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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
Parkinsoncafé 26 oktober 2018
Lezing over de Wet maatschappelijke ondersteuning.
In het Parkinson Café van 26 oktober zullen Rachel Bakker, beleidsmedewerker
Wmo, en twee uitvoerenden, Hansi de Brouwer en Margot Hoeks ingaan op de
betekenis van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor mensen met
een langdurige ziekte zoals zij die lijden aan de ziekte van Parkinson.
Vanaf 1 januari 2015 hebben de gemeenten de taak om ervoor te zorgen dat hun
burgers zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving.
In de Wet is dat geregeld en bij een gemeentelijke verordening verder uitgewerkt.
Elke gemeente kent haar eigen uitwerking. De behoeften van de burger tot
maatschappelijke ondersteuning bij zijn
participatie wordt in beeld gebracht in een
zogenaamd keukentafelgesprek. Een
onafhankelijk cliëntondersteuner kan de
hulpvrager bijstaan.
Er is een wisselwerking met de WLZ (Wet
Langdurig Zieken) en de Wmo. De cliënt mag
natuurlijk niet tussen wal en schip geraken.
Tijdens de voordracht van Rachel en anderen
komen kwesties aan de orde als:
•
•
•
•

Hoe verloopt een keukentafelgesprek?
Hoe kom ik aan een cliëntondersteuning?
Wat doet een Wmo loket?
Waar heb ik recht op?

Er wordt, zoals in elk café, ruimte geboden voor het stellen van eigen vragen en het
uitwisselen van ervaringen.
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Terugblik 28 september
Kim Rijkelijkhuizen, Parkinsonverpleegkundige, gaf deze middag inzicht in haar
functie. Wat kan zij precies voor u doen en wat is de meerwaarde van de
Parkinsonverpleegkundige naast de behandelend neuroloog?
Diverse onderwerpen kwamen aan de orde waaronder:
• Na diagnose: aanvullende info, doorverwijzing naar andere disciplines
• Begeleiding opname ziekenhuis
• Laagdrempelig bereikbaar en meer tijd voor de patiënt
De informatie was voor de bezoekers interessant en duidelijk, mede door de
PowerPoint- presentatie die Kim liet zien.
In de pauze werd de stand van de Parkinsonvereniging, die bemand werd door
vrijwilligster Lies Kingma, goed bezocht.
Alles overziend, een fijne middag met veel interactie uit de zaal. Ruim 50
bezoekers mochten we in ons Parkinson café begroeten.
PowerPointpresentatie nalezen?
http://www.parkinsoncafevalkenswaard.nl/userfiles/downloads/Parkinson%20Ve
rpleegkundige%20Kim%20R..pdf

Programma Parkinson café Valkenswaard:
• 30 nov. Notaris. Karin v. Loon over testament, levenseinde en andere zaken.
• 28 dec. Kerstvakantie, geen café.

Medical Taping bij overmatig speekselverlies
Binnen het Medical Taping Concept bestaat er een eenvoudige tapetoepassing die
bij veel cliënten invloed kan uitoefenen op de speekselproductie en het
slikproces. Bij veel cliënten met bijvoorbeeld een meervoudige handicap,
Parkinson, Down Syndroom of na een CVA (beroerte) kan het slikken en de
speekselproductie verstoord zijn.
S-Tape
Onder de logopedisten en/of orofaciale fysiotherapeuten staat deze tapetoepassing
bekend als “S-tape”. Over het algemeen zijn de ervaringen uit het werkveld
positief. Niet altijd lijkt deze tapetoepassing effect te hebben, maar het is zeker de
moeite waard om te proberen. Het resultaat is vrij snel waarneembaar. Een smalle
tape wordt onder de kin aangebracht.
Door in deze regio de fasciale structuren te stimuleren, wordt er invloed
uitgeoefend op de spieren en zenuwen die voor de slikbeweging en
speekselproductie zorgen.
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Casus uit de praktijk van Corine Basten
Corine Basten een logopedist bij Zorggroep Apeldoorn deelt met ons haar bestpractice ervaringen van twee cliënten:
Casus mevrouw A met Parkinson
Mw. A heeft al geruime tijd de ziekte van Parkinson en de neuroloog heeft haar
glycopyrronium voorgeschreven om het verlies van speeksel te verminderen. Mw.
geeft bij mij aan dat ze er tegenop ziet om nog een medicijn erbij te gaan
gebruiken. Ik heb mw. getapet onder de kin (aan de zorg en familie geef ik een
basistekst mee met instructies, deze tekst wisselt per cliënt) en de zorg hierover
geïnstrueerd. Al direct na het plaatsen van het eerste tapeje had mw. hier baat bij;
het verlies van speeksel nam af doordat mw. door de prikkels van de tape vaker in
rust ging slikken.
Na een aantal maanden te hebben getapet hebben we het zonder de tape
geprobeerd. Mw. lijkt de tape nu niet meer nodig te hebben, omdat het nog steeds
goed gaat. Waarschijnlijk is het slikken in rust weer zodanig in de hersenen
ingeslepen, dat mw. het weer zelf kan.
Lees verder: (bron) https://www.fysiotape.nl/medical-taping/overmatig-kwijlen/
Let op: er wordt op gewezen dat de aangegeven tape toepassingen en informatie op
de website, over de mogelijkheden binnen het Medical Taping Concept, nog niet
wetenschappelijk bewezen zijn. De uitspraken en genoemde voorbeelden zijn
gebaseerd op langdurige ervaringen van patiënten en geschoolde therapeuten.

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.
• 26 okt. Mantelzorger en Parkinson
• 23 nov. Pijn en Parkinson
• 21 dec. Dementie en Parkinson
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