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Terugblik september(Medicijnen; Petra van Zon en Neeltje v.d. Ende) 

Zoals jullie gewend zijn weer een fotoverslag van een succesvolle avond. Petra 

zal haar presentatie opsturen, zodat we die op onze website kunnen zetten. 

 

Gelukkig hebben veel mensen zich tijdig aangemeld. Daardoor hadden we op tijd 

door dat het druk zou worden en konden we zorgen voor een 2e zaal. Heel fijn 

dat Petra en Neeltje bereid waren in beide zalen te presenteren en vragen te 

beantwoorden. Allebei nogmaals bedankt hiervoor.  

 

We beginnen natuurlijk weer met het verwelkomen van onze gasten. 

   
In de kantine begonnen we met het uitreiken van een cheque door de werkgever 

van Brigitte (zie ook verderop, bij Sponsors). 

 

  
Ondertussen was Petra in de Alexiazaal al bezig met haar presentatie. 

 

  



         
 

Terwijl Neeltje in de Alexiazaal bleef om heel veel vragen te beantwoorden, ging 

Petra direct door naar de sportkantine om haar verhaal daar te presenteren. 

Vervolgens wisselden ze elkaar af; Neeltje naar de sportkantine en Petra ging 

terug naar de Alexiazaal voor nog meer vragen. 

        
 

  

Natuurlijk werden Petra en Neeltje bedankt met bloemen en een bon. 

Voor het gezellig samenzijn bleef niet veel tijd meer over. 

Wel een foto van de Parkinsonkraam waar je boeken kunt inzien en bestellen.  

Er ligt ook het Parkinson magazine van de Parkinson vereniging . 

   



Vooruitblik oktober (Voeding) 

De diëtiste is misschien niet direct de eerste waar je aan denkt bij Parkinson, 

maar kan toch heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld hoe zit dat nu met eiwitten en 

dopamine. Dus hebben we Renske Koole-Jansen uitgenodigd om er iets meer 

over te vertellen. Zoals elke keer beginnen we met de vraag: 

 

Waarom wil je hier gefotografeerd worden? 

Bij Pieter van Foreest hebben we een 

gespecialiseerd team gericht op de zorg 

voor cliënten met de ziekte van Parkinson. 

Het team bestaat uit vele disciplines. Allen 

zijn aangesloten bij ParkinsonNet.  

Wil jezelf even in het kort voorstellen? 

Ik ben Renske Koole-Jansen, getrouwd en 

heb 3 kleine kinderen (2, 4 en 6 jaar). 

Inmiddels woon ik al weer 10 jaar in het 

Westen, maar mijn zachte G is nog wel te 

horen. Na 6 jaar doceren op een middelbare 

opleiding voor verzorgenden ben ik weer 

gaan studeren. Het onderwerp voeding en 

gezondheid bleef me aantrekken. 

Inmiddels werk ik al weer 7,5 jaar als diëtist bij Stichting Pieter van Foreest.  

Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen? 

Ik kreeg regelmatig Parkinsoncliënten doorverwezen vanuit mijn collega’s van 

ergotherapie en logopedie. Daarnaast zag ik al cliënten met Parkinson bij ons in 

het verpleeghuis.  Toen ParkinsonNet ook voor diëtisten werd opengesteld heb ik 

me daar dan ook meteen voor ingeschreven. Nu hebben we een goed lopend 

multidisciplinair 'Parkinson'team.  

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

Bij mij kan men terecht met diverse voedingsproblemen. Hierbij kan je denken 

aan ondervoeding, overvoeding, maag-/darmproblemen, diabetes, sondevoe-

ding, voeding bij slikproblemen etc. Maar denk ook aan voeding in relatie tot 

de parkinsonmedicatie. Overigens, bij het woord diëtist denken de meeste 

mensen aan afvallen. Dat is echter maar een klein onderdeel van het vak. 

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte.  

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

Ik hoop dat ze door het opvolgen van mijn adviezen lekkerder in hun vel kunnen 

of blijven zitten. Een goede voedingstoestand hangt nauw samen met het 

welzijn.  



Wat kunnen we doen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen? 

Goed blijven eten! 

Waarom moeten we vooral naar jou komen luisteren? 

Deze avond wil ik informatie geven over de meest voorkomende 

voedingsproblemen bij Parkinson. Veel mensen met Parkinson hebben hier last 

van, maar er wordt vaak weinig over gesproken. Ik wil kort ingaan op de meest 

voorkomende voedingsproblemen en hoe je deze problemen kan aanpakken. 

Daarnaast is mijn ervaring dat veel cliënten weinig kennis hebben op het gebied 

van Levodopa in relatie met voeding. Eiwitrijke voeding kan de werking van de 

Parkinsonmedicatie negatief beïnvloeden. Anderzijds zijn voldoende eiwitten in 

de voeding/ zuivelproducten ook weer nodig voor spierbehoud en stevige botten. 

Ik wil met mijn informatie ervoor zorgen dat cliënten de werking van de 

medicatie optimaal gaan benutten waarbij tekorten in de voeding voorkomen 

worden. 

En dit is de vraag Petra jou stelt: Welke oorzaken er nog meer kunnen zijn dat 

sommige mensen zoveel afvallen behalve door overbeweeglijkheid en vermin-
derde eetlust. 

Eerst wil ik vermelden dat een verminderde eetlust al vele oorzaken kan hebben. 

Denk aan minder eetlust door pijn, weinig smaak, bijwerkingen van medicatie, 

emoties, misselijkheid, obstipatie etc.  Verder kunnen cliënten ook afvallen 

doordat ze de voeding niet goed meer kunnen kauwen, slikken of omdat zij 

moeite hebben met het eten naar de mond brengen. Tenslotte kan een onder-

liggende ziekte een oorzaak van het afvallen zijn. 

Laatste vraag: Wat zou je aan de volgende inleider willen vragen? In jouw geval 
is Hans Holtslag, theatermaker over zichzelf. 

Wat ervaart u als de grootste belemmeringen door de Ziekte van Parkinson en 

hoe gaat u daar mee om? 

Column Mariëtte Robijn  

Mariëtte Robijn, getrouwd en kinderen, is full-time copywriter en 

eigenaar van BureauRobijn.nl. Op haar 46e werd parkinson gecon-

stateerd. De symptomen zijn mild. Robijn sport zes keer per week. 

Nooit lees je erover. De dress code voor bezoek aan iets medisch. 

Dat ponskaartje zoek je zo wel, maar wat moet je aan! En ook: wat moet je uit. 

Ik loop even met je langs de hoogtepunten. 

Kedeng: uitstrijkje. Dan doe je liever een rokje of iets langs aan, zodat dat nog 

een beetje bedekt als je met je benen in de beugels hangt. Ik ken iemand die 

vroeg of ze haar sokken wel aan mocht houden. 



Nu we toch bezig zijn: bevalling. Uren shoppen voor dat leuke outfitje, makke-

lijke voorsluiting voor het voeden, bijpassend allemaal. Hahahaha. Meer hoef ik 

denk ik niet te zeggen.  

Fysiotherapeut. Trek vooral iets makkelijks aan, staat in het foldertje. Soort 

waarschuwing. Betekent meestal dat je een halfuur in je bijna nixie op de 

behandelbank moet liggen. Op je buik met je gezicht door dat gat. Intussen voer 

je hele gesprekken over je spiertonus en de oefeningen die je absoluut gaat 

doen. Ik weet zeker dat je van te voren hebt bedacht of je ondergoed in orde is.  

Tandarts. Zorg dat je geen vlekken hebt, daar voel je de assistent gewoon naar 

kijken als ze wacht op de volgende opdracht van de tandarts. Decolleté heeft 

geen zin, daar komt toch dat groene lapje overheen. Make-up is ook een ding bij 

de tandarts: van dichtbij moet het er wel goed uitzien. En, the devil is in the 

detail, heb je niet toch een haar op je kin?  

Specialist. Check of je een lichamelijk onderzoek moet doen. ‘Kleed u zich even 

uit, u mag uw sokken aanhouden.’ Daar moet je op voorbereid zijn. Arts ook 

trouwens, maar dat is wat anders. Maar met of zonder lichamelijk onderzoek 

moet je weten wat je aantrekt. Zakelijk immejurkie dat alles onder controle 

heeft? Casual verzorgd, alsof je totaal ontspannen in de spreekkamer zit? Dan 

heb ik het nog niet gehad over jas aan of uit in de wachtkamer. Make-up is ook 

bij de specialist een ding. Geen make-up is zo bloot en vaak te witjes. Teveel is 

ook niet wat. Een beetje een specialist scant trouwens ook je kleding, je verzor-

ging, je gebit, alles. Logisch dus dat je soms langer bezig bent met bedenken 

wat je aan moet, dan met bedenken waar dat ponskaartje ook alweer is en wat 

je ook alweer ging vragen.  

Ooit kwam ik 3 tot 4 keer per week bij de kaakchirurg met afschuwelijke pijn. 

Zelfs de driedubbele diclovenac en iets met ‘pam’ op het eind hielpen niet. Ik 

wilde zeker weten, dat als ik de behandelkamer instapte, hij zou weten wie ik 

was. Daarom trok ik elke keer hetzelfde opvallende blauwe vest aan. Zodat hij 

zou denken: oh dat is die mevrouw met die vreselijke pijn tegen wie ik niet moet 

zeggen dat het vanzelf over gaat en hier heeft u een paramolletje. Ook bij de 

verpleegkundigen werkte dit goed. Na 2 of 3 keer dat blauwe vest kenden ze 

me.  

Reumatoloog. Heb geen reuma, maar moest er een keer naar toe. Dan moet je 

met je voeten op een glasplaat staan en dan gaan ze van alles meten. Had ik dat 

van te voren geweten, dan had ik een spijkerbroek aangedaan. Onder die glas-

plaat zit nl een spiegel, het was zomer en ik had een rokje aan. Lekker dan.  

Ga je voor een uitslag, doe dan niet je lievelingskleren aan, want die wil je 

daarna misschien nooit meer aan. Ik adviseer iedereen bij elk medisch bezoek 

steeds dezelfde Immejurkie te dragen. Heb je meer tijd om dat ponskaartje te 

zoeken EN grotere kans dat de dokter/verpleegkundige/therapeut meteen weet 

wie je bent. 



Zo. Ik heb het gevoel dat dit het eerste artikeltje OOIT over de dress code voor 

patiënten is. 

Sponsors  

En dan nu weer iets over sponsors. 

Sponsorfietstocht Rabobank 

Allereerst over sponsorfietstocht op 20 september. Want zoals ik al bij mijn eer-

dere oproepen vertelde, krijgen wij 10 euro voor de 30 km en 20 euro voor de 

60 en 85 km. We weten nog niet precies hoeveel we bij elkaar hebben gefietst, 

maar waarschijnlijk ongeveer  € 350. Waarvoor iedereen die mee heeft gefietst 

hartelijk dank. 

  

 

We hebben geprobeerd om onze kas extra te spekken door mee te doen aan de 

verkleedwedstrijd met thema “Ik hou van Holland”. De uitslag komt in oktober, 

maar ik denk dat wij een goede kans maken. Wat denkt u als u de foto’s ziet? 

Bike4Parkinson / Boogie Extreme 

Verder hebben Brigitte en ik mee gedaan aan de Boogie Extreme, een zware 

fietstocht met finish op de Cauberg. 

De werkgever van Brigitte, Saffier De Residentiegroep, sponsort ons Parkinson 

Café hiervoor met € 300. Op de café-bijeenkomst 17 september is in de sport-

kantine de cheque aan Brigitte overhandigd. Daarnaast heeft ze van familie en 

kennissen € 170 voor ons binnengehaald. 



    

Beursvloer Rijswijk 

En een andere manier van dingen voor elkaar krijgen voor ons Parkinson Café is 

de beursvloer. Die was op 11 september in Rijswijk. Bedrijven en maatschappe-

lijke organisatie kunnen daar met elkaar onderhandelen over vraag en aanbod. 

Nu ga ik niet alles verklappen wat wij hebben geregeld. Wel dat wij zoals geadvi-

seerd opvallend gekleed waren en dat wij daardoor behoorlijk veel matches 

hebben gemaakt. Een paar zal ik er alvast noemen. 

Een van de matches is het doorlichten 

van onze website door MKB Stunter. 

Ook krijgen we een adviesgesprek op 

gebied van visuele communicatie met 

Knijnenburg Productie (zie foto). 

Verder heb ik een afspraak gemaakt 

met Caminada Notarissen om bij ons 

uitleg te komen geven over een 

levenstestament en dergelijke. 

Het is vraag en aanbod. Wij hadden 

leuke dingen te bieden; toch was het aanbod waar het meest gebruik van werd 

gemaakt, een biertje te komen drinken in ons café en een taart te krijgen.  

 


