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NIEUWSBRIEF APRIL 2019
Vooruitblik

Op 26 april komt Hans Brekelmans van Veilig Verkeer Nederland naar het
Parkinsoncafé. Hij vergelijkt het verkeer vroeger en nu, welke veranderingen er
zijn met name in wetgeving, verkeersborden en de inrichting van wegen. Ook
zal hij het hebben over het verlengen van het rijbewijs; daarbij het kritisch naar
jezelf kijken als je een beperking zoals de ziekte van Parkinson hebt en de rol
van het CBR daarin.

Terugblik

Afgelopen keer was neuroloog Vermey voor de zevende keer op rij aanwezig in
een drukbezocht Parkinsoncafé. Ook nu had hij weer een interessant verhaal
waarbij hij onder andere terugblikte op de ontwikkeling van de behandeling
met medicijnen bij de ziekte van Parkinson. Na de pauze werd er weer goed
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Vanwege zijn
aanstaande pensioen over enige tijd was het waarschijnlijk de laatste keer dat
hij bij ons aanwezig was. Daarna werd hij spontaan door de partner van een
man met de ziekte van Parkinson hartelijk bedankt voor zijn aanwezigheid al
die jaren hetgeen door de zaal met groot applaus beaamd werd. Hij werd
uiteraard ook nog door de inleider hartelijk bedankt voor die 7 jaren waarbij
de bezoekers zonder uitzondering aan zijn lippen hingen.

Enquete

Tijdens het Parkinsoncafé van één van de vorige keren hebben we een korte
enquête gehouden over de bevindingen van de bezoekers over de onderwerpen
en ervaringen met het Parkinsoncafé. Daaruit kwam naar voren dat men
(zeer)tevreden is over het gebodene. Ook werd er een aantal onderwerpen
genoemd waar men graag meer informatie over wil, zoals DBS, Parkinsonisme
en mentale veranderingen. Deze onderwerpen zullen we de komende tijd
onder de aandacht brengen van de sprekers en ten dele is dat al gebeurd bij
neuroloog Vermey afgelopen keer. Mocht U tussentijds nog onderwerpen of
ideeën willen aandragen dan staan we daar uiteraard voor open.
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Agenda 2019

Noteert u deze data alvast in uw agenda?

31 Mei
28 Juni

Zorgwinkel Valkenswaard.
Revalidatie, Mw. Vossenberg uit het MMC en mevr. Maas
revalidatiearts bij Libra.
Zorgkantoor of Zorgmakelaar.
Praatgroepjes .
Neuroloog MMC, Cath. Delnooz

26 Juli
30 Augustus
27 September

Parkinson TV 2019
Hét online tv-programma voor, door en met mensen met Parkinson.
Zit u ook iedere maand klaar voor een nieuwe uitzending van Parkinson TV?
Aan tafel praten presentatrice Marlies van Nimwegen of presentator Marten
Munneke met een ervaringsdeskundige, expert zorgverlener en
Parkinsonneuroloog over de onderwerpen en delen hun kennis.
Kijken dus!
25 Januari
22 Februari
22 Maart
11 April
31 Mei
21 Juni
27 September
25 Oktober
22 November
20 December

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
11.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Vitaliteit & Parkinson
Medicatie(beleid) & Parkinson
Muziek & Parkinson
Wereld Parkinson Dag
Huisarts & Parkinson
Stress & Parkinson
Zorg & Parkinson
Slikstoornissen & Parkinson
Onderzoek & Parkinson
Betekenisvol leven & Parkinson

Welke boeken liggen er op onze leestafel?

Dat ziet u o.a. op de homepage van onze website.
Laatste aanwinst: Een nieuwe uitdaging met Parkinson
Geluk
Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
‘t is hooguit ‘n ballonnetje.
Toon Hermans
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