PARKINSON CAFÉ VALKENSWAARD
Correspondentieadres: Marjo Schurgers, Akeleilaan 7,
5552 GS Valkenswaard, Tel. 040 201 8649
E-mail pc.valkenswaard@gmail.com
Website www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
Afgelopen keer hadden we onze, inmiddels traditionele, gespreksgroepjes, waarbij
mantelzorgers en mensen met de ziekte van Parkinson in aparte groepjes diverse
onderwerpen besproken hebben. Er was een behoorlijke opkomst en we hoorden
van enkele bezoekers dat ze het als heel prettig ervaren hadden.
Op 29 oktober komt Sonja Verstraeten een voordracht houden.
Dit is de strekking van haar voordracht:
De ziekte van Parkinson is een aandoening die bij de meeste mensen bekend is door
de zichtbare veranderingen in houding en beweging. Er kan echter ook sprake zijn
van onzichtbare gevolgen van de ziekte.
Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog in het Maxima MC zal in haar
presentatie ingaan op deze onzichtbare gevolgen. Er zal worden stil gestaan bij onder
meer cognitieve veranderingen, dit betreft functies die nodig zijn bij het verwerken
van informatie, zoals concentratie en geheugen.
Ook veranderingen op emotioneel vlak of ten aanzien van het gedrag zullen aan bod
komen.

Programma Parkinsoncafé www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
29 oktober
26 november

28 januari 2022

Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog in het MMC
Kim Rijkelijkhuizen, parkinsonverpleegkundige of Mevr.
C.Delnooz, neuroloog MMC
(extra ingelaste datum): Teatske van der Zijpp en Eveline
Wouters van Fontys “zorgtechnologie tussen droom en daad”
Nieuwjaarsdiner( onder voorbehoud).

Parkinson TV

www.parkinsontv.nl/agenda

17 december

29 oktober
26 november
17 december

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Ademhaling en Parkinson
Leven met geavanceerde therapie en Parkinson
Revalidatie en Parkinson

Ook alle eerder uitgezonden programma’s zijn terug te kijken op bovengenoemde
website.
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Mocht u interesse hebben in het programma van de KBO Valkenswaard
en/of PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, dan vindt u hierbij de links:
KBO Valkenswaard:
https://www.kbovalkenswaard.nl/activiteiten
KBO Dommelen:
https://www.kbo-dommelen.nl/
KBO Borkel & Schaft: https://www.kbo-borkelenschaft.nl/
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard:
https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/

U bent van harte welkom voor het volgende café;
U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden,
maar u kunt gewoon binnenlopen
zoals U dat voorheen ook gewend was.
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