
ONDERSCHEID INSTANTIES DIE ZICH MET PARKINSON BEZIG HOUDEN 
 
Het onderscheid tussen de diverse instanties die zich met Parkinson bezig houden is vaak 
onduidelijk, waardoor mensen niet weten bij wie ze moeten zijn voor welke informatie en 
waar het geld heen gaat bij giften, schenkingen of nalatenschappen. 
 
Hieronder een overzicht van fondsen en instellingen. 
 
De Parkinson Vereniging heeft een aantal Kerntaken 
1. Informatievoorziening via de website, landelijke of regionale bijeenkomsten, brochure, 
    flyer of digitale nieuwsflits, het P Magazine.  
    Daarnaast zijn er cursussen op diverse terreinen 
2. Belangenbehartiging bij zorginstanties en medicijnverstrekking 
3. Lotgenotencontact door bijeenkomsten w.o. Parkinson Cafés 
4. Onderzoek door mede op advies van de patiëntenraad onderzoeken te subsidiëren 
 

De Parkinson Vereniging wil graag gelden ontvangen om deze taken uit te kunnen 
voeren.  
Bedragen kunnen worden overgemaakt naar NL40 RABO 0156 9062 44 ten name van de 
Parkinson Vereniging. 

 
Het Parkinson Café en het Yopper Café.  

Yoppers zijn jonge mensen tot 55 jaar met de ziekte van parkinson(ismen).  
Deze cafés hebben als doel bijeenkomsten te organiseren voor ontmoeten, kennis en 
ervaringen delen en informatie te geven in de vorm van presentaties, boeken en folders. 

 
Het Parkinson Café wil voor de organisatie van de bijeenkomsten doel donaties 
ontvangen op rekening NL40 RABO 0156 9062 44 ten name van de Parkinson 
Vereniging onder vermelding van Parkinson Café Haarlem & Omstreken. 

 
Het ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in Parkinson(ismen) 
Het ParkinsonNet heeft een onafhankelijk fonds voor goede zorgverlening en werft gelden 
via hun eigen stichting, Stichting Parkinson Nederland. 
 
Stichting Parkinson Fonds is een onafhankelijk fonds dat zich uitsluitend met 
fondsenwerving bezig houdt. Dit wordt gedaan door middel van het veelvuldig toezenden 
van acceptgiro's. 
 
Tot slot: 
In Nederland houden twee organisaties zich bezig met het financieren van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson: de Parkinson Vereniging te Bunnik en de Stichting 
Parkinson Fonds (SPF) te Hoofddorp. 
De Parkinson Vereniging is de enige patiëntenvereniging.  
De SPF is een louter fondsenwervende instelling.  


