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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
Parkinsoncafé 24 november 2017 om 14.00 uur
Parkinson, hoe verder? (Dommelhoef Dagbehandeling van Archipel)

De ziekte van Parkinson brengt
veel vragen en onzekerheden met
zich mee. Vele behandelaren, zoals
een fysiotherapeut, ergotherapeut,
logopedist, ondersteunen graag
maar dat betekent wel vele
afspraken en bezoeken per week.
Dommelhoef Dagbehandeling van
Archipel biedt gespecialiseerde
begeleiding en behandeling voor
mensen met Parkinson.
Met alle behandeldisciplines onder één dak wordt de dag optimaal benut
en kunnen u en uw mantelzorger met alle vragen terecht bij één vaste
contactpersoon. We gaan samen in gesprek en zorgen voor een passende
dagindeling. U kunt een of meerdere dagen per week bij Dagbehandeling terecht.
Meer weten? Kom naar de presentatie van Dommelhoef Dagbehandeling bij het
ParkinsonCafé .

Terugblik 27 oktober, Scoot2be hulpmiddelen

Paul van Vroenhoven van firma Scoot2be gaf ons deze middag informatie over
moderne mobiliteitsproducten. Een uitgebreid scala van producten waaronder
driewielfietsen (ook elektrisch), tandems, diverse rolstoelen, rollators
met/zonder laserstraal werd getoond en gedemonstreerd. Rolstoelen en
rollators in lichtgewicht, design, opvouwbaar, voor zwaar gebruik, extra breed,
etc. etc. Kortom: producten, waarmee men zich comfortabel kan verplaatsen.
Alle producten voldoen aan de Europese normen voor medische hulpmiddelen.
Actuele informatie op website: www.scoot2be.nl

~1~

PARKINSON CAFE VALKENSWAARD
Correspondentieadres: Loes Beelen, Waalreseweg 79, 5554 HB Valkenswaard
Tel. 040 201 2175
E-mail pc.valkenswaard@gmail.com
Website www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

Een oproep voor onderzoek

werd ons toegezonden door Karlijn v. Dijsseldonk van het Radboutumc:
Onderzoek
Toepasbaarheid van EEG voor het detecteren en voorspellen van 'bevriezen van
lopen' bij ziekte van Parkinson.
Aan het Radboudumc, in samenwerking met Donders Instituut te Nijmegen,
doen wij onderzoek naar het voorspellen van bevriezen van lopen bij mensen
met de ziekte van Parkinson.
Bevriezen van lopen is te beschrijven als plotseling het gevoel te hebben alsof je
voeten aan de vloer zijn vastgelijmd. Bevriezen van lopen is een vervelend
fenomeen wat kan leiden tot verhoogde kans op vallen. Middels dit onderzoek
willen we onderzoeken of het mogelijk is om bevriezen van lopen te kunnen
voorspellen, zodat nieuwe therapieën hierop afgestemd kunnen worden.
Tijdens het onderzoek meten we hersengolven door middel van elektroencefalografie (EEG), waarbij middels een soort badmuts met elektroden via de
hoofdhuid hersenactiviteit wordt gemeten. Het meten van hersengolven via EEG
is niet pijnlijk. Tijdens het onderzoek krijgt een deelnemer de EEG aangemeten
waarna de deelnemer een aantal taken uit zal voeren.
Voorbeelden van taken zijn stappen op de plaats en het maken van een halve
draai op de plaats. Dit onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische
toetsingscommissie Nijmegen-Arnhem.
Op dit moment zijn wij op zoek naar mogelijke deelnemers aan ons onderzoek.
Lijkt het u interessant om deel te nemen aan ons onderzoek, of wilt u graag mee
weten over het onderzoek? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Karlijn
van Dijsseldonk, via email adres: Karlijn.vanDijsseldonk@radboudumc.nl.
Link naar informatie:
https://www.parkinson-vereniging.nl/onderzoek-enontwikkeling/oproepen/toepasbaarheid-van-eeg-voor-het-detecteren-envoorspellen-bevriezen-van-lopen-bij-de-ziekte-van-parkinson/
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Vooruitblik - Nieuwjaarsdiner 2018

26 januari houden we het traditionele Nieuwjaars diner. De kosten voor dit
diner zijn € 12,50
24 November kunt U al voor deelname aan het diner inschrijven en betalen.
Vanaf 1 december tot en met 18 januari 2018 kunt u per e-mail inschrijven:
marjoschurgers@hotmail.com
Gelieve bij online inschrijven € 12,50 per persoon over te maken op:
Rek.nr. NL46RABO 0112 5814 04 t.n.v. M. Schurgers o.v.v. Nieuwjaars diner.
Menu, plaats en aanvang moet nog worden vastgesteld. U wordt zo spoedig
mogelijk hierover geïnformeerd.

Parkinson TV – thema uitzendingen:
24 november Zichtproblemen en Parkinson
22 december Acceptatie en Parkinson

U kunt actief deelnemen aan de uitzending door vragen direct aan het panel te
stellen. Aflevering gemist? Kijk dan op http://www.parkinsontv.nl/gemist
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