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Wij feliciteren Peter Versteeg van Parkinson Café Laren
met zijn verkiezing tot Gooi- en Eemlander 2015.
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Terugblik januari: Notaris en studenten van Parkinson thuisstudie
We werden van alle kanten gewaarschuwd dat er weinig mensen zouden komen.
Daar was inderdaad iets voor te zeggen, het vroor dan ook een paar graden. Het
was buiten koud en dat was ook wel te merken. Bij het welkom heten hadden
veel van onze bezoekers wel erg koude handen.

Ook de onderwerpen zouden niet aanspreken: een notaris en een paar studenten
die over een onderzoek vertellen, dat zou te saai zijn.

Na het een paar keer tellen kwam ik uit op 90 aanwezigen. Onze huisfotograaf
Paulus heeft geteld aan de hand van een panoramafoto die hij maakt, en kwam
ook uit rond de 90. Er staan zo’n 74 mensen op de foto en dan nog de mensen
waarvan wij weten dat ze aanwezig waren maar niet op de foto staan.
Ook notaris Astrid van Steenderen was onder de indruk van de opkomst. Ze had
gerekend op zo’n 30 bezoekers, en had daarvoor afdrukken bij zich. Ze had
nuttige informatie voor ons; we zetten de informatie op onze website bij de
downloads zodat deze voor iedereen na te lezen is.

Zoals afgesproken tijdens de match op de beursvloer kreeg ze als dank een taart
met logo.
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Hierna was het de beurt aan Maarten en Ana Silva. Zij vertelden ons over het
belang van het meedoen aan het onderzoek van Parkinson Thuis Studie.
Zij waren eveneens onder de indruk van het grote aantal mensen die de kou
hadden getrotseerd. En omdat ik zelf al aan het onderzoek mee doe, kon ik ook
even uitleg geven over hoe het is om zo’n horloge te dragen.

.
Dat ik blij ben met onze trouwe cafégasten, was schijnbaar ook te merken. Een
van onze gasten vroeg of ik altijd zo straalde. Nee dat doe ik niet altijd maar op
een Parkinson Café avond met zulke lieve bezoekers die bij je horen als een
soort familie, daar geniet en straal ik van.

Mevr. Nicolaas straalde zelf ook zoals jullie kunnen zien op de foto die gemaakt is
tijdens het gezellig samenzijn. Het werd extra gezellig omdat de koffie en thee
gratis waren met een slagroomsoesje erbij ter ere van het nieuwe jaar.

Voor iedereen voor wie het te koud was om naar het café te komen of die de
informatie van de notaris of de Parkinson Thuis studie gewoon nog eens rustig
wil doorlezen: we zetten een link op de website bij onze downloads.
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Terugblik: Nieuwjaarlunch voor onze vrijwilligers.
We hebben zo’n 50 vrijwilligers, en die wilden we via deze lunch bedanken.

Net als bij het Parkinson Café stonden Hans en ik de mensen welkom te heten,
alleen nu met een glas alcoholvrije bubbels erbij.

Er werd van genoten. Ook moesten we afscheid nemen van Ben Drentje, een van
onze vrijwilligers van het eerste uur. Dit deden we natuurlijk met een flesje met
wel alcohol erin.

De lunch was lekker; hier zie je de soep en een salade. Deze lunch werd ons
aangeboden door VisieArt als tegenprestatie voor het bouwen van hun website.
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Vooruitblik februari: Vakantie
Petra Ruitenbeek, Simone Burger, Anniek Herman, Yvette Driesmans, Wendy
Dumay (op de foto van links naar rechts) en Grace Verhagen niet op de foto)
komen op 18 februari voor een leuk onderwerp, namelijk vakantie.
Zoals gewoonlijk beginnen we met onze vaste vraag, de foto.

Waarom willen jullie hier gefotografeerd worden?
Wij hebben als ergotherapeuten het onderwerp vakantie waar wij tijdens het
Parkinsoncafe wat over zullen vertellen. De foto waar wij voor staan roept een
vrolijk, zonnig beeld op wat voor ons een mooie associatie is met vakantie.
Willen jullie jezelf even in het kort voorstellen?
Wij zijn 6 ergotherapeuten die allemaal lid zijn van het ParkinsonNet Delft.
Petra Ruitenbeek:
Ik werk bij Sophia Revalidatie in Delft.
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Simone Burger:
Ik werk als zelfstandig ergotherapeut bij Ergotherapie Thuis in Delft.
Anniek Herman:
Ik werk als zelfstandig ergotherapeut Ergon Ergotherapie Praktijk in Delft.
Yvette Driesmans:
Ik werk als ergotherapeut bij Florence in Rijswijk.
Wendy Dumay:
Ik werk als ergotherapeut bij Pieter van Foreest bij clienten thuis.
Grace Verhagen:
Ik werk als ergotherapeut bij Pieter van Foreest bij clienten thuis.
Waarom willen jullie over dit onderwerp vertellen?
Als ergotherapeuten komen wij veel bij clienten thuis. Wij horen veel verhalen
over vroeger en dit zijn meestal ook vakantieverhalen naar soms best verre
landen. De geijkte vraag die door ons dan gesteld wordt is waar de reisplannen
dit jaar dan heen gaan. De antwoorden op deze vraag vallen ons soms tegen.
Veel clienten zien af van vakantie omdat “het zo omslachtig is” of “dat is toch
niet meer voor ons?”
Dit is jammer en hoeft niet zo te zijn.
Wat is volgens jullie het belang van vakantie?
Vakantie zorgt voor een mate van ontspanning. Het is anders dan thuis en zorgt
voor nieuwe/andere indrukken van thuis. Tevens is het een tijd zonder vaste
afspraken zoals van die fysiotherapeut, het ziekenhuisbezoek en vaste bezoekjes
van de buurvrouw.
Het zorgt dat de batterij weer even opgeladen is voor een nieuwe periode van
ziekenhuisbezoeken, vaste afspraken enz.
Kan iedereen op vakantie?
Vakantie is voor iedereen mogelijk. Het zal soms niet meer aan het beeld van
vroeger voldoen maar het is vakantie.
Vakantie kan ook een dagje uit zijn, een weekendje weg, een weekje weg of zelfs
meerdere weken weg.
Het zal niet altijd makkelijk zijn en het vergt wel vooruit denken/plannen maar
het levert ook wel wat op.
Wat kunnen de mensen die 18 februari komen, doen voor jullie doen?
De titel van ons verhaal is “Vakantie plannen/plennen??” en wordt gebaseerd op
de vraag “Ik ga op reis en denk aan……….”
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Dit willen wij graag tijdens het cafe met de mensen delen maar daarvoor hebben
wij wel input nodig vanuit de zaal. Als u vragen/opmerkingen/verhalen heeft
kunt u dit doormailen naar Irma die het voor ons verzamelt. Wij nemen deze dan
mee in ons verhaal tijdens het cafe.
Tevens hopen wij op veel vakantieboeken om met elkaar over verder te praten
onder het genot van een drankje.
Wat zouden jullie aan de volgende inleider willen vragen?
In jullie geval dat Ad Nouws.
Heeft Ad nog goede tips voor het verminderen van de stress voor het op vakantie gaan?
Dus heeft u vragen/reacties op onze vraag “Ik ga op reis en denk aan…..” laat
het ons weten voor 5 februari.
Tot 18 februari
Petra, Anniek, Simone, Grace, Yvette en Wendy.
Uw vragen/opmerkingen/verhalen kunt u mailen naar:
info@parkinsoncafedelfteo.nl
en ik zorg dat ze bij het ergotherapeutenteam komen.

Nog even een van onze sponsors
Ruud is zoals de meeste nog wel weten de jarige die zijn geld aan ons
Parkinson Café schonk nu is hij weer bezig met iets. Hieronder de
vooraankondiging en een interview met hem.
Het jaarlijks maatschappelijk verantwoord ondernemen project voor
Inter Rijswijk wil dit seizoen het Parkinson café Delft en omstreken
ondersteunen.
Op zaterdagmiddag 26 maart 2016 zal een sponsorlunch door de
vereniging worden georganiseerd.
Nadere informatie volgt, maar reserveer nu alvast de datum.
Locatie? De thuisplek van Inter Rijswijk natuurlijk, de Marimbahal in
Rijswijk.
De opbrengst van deze middag komt volledig ten goede aan het Parkinson
Café Delft en omstreken, waaronder ook de gemeente Rijswijk valt.
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Interview met Ruud Jacobs
Mijn naam is Ruud Jacobs. Ik ben geboren op 16 december 1940 in Leeuwarden.
In 1946 ben ik verhuisd naar Terneuzen. Omdat mijn vader een aanstelling kreeg
bij de gemeente Rijswijk is het gezin toen in 1950 verhuisd naar die gemeente,
waar ik tot op heden nog steeds woonachtig ben.
Mijn arbeidsverleden
Na achtereenvolgens de MULO (B) en HTS voor Electronica te hebben gevolgd,
ben ik in het bedrijfsleven gerold.
In eerste instantie bij Van der Heem (wat later door Philips werd overgenomen)
en automobielbedrijf Ruiter B.V. in Wateringen. De laatste overstap lijkt
misschien wat vreemd, maar is verklaarbaar. Op dat moment was ik namelijk
voorzitter van een Rijswijkse volleybalvereniging. Door de directeur van dat
bedrijf, dat hoofdsponsor was van mijn vereniging, werd ik benaderd om bij zijn
bedrijf te komen werken. Door een malaise in de autobranche kwam er helaas na
een paar jaar een abrupt einde aan mijn werkkring in het bedrijfsleven.
Ik maakte toen de overstap naar de ambtenarij en zou daarna tot 1 juni 2003 bij
het Ministerie van Justitie werkzaam zijn, waarna ik de VUT in kon en dat ook
prompt deed.
Opa Ruud
Sinds 1988 heb ik een relatie met een hele lieve vriendin, Marian Mos, met wie ik
al sinds 1989 samenwoon. Uit een vorig huwelijk heb ik één zoon, die op zijn
beurt ook weer een zoon heeft. Ik mag mij zodoende al ruim 12 jaar opa noemen
en ben daar best trots op.
Hobby’s e.d.
Ik verzamel iets, waarvan er in ons land – voor zover ik weet – nog maar een
drietal andere verzamelaars zijn met hetzelfde onderwerp en dat zijn: originele
OUZO-glazen. Dus geen souvenirs glaasjes e.d. Mijn collectie bestaat inmiddels
uit ruim 120 stuks, van long drink glazen tot borrelglaasjes .
Daarbuiten verzamel ik ook miniatuur flesjes Ouzo (zowel leeg als vol).
Mochten er onder u lezers zijn die op zolder thuis nog iets hebben staan, wat met
Ouzo te maken heeft, dan weet u bij deze bij wie u het eventueel kwijt kunt.
Zie ook mijn website: www.ouzoglazen.eu.
Als dat nu het enige was, dan hield ik nog plenty tijd over. Dat is niet zo! Want
daarbuiten verzamel ik ook nog luciferetiketten (heb inmiddels meer dan 20.000
verschillende etiketten) én eerste dag enveloppen (postzegels), hoewel dat
laatste eigenlijk meer kopen is, dan echt verzamelen.
Sedert 1984 ga ik gemiddeld 1 à 2 keer per jaar naar Griekenland, mijn favoriete
vakantie land. Sinds 1989 organiseer ik al vakanties voor leden van mijn volley-
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balvereniging, waarbij ik ieder jaar weer een andere interessante bestemming
uitzoek. Zo vliegen wij straks in mei 2016 voor de 19e keer richting Griekenland.
Dit keer naar Marmari op Zuid-Evia. (zie ook www.griekenlandreizen.org).
Of het komt door Griekenland, waar ze op bepaalde eilanden veel voorkomen,
weet ik niet, maar katten heb ik al jarenlang gekoesterd. Toen mijn vorige kat
overleed op 21-jarige leeftijd, hebben we toch samen weer besloten om een
nieuwe kat uit het asiel te nemen.
Volleybal voor en na
Maar mijn hele leven heeft zich eigenlijk in de volleybalsportwereld afgespeeld.
Vanaf 1956 – toen ik als jonkie tot het bestuur van de toenmalige vereniging VCL
toetrad als secretaris tot op heden, ben ik nog steeds erg betrokken bij het reilen
en zeilen van de op dit moment grootste volleybalvereniging van de Regio Haaglanden, Inter Rijswijk. En het gaat bijzonder goed met deze vereniging, waar
zowel Marian als ik nog dagelijks vele uren als vrijwilligers instoppen.
Beiden kunnen we al jaren niet meer actief sporten, Marian door een versleten
knie (vervangen door prothese) en ik door de Parkinson. We zijn beiden zo
verknocht aan het volleybal, dat we nu maar ons fanatisme botvieren op de
organisatie.
Hoe ik in aanraking kwam met Parkinson
Begin 2009 is er in het diaconessenhuis Voorburg tijdens onderzoeken geconstateerd dat ik een stilstaande stemband zou hebben. Toen ben ik de molen
ingegaan en die heeft ertoe geleid, dat ik vanaf juli 2009 de prognose meekreeg
dat ik vermoedelijk een variant van de ziekte van Parkinson had. Sinds die tijd
ben ik onder behandeling bij een neuroloog.
Men heeft tot op heden nog niet kunnen vaststellen wat voor variant van de
ziekte van Parkinson ik heb. Dat ik een bepaalde variant heb is wel duidelijk:
ik val te pas en te onpas, wat mij al diverse blessures en ziekenhuisbezoeken
heeft opgeleverd.
De blauwe plekken zijn legio, maar herstellen zich gelukkig. Waar ik nog wel mee
worstel is het spraakprobleem. Mijn spraak gaat achteruit. Maar gelukkig komt
hier binnenkort een oplossing voor: een spraakcomputer. Zodat ik vanaf dat
moment dat ik hem heb, weer volop kan ‘mee’ praten !!!!!
Driemaal per week ga ik naar Fysio Totaal in Rijswijk om samen met lotgenoten,
o.l.v. Trudy Bloem en medewerk(st)ers, te werken aan onze conditie. Het is een
leuke groep, waarmee we elk jaar gezamenlijk uit eten gaan. Intussen is het
Parkinson Café Delft e.o. ook door deze groep ontdekt en is al meerdere keren
bezocht. Men vindt het zeer prettig, dat de bijeenkomsten in de avonduren zijn
gepland. Daardoor hoeven de mantelzorgers geen extra vrij te nemen bij hun
werkgevers.
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Column Mariëtte Robijn
Mariëtte Robijn (1966), getrouwd, kinderen, diagnose parkinson op haar 46e.
“Sindsdien sport ik veel en gebruik ik, gelukkig nog maar, beperkt
medicijnen. Met mijn columns wil ik graag mensen aan alle kanten
van de zorg op een positieve manier aan het denken zetten. Liefst
met humor, omdat humor de zwaarte uit discussies haalt en ruimte
geeft om dingen van een andere kant te bekijken. Zo kom je uiteindelijk samen
verder. Ik kies altijd voor positieve humor met een tikje zelfspot, om verschillen
te overbruggen.”
Wij plaatsen met haar toestemming elke maand een van haar columns in onze
nieuwsbrief.
Escape from Parkatraz
Okay, je hebt gelijk. Er is geen escape. Of toch? Tegen dat je
erachter komt dat je Parkinson hebt, heeft bijna de helft van je
dopamine producerende cellen de handdoek al in de ring gegooid.
Klaar op over uit en geen weg terug. Kan best zo zijn dat in een van
je substantia nigra nog maar 30% van de dappere dopa productie
over is. Substantia nigra, op zich al duistere materie wat mij betreft
en er dan nog mee stoppen ook.
Ik vroeg een keer aan een bekende Nederlandse neuroloog hoe een neurotransmitter er eigenlijk uitziet van dichtbij. Tja, zei hij, geeeen idee, ik heb er ook nog
nooit een gezien. Geeft niks.
Ik bedoel, ze zijn misschien wel onzichtbaar, net als electriciteit. Zie je ook niet.
Maar macht hebben ze wel, die onzichtbare dingetjes, ze hebben de macht om
mijn lichaam bewegingsvrijheid te geven. Precies zoals ik wil en vooral wanneer
ik dat wil. Totdat hun kleine dopa-baasjes hun boeltje hebben gepakt. Dan laten
de onzichtbaren het ook afweten. Zo lijkt het tenminste.
En de deur begint te piepen en te kraken, eerst zachtjes en dan BAF. Dicht.
Eindstation – maar jij mag blijven zitten. Tralies voor je neus, je zit op Parkatraz.
Wat nu?! Levodopa voeren aan de haaien? In een hoekje blijven zitten en
wachten op betere tijden – of, erger nog: je lot accepteren. En dan, het allerergste: je afvragen “WAAROM?”
Lepel en plattegrond Parkatraz
Ik overdrijf, ik weet het, maar luister: ik heb een lepel, een plattegrond van
Parkatraz, een superfamilie en vrienden. En wilskracht. Komop, zoek je lepel op
en ga graven. Graaf een Escape from Parkatraz. Maar wacht, er is iets dat je
moet weten. Voordat we beginnen te graven, moet je de akkoord gaan met de
Akelige Leverings Voorwaarden. Ik vertel je wat erin staat, als we zijn ontsnapt.
Vertrouw me.
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Escape route 1: De luchtbrug
Adem in, adem uit, leg de Parkatraz Lepel voorzichtig op je voorhoofd, fantastische meditatiefocus, voel de aarde, de lucht, de zon (jaja), het vuur, de liefde
en laat alles los. Behalve de Lepel. Heel goed, gaan we nog een keer: adem in
adem uit voel de aardezz de luchzz zzeliefde zzzoo laamaalos.
Hey komop slaapkop, wat is je plan? In slaap vallen en een lucht in en uit
ademen? Goed, prima, mindfulness en alles. Voor veel mensen een fijne Escape
Route. Is ook lekker als het lukt, je krijgt er energie van, je bent beter in balans
en je kunt de wereld in het algemeen en die van Parkinson weer beter aan. Top.
Goeie escape.
Escape route 2: The Gym
Ha. The gym. Vroeger vond ik sportscholen stom, elke sportschool en vooral de
klok aan de muur die er twee uur over deed om 60 minuten weg te tikken.
Terwijl de trainer een beetje soldaterig de zaal aan zich onderwierp met: “Je kunt
het, komop, nog 100 keer, 99 eeennn tempo.” Ik was nooit zo zen in de sportschool, totdat ik uberhaupt niet meer in de sportschool was.
Dat is 180 graden omgedraaid. Ik ben nu blij met sportzalen met funky loopbanden, cross-trainers en af en toe een flanerende six-pack.
En oja, je Parkatraz Lepel. Die heb je nodig. Denk oefeningen voor de fijne motoriek, denk oefeningen van je gezichtsspieren en denk verrukkelijk ijsje dat je na
de training mag weglepelen als beloning. Je dokter zou sport als verplichte medicatie moeten voorschrijven. Niet alleen aan jou, maar ook aan de mensen die
later (als je geluk hebt) voor je willen zorgen. Ook al ben je zo gezond als wat,
jij, parkinsonloze lezer, ook jij moet aan de bak. Hup, de loopband op.
Escape 3: Gat in de muur
Ah. Die muur die we om ons heen hebben opgetrokken. Die muur van angst,
ontkenning, verdriet, rouw, waarom’s en wanhoop. Je allerergste Parkatraz.
Raap je Lepel op en zoek support. Je hebt het nodig. Weet je niet waar je moet
beginnen? Je bent al begonnen door deze blog te lezen. Ik schrijf hem voor jou.
Dan heb je alvast een beginnetje van een gat in de muur. Zie je al een beetje
licht? Doorzetten! Je bent niet alleen.
Escape 4: Medicijnen
Medicijnen. Heerlijk. Ondanks de bijwerkingen. Volgens mijn neuroloog zit ik op
een nano-snufje. Okay, hij heeft gelijk. Ik heb geluk, wat medicijnen betreft.
Maar waar ik wel echt buikpijn van krijg, is dat hoeveel medicijnen je ook naar
binnen lepelt, je zult het nooit winnen van Parkinson. Je eindigt altijd als tweede.
Voor nu lepel ik mijn meds elke dag met plezier naar binnen. Een goeie escape
van Parkatraz.
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Escape 5: Het wonder
Wonderen zijn tricky, heel tricky. Ik weet best dat we allemaal weleens dromen
van een parkinsonvrij bestaan, ver van Parkatraz, ook al is het maar voor een
paar minuten. Of dat je je probeert voor te stellen hoe het ook alweer was, toen
je nog nooit van Parkinson gehoord had. Wees voorzichtig. Je loopt op drijfzand
richting een fata morgana. Bestaat niet, echt niet. Kleine wondertjes wel, die kun
je zelf met je Lepel opgraven. Maar het echte grote wonder? Nee, dat red je niet
met je Parkatraz Lepeltje.
Escape 6: Genezing
Dit is de voorkeursroute, lezer. Escape Route 6. Ik hou van het getal 6, mijn
geboortedatum heeft er 4. Hier ga ik voor. Een genezing met menselijke middelen. Een man made miracle. Ook zo’n sterke tekst van Michael J. Fox: A cure
won’t fall from heaven, we need to climb up and grab it ourselves. Ik ben alleen
geen wetenschapper, in ieder geval niet in de neurologie, ik ben niet eens een
doorgewinterde Parkinson patient. Maar net als jij, waar je ook bent als je dit
leest, in Australie, Londen, Oldham, Stratford (Canada) of het weergaloze
Huizen, net als jij vraag ik me soms een beetje angstig af: als ze een genezing
vinden, zou dat dan nog op tijd zijn voor mij?
Je kunt gaan zitten hopen. Maar je kunt veel meer! Grijp je Reuzen Lepel en
steun research, clinical trials en nog meer research. Het is me ook nogal niet
wat: dat hele Parkinson inclusief Parkatraz uitschakelen.
Ontsnapt. Nu de Akelige Leveringsvoorwaarden.
Je bent ontsnapt, je koos je eigen route. Escaped from Parkatraz. Gefeliciteerd.
Nu terug naar de deal: je hebt de Akelige Leveringsvoorwaarden Die Je Niet Wilt
Weten getekend. Eigenlijk wist je wel wat er in de kleine lettertjes stond:
“Moedige ontsnappeling, je bent ontsnapt uit Parkatraz, maar je kunt niet
ontsnappen aan je verstekeling, Parkinson. Het spijt me.”
Realiteit.
Dat, lezer, is realiteit. Punt. Geen ontsnappen aan. Maar geef nooit de zoektocht
naar genezing op. Never. Ever. Ik hoop dat deze blog je helpt bij je Escape from
Parkatraz, misschien kun je iemand anders er mee helpen. Maar The Grand
Escape from Parkinson’s, dat is wat anders. Hou het goede nieuws in de gaten,
neem alleen al de Ten Breakthrough Therapies die dr Michael Okun beschrijft.
Wakker blijven, want er komt een dag…
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