Consultregistratie ParkinsonInzicht
Identificatie
Ziekenhuis van de hoofdbehandelaar 1
Wie is de hoofdbehandelaar van de patiënt?
Het BSN-nummer in 9 cijfers, inclusief voorloopnul(len)
Unieke patiëntcode binnen kliniek
Voorletters

Tussenvoegsels

Eigen achternaam
Achternaam partner (indien van toepassing)
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

-

-

Postcode

Consultinformatie
1. Waar is deze patiënt primair onder behandeling?

Patiënt van mijn ziekenhuis, ga naar vraag 3
Patiënt van een ander ziekenhuis, ga naar vraag 2

2. Wilt u de hoofdbehandelaar een verzoek doen
om patiënt over te dragen?

Ja

3. Is er sprake van de ziekte van Parkinson
volgens de geldende criteria? 2

Ja, zeer waarschijnlijk
Vermoeden, diagnostisch proces nog niet afgerond
Nee, patiënt heeft geen ziekte van Parkinson (indien u deze optie
aanvinkt bent u nu klaar met de registratie)

4. Wordt de patiënt sinds vorige HFSFHJTUSFFSEF
consult medebehandeld doorQarkinson
verpleegkundige,physician assistant of
verpleegkundig specialist?(Definitie:
Medebehandeling houdt in dat minimaaléén keer
per jaar telefonisch- of/en emailcontacten/of een
thuisconsult met een parkinson-verpleegkundige
plaatsvindt.)

Ja

5. Datum consult
6. Is er sinds het vorige HFSFHJTUSFFSEFconsult sprake
geweest vaneen niet-geplandeziekenhuisopname?

Nee

Nee

-

-

Ja

Nee

Ja

Nee

4

Zo ja: was de ziekenhuisopname i.v.m. een
heupfractuur?

Indien bij vraag 1 ‘Patiënt van een ander ziekenhuis’ is geantwoord, bent u nu klaar met de registratie van dit consult.
U hoeft dan de vragen op de achterzijde van dit formulier niet te beantwoorden.
Indien bij vraag 1 ‘Patiënt van mijn ziekenhuis’ is geantwoord, gaat u nu verder met de vragen 7
10t/m
t/m10.
13.

Ziektestadium
7. In welk jaar is de diagnose ‘ziekte van Parkinson’
gesteld?
8. Is de patiënt sinds het vorige HFSFHJTUSFFSEF
consult gevallen?

Ja

Nee

Zo ja: heeft de patiënt hierbij letsel opgelopen? 5

Ja

Nee

Is er sprake van motorische complicaties 6

Ja

Nee

Is er sinds het stellen van de diagnose ziekte van
Parkinson op enig moment sprake geweest van
wanen of hallucinaties?

Ja

Nee

Is er sprake van een actuele depressie die
behandeling vergt?

Ja

Nee

Ja

Nee

9. Is er bij de patiënt sprake van PDD
(dementie bij de ziekte van Parkinson)
volgens de geldende criteria? 7
10. Ondergaat de patiënt op dit moment een
van de volgende behandelingen?
(kruis het juiste antwoord aan)

Niet ambulant

Onbekend

Deep Brain Stimulation
Levodopa/carbidopa intestinale gel (LCIG)
Subcutane continue apomorﬁne infusie (SCAI)

Alleen indien op vraag 3 ‘Ja, zeer waarschijnlijk’ is geantwoord, gaat u verder met de vragen 14
11 t/m
t/m 16.
13.

Toestemming voor toesturen email
11. Geeft de patiënt toestemming om via e-mail
benaderd te worden voor het invullen van vragenlijsten voor de kwaliteitsregistratie ParkinsonInzicht?

Ja
Nee, niet meer opnieuw vragen
Nee, maar mag later opnieuw gevraagd worden
Niet gevraagd

12. Wie kan benaderd worden om de
patiëntenvragenlijst in te vullen?
Patiënt zelf, e-mailadres:
Partner/mantelzorger, e-mailadres:
13.

Is er een partner/mantelzorger die benaderd kan
worden om de mantelzorgvragenlijst in te vullen?
Nee
Ja , e-mailadres:

Het registreren van het consult is gereed.
Ga naar www.parkinsoninzicht.nl om dit consult online te registreren.

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

