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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
Vooruitblik

Op vrijdag 28 februari houden Maria van Engelen van het Steunpunt Mantelzorg
Waalre en René van Nieuwkuijk namens Cordaad een lezing. Het Steunpunt
Mantelzorg is bedoeld voor alle mantelzorgers en geeft kosteloos informatie en
advies. In elke gemeente is wel een Steunpunt Mantelzorg aanwezig.
Er is een uitgebreide kennis van de Sociale Kaart, men geeft ook informatie over
voorliggende voorzieningen, wet- en regelgeving en kan zo nodig verwijzen naar
een WMO-loket in eigen gemeente. (Valkenswaard, Waalre, de Kempen).
Welke ondersteuning kan een mantelzorger krijgen, wat houdt het in, wat kost
het? Hoe zit het met de gemeentelijke mantelzorgwaardering en wanneer kom je
daarvoor in aanmerking? Wanneer ben je eigenlijk mantelzorger?
Het Steunpunt Mantelzorg heeft ook contacten met professionele (thuiszorg-)
organisaties. Een goede samenwerking kan ondersteunend zijn voor mensen met
Parkinson en hun mantelzorgers.

Terugblik

Op 31 januari hadden we ons inmiddels traditionele Nieuwjaarsdiner. Ook nu
hebben we weer kunnen genieten van alle lekkers dat ons door Valkenhof werd
voorgezet. We werden bediend door hulpverleners van Parkinsonnet en de ca.40
aanwezigen kunnen terugkijken op een heel gezellige middag.

Verzoek

Van het Radboudumc kregen we de vraag of we U informatie door willen sturen;
ze zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen aan een medisch
wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is evalueren wat de
meerwaarde is van bewustzijn coaching voor mensen met de ziekte van
Parkinson. Voor uitgebreide informatie klikt U op Bewustzijns Coaching
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Agenda
Voor komend halfjaar hebben we weer een aantal sprekers benaderd die wij de
moeite waard vinden voor U als bezoeker.
Hieronder vindt U het overzicht daarvan. Overigens kunt U ons uiteraard zelf ook
ideeën aandragen daarvoor.
Vooruitblik (onder voorbehoud)
27 Maart
Ergotherapeut Daniel du Corbier komt uitleg geven over wat een
ergotherapeut kan betekenen voor mensen met de ziekte van
Parkinson
24 April
Voorzitter Parkinson Vereniging, Carla Aalderink
29 Mei
Dr. C. Delnooz, neuroloog MMC (onder voorbehoud).
26 Juni
Kim Rijkelijkhuizen (Parkinsonverpleegkundige) over
Geavanceerde Therapieën bij een (gevorderde) ziekte van
Parkinson, te weten de apomorfine pomp, de duodopa pomp en
DBS (deep brain stimulation). Hierbij zullen ook patiënten
aanwezig zijn die het ondergaan hebben
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