn.
Na een welkom en een korte toelichting bespreekt de neuroloog of parkinsonverpleegkundige met de
deelnemers één voor één de persoonlijke situatie, zoals dat normaal ook tijdens het spreekuur
gebeurt. Dit duurt ongeveer 15 minuten per persoon. Uw vragen en ervaringen kunnen zinvol zijn voor
de anderen in de groep (en omgekeerd!) en u hoort welke vragen andere deelnemers hebben en de
antwoorden hierop.
Het groepsconsult duurt 1 tot 1½ uur. Hiervoor meldt u u op de polikliniek Neurologie.
Na het groepsconsult wordt met u afgesproken waar en wanneer het volgende consult plaatsvindt. U
maakt hiervoor zelf een afspraak met de polikliniek Neurologie.

Samenstelling van de groep
Bij het groepsconsult zijn uw neuroloog en / of parkinsonverpleegkundige aanwezig en 4-5 patiënten
met hun partner / mantelzorger.

Vertrouwelijk
Tijdens het groepsconsult wordt vertrouwelijke medische informatie van u en de andere deelnemers in
de groep besproken. Voor deelname wordt gevraagd of u daarmee akkoord gaat. Daarbij wordt
afgesproken dat alle deelnemers discreet met de verkregen informatie om gaan, zoals u dat ook voor
uzelf zou wensen / verwachten. De neuroloog en parkinsonverpleegkundige hebben beroepshalve een
geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen met uw toestemming in aanwezigheid van anderen uw
gegevens bespreken.

Afspraak maken en wat te doen als u verhinderd bent
Als u wilt deelnemen aan het groepsconsult, kunt u dit aangeven bij het maken van uw volgende
afspraak bij de neuroloog en / of parkinsonverpleegkundige.
Bent u onverwacht niet in de gelegenheid het groepsconsult bij te wonen, neem dan contact op met
de polikliniek Neurologie.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Neurocentrum, polikliniek Neurologie:
Route 42

(013) 221 01 40
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