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Terugblik Juni 

 

Nou hoe vond u het onze eerste Parkinson thema Café avond. Heb zelf aandach-

tig zitten luisteren. Maar er zijn meer mensen die aandachtig hebben geluisterd, 

dat is op de foto hierboven ook goed te zien. Wat  een fantastische avond.  Het 

was opvallend stil, iedereen zat aandachtig te luisteren en er kwamen goede 

vragen. Weet nu veel beter wat je er op kunt zien en wat je juist niet op de 

scans kunt zien.  

   

Maar ook de reacties  in de gesprekken onder elkaar waren van dien aard. 

Opmerkingen die ik meerdere malen heb gehoord zijn o.a. “Begrijp er nu einde-

lijk er iets van”, en “Dat heeft mijn neuroloog mij nooit verteld”. Maar ook “Haar 

wil ik graag als neuroloog hebben”. Heb na de presentatie nog even met Angela 

gesproken en ze vertelde dat ze het erg leuk had gevonden om te doen. Ik vond 

het erg nuttig.  En wat vond u ervan?  

   



Het gezamenlijk contact komt naar mijn gevoel ook goed van de grond. Al heb ik 

nog steeds niet iedereen persoonlijk  kunnen verwelkomen. Hoop  binnen niet al 

te lange tijd toch zoveel mogelijk mensen te kennen. Doe er in elk geval mijn 

best voor. En we waren nu duidelijk beter voorbereid op het aantal mensen.  De 

bezoekers vonden het niet te druk. Wel vonden ze dat het erg gezellig was. En er 

was een bezoeker die vertelde dat hij het gevoel van een huiskamer had gehad.   

       

Wie nog mee wil fietsen op 20 september opgeven  kan nog tot 31 juli. Als u 

twijfelt kunt u zich beter wel opgeven en afmelden als het toch niet lukt. Er is mij 

een paar keer gevraagd ik  kan/wil niet mee fietsen maar wil wel die 10 euro 

storten mag dat ook.  Natuurlijk mag dat heel graag zelfs we kunnen elke euro 

gebruiken. 

Vraag en aanbod 

In de vorige nieuwsbrief bood ik de grasscharen te koop aan die slechts 1 x 

waren gebruikt. Hier was helaas weinig animo voor.  

Nu heb ik een vraag. Wie heeft er nog rood wit blauwe artikelen zoals een strop-

das strik bretel of bloemen Of misschien heeft u nog ergens rood wit blauw lint 

liggen wat we mogen gebruiken. Hiermee willen we een poging doen om een 

prijs voor ons café binnen te halen. 

           



Vooruitblik 

Zoals ik de vorige nieuwsbrief al heb gemeld ga ik de vooruitblik doen in de vorm 

van een interview. De reacties waren ontzettend positief dus geen reden om te 

stoppen. Gelukkig wordt het mij makkelijk gemaakt omdat ik Trudy al ken, en 

net als Angela erg waardeer. Ze zet zich dan ook erg in voor ParkinsonNet. 

Zoals afgesproken om het een beetje herkenbaar te houden zijn de eerste en de 

een-na-laatste vraag elke keer hetzelfde.  

Mijn eerste vraag was aan Trudy dan ook:  

Waarom wil je hier gefotografeerd  worden? 

 

Ik wil graag een foto in de oefenzaal, omdat ik trots ben op onze praktijk en daar 

de meeste tijd doorbreng. 

Wil jezelf even in het kort voorstellen? 

Mijn naam is Trudy Bloem en ik ben in 1987 afgestuurd aan de HAF (Haagsche 

Academie Fysiotherapie). Al vrij snel in mijn carrière kwam ik in aanraking met 

patiënten met wat wij tegenwoordig  NAH noemen. Dit betekent "niet aange-

boren hersenaandoeningen". Ik raakte gefascineerd door de hersenen en heb 

daar in de loop der jaren mijn specialisatie van gemaakt. Ik was eerst werkzaam 

binnen een zorginstelling  op de revalidatie/reactiverings afdeling die tegenwoor-

dig een onderdeel van Florence is maar werk inmiddels alweer 16 jaar bij Fysio-

totaal, een praktijk binnen de muren van woon en zorgcentrum Steenvoorde in 

Rijswijk (ook al een locatie van Florence). Wij zijn ooit met 3 fysiotherapeuten 

begonnen en inmiddels werken er 11 fysiotherapeuten bij Fysiototaal. 

Wat is het belangrijkste wat je denkt voor mensen met de ziekte van 

Parkinson/isme te kunnen doen? 

Fysiototaal is een praktijk die zich onder andere heeft gespecialiseerd in de zorg, 

behandeling en coaching voor mensen met de ziekte van Parkinson/Parkinsonis-



me. Binnen de praktijk zijn er 3 therapeuten die deze aandoening als aandachts-

gebied hebben en begeleiden wij meer dan 90 patiënten met deze aandoening in 

de polikliniek en kliniek. 

 

Waarmee kunnen we bij jou terecht met de diagnose Parkinson/isme? 

Ruim 10 jaar geleden werd ParkinsonNet opgericht, en na Nijmegen was regio 

Delft, Rijswijk e.o. een van de eerste regio's die werd opgeleid. We zijn begon-

nen met 5 fysio/oefentherapeuten uit de regio en inmiddels zijn er meer dan 35 

zorgverleners in 9 disciplines opgeleid om de Parkinsonzorg in uw regio te verbe-

teren. Supertrots ben ik op het feit dat ik al 7 jaar coördinator mag zijn van deze 

enthousiaste groep zorgverleners en het goed functionerende Netwerk. 

 

Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen? 

Mijn persoonlijke motivatie om meer te leren over de behandeling van Parkinson 

patiënten  kwam voort uit het feit dat ik 15 jaar geleden in korte tijd 2 patiënten 

verwezen kreeg die op jonge leeftijd (30 jaar) de diagnose hadden gekregen en 

ik niet goed uit de voeten kon met de toen bekende behandelmethoden. 

Gelukkig werd er niet lang daarna gestart met het schrijven van de nieuwe 

behandelrichtlijn voor Fysio- en oefentherapeuten en de start van ParkinsonNet. 

Inmiddels zijn er voor alle betrokken zorgverleners nieuwe richtlijnen en zijn er 

ook verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan in Nederland. Hierdoor 

is de Parkinsonzorg in Nederland enorm verbeterd en zijn wij inmiddels een 

voorbeeld voor de wereld. 

 

Waarom moeten we vooral naar jou komen luisteren? 

Op mijn vakgebied maakt bewegen een groot deel uit van de behandeling en 

daarom ben ik heel blij dat ik hier over iets mag vertellen aan jullie in het 

volgende Parkinsoncafé. Behalve over het bewegen zal ik ook nog aangeven in 

welke "domeinen" van de ziekte van Parkinson de fysiotherapeut een rol zou 

kunnen spelen . 

 

Wat vind je van het parkinsoncafé? 

De komst van het Parkinsoncafé vind ik echt fantastisch, het voorziet in een 

behoefte van contact met medepatiënten , maar slaat ook een brug tussen de 

zorgverleners en de patiënten. Hierdoor kan de Parkinsonzorg in uw regio nog 

meer verbeteren en is er ook invloed van de patiënt en mantelzorgers op deze 

ontwikkeling. 

 

De vraag van neuroloog Angela Bouwmans: 

Noem 1 ding wat volgens u belangrijk is voor Parkinsonpatiënten om          

dagelijks/wekelijks te doen wanneer ze geen begeleiding van fysiotherapie 

willen/ kunnen krijgen. 



U zult begrijpen dat ik er natuurlijk een voorstander van ben dat iedere 

Parkinsonpatient gezien wordt door een fysio/oefentherapeut ook in de vroege 

fase als er nog nauwelijks motorische problemen zichtbaar zijn. Dat betekent niet 

altijd dat je dan op hoge frequentie behandeld moet worden door de therapeut, 

maar wel dat je bijvoorbeeld gecoacht wordt als het gaat om de actieve 

levensstijl, of dat je inzicht krijgt hoe je veilig kan bewegen, en welke sportieve 

activiteiten voor jou geschikt en minder geschikt zijn. De ParkinsonNet therapeut 

wil dat de patiënt zijn eigen zorgexpert wordt en kan de patiënt hierbij helpen. 

Maar als ik dan toch 1 ding moet kiezen dan zou ik willen dat iedere patiënt in 

welke fase van de ziekte hij of zij ook zit elke dag een beweeg moment heeft! 

Het waarom vertel ik u op het volgende Parkinsoncafé.  

 

Wat zou je aan de volgende inleider willen vragen? In jouw geval is dat Petra van 

Zon , de Parkinson verpleegkundige van RDGG en lid van ParkisonNet. 

"Wat is de top 5 van niet motorische problemen bij de ziekte van Parkinson" 

Rabobank Coöperatiefonds 

Op 15 juni heeft het Rabobank Coöperatiefonds een aantal maatschappelijke 

initiatieven in de regio beloond met een donatie, en daarbij ook ons een 

cheque uitgereikt. Wij danken het Rabobank Coöperatiefonds, en uiteraard ook 

onze andere sponsors. 

 

  



Vervoer in Rijswijk 

Er is een verzoek gekomen uit Rijswijk om voor vervoer te zorgen. En omdat er 
nog niemand zich heeft aangeboden is Linda er gaan uitzoeken wat de mogelijk-
heden zijn. Er is vanuit Stervoorde Rijswijk een vervoerdienst die draait op vrij-
willigers. De mensen worden vervoerd in particuliere auto’s, dus rolstoelen wordt 
wat lastig. Wel kunnen inklapbare rollators mee. 
  
De kosten zijn € 15,00 voor een jaar lidmaatschap en daarnaast € 0,40 per 
gereden km. Van te voren opgeven op nr. 070 7579260 bij de afdeling vervoer. 
E-mailen kan ook: vervoersdienst@welzijn-rijswijk.nl. In de toekomst gaan ze 
ook een busje aanschaffen voor meerdere personen en rolstoelen. 
 
Ik ben meteen maar eens op de laptop gaan uitzoeken hoe zit het voor andere 
steden die in de regio van Parkinson net liggen. Hieronder staan gegevens van 
Delft en Leidschendam–Voorburg. Voor Pijnacker-Nootdorp, Westland en Midden 
Delfland heb ik niets kunnen vinden, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. 
Mocht U hier informatie over hebben dan hoor ik het graag.  

Vervoer in Delft 

De kosten hiervan zijn ook €15,00 per kalenderjaar, per woonadres. Binnen Delft 
geldt een vast tarief van € 3,00 voor een enkele rit en € 5,50 voor een retourtje.  

Als u een ritafspraak wilt maken, dit bij voorkeur 
twee dagen van te voren aanvragen, zodat men 
voldoende tijd heeft om passend vervoer te 
organiseren. 
 
 De Particuliere vervoersdienst is bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur via telefoon-
nummer 015 76 00 213. E-mailen kan ook: 
vervoersdienst@participedelft.nu.  

Vervoer in  Leidschendam-Voorburg 

Het lidmaatschap van de Vervoersdienst kost €18,70 per jaar per woonadres. 
Het vervoer vraagt u één werkdag van tevoren aan bij de centrale van uw eigen 
woonplaats, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur.  

• Centrale Voorburg, tel.: 317 56 34 
• Centrale Leidschendam, tel.: 317 56 26 

U betaalt voor deze ritten een voorrijdtarief van €2,00 plus een kilometertarief 
van € 0,44 per gereden km. De chauffeur wacht maximaal 2 uur op u. Als de 
chauffeur deze afstand twee keer moet rijden, bijv. wanneer er meer dan 2 uur 
tussen de heen- en terugrit zit, betaalt u tweemaal de ritprijs. Vraag de centrale 
naar de prijs! 



Column Mariëtte Robijn  

 

“Zo mevrouwtje, schakelt-ie niet meer zo snel? Zeker nogal een pittige rijstijl he, 
zie je meteen aan de transmissievloeistof. Vertelt u eens, waar merkte u voor 
het eerst aan, dat er iets was met uw auto? 

De monteur kijkt alsof hij allang weet wat je gaat zeggen, maar hij wil het van 
jou horen. Dus je graaft eens in je geheugen. Ja ik weet het weer, toen in 
Frankrijk, op de snelweg. Ik wou even inhalen, maar de schakelbak reageerde 
niet snel genoeg, ik bedoel, ik had netjes de koppeling ingetrapt, richting 
aangegeven, spiegel gekeken maar er gebeurde niks, tenminste, niet snel 
genoeg. Nou ja het is gelukkig goed afgelopen, maar dat schakelen is daarna 
niet meer hetzelfde geweest. Trouwens, ook het stuur is gek, dan weet ik toch 
zeker dat ik alles onder controle heb en rechtdoor ga, schamp ik ineens langs de 
stoeprand. En ik moet zeggen, bij hogere snelheid, als ik ‘m lekker in z’n vijf 
gooi, lijkt het net alsof de motor begint te trillen. O ja en de zijspiegels. Ik zet ze 
altijd precies goed, maar de laatste tijd blijft de rechterspiegel een beetje 
hangen, beetje op halfzeven zeg maar. Oh en het dashboard, doe ik het grote 
licht aan, gaat ‘t symbooltje branden zoals het hoort, maar dan gaat m’n 
brandstofmeter uit. Of ik zet de radio aan, stopt de navigatie ermee. Dat vind ik 
dus echt waardeloos he, meneer de monteur, lijkt verdorie wel of dat dashboard 
nog maar 1 ding tegelijk kan. Had ik al gezegd van dat opstarten ‘s ochtends? 
Man man man, wat een krakende wagen, je zou bijna uitstappen om ‘m aan te 
duwen. Kijk als-t-ie eenmaal rijdt, gaat het vrij soepel, maar dat opstarten, 
hallooo heey. En wat me echt geld kost: brandstof. Gooi ik ‘m vol, echt totaal 
afgetankt, kan geen druppel meer bij en wat denk je? Ben de snelweg nog niet 
op of de brandstofmeter begint te knipperen. 

Monteur kijkt zorgelijk, ook wel een tikkeltje opgetogen en zegt: mevrouwtje, we 
zetten ‘m even op de brug, want ik denk dat er iets niet helemaal jofel is met de 
bedrading. Ik krijg hem wel weer aan de praat, maar je ziet toch vaak bij auto’s 
met parkinson, dat ze langzaamaan een beetje gas terug moeten nemen. Nou 
mevrouw, de factuur maar op prive zetten? U krijgt een belletje als-t-ie klaar is. 
Fijne dag nog.” 

Mariëtte Robijn (48), getrouwd en kinderen, is full-time copywriter en eigenaar 
van BureauRobijn.nl. Op haar 46e werd parkinson geconstateerd. De symptomen 
zijn mild. Robijn sport zes keer per week. 
Columns: www.marietterobijn.com, www.immejurkie.nl 


