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Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021
Afgelopen keer was Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog in het MMC,
gastspreker in ons Café. Zij had het daarbij over de onzichtbare gevolgen van de
ziekte van Parkinson, dus over cognitieve en emotionele veranderingen die er op
kunnen treden. Mocht u het terug willen lezen dan vindt u haar presentatie op onze
website onder “beschikbare presentaties” of via deze link:
http://www.parkinsoncafevalkenswaard.nl/userfiles/downloads/Onzichtbare%20g
evolgen%20Parkinson%20291021.pdf
Ook had Margriet Hennekens, een vaste bezoeker
van ons Café en mantelzorger, een korte presentatie
over stenen beelden die ze gemaakt en meegebracht
had.
Het thema van de beelden was “mantelzorg” en ze
heeft uitleg gegeven hoe ze tot stand zijn gekomen.
Het was bijzonder om te zien hoe zij haar gevoelens
zo prachtig in steen kan uitbeelden!
Door haar beelden geïnspireerd verzuchtte een
bezoeker dat hij nu tóch weer zijn vroegere hobby
beeldhouwen gaat oppakken…!
Mocht U ook een leuke hobby hebben waar U in het
café een korte presentatie over wil geven, dan willen
we graag met u kijken of dat mogelijk is.
Vrijdag 26 november
komt mevr. C. Delnooz, neuroloog in het MMC, een lezing houden over de ziekte van
Parkinson. Zij zal vooral ingaan op eventuele nieuwe ontwikkelingen en
behandelingen. Daarbij zal ze veel tijd besteden aan het beantwoorden van uw
vragen, die niet te individueel of persoonlijk mogen zijn.
Wel willen we u vragen ivm de aangescherpte corona-maatregelen om u weer aan te
melden via marjoschurgers@hotmail.com; mondkapjes zijn verplicht, we moeten
weer 1,5 meter afstand houden en we zijn genoodzaakt om uw QR code te
controleren, dus denkt u eraan die mee te brengen (telefoon of op papier).
Parkinsoncafé dd. 26 november om 14.00, Antwerpsebaan 3 te Valkenswaard
(in het auditorium van Kempenhof,).
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Vanaf januari 2022 zal ons Parkinsoncafé niet meer plaats vinden op de laatste
vrijdag van de maand maar op de laatste donderdag.
Wel blijft de locatie en de tijd hetzelfde, dus op Kempenhof en de start om
14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
De eerste keer op donderdag zal het Nieuwjaarsdiner zijn, en wel op
donderdag 27 januari ‘s middags. Hier hoort u in de volgende nieuwsbrief meer
over. De 2 cafés van dit jaar, 26 november en 17 december, zijn dus nog op
vrijdag.

Programma Parkinsoncafé:
Vrijdag 26 november 2021

mevr. C. Delnooz, neuroloog in het MMC, “vraag en
antwoord met de neuroloog”
Vrijdag 17 december 2021 Teatske van der Zijpp en Eveline Wouters van Fontys
“zorgtechnologie tussen droom en daad”
Donderdag 27 januari 2022 Nieuwjaarsdiner (informatie volgt nog)
Donderdag 24 februari 2022 Daniel du Corbier, ergotherapeut van Valkenhof
Donderdag 31 maart 2022 Kim Rijkelijkhuizen, Parkinsonverpleegkundige MMC

Parkinson TV
17 december

www.parkinsontv.nl/agenda

16.00 uur

Revalidatie en Parkinson

Nieuwe boeken

Onze bibliotheek is met twee exemplaren van de recente publicatie ‘De Parkinson
Pandemie. Een recept voor actie’ Bastiaan R. Bloem, Jorrit Hoff e.a. uitgebreid.
Op de achterzijde staat:
“Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen met de ziekte van
Parkinson verdubbeld tot meer dan 6 miljoen wereldwijd en
de verwachting is een verdere verdubbeling tegen 2040. Dit
komt deels doordat we steeds ouder worden. Maar het komt
ook doordat de ziekte deels door de mens wordt veroorzaakt:
door industrialisering en giftige stoffen zoals
bestrijdingsmiddelen, luchtverontreiniging en oplosmiddelen.”
Het boek verscheen eerder in het Engels. Het is een hertaling
naar het Nederlands en aangevuld met Nederlandse data. Je
kunt het boek beschouwen als een standaardwerk voor leken,
die meer van de ziekte willen weten, over de aard van de ziekte, waardoor ze
veroorzaakt wordt, de behandeling, de geschiedenis.
Het is toegankelijk en met enthousiasme opgetekend. Door de resultaten van
onderzoek en behandeling van de ziektes polio, AIDS en kankeronderzoeken
schetsen de auteurs de urgentie en het nut van onderzoek van de ziekte van
Parkinson. Van elk verkocht boek van dertig euro gaan er vijf naar ParkinsonNU voor
onderzoek.
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Dat het boek in der haast is uitgegeven zie je helaas op enkele plekken zoals op
pag.218 waar vier opeenvolgende zinnen beginnen met “Toen”, een gewoonte die je
in een opstel van kinderen uit groep 6 verwacht. Ook lijdt de publicatie hier en daar
aan taal- en stijlfouten en aan onnodige herhalingen.
Ronduit slordig is het om aantoonbare onjuistheid aan te halen zoals op pagina 201
waar staat “Zo zijn er slechts drie neurologen beschikbaar op een bevolking van 50
miljoen mensen in Tanzania.” Dat betekent dus 1 neuroloog op 17 miljoen mensen.
Enkele zinnen verder staat: “Daar ( in Tanzania C.C.) is slechts één neuroloog voor
elke acht tot tien miljoen inwoners.”
Het boek is desondanks een absolute aanrader. Wat het lezen behalve vele
verduidelijkingen en inzichten oplevert is een besef van Actie, van Samenwerking en
ook van Hoop.
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