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Binnen de onderzoekswereld van Parkinson en parkinsonismen1) spelen veel ontwikkelingen 
die om een nauwere samenwerking vragen. Niet alleen op het terrein van onderzoek, maar 
ook op het terrein van voorlichting, preventie, behandeling en fondsenwerving is er 
aanleiding de handen ineen te slaan. Om die reden richtten de Parkinson Vereniging, 
ParkinsonNet en de Stichting Parkinson Nederland (SPN) recent de stichting Parkinson 
Alliantie Nederland (PAN) op. Bovendien wordt de voormalige SPN onder de naam 
ParkinsonNL doorontwikkeld naar een nieuw nationaal fonds ten behoeve van effectievere 
fondsenwerving, om zo projecten te gaan financieren op basis van een meerjaren 
onderzoeks- en innovatie-agenda met concrete ambities van de alliantie. 
Ook het veld van onderzoekers heeft zich georganiseerd en is als rechtspersoon aangesloten 
bij deze alliantie.  
 
Daartoe is op 17 april 2021 de vereniging Dutch Parkinson Scientists opgericht die zich ten 
doel stelt: 
 

• het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de (behandeling 
van) de ziekte van Parkinson te intensiveren en succesvoller te maken en daarmee bij 
te dragen aan het verlagen van de prevalentie, het verbeteren van de behandeling 
van de ziekten en kwaliteit van leven van mensen met deze ziekten.  
 

• Door  
o bij te dragen aan een onderzoeks- en innovatieagenda op het gebied van 

Parkinson;  
o het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de preventie, ziekte-

remmende behandeling en genezing van Parkinson en naar innovatieve zorg 
die ten behoeve staan van de verbetering van kwaliteit van leven van mensen 
met deze ziekten en hun naasten;  

o het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor haar leden, alsmede van 
werkgroepen van onderzoekers op het terrein van Parkinson; 

o het doen verwerven van fondsen ter bekostiging van de doelstelling van de 
vereniging; 

 
 

 
1 ) Waar wordt gesproken over Parkinson wordt impliciet ook de diverse vormen van atypische 
parkinsonisme zoals MSA, PSP en Lewy Body Dementie.  

 
 


