
Wereld Parkinson Verklaring

Wij ondergetekenden, leden van de wereldwijde parkinsongemeenschap:

• juigen het toe dat het World Parkinson Congress 2010 erin geslaagd is om een van de grootste en
meest diverse groepen wereldburgers bij elkaar te brengen – bestaande uit mensen met parkinson en
hun mantelzorgers, wetenschappers en andere zorgverleners, officiële en non-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) – die ooit is samengekomen om de ziekte van Parkinson en problemen die het
leven met parkinson met zich brengt, te bespreken en onderzoeken; 

• bevestigen met waardering en dankbaarheid het belang en de oorspronkelijkheid van de Global 
Declaration on Parkinson’s Disease, opgesteld in Genève (Zwitserland) op 26 en 27 mei 1997 door de
parkinsonwerkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en daarna ondertekend door 
vertegenwoordigers van alle zes regio’s van de WHO; 

• menen dat de Global Declaration een goede basis vormt waarop we verder kunnen bouwen aan de
ambities van de wereldwijde parkinsongemeenschap, zoals het aansporen van regeringen en 
particuliere fondsen om zich publiekelijk te verplichten (1) de wetenschap te steunen die ons een 
geneesmiddel zal brengen, en (2) degenen die nu tegen parkinson vechten de zorg te geven die hun
verzekert van de best mogelijke kwaliteit van leven; 

• erkennen dat de ziekte van Parkinson op dit moment een van de meest slopende, sociaal 
ontwrichtende en geldverslindende neurodegeneratieve ziekten ter wereld is, en dat degenen die
ermee leven ernstige problemen ondervinden bij het bewegen en bij andere functies, en dat die 
problemen verergeren naarmate de ziekte vordert;

• weten dat parkinson enorme sociale en economische kosten meebrengt voor personen, gezinnen,
bevolkingsgroepen en landen – kosten die de komende decennia onvermijdelijk zullen stijgen 
naarmate de wereldbevolking vergrijst;

• vertrouwen erop dat de wetenschappelijke vooruitgang die tot op heden is bereikt en de toekomstige
ontwikkelingen, die mogelijk worden doordat er in de komende jaren meer geïnvesteerd zal worden in
de neurowetenschappen, de basis zullen creëren voor zowel belangrijke verbeteringen in de 
behandeling van parkinson als een substantiële vergroting van de kans op een geneesmiddel.   



Daarom doen we een beroep op regeringen, gezondheidsagentschappen 
binnen de organisatie van de Verenigde Naties en patiëntgerichte 
non-gouvernementele organisaties (ngo’s) in de hele wereld om:    

• meer te investeren in de ontwikkeling van de fundamentele en toegepaste neurowetenschappen, en in 
het bijzonder de kennis van parkinson, om de oorzaken ervan te achterhalen, te zorgen voor betere 
behandelingen, zowel van de symptomen als van de ziekte zelf, en uiteindelijk een geneesmiddel te vinden;

• vernieuwing en samenwerking tussen academische en onderzoeksinstituten enerzijds en de 
commerciële sector anderzijds actief te stimuleren, zodat geïnvesteerd geld effectief wordt gebruikt 
en wetenschappelijke ontwikkelingen snel worden omgezet in beschikbare therapieën; 

• mensen met parkinson, familieleden en mantelzorgers te helpen en te instrueren om actief betrokken te
raken bij de parkinsongemeenschap en hun specifieke kennis, ervaring en gevoel van urgentie aan te
wenden voor de wereldwijde parkinsonagenda;

• alle beschikbare middelen in te zetten – ook die van bestuurlijke en regulerende autoriteiten, ngo’s en
andere organisaties – om de behoeften van mensen met een chronische, degeneratieve, neurologische
ziekte, hun gezinsleden en mantelzorgers beter te begrijpen, en deze kennis te gebruiken voor het 
versterken en verbeteren van geïntegreerde systemen voor behandeling, zorg en ondersteuning;

• speciale aandacht en middelen te investeren in de toestand van ontwikkelingslanden, waar andere
gezondheids- en sociale problemen vaak voorrang krijgen boven de behoeften van mensen met een
chronische aandoening zoals parkinson, en waar de beschikbare middelen vaak gebrekkig zijn en
tekortschieten voor deze taak.

Verder waarderen we de enorme mogelijkheden die door het tweede World
Parkinson Congress zijn gecreëerd en verplichten we ons om samen te bouwen

aan een mondiale parkinsonbeweging, die tot doel heeft de ziekte van Parkinson
als sociaal, economisch en gezondheidsprobleem overal ter wereld op de

agenda te zetten. De eerste stap daartoe is het opzetten van een wereldwijd
parkinsoncommunicatienetwerk, om de samenwerking en binding te bevorderen

tussen ngo’s over de hele wereld die zich met parkinson bezighouden. 

www.parkinsonspledge.org


