Nieuwsbrief van het Parkinson Café november 2014.

Adres Parkinson Café:
Amaris Theodotion (Ridderzaal),
Werkdroger 1,
1215 CM Laren.

Parkinson Vereniging regio ’t Gooi
website: www.parkinsoncafelaren.nl
Twitter: @parkinson_tGooi
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Parkinson Café van oktober 2014
Op 16 oktober was het thema de transitie van AWBZ naar de Wmo. Suzanne Klein
Schiphorst van Zorgbelang Noord Holland sprak over wat m.i.v. 2015 gaat veranderen.
Er kwam meer inzicht in de materie, al bleven er vragen bestaan.

Suzanne geeft uitleg ….

over de nieuwe Wmo…..
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aan veel geïnteresseerden

Kerststuk(je) maken en schilderen

Op 11 december kunt u traditiegetrouw weer
kerststukjes maken en schilderen. Geeft u zo spoedig
mogelijk op bij Ineke of Els. De eigen bijdrage is 4,Euro.

Parkinson Café van november 2014
Het Parkinson Café van November 2014 staat
in het teken van recente ontwikkelingen bij de
ziekte van Parkinson.
Dr P.M. Laboyrie, neuroloog verbonden aan het
Tergooi ziekenhuis in Blaricum, vertelt ons
daar meer over.
Na de pauze volgt het bekende openbare
consult.
De presentatie begint om 14:30u, maar u kunt
al vanaf 13:30u terecht b.v. om de infotafel te
bezoeken.
Op de foto de succesvolle bijeenkomst van vorig jaar

Een bezoekje aan de dierentuin
Het Parkinson Café heeft op 29 september met een viertal bezoekers van het Parkinson Café,
die moeilijk ter been zijn, samen met vier begeleiders en een chauffeur een bezoek gebracht
aan de dierentuin in Amersfoort. ’s Morgens werd ca 10:30 uur vertrokken. Na koffie met
appelgebak (naar keuze slagroom) werd de dierentuin uitgebreid bekeken, onderbroken door
een heerlijke lunch.
Het weer werkte goed mee. Om ca 17:30 uur was iedereen moe maar voldaan weer thuis.

De ingang

Lekker ijsje
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Wat zouden ze denken?

‘tHonk opgeheven
Wegens te weinig belangstelling is ‘tHonk opgeheven.
Het aantal bezoekers is ondanks de inspanningen van de organisatie te laag gebleven. De
organisatie is nog opzoek naar (een) locatie(s), waar op zichzelf staande activiteiten ontplooit
kunnen worden.

Columns in de nieuwsbrief
Vanaf dit nummer verzorgt Daan van der Waals een rubriek waarin
hij vertelt over het wel en wee van een Parkinsonpatiënt. Hij begint
met een verhaal over ‘hoe ik Parkinsonpatiënt werd’. Wie wil
reageren kan dat doen naar: mailto:dbvanderwaals@telford.nl

Wijnproefavond
De wijnproefavond was een groot succes. Hierbij werd met toestemming van Bas Bloem
genipt aan een 8-tal wijntjes. Jammer dat het geestrijk vocht na het proeven in een grote vaas
werd verzameld. Dat was even slikken.

.
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Daans verhaal
Hoe ik Parkinsonpatiënt werd
De eerste die op het idee kwam dat ik wel eens
Parkinson kon hebben was mijn oudste zoon. Hij zag
de achteruitgang van mijn bewegingen, praatte er met
kennissen over, keek op internet, en opperde dat ik
maar eens naar de dokter moest. De dokter trok
dezelfde conclusie als hij en verwees mij door naar de
neuroloog. Maar die geloofde er niet veel van. Hij
dacht dat ik mij wat inbeeldde en kon niets ernstigs
vinden. Een hersenscan leverde ook niets op. Volgens
hem had ik last van ‘malaisegevoelens’en die
verklaarden dat het niet goed met me ging. Medicatie wilde hij niet geven. Maar hij was wel
zo vriendelijk mij de mogelijkheid aan de hand te doen van een second opinion.
Ik weer terug naar de huisarts en een second opinion aangevraagd. De neuroloog die ik nu trof
dacht er heel anders over dan zijn collega. Natuurlijk had ik Parkinson! Mijn traagheid en
stijfheid wezen daar duidelijk op. Binnen vijf minuten had hij een recept uitgeschreven…
De pillen werkten. Ik voelde me beter en kon weer vlotter bewegen. Dat vond ook de
specialist toen ik hem enkele weken later opzocht.
Vreemde geschiedenis met die elkaar tegensprekende neurologen! Vreemd ook dat mijn
medisch totaal niet onderlegde zoon het meteen bij het rechte eind had gehad en dat het toch
een maand of vier duurde voordat zijn gelijk officieel was erkend.
Maar ergens begrijp ik het wel. Het is soms moeilijk om uit te maken of klachten door
Parkinson komen of door iets anders. Ik ben bijvoorbeeld heel vaak moe, soms erg moe. Door
Parkinson? Je kunt ook moe zijn door spanningen in je werk of door huiselijke
omstandigheden of door andere zorgen. Het is te makkelijk om alles aan Parkinson toe te
schrijven. Ik denk wel dat Parkinson klachten bevordert. Je bent gevoeliger voor problemen.
‘Een Parkinsonpatiënt komt eerder aan zijn grens dan een ander’, zegt mijn fysiotherapeut.
Zoals altijd heeft hij volkomen gelijk
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Agenda komende vier maanden





20 november: Dr Laboyrie: thema nieuwe ontwikkelingen bij Parkinson.
11 december: Kerststukken maken en schilderen
15 januari 2015: Wim Koning en Karel Hubert over massage en Parkinson
19 februari: Trillende Tranen, Hans Holtslag geeft een theatervoorstelling

Ideeën voor de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van december
komt o.a. een verslag van het café
van november 2014 en een
vooruitblik naar het café van
december 2014.
Hebt u ideeën voor de komende
nieuwsbrieven, laat het ons dan
weten.
( georgevan.heerden@gmail.com )

Organisatieteam Parkinson Café
Peter Versteeg

035-5267803

pg.versteeg@casema.nl

Ineke van de Heijden

035-5265272

inekevandeheijden@casema.nl

Els Kole-Hillebrink

035-6947670

ehillebrink@hotmail.com

George van Heerden

035-6212848

georgevan.heerden@gmail.com

ParkinsonTV
Kijk eens op http://www.Parkinsontv.nl. Hierop is maandelijks
een Tv-uitzending live te zien, maar er zijn ook interessante
herhalingen b.v. over medicijnen of voeding.
Zie de flyer:
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