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 De organisatie van het Parkinson Café Delft en omstreken wenst u een prettige vakantie toe.  

       



Terugblik 21 mei 

Wat moet ik bij het terugblikken anders zeggen dan dat het overweldigend was. Het 

was een feest dat al begon bij binnenkomst met een glas “champagne” met of zonder 

alcohol en met ballonnen als wegwijzer. 

    

Nadat we verteld hadden waarom er een Parkinson Café in Delft en omstreken in de 

avond moest komen en de sponsors hadden bedankt, was het tijd voor de openings-

toespraak van Stefanie van Vliet, directeur van de landelijke Parkinson vereniging. 

   

Hierna was het de beurt aan van links naar rechts Vivian Noordzij (gemeenteraadslid 

Pijnacker-Nootdorp) en de wethouders Floor Kist (Leidschendam-Voorburg), Annemiek 

de Goede (Midden Delfland), Björn Lugthart (Rijswijk) en Raimond de Prez (Delft) om 

met gereedschap dat er goed uitziet een vlaggetje door te knippen. Dit ging dus niet. 

Zo voelt iemand met Parkinson zich vaak. Maar ze gaven niet op; dat kun je goed zien 

op de video die op de website staat. En dat doen mensen met Parkinson ook niet. 

 

En Björn Lugthart kreeg zijn confettikanon dat hij precies op het goede ogenblik 

gebruikte om Pieter met zijn voorzittershamer in het zonnetje te zetten. Waarna 

hij zoals afgesproken een passende bezem en blik kreeg om de troep op te ruimen. 

Wat hij zoals je kunt zien keurig deed. 



     

En daarna was er zelfgebakken taart.  

 .

  

Met informeel samenzijn. 

  



 

 

     

Met dank aan de vele leden van de klankbordgroep. 

   

 



Vooruitblik Juni – Interview met Angela Bouwmans 

Op advies van mijn oudste dochter gebruik ik als vooruitblik een interview, zodat de 

mensen al vast een beetje weten wat er komen gaat. Mijn eerste interview is met 

Angela Bouwmans, Neuroloog in de Reinier de Graafgroep. En zij zal de  inleiding op 

18 juni verzorgen. 

Aangezien dit  mijn eerste interview is, en zoals Angela er terecht op regeerde met 

voor haar ook, was het voor ons allebei spannend. Wat het voor mij makkelijker 

maakte was dat ik Angela al als een hele lieve vriendelijk neuroloog had leren kennen.  

Dit was tijdens een presentatie die Pieter en ik gaven over het nut van een Parkinson 

Café. Wat moeilijker was dan ik bedacht was het stellen van goede vragen. En om het 

een beetje herkenbaar te maken heb ik besloten dat de eerste en de laatste vraag 

elke keer het zelfde zullen zijn. 

Mijn eerste vraag was aan Angela was: waarom wil je hier gefotografeerd  worden? 
 

Deze foto is gemaakt in het trappenhuis tussen 

de hoofdingang en de 1e verdieping waar de 

poli neurologie zit. Wanneer ik hier ’s ochtends 

binnenloop, is dit voor mij het moment om te 

schakelen tussen de ‘buitenwereld’ en mijn 

werk. De muurschildering heeft ook een 

oppeppende werking en ik voel me ook wel 

sportief dat ik de trap neem in plaats van de 

lift, ook al is het maar 1 verdieping. 

Wil jezelf even in het kort voorstellen? 
 

Ik ben 34 jaar jong, woon in Eindhoven en reis 

met de trein naar mijn werk waar ik nu 1,5 jaar 

met veel plezier werk. Ik woon samen met mijn 

vriend die (sport)fysiotherapeut is. We hebben 

een dochtertje van 2,5 jaar waar we volop van 

genieten en samen reizen we graag de wereld 

rond, maar een bezoekje aan de kinderboerde-

rij is ook nu favoriet. 

Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen? 
 

Via mijn promotie-onderzoek waar ik heb gekeken naar het nut van het maken van 

een echo van de hersenen bij de diagnosestelling van patiënten met de ziekte van 

Parkinson, heb ik veel patiënten met parkinsonisme gezien. De impact van de ziekte 

op het leven en de verschillende vormen van parkinson die er zijn, vind ik erg 

interessante aspecten. 



Wat is het belangrijkste wat je denkt voor mensen met de ziekte van Parkinson/isme 
te kunnen doen? 

Duidelijke informatie verstrekken zodat mensen een goed beeld hebben van hun 

ziektebeeld. Ook is het goed om bepaalde misvattingen hierover bespreekbaar te 

kunnen maken zodat patiënten zo goed mogelijk hun ziekte in hun dagelijkse leven 

kunnen passen. 

Wat vind je van het parkinsoncafé? 
 

Het is een geweldig initiatief vanuit patiënten zelf. Door hun eigen ervaringen voelen 

ze erg goed aan welke onderwerpen en thema’s spelen onder de patiënten. Ook de 

mix tussen informatie krijgen en het sociale aspect van elkaar ontmoeten buiten het 

ziekenhuis om, is een groot pluspunt van het Parkinsoncafé. 

Heb jij een nog een suggestie voor een thema-avond? 
 

Niet alleen de patiënten, maar ook de mantelzorgers hebben vaak veel vragen en 

onzekerheden over hoe de toekomst gaat zijn. Een thema-avond met onderwerpen 

die hierop toegespitst zijn, kan een extra steun in de rug zijn. 

Wat voor opleiding heb je gedaan? 
 

Zowel mijn opleiding Geneeskunde als Neurologie heb ik gevolgd in het Academisch 

ziekenhuis in Maastricht. Hier loopt ook de laatste fase van mijn promotie-onderzoek 

waar ik heb gekeken naar het nut van het maken van een echo van de hersenen bij 

de diagnosestelling van patiënten met de ziekte van Parkinson. 

Welk advies heb je voor mensen met de ziekte van Parkinson/isme? 
 

Stel vragen aan de neuroloog/ parkinsonverpleegkundige. Bepaalde zaken zijn voor 

ons zo vanzelfsprekend geworden maar als patiënten zaken niet goed begrijpen of een 

verkeerd beeld van iets hebben, kan het zo zijn dat arts en patiënt naast elkaar heen 

praten. Terwijl het juist zo belangrijk is om goed van elkaars ideeën/verwachtingen op 

de hoogte te zijn. 

Waarom moeten we vooral naar jou komen luisteren? 
 

Om een beter beeld te krijgen wat er wel, maar tegelijkertijd ook wat er niet mogelijk 

is met behulp van beeldvorming bij de diagnosestelling van parkinson. Parkinson is 

een ziekte die je vooral stelt op basis van klinische symptomen, dus wat de patiënt 

vertelt en laat zien. Dit geldt ook voor andere neurologische ziektebeelden en dat is 

wat het vakgebied voor mij zo interessant en gevarieerd maakt. 

En de  laatste vraag:  Wat zou U aan de volgende inleider willen vragen? 

In jouw geval is dat Trudy Bloem, fysiotherapeut. 
 

Noem 1 ding wat volgens u belangrijk is voor Parkinsonpatiënten om dagelijks/weke-

lijks te doen wanneer ze geen begeleiding van fysiotherapie willen/ kunnen krijgen. 

 



Op 18 juni kunt u Angela Bouwmans ook vragen stellen. Maar meld u alstublieft aan 

via het contactformulier van de website Parkinson café  Delft en omstreken. Als u 

geen computer heeft kunt u zich ook aanmelden op telefoonnummer 06- 22493000. 

Vooruitblik Juli 

 

In Juli is er geen Parkinson Café  

Sophia Revalidatie Delft is dan  

gesloten wegens vakantie. 

Ons Parkinson Café Delft en omstreken 

is dus ook gesloten. 

 

Mededelingen 

Parkeren bij het Sophia Revalidatie is gratis. Als u vertrekt voor 20.15 kunt u de 

inrijkaart bij de receptie omwisselen voor een uitrijkaart. Na 20.15 gaat de slagboom 

automatisch omhoog. 

Nu wij zoveel leuke dingen willen doen moet er ook 

geld komen. Wij zijn een Parkinson Café zonder eigen  

middelen en proberen op verschillende manieren geld 

bij elkaar te halen.  

 

De  eerste manier is dingen te koop aanbieden: 

TE KOOP Zo Goed Als Nieuw; slechts 1x  

gebruikte 6 grasscharen met verpakking  

 

We hebben voor de opening een financiële bijdrage 

gekregen van de gemeente Midden Delfland en die hebben 

we gebruikt om de koffie en thee te betalen. En een 

vrijwillige bijdrage te vragen zodat wij het de volgende keer ook zo konden regelen. 

Nu was er wel geteld 13 euro opgehaald en dit terwijl er 212 koppen koffie/thee zijn 

gedronken. Nu vragen we voor koffie/thee een euro en gelijk afrekenen. Dus handig 

om wat euro’s mee te nemen. De koffie /thee of iets anders kunt u bij de 

cafémedewerksters bestellen. 

En dan nogmaals de oproep om de zondag 20 september toch vooral mee te 

fietsen. Er staat een filmpje op onze website en hieronder nog wat extra 

informatie .  



Rabobank Sponsorfietstocht 
De tweede manier is de sponsor fietstocht, georganiseerd door de Rabobank op 
zondag 20 september a.s. Wij zoeken mensen die mee willen fietsen. Voor iedereen 
meefietst  krijgen wij € 10,00 voor 30 km en € 20,00 voor 60. Vind je dat leuk geef je 
dan alsjeblieft op bij mij, het liefst via het contactformulier van onze website 
http://parkinsoncafedelfteo.nl/ . Op de website kun je ook meer informatie vinden 
onder het kopje “Agenda” bij 20 september. 

Maar er zijn meer manieren om aan extra geld te 
komen.  Rabobank Zuid-Holland Midden looft ook 
een prijs uit voor de vereniging die het mooist, 
kleurrijkst of feestelijkst verkleed deelneemt aan de 
Rabobank Sponsorfietstocht! Het thema is ik hou van 
Holland en voor wie wil, wordt voor de  kleding 
gezorgd. De winnende verenigingen kunnen de 
volgende bedragen winnen: 
1ste prijs € 250, 
2de  prijs € 200, 
3de  prijs € 150. 
 

Fietsen door de natuur 
De Rabobank Sponsorfietstocht voert u langs de mooiste plekken in en rond Delft, 
Midden-Delfland  En natuurlijk ook langs gezellige terrassen waar u even kunt rusten. 
U kunt zelf de lengte van de route kiezen. Voor 2015 worden weer nieuwe routes 
uitgezet. De routes zijn 30 km en 60 km lang. 
Daarnaast zal er speciaal voor wielrenners een 
aparte route uitgezet worden, deze is ca. 85 km.  
 

We starten als groep om 11 uur  
vanaf Hockeyclub Ring Pass Delft 
Westblok 1 
2614 VE Delft 

Meefietsen = geld verdienen! 
Voor iedereen die namens ons Parkinson Café  Delft en omstreken meefietst, stort de 
Rabobank € 10,00 (voor de route van 30 km) of € 20,00 (voor de route van 60 km en 
de wielerroute). Van dat geld kunnen we leuke dingen doen . En ik weet uit eigen 
ervaring dat het is een gezellige en sportieve dag is. 
  
Mobiliseer de hele familie 
We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij 
helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door 
anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en 
oma’s. Iedereen die namens onze Café deelneemt levert geld op, dus hoe meer zielen 
hoe meer vreugd.  

Aanmelden 

Aanmelden kan via het contactformulier van onze 
website Parkinson Café Delft en omstreken . Vermeld 
ook met hoeveel personen je deelneemt. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 31 juli. Je kunt je ook op 18 juni de 
caféavond aanmelden. 



Column Mariëtte Robijn – De vakantiestress van de dokter.  

  

Je denkt: die dokter heeft nooit stress als ze met vakantie gaat, want die hoeft geen 

geultjes te graven om d’r tent. Dokters kamperen namelijk niet. Tenminste, niet de 

dokters die ik ken. Maar die dokter heeft wel stress. Traditionele vakantiestress heeft 

ze niet. Je weet wel, op het laatste nipper je eigen jurkies in het voorvakje van een 

tas proppen. Je was zo druk met iedereen z’n zwembroek, dat je je eigen zomer-

gevalletjes was vergeten. En je moest nog naar de drogist voor zonnebrand, een 

complete verbandset en anti-slangengif- of hebben ze geen slangen in de Eiffel? 

Ik ken mensen die pas bij het intikken van de tomtom, ’s ochtends in de volgepakte 

auto op de oprit, ontdekken waar ze heen gaan met vakantie. Heey, dacht dat we 

naar de Dordogne gingen? Is dit wel het goeie adres? Ja, hm, het tomtom-route-

streepje loopt nog een eindje door. Ahmaaknieuitjoh. Ik weet toevallig dat dat een 

topvakantie werd, met een topjurkie. 

Die compleet normale vakantiestress heeft een specialist niet. Ze heeft die studie 

geneeskunde ook gehaald plus specialisatie, dus dan kun je wel wat hebben. Grote 

kans dat ze ook lid is geweest van een studentenvereniging, slapeloosheid is ze 

gewend, heeft ze ook altijd tijdens diensten. Onze dokters hebben een ander soort 

stress. 

Even een aanloopje: stel je bent copywriter en je gaat met vakantie in een bijzonder 

oord: overal om je heen zie je teksten, letters en copy. De ene rammelt nog harder 

dan de ander. En columns, waar je ook kijkt, alleen maar columns en de meesten zijn 

maar zo-zo. Terwijl jij zelf zooo goed weet hoe het moet! Gek word je er van. En je 

mag er niets van zeggen. Dat vinden mensen niet leuk. Ze zijn namelijk met vakantie. 

Gelukkig is dit niet echt. Er lopen nooit columns rond. 

Je voelt hem al aankomen he? We naderen inderdaad de vakantiestress van onze 

dokter. Die ziet haar werk dus wel overal rondlopen. Gaat ze lekker op het strand 

liggen, crisis, iedereen te dik, te dun, te bruin, te lui, verzin het maar. En wat loopt 

die ene mevrouw raar, die zou echt eens even door de scan moeten. Oef, heb je die 

man horen hoesten? En doorroken he, doorroken. Lekker bezig. Dat kind! Volgens mij 

hoort dat kind niet goed, die reageert niet op haar ouders, dat ze niet even bij de kno 

langs gaan. Gek. 

Zo is dat dus voor onze dokter. Dat is erg, heel erg. Ze kan niet eens rustig naar de 

six-packs van het WK kijken, want die krijgen in haar beroepsverbeelding allemaal 

een sporthart en versleten knieën of iets met kruisbanden. 

Onze dokter kan maar beter niet met vakantie gaan. Gewoon in d’r eentje op de poli 

blijven zitten. Er komt toch geen mens, want iedereen is met vakantie. En ze komen 

echt niet bij haar hoor, met die slangenbeet. Zul je altijd zien. Hebben ze een keer 

een fijne slangenbeet, gaan ze naar de EHBO van een of ander ziekenhuis in het 

buitenland. 

Arme dokter. Weet je wat, ik maak vlak voor m’n vakantie nog even een afspraak 



voor een consult. Kan ze eens rustig d’r doktershart luchten. En dan zeg ik: dokter, je 

moet het een beetje loslaten, die vakantiestress, ga gewoon eens lekker in je eigen 

lege wachtkamer zitten, pak een tijdschrift, Arts & Auto of zo en denk aan al die 

patiëntes die in een rijdende prullebak denken dat ze naar de Dordogne gaan. 

En? Gaat al beter hè. Nou, tot over drie maanden, dokter. Fijne vakantie!  

Ideeën voor de nieuwsbrief. 

  
Het is best moeilijk om de nieuwsbrief elke keer vol met zinnige dingen.  
Dus als U iets te melden heeft. 
Een gedicht hebt geschreven.  
Een tekening hebt gemaakt. 
Schroom dan niet en laat anderen meegenieten.  
Hieronder een tekening die Ralph Schalk heeft gemaakt. 
Hij maakte ook de tekeningen voor de wethouders,  Stefanie van Vliet en Redeoss . 
 

  
 


