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NIEUWSBRIEF MEI 2022

Afgelopen keer waren Teatske van der Zijpp (lector zorgtechnologie bij Fontys
Hogeschool Mens en Gezondheid) en Eveline Wouters (lector Health Innovations
and Technologie bij Fontys Paramedische Hogeschool en hoogleraar aan de
Universiteit van Tilburg) bij ons voor een presentatie met als titel:
‘Zorgtechnologie tussen droom en daad’. Zij vertelden over de onderzoeken die zij
doen en gaven ons daarbij voorbeelden van de dingen die er ontwikkeld zijn, zoals
o.a. een medicijndispenser, die bijhoudt of je de medicijnen neemt en eventueel
waarschuwt als dat niet gebeurd is.
We kregen ook een filmpje te zien van Andrew Greenwood, over dansen. Hierbij de
link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=fS8h52chBbE
We weten allemaal dat bewegen gunstige effecten heeft op mensen met de ziekte
van Parkinson. Zo zijn er op 4, 5 en 6 augustus in Eindhoven de Parkinson games,
zoals atletiek, badminton, basketbal, curling, darten, duathlon, golfen, jeu de
boules, spinning, squash, tafeltennis, tennis, voetbal en zwemmen. Ook is er een
symposium aan verbonden met interessante sprekers en interactieve workshops.
Niet alleen zal Bas Bloem van het Radboud UMC spreken over de effecten van
beweging op de behandeling, er zal ook een actieve break worden verzorgd door
Andrew Greenwood van Switch2Move. Zie de website: https://www.parkinsonvereniging.nl/k/n228/meeting2/details/172/the-parkinson-games-4-5-6augustus-2022
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Op 19 mei (vervroegde datum ivm Hemelvaart) houdt Hans de Jong een

presentatie. Tot voor kort was hij werkzaam als geestelijk verzorger bij het
verpleeghuis Valkenhof. Hij komt vertellen welke ondersteuning er kan worden
gegeven vanuit zijn vakgebied aan mensen die te maken krijgen met zingevings- en
levensvragen. Graag hebben we zelf de regie over ons leven. Er kunnen ons echter
gebeurtenissen overkomen waar we niet om hebben gevraagd. Gebeurtenissen die
ons leven op zijn kop zetten. En dan moet je denken aan het krijgen van een
ernstige(chronische) ziekte, het verlies van een dierbare, het inleveren van je
zelfstandigheid enz. Dingen waar iedereen mee te maken kan krijgen, vrouw, man,
arm, rijk, gelovig of niet, jong of oud. Hij gaat graag met de aanwezigen in gesprek
hierover. In verband met de te verwachten belangstelling s.v.p. op tijd aanmelden
op: pc.valkenswaard@gmail.com of telefoon: 040 201 8649

Programma Parkinsoncafé:
19 mei

30 juni
Juli
25 aug.
29 sept.
27 okt.
01 dec.

Hans de Jong van Valkenhof over zingeving inzake verlies, tegenslag,
ziekte en rouw.
13.30 u. afwijkende aanvangstijd, Mevr. C. Delnooz, neuroloog MMC
Geen Parkinsoncafé
Gespreksgroepjes
3 hulpverleners, waarschijnlijk diëtist, logopedist en fysiotherapeut
Mogelijk WMO
Nog onbekend

Parkinson tv
20 mei
24 juni

https://www.parkinsontv.nl/agenda/

16.00 uur Blaasproblemen en Parkinson
16.00 uur Autorijden en Parkinson

Ook nu weer vragen we of u zich wil aanmelden
via e-mail pc.valkenswaard@gmail.com
of telefoon: 040 201 8649
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