NIEUWSBRIEF MAART 2018
Uitnodiging
Bijeenkomst vrijdag 16 maart 14.00 uur
Locatie: Kapel Elkerliek Ziekenhuis te Helmond
Programma:
Ergotherapie en Parkinson-gerelateerde vermoeidheid
Ergotherapie is erop gericht om mensen te ondersteunen bij problemen in het dagelijks handelen. Dit kan gaan om
problemen in het uitvoeren van activiteiten of het plannen en verdelen van activiteiten gedurende de dag.
Ergotherapeuten werken praktisch en bekijken samen met de persoon met de ziekte van Parkinson en de
mantelzorger hoe zij activiteiten die voor hen belangrijk zijn optimaal kunnen blijven doen. Uitgangspunt daarbij is
het gebruik maken van de mogelijkheden die er wel zijn.
Elke Dekkers-Rambags, werkzaam als ergotherapeut in het Elkerliek ziekenhuis, zal tijdens deze bijeenkomst nader
ingaan op hetgeen ergotherapie kan betekenen bij Parkinson-gerelateerde vermoeidheid.
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Vooruitblik Parkinsoncafé:
Programma 2018:
Regulier café:
20 april:

“Nieuwe ontwikkelingen” door neuroloog Dr. Rinske van Koningsveld (Elkerliek ziekenhuis)

18 mei:

Bewegingsmiddag in Theetuin De Wilde Framboos in Bakel
(voor meer informatie zie hieronder)

1 september: Bike4Parkinson (omgeving Valkenburg)
21 september: Parkinson en Muziek(therapie)
19 oktober:

Parkinson en autorijden door John van der Weijden en Bert Oerlemans

16 november: Mantelzorgdag
21 december: Kerst met muzikale omlijsting
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Extra info 18 mei: Bewegingsmiddag in Theetuin De Wilde Framboos te Bakel
18 mei organiseren we een Bewegingsmiddag voor de bezoekers van het reguliere café en gebruiken daarvoor net
zoals een aantal jaren geleden Theetuin De Wilde Framboos in Bakel.
We ontmoeten elkaar daar en gaan vervolgens aan de gang met allerlei bewegingsactiviteiten. Welke dat precies zijn
wordt nog vervolgd!
Heb je nu al interesse om deel te nemen, geef het dan z.s.m. aan via info@parkinsoncafehelmond.nl
Meer informatie volgt weldra via een uitnodiging per mail. Onderstaande activiteit hebben we alvast geregeld:

Mindful wandelen, waarom zou ik?
Op 18 mei 2018 is er gelegenheid deel te nemen aan een speciale wandeling. Het is een wandeling die ons brengt
naar het hier en nu. Daar is geen oordeel, daar is acceptatie van datgene wat zich voordoet en vriendelijke aandacht
voor jezelf. Deze manier van wandelen heet mindful wandelen.
Meedoen leidt tot rust in je hoofd en in je lijf door de techniek van het bewust richten van je aandacht. Daar is niets
zweverigs aan 😄. Het resultaat: je wordt minder in beslag genomen wordt door gedachten, emoties of lichamelijk
ongemak. Tijdens deze wandeling laat ik jullie kennismaken met eenvoudige oefeningen zodat je die rust zelf kunt
ervaren. Deze aandachtsoefeningen zijn overigens ook gemakkelijk thuis te doen.
We wandelen in een zeer rustig tempo en doen dat in stilte, zodat iedereen de
kans krijgt om alle aandacht aan zichzelf te geven. Voor de meesten is dat een
nieuwe ervaring, maar beslist niet moeilijk omdat eenieder bezig is met eigen
waarnemingen. De natuur van dat moment is onze inspiratiebron. We lopen
maximaal een uur, een routeverkorting halverwege is mogelijk. Deelnemers die
dergelijke wandelingen vaker met mij lopen, voelen zich na afloop verkwikt en
tot rust gekomen. Voorafgaand aan de wandeling is er een korte instructie.
Bij slecht weer is er binnen een mindfulness-activiteit. Meer informatie over de wandelingen is te vinden via
www.stil-aan.nl/wat/wandeling
Vriendelijke groet en graag tot wandels, Geertine Drost, mindfulnesstrainer.
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Yoppers Grand Café:
SAVE THE DATE:
2 juni 1030-1600 uur (incl. lunch)
Bewegingsdag i.s.m. Brabant Yoppers in Natuurgebied De Maashorst/Restaurant De Vrije Teugel Uden:
We hebben destijds zoveel enthousiaste reacties ontvangen op de Yoppers Grand Café-bijeenkomst over Bewegen
en Voeding dat we samen met “Brabant Yoppers” (onderdeel van Parkinsoncafé Oss-Uden-Veghel) een
Bewegingsdag incl. lunch organiseren.
De bedoeling is om Yoppers, hun naasten en geinteresseerden uit Zuid-Nederland te ontvangen met koffie/thee en
na een korte warming-up te laten bewegen door hen drie sportieve activiteiten aan te bieden waaruit men er max. 2
kan kiezen
(1 voor de lunch, 1 erna).
We bieden aan:
- Voor alle deelnemers: Warming-up door Agata van den Heuvel (bewegingstherapeute)
-

Wandelen/Nordic Walking max. 1 uur, met eigen poles of evt. lenen
(namen van begeleiders volgen)

-

Fietsen/e-bike max. 1,5 uur, met eigen fiets of evt. huren
Fietssnelheid: max. 15 km per uur, met begeleiding van Ruud Overes en Ben Te Pas (bekend met de
organisatie rondom de RunBikeRun in Pijnacker: https://runbikerunpijnacker.nl/)

-

PWR (Parkinson Wellness Recovery) (www.pwr4life.org/pwr4life) max. 45 minuten
Deze workshops worden gegeven door fysiotherapeuten Maayke van Suijlekom, Marjan Reusien,
Jenny Bijsterveld en Peter Kuijpers

De kosten zullen uitkomen tussen de 15-20 euro p.p. incl. workshops, ontvangstkoffie/thee, lunch (soep + 2 harde
broodjes + drankje). Meerdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Zet de datum alvast in jouw agenda en houd jouw mailbox in de gaten:
De uitnodiging incl. digitaal inschrijfformulier is in de maak en wordt z.s.m. verstuurd 😊
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16 juni 1400-1700 uur (1300-1400 uur inloop en 1600-1700 uur napraten)
“Levenstestament” door Notaris Miranda van den Broek:
Je wilt iets regelen voor het moment in jouw leven dat je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. De mogelijkheid
hiervoor is het maken van een levenstestament.
In het levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die beslissingen namens jou neemt als je dat zelf tijdelijk
of blijvend niet meer kunt, bijvoorbeeld jouw partner, een kind of een ander vertrouwenspersoon.
Vragen die spelen als je zelf jouw zaken niet meer kunt regelen:
Wie betaalt de rekeningen, wie verzorgt jouw administratie en doet de belastingaangiften?
Kun je niet meer thuis wonen, wie regelt dan voor jou een nieuw tehuis en mag namens jou beslissingen nemen ter
zake jouw huis en inboedel? Wie mag jouw huis verkopen? Een misverstand is veelal dat gedacht wordt dat de
woning ook door de partner of het kind mag worden verkocht. Niets is minder waar.
Een ander aspect is de eigen bijdrage bij langdurige zorg en het “opeten” van jouw vermogen. Je kunt in jouw
levenstestament regelen dat toch een deel van jouw vermogen bij jouw familie blijft. Als je een levenstestament laat
maken dan kun je dit allemaal al van tevoren regelen.
Bij overlijden vervalt het levenstestament. Vragen die dan spelen zijn: Wie erft mijn vermogen, is mijn partner goed
verzorgd en hoeveel belasting wordt dan betaalt. Kan ik dat goed regelen en zijn er mogelijkheden om minder
belasting te betalen als ik kom te overlijden.
Notaris Miranda van den Broek van Visser Van den Broek Netwerk Notarissen uit Helmond vertelt tijdens deze
interactieve middag meer over het testament, het levenstestament en het verlenen van volmacht.
De notaris heeft deze presentatie reeds in maart 2017 in het reguliere Parkinsoncafé gegeven en we wilden deze
essentiële informatie ook graag met onze Yoppers delen.
NB: Wil je dat jouw vraag zeker aan bod komt, mail deze dan vóór 1 mei naar: info@parkinsoncafehelmond.nl of
naar simonerensen@outlook.com

1 december 1400-1700 uur
“Winter- en Hulpmiddelenmarkt”:
Het idee is een gezellige kapel vol met infokraampjes variërend van handige hulpmiddelen in huis tot tips bij bv.
vakanties en reizen. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om met elkaar te kletsen onder het genot van een hapje
en drankje.
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Overige activiteiten:
7 april:
Symposium Wereld Parkinson Dag (Nieuwegein)
Georganiseerd door de Parkinson Vereniging (zie www.parkinson-vereniging.nl)
11 april:
Wereld Parkinson Dag (internationaal)
Kijk ook eens op: www.uniteforparkinsons.org of #UniteForParkinsons
Binnenkort wordt daar ook een Nederlandse vertaling van de getoonde Engelse userguide geplaatst.
Deze heb ik (Simone) samen met mijn vriendin Katinka gemaakt (zijn we trots op 😊).

3 juni:
Jongerenmiddag in Antwerpen
Georganiseerd door de Jongerenafdeling van de Vlaamse Parkinson Liga
(http://www.parkinsonliga.be/nl/jongeren-bis_801.aspx)

12 juli 1400-1600 uur:
Theater Hans Holtslag “Trillende Tranen”
Georganiseerd door Parkinsoncafé Oss-Uden-Veghel
voor informatie: http://hansholtslag.123website.nl
Er zijn (onder voorbehoud) 15-20 plaatsen voor onze bezoekers beschikbaar. We zouden graag weten wie hier
naartoe zou willen gaan? Er zijn geen kosten aan verbonden m.u.v. het eigen vervoer en de consumpties die op de
locatie worden genuttigd.
De voorstelling vindt plaats in:
Zalencentrum Het Witte Huis
Reekseweg 7 5411 RB te Zeeland (bij Uden)
Bij interesse mail naar: info@parkinsoncafehelmond.nl of naar simonerensen@outlook.com
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1 september:

Bike4Parkinson

Vorig jaar fietsten maar liefst 65 medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis en bezoekers van ons Parkinsoncafé de
tocht ‘Boogies Extreme’. Ieder jaar organiseert ParkinsonNet het BikevoorParkinson-event tijdens het Boogie’s
Extreme evenement waarbij parkinsonpatiënten, zorgverleners en naasten met elkaar op de fiets stappen om
Parkinson de wereld uit te fietsen!
De tocht varieert van 30 tot 100 kilometer op de wegen en colls die uitgezet zijn door Michael Boogerd.
Bike4Parkinson vraagt hiermee op een eigen wijze aandacht voor de ziekte van Parkinson en voor de mensen die
direct of indirect met deze ziekte te maken hebben.
Het volgende Bike4Parkinson zal plaatsvinden op zaterdag 1 september 2018 en uiteraard willen we weer een team
samenstellen!
Hou ook voor deze activiteit jouw mailbox in de gaten. Vanaf 11 april (Wereld Parkinson Dag) gaat de inschrijving
voor dit fantastische evenement open!
Zodra er meer informatie bekend is, brengen we jullie op de hoogte en kun je jezelf via ons inschrijven. Er wordt
momenteel ook nagedacht over de actiepagina die we aan willen maken om zo geld op te halen voor het specifieke
doel van dit jaar.
Wil je nu al naar de website: www.bike4parkinson.nl
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Terugblik:
Hierbij een collage van de laatste bijeenkomsten en de lunch na de Yopperswandeling:
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Resultaten bezoekers-tevredenheidsonderzoek Parkinsoncafé:
Van degenen die gereageerd hebben, leren we dat er niet teveel veranderd moet worden.
Wij zullen aandacht geven aan de vraag om een presentatie te houden op basis van tevoren ingediende vragen.
Ook voelen de bezoekers zich vrij om een andere bezoeker te vragen naar bepaalde ervaringen de ziekte
betreffende. Maar soms is het moeilijk de juiste persoon te vinden. Daar gaan we over nadenken hoe dat geregeld te
krijgen.
Er wordt ook gesuggereerd meer voorlichting te geven. Informatie die ook beschikbaar kan zijn voor anderen.
Ook daarover gaan we plannen smeden.
De website voldoet. We gaan onderzoeken of de info op de website die nu alleen bestemd is voor onze leden, ook
ter lezing aan anderen aangeboden kan worden.
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Project PARKINSON IN BEWEGING:
Tijdens de Parkinsoncafé-bijeenkomsten heb ik al een paar keer gezegd wat de bedoeling is van het project
“Parkinson in Beweging”, waarvoor we een mooi bedrag hebben gekregen van “Stichting Helmond ontvangt,
Helmond geeft”:

Bewegen, bewegen en nog eens bewegen!
En dat samen met hem/haar die ook patiënt is.
Je bent misschien een fervent tennisser geweest. Maar je bent ermee gestopt toen het allemaal wat trager ging. Of
je bent gestopt met biljarten, tafeltennis, wandelen of wat dan ook. Je stond mensen in de weg, dacht je.
Ik kan me zo voorstellen dat je best weer iets wilt gaan doen. Maar wel in jouw tempo. En onder begeleiding.
Met deze brief wil ik polsen of jij mee wilt doen. En zo ja wat wil je dan?
Suggesties:
Wandelen, Nordic Walking, tennis, biljart, badminton, zwemmen…. Vul zelf maar aan!

Laat het me weten. Dan proberen we in de zomer aan de gang te gaan.
Groeten
Namens de organisatie,
Wim van Bokhoven
info@parkinsoncafehelmond.nl
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Tips/handige websites:
www.parkinsonnext.nl
Één plek voor onderzoek en innovatie op het gebied van parkinson
Heeft u de ziekte van Parkinson, zorgt u voor iemand met parkinson of behandelt u mensen met parkinson?
ParkinsonNext biedt u een plek waar u gemakkelijk kunt meedenken of meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
en innovatieprojecten. Help mee de parkinsonzorg te verbeteren: meld u aan voor ParkinsonNext!
www.parkinsonnet.nl/misverstanden
Mensen met parkinson hebben geen behoefte meer aan seks?
De ziekte van Parkinson is bij iedereen hetzelfde? Waar of niet waar?
Om stil te staan bij het 200 jarig bestaan van de ziekte van Parkinson vult ParkinsonNet de lijst met misverstanden
tot het einde van het jaar aan tot ze er 200 hebben. Volg hen op Facebook, www.facebook.com/parkinsonnet, en via
de website, www.parkinsonnet.nl, om op de hoogte te blijven.

ParkinsonTV:
Programma 2018:

Te bekijken via: www.parkinsontv.nl
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