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Vecht samen met

tegen je demonen met medicijnen en een ½ uur bewegen

Terugblik Augustus (Bewegen)

Dat het weer een gezellige avond was zal de meesten van U niet verbazen. Het
aantal aanwezigen lag tegen de 100 en is mij dan ook nog niet gelukt iedereen
persoonlijk welkom te heten en alle namen te kennen. Maar het gaat steeds
beter.
Wat ook beter liep is de parkinsontafel. Dit was o.a. te zien aan het aantal
boeken dat ik moet bestellen.

Trudy heeft ons duidelijk
gemaakt dat wij allemaal
elke dag minimaal een half
uur moeten bewegen. Niet
alleen voor onze lichamelijke, maar ook voor onze
geestelijke gezondheid.
Dat het daarbij goed is om
te kijken wat je leuk vindt
zodat je het zolang mogelijk
volhoudt, klinkt logisch.
Maar er werd niet alleen gepraat. De handen gingen in de lucht, en er moest ook
met de voeten worden gestampt en tegelijkertijd de tafel van zeven opgezegd.

En dat je met Parkinson niet alleen hoeft Jeu-de-boullen liet de heer Richardson
ons zien. En natuurlijk hebben we onder het genot van een kopje of glaasje nog
gezellig nagepraat. Waarbij ook het doneren niet werd vergeten.

Vooruitblik September (Medicijnen)
Net als bij de vorige twee nieuwsbrieven kende ik degene van het interview al.
En ook haar waardeer ik zeer en ik vind het leuk om haar te interviewen.
Overigens zullen de meesten van ons parkinsonverpleegkundige Petra van Zon
al wel kennen.

We beginnen weer met de vraag:

Waarom wil je hier gefotografeerd worden?

Dit wordt mijn nieuwe werkplek vanaf 28 augustus. We verhuizen naar het
nieuwe ziekenhuis. Het prettige is dat o.a. alle poliklinieken onder één dak
zitten. Veel efficiënter voor ons, maar zeker ook voor de patiënt. En het is een
prachtig ziekenhuis geworden.

Wil jezelf even in het kort voorstellen?
Ik ben Petra van Zon. Ik ben werkzaam als bewegingsstoornissen verpleegkundige (80% Parkinsonpatiënten). Ik ben twee dagen per week werkzaam op de
poli neurologie. Ik ben eigenlijk het verlengstuk van de neuroloog. Voor patiënten een stuk laagdrempeliger om contact mee te zoeken dan met de neuroloog.
Wordt over het algemeen als prettig ervaren.

Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen?
Ik werkte al heel wat jaren op de neurologieafdeling, specifiek de bancaire unit.
Er werd door de neuroloog gevraagd of ik de Parkinsonpoli wilde gaan doen. Na
even te hebben nagedacht leek me dit wel een leuke uitdaging. De combinatie

leek me ook erg leuk. Twee totaal verschillende banen. Ik werk nu twee dagen
op de poli en twee dagen op de verpleegafdeling.

Wat denk je dat het belangrijkste is wat je voor patiënten kunt
betekenen?
Ik hoop met name steun te kunnen bieden. Dat mensen zich er niet alleen in
voelen staan. Dat ze met problemen en/of vragen bij me terecht kunnen. Wat
vaak voor mensen een probleem is of blijft spoken in hun hoofd kan misschien
door mij met een simpel antwoord of kleine interventie worden opgelost. Het is
bekend dat mensen met Parkinson meer kunnen piekeren/malen. Het is dan
prettig dat ze niet hoeven te wachten op een bezoek aan de neuroloog. Verder
geef ik na de diagnose informatie over de ziekte en medicatiegebruik, daarna
blijf ik ze volgen om de mensen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk op de
"rails" te houden met evt. interventies. Ik zit zelf in het Parkinsonnetwerk, werk
nauw samen met alle disciplines zoals o.a de fysiotherapeuten, logopedisten en
ergotherapeuten etc. etc.

Wat vind je van het Parkinsoncafé?
Ik vind het een zeer goed initiatief. In Delft hadden we eigenlijk nog helemaal
niets. Ik verwees patiënten nog wel eens door naar het Parkinson café in
Schiedam. Maar voor mensen uit Delft/Rijswijk/Westland is dit natuurlijk ideaal.
Ook vind ik het leuk en vooral goed dat het door patiënten en hun naasten zelf is
opgezet. Patiënten zelf weten zelf het beste wat de behoefte is bij lotgenoten.
Het loopt ook erg goed. Behalve dat het educatief is, is het een prettige ontmoetingsplaats om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Heb jij nog suggesties voor een thema-avond?
Een avond over cognitieve stoornissen lijkt mij een heel goed idee. Ik krijg van
veel patiënten de vraag; zal ik dement worden? Het is dus een onderwerp wat
erg leeft onder patiënten. Misschien moet hier wat meer duidelijkheid over
komen. Lang niet alle Parkinsonpatiënten zullen dement worden. Er is natuurlijk
wel een verhoogd risico.

Waarom moeten we vooral naar jou komen luisteren?
Ik denk dat het heel nuttig kan zijn. Ondanks mijn uitgebreide uitleg bij het
eerste bezoek aan mij over medicatie en medicatie inname blijkt het in de
praktijk toch nog erg vaak fout te gaan. Wil je de symptomen van Parkinson
enigszins onderdrukken heb je wel een bepaalde discipline nodig. misschien is
het prettig om het allemaal nog een keer te horen wat je nou juist wel en juist
niet moet doen.
De vraag van Trudy Bloem:
"Wat is de top 5 van niet motorische problemen bij de ziekte van Parkinson"

1. depressie of somberheid
2. obstipatieklachten
3. slaapstoornissen (inslaapproblemen, doorslaapproblemen, en met name voor
de partner lastig de REM slaap stoornissen met motorische en verbale onrust)
4. vermoeidheidsklachten
5. geheugenproblemen
(helaas zijn er nog veel meer klachten die voor kunnen komen)

Wat zou je aan de volgende inleider willen vragen? In jouw geval is dat
Renske Janssen, de Parkinson diëtiste van Pieter van Foreest en lid van
Parkinsonnet.
Ik zou aan Renske willen vragen welke oorzaken er nog meer kunnen zijn dat
sommige mensen zoveel afvallen behalve door overbeweeglijkheid en verminderde eetlust.

Vraag en aanbod
In vraag en aanbod heb ik nu wel heel iets bijzonders. Via de website van ons
Parkinson Café kreeg ik deze week een email met een aanbod waar een hele
lieve gedachte achter zit:

Ik ben in het bezit van een rollator van mijn
overleden broer. Hij was Parkinson patiënt en
de rollator remt door er op te drukken, geen
knijp handremmen.
Ik zou deze rollator gaarne doneren.
Als iemand hiervoor belangstelling heeft,
verneem ik dat gaarne.
Wie hier belangstelling voor heeft kan contact
opnemen via de website of via mijn telefoonnummer 06-22493000

Sponsors
Zoals jullie allemaal wel zullen begrijpen zijn wij afhankelijk van sponsors . In
juni heb ik geschreven over de financiële bijdrage van de gemeente Midden
Delfland waarmee we de koffie en thee en taart van de openingsavond konden
betalen. En in juli stond er zelfs een foto bij; toen ging over het Rabobank
Coöperatiefonds dat ons 1250 euro doneerde waarmee wij de nodige dingen
kunnen aanschaffen.

Deze keer wil ik mijn ziektekostenverzekeraar
DSW speciaal bedanken, die ons een financiële
bijdrage gaf naar aanleiding van een persoonlijke
brief van mij. Daarmee hebben wij de geluidsapparatuur aangeschaft, waardoor de sprekers nu
in de hele zaal goed verstaanbaar zijn.
De toezegging van DSW kwam voor mij op een
onverwacht moment. Ik had persberichten uitgestuurd naar redacties in de omgeving, en kreeg
in een drukke winkelstraat een telefoontje. Of ik
die mevrouw van het Parkinson Café was. Dit beaamde ik, en ik verwachtte een
reactie op het persbericht. Werd er plots gevraagd aan hoeveel geld ik had
gedacht. Door de Parkinson ben ik minder flexibel en ik was totaal overrompeld.
Wist niet wie ik aan de telefoon had.
Toen ik vroeg wat ze zelf had gedacht, zei de vriendelijke dame aan de andere
kant van de lijn “maximaal 500 euro”. Toen kwam de Parkinson in volle hevigheid en zei ik tegen mijn man “neem de telefoon zoek uit wie er aan de andere
kant van de lijn zit”. Ik stond te trillen en was even tot niets meer in staat.
Paulus schreef op zijn hand het emailadres en zo kwam ik er achter dat DSW ons
Parkinson Café Delft en omstreken 500 euro had toegedacht waarvan wij zoals ik
in het begin al schreef de geluidsapparatuur hebben gekocht.
Er is nog een sponsor die ik
nu wil noemen: Saffier De
Residentiegroep, de werkgever van Brigitte.
Brigitte en ik hebben allebei
de ziekte van Parkinson en
we hopen op 5 september
samen met meer mensen de
bike4parkinson te fietsen.
Dit is een zware tocht in Zuid
Limburg met de nodige klimpartijen en met finish op
de Cauberg.
Brigitte verdient met haar deelname een sponsorbedrag van haar werkgever
voor het Parkinson Café. Helaas ben ik volledig afgekeurd maar ik wil ook proberen geld voor ons Parkinson Café bij elkaar te fietsen. Dus wie sponsort mij?
Je kunt contact met mij opnemen via de website of via mijn telefoonnummer
06-22493000.

Column Mariëtte Robijn
Mariëtte Robijn, 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.

Gemaakt van snoep, granen, rijst (Sara Ashnagi)

Het eerste Broodje Dopa Verhaal dat ik hoorde, was dat mensen met een
depressie vaker Parkinson krijgen. Terwijl ik 1 keer al zo erg vind. Ergens klopt
het verhaal wel, maar je kunt het gemakkelijk verkeerd begrijpen.
Een ander Broodje Dopa is dat je alleen Parkinson krijgt als je een oude man in
een grijze spencer bent. Je gaat dan trouwens ook alleen trillen, verder niks.
Gisteren kwam er een Broodje Dopa voorbij, dat in de bron wel juist kan zijn,
maar dat de snelle tikkers van nu.nl lekker kort door de bocht zo hadden
vertaald: boekhoudende mannen, die na hun 50ste iets creatiefs gaan doen,
hebben minder kans op Parkinson. Daar kan ik 2 dingen over zeggen. Volg een
paar colleges epidemiologie, zodat je wetenschappelijke onderzoeksresultaten
snapt. En 2: boekhouders zijn volgens mij juist wel creatief, anders zouden ze de
boel nooit zo vaak sluitend kunnen krijgen.
Een goed gevuld Broodje Dopa is ook dat je nog zoveel kunt, ook al heb je
Parkinson. Dat verhaal hang ik zelf vaak op. Klopt grotendeels, maar ik kan
natuurlijk helemaal niet meer alles. Jij, lieve lezer, ook niet, maar dat terzijde. Ik
kan niet meer met de hand schrijven. Dat is waardeloos. Ik kan wel goed typen,
dat is super. Ik kan niet meer doen alsof ik geen Parkinson heb, dan zou ik wel
een heel smakelijk Broodje Dopa serveren.
Sommige Broodjes Dopa springen er echt uit: als je nou 30 kilo tuinbonen per
dag eet, krijg je genoeg natuurlijke dopa binnen om weer lekker te draaien. Bij
wijze van spreken. En je moet positief denken, dat helpt enorm. En loslaten he,
loslaten. Of wacht nee, accepteren. Klinkt als tegenovergestelden, loslaten en
accepteren. Hm, welke is het Broodje Dopa, loslaten of accepteren, of allebei?
Ik ben benieuwd welke Broodjes Dopa jullie weleens horen. Laat het me weten,
vooral als het een optimistisch Broodje is, daar ben ik wel even aan toe.

