PARKINSON CAFE VALKENSWAARD
Correspondentieadres: Marjo Schurgers, Akeleilaan 7, 5552 GS Valkenswaard
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E-mail pc.valkenswaard@gmail.com
Website www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

NIEUWSBRIEF JULI 2018
Parkinsoncafé 27 juli om 14.00 uur
Gespreksgroepjes - Uw ervaringen delen en tips uitwisselen.
Deze middag is gekozen om met elkaar in gesprek te gaan. We gaan praten naar
aanleiding van gerichte vragen.
De bezoekers zullen worden verdeeld in groepjes mantelzorgers en groepjes
mensen met de ziekte van Parkinson.
Terugblik 29 juni:
Helaas was er deze vrijdagmiddag geen sportief jeu de boules duel op de banen in
Dommelen. Wegens te weinig belangstelling ging deze middag niet door.
Gratis boekenpakket:
De Parkinson Vereniging is een structurele samenwerking aangegaan met Poiesz
Uitgevers. Wij mochten een gratis boekenpakket van hen ontvangen:

“…wij dragen de Parkinson Vereniging al jaren een warm hart toe en bieden
daarom graag ieder Parkinson Café een boekenpakket aan voor op de leestafel”
aldus Frits Poiesz van Poiesz Uitgevers.
Het boekenpakket bestaat uit de titels:
• Lekker eten met Parkinson, Heleen
Dicke en Gerrit Jan Bos
• Parkinson en nu? Teus van Laar en
Martje Drent
• Mijn denken stottert vaak meer dan
mijn benen, Ad Nouws
• 200 jaar ziekte van Parkinson, James
Parkinson en Jorrit Hoff:
In 2017 is het precies tweehonderd jaar geleden dat James Parkinson “An essay on
the Shaking Palsy” publiceerde. Daarin beschreef hij als eerste de symptomen van
de aandoening die later op initiatief van Jean Martin Charcot, de grondlegger van
de moderne neurologie, de ziekte van Parkinson zou gaan heten.
Met zijn briljante ziektebeschrijving hoopte James Parkinson medisch
onderzoekers zover te krijgen dat ze het fenomeen beter zouden begrijpen en
behandelmogelijkheden zouden vinden. Hij is glansrijk geslaagd in die opzet.
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Daarom is het de hoogste tijd het belangwekkende essay van Parkinson in het
Nederlands uit te geven.
Parkinsonneuroloog Jorrit Hoff voorziet deze eerste vertaling van commentaar en
breidt de bevindingen van toen uit met de huidige stand van zaken. Zag James
Parkinson tweehonderd jaar geleden Shaking Palsy als een pure bewegingsstoornis, nu weten we dat het een neurologische aandoening is waarbij veel nietmotorische symptomen een belangrijke rol spelen.
Aanbod van aangepaste vakanties:
Heeft u vakantieplannen maar kunt u niet meer zo gemakkelijk zelfstandig op
vakantie? Dan is het goed om te weten dat er een ruim aanbod is van aangepaste
vakanties. Via de website van ‘de Blauwe Gids’ kunt u een keuze maken uit het
aanbod van aangepaste accommodaties en reisorganisaties in binnen- en
buitenland met bijzondere dienstverlening als verpleegkundige zorg,
hulpmiddelen en dergelijke. Zie www.deblauwegids.nl
Ook de mantelzorger kan er behoefte aan hebben
om er even enkele dagen alleen op uit te gaan. Als
dit voor u uitsluitend mogelijk is indien u de zorg op
een verantwoorde manier kunt overdragen kunt u
een beroep doen op vervangende zorg of
respijtzorg.
Informatie over het aanbod en de financiering vindt
u op de website van de vereniging voor
mantelzorgers: klik hier.
De Parkinson Tv-gids voor 2018:
Noteer de data alvast in uw agenda en volg het live via www.parkinsontv.nl
Na de geplande datum op ieder moment van de dag terug te kijken.
Iedere uitzending begint om 16.00 uur.
21 sept.
26 okt.
23 nov.
21 dec.

Bijkomende ziekten en Parkinson
Mantelzorger en Parkinson
Pijn en Parkinson
Dementie en Parkinson
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