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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018
Parkinsoncafé 30 nov. om14.00 uur - Notaris mw. Karin van
Loon over testament, levenseinde en andere zaken.
Met het ouder worden, neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen
voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.
Het is goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als
u dit zelf niet meer kunt of wilt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie hebt u
het volste vertrouwen?
Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten
vastleggen. Dat kan met een levenstestament of een testament.
Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen.
Tijdens de lezing bespreekt Karin met u alle mogelijkheden en ontwikkelingen om
zo goed als mogelijk is, de afweging te kunnen maken of het ook voor u verstandig
is om zaken te regelen.”

Terugblik 26 oktober - Voordracht Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het
Nederlandse zorgstelsel. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.
De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke
ondersteuning en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
Officieel heet deze wet Wmo 2015.
Hoewel gemeenten zich moeten houden aan de regels in de Wmo, organiseren
gemeenten zelf hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geschiedt. Dat houdt in
dat de toegang en uitvoering van de Wmo per gemeente iets kan verschillen.
Toch blijft het vaak onduidelijk of mensen bij een gemeentelijke instantie, bij een
verzekeraar of bij het rijk moeten aankloppen.
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Tijdens de voordracht van Rachel Bakker, beleidsmedewerker Sociaal Domein,
Hansi de Brouwer en Margot Hoeks, Wmo consulenten, kwamen diverse kwesties
aan de orde, waaronder het keukentafelgesprek, algemene voorzieningen,
maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.
Een goed gevulde zaal met aandachtig luisterende en gerichte vragen stellende
bezoekers. Een leerzame middag.

Vooruitblik - Nieuwjaarsdiner 2019
25 januari houden we het traditionele Nieuwjaars diner.
De kosten voor dit diner zijn € 15,00. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Op 30 November kunt U al voor deelname aan het diner inschrijven en betalen.
Vanaf 1 december 2018 tot en met 15 januari 2019 kunt u per e-mail inschrijven:
marjoschurgers@hotmail.com
Graag vermelden of u vlees of vis wilt èn uw telefoonnummer s.v.p.
Gelieve bij online inschrijven € 15,00 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

Bas Bloem ontvangt de Tom Isaacs award
Op donderdag 27 september ontving Bas Bloem de Tom Isaacs award voor zijn
toewijding en inzet voor mensen met parkinson.
Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een inspirerende onderzoeker die de
grootste impact op het leven van mensen met parkinson heeft aangetoond en/of
mensen met parkinson op een participerende manier bij hun werk heeft
betrokken.
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De reden dat Bas de prijs wint?
"Dr. Bloem is zeer toegewijd om nauw samen te werken met mensen met
parkinson in alle aspecten van zijn werk - een feit dat belangrijk was voor Tom en
dat een lichtend voorbeeld voor ons allemaal zou moeten zijn.
Door zijn inspanningen met ParkinsonNet kunnen mensen met de ziekte van
Parkinson in Nederland en een groeiend aantal andere landen veel gemakkelijker
toegang krijgen tot de gespecialiseerde zorg die nodig is om de kwaliteit van leven
te verzekeren. " aldus Professor Patrik Brundin, Associate Director of Research bij
VARI en Tom Isaacs Award jurylid.
De prijs werd op donderdag 27 september uitgereikt door The Cure Parkinson's
Trust (CPT) en Van Andel Research Institute (VARI) en is opgericht ter
nagedachtenis aan Tom Isaacs, medeoprichter en president van CPT, die in mei
2017 overleed.

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.
• 23 nov. Pijn en Parkinson
• 21 dec. Dementie en Parkinson
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