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De Parkinson Café lunch
Op 26 maart 2016, de zaterdag voor Pasen, organiseert volleybalvereniging Inter
Rijswijk een Parkinson Paaslunch in de Marimbahal. Tegen betaling van een vast
bedrag wordt de aanwezigen een heerlijke lunch geserveerd. Deze lunch is voor
jong en oud. De opbrengst komt ten bate van ons Parkinson Café.
De gastronomische diensten worden verzorgd door Monica Abdoel. Monica is
initiatiefnemer van “Reizende Sterren” en auteur van het boek Reizende Sterren
en bedenker van de gelijknamige Streetfood & Festival App. Tevens staat ze met
haar restaurant “The Foodtruck SHACK” op De Pier in Scheveningen.
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Terugblik februari: 5 Ergotherapeuten over vakantie plannen /
plennen
Ook dit keer weer wat foto’s van het verwelkomen. Een van onze bezoekers
kwam zelfs letterlijk binnen vallen ook al was dat niet helemaal de bedoeling.

Veel mensen hadden fotoalbums meegenomen; helaas had ik geen tijd om er
lang in te kijken. Maar gelukkig wel de tijd om wat goede raad op te doen van
onze ergotherapeuten.

Ik stel ze hier nog even voor: van links naar rechts Simone Burger, Petra
Ruitenbeek, Wendy Dumay, Yvette Driesmans en Grace Verhagen.

Februari 2016, Pag. 2

Ik ga niet alles herhalen maar sluit verderop wel de lijst van aanbevolen websites
bij. En het verhaal van een van onze vele trouwe bezoekers over de tandem.

Natuurlijk werden ook onze ergotherapeuten bedankt. Deze geschenken voor
onze sprekers hebben we via een match op de beursvloer gekregen van VacuVin.
Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Via een match met Knijnenburg hebben we folders gekregen. En dan zijn er nog
2 nieuwe sponsors. Over de ene staat meer op pagina 1; de andere is een dame
van in de 90 die voor haar zoon, die de ziekte van Parkinson heeft, pannenlappen maakt zodat ze verkocht kunnen worden. De opbrengst is voor ons café.

Vooruitblik maart: Ad Nouws
Zoals jullie weten probeer ik altijd vooraf een interview te regelen als vooruitblik.
Dat is dit keer door drukte niet gelukt. Dus heb ik aan de hand van stukken die
op internet staan geprobeerd de vragen zelf te beantwoorden. Waar mogelijk heb
ik citaten gebruikt. De vraag van de ergotherapeuten heb ik hem apart gestuurd;
daarop heeft hij zelf antwoord gegeven.
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Ook nu beginnen we met een foto.
Door het lezen van Ad’s boek “Mijn denken stottert vaak meer
dan mijn benen” ben ik meer van de veranderingen in mijzelf
gaan begrijpen. Paulus begreep na het boek gelezen te hebben
ook meer van hoe het bij mij werkt, en het lukt ons nu samen
beter ermee om te gaan.
Daarom een foto van Ad Nouws met zijn boek en het advies
van mij om het boek te lezen.

Wil je jezelf even voorstellen?
Ad Nouws is een psycholoog die de afgelopen jaren vooral gewerkt heeft met
mensen die de ziekte van Parkinson hebben. En hij kan bogen op een uitgebreide
ervaring in het werken met mensen die bekend zijn met Parkinson. Hij is al ruim
25 jaar bij de Parkinson Vereniging actief.
Wat voor opleiding heb je gedaan?
Ad Nouws heeft Psychologie gestudeerd in Nijmegen.
Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen?
“In 1990 kwam de toenmalige landelijke voorzitter van de Parkinson Vereniging
bij mij en vroeg om een geheugentraining te maken voor mensen met de ziekte
van Parkinson. Die geheugentraining is er nooit gekomen, wel de cursus
‘Parkinson, hou je aandacht erbij’ en het boek ‘Mijn denken stottert vaak meer
dan mijn benen’.”
Wat is het belangrijkste dat je denkt voor mensen met de ziekte van
parkinson/isme te kunnen doen?
“Duidelijk maken wat er gebeurt. Mensen met parkinson hebben van die veranderingen in hun binnenste minstens zo veel last als van de lichamelijke ongemakken. Hoe ga je om met een veranderd gevoelsleven, spanningen die je
nauwelijks nog kunt verdragen en een gebrek aan initiatief? Op het moment dat
je inziet en begrijpt wat parkinson met je doet, kun je voorkomen dat je afglijdt
in verlies van identiteit en zelfvertrouwen. Als duidelijk is wat er gebeurt, kan
zelfverwijt verdwijnen en kunnen acceptatie en mogelijke aanpassingen ervoor in
de plaats komen.”
Waarmee kunnen we bij jou terecht met de diagnose Parkinson/isme
“In mijn behandelingen probeer ik samen met patiënten en hun partner na te
gaan wat de voornaamste veranderingen zijn en wat gedaan kan worden. Daarbij
besteed ik bijzondere aandacht aan de relatie, want juist daarvoor kunnen de
gevolgen groot zijn. Alleen al doordat de onderlinge communicatie sterk vermindert – ‘het wordt stil in huis’. De relatie dient als het ware te worden ‘gereset’.”

Februari 2016, Pag. 4

En de vraag van de ergotherapeuten
Heeft Ad nog goede tips voor het verminderen van de stress voor het op vakantie gaan?
“Fijn dat je het interview via mijn website hebt ingevuld. Ik kom er echt niet aan
toe. Wat betreft je vraag over stress en vakantie. In de eerste plaats dit.
Mensen met parkinson worden supergevoelig voor spanning. Ik zeg wel eens
ijzervreters worden stresskippen. In feite kan alles maar dan ook alles spanning
oproepen. Angst om in de verkeerde rij te staan op Schiphol, het detectiepoortje,
maar het hoeft niet.
Sommige mensen met parkinson hebben hier juist geen last van maar besteden
juist extra veel tijd om op tijd te komen. Dat levert juist weer veel stress op bij
de partner. Het is mijn ervaring dat een vakantie beter verloopt als duidelijk is
hoe hij gaat verlopen. Dat pleit dus voor duidelijkheid.
Daarom kiezen veel van mijn patiënten voor een georganiseerde reis. Ook al zijn
ze nog niet zo oud. Een aardige chauffeur, een duidelijk reisplan, excursies waar
je wel of niet aan kunt deelnemen en bovenal is het prettig als er steunende
reisgenoten zijn. In de praktijk blijken reisgenoten als duidelijk is dat iemand
parkinson heeft, bijzonder steunend.
Maar ik heb ook mensen die elk jaar trouw met de eigen camper erop uit gaan.
De mevrouw met parkinson ontspant met de dag, ze hoeft niets en ze hoeft ook
niets op te houden. Kortom lastige vraag.
Nog een tip misschien. Stel samen het vakantiedoel vast en laat het niet over
aan de mens met parkinson alleen. Het komt nogal eens voor dat daar de eerste
stress al begint omdat het maar duurt en duurt en de partner zich toch
gedwongen voelt om in te grijpen.”

Vakantie item: 7 augustus Varend Corso
We hebben dan 3 boten gehuurd om het varend corso mee te maken. Hou deze
dag dus vrij. Verdere gegevens volgen.

Vakantie item: het verhaal van de tandem
“Mijn vrouw en ik hebben altijd graag samen gefietst. Na verloop van tijd kreeg
zij door de parkinson grote problemen met afstappen en remmen. Uiteindelijk
ging zij steeds meer vallen waardoor het gevaarlijk werd. De oplossing was een

Februari 2016, Pag. 5

driewielfiets en die heeft ze ook een paar jaar gehad. Maar die is alleen geschikt
in de omgeving van het eigen huis. Daar kun je niet op touren. Ook de fietspaden in Nederland zijn vaak zo smal dat een driewielfiets of een duo-fiets erg
onhandig is bij tegenliggers. En die zijn er in ons volle landje genoeg.
De oplossing heb ik gevonden in de aanschaf van een tandem. Niet zomaar
eentje. De fiets was inklapbaar zodat hij achterop de auto kon op een "normale"
fietsdrager. Zo konden we hem ook op vakantie meenemen. Daarnaast had de
fiets een zogenaamde dubbele vrijloop. Dat betekent dat beide personen ook
onafhankelijk van elkaar kunnen stoppen met trappen. Voor mijn vrouw
uiteindelijk een perfecte oplossing. Zij ging steeds meer achteruit en had na tien
minuten fietsen soms geen adem en geen kracht meer. Ze stopte dan gewoon
met trappen en ik trapte lustig door totdat zij weer even wilde mee trappen. Zo
konden we nog flinke afstanden afleggen van soms wel 50 kilometer. Wij hebben
op die manier nog leuke actieve vakanties kunnen houden.”

Vakantie-item: websites
De ergotherapeuten attenderen ons op de volgende websites.
www.mezzo.nl
Op deze website vindt u informatie om samen of alleen op vakantie te gaan.
www.parkinson-vereniging.nl
Verwijst naar diverse websites.
www.srg-vakanties.nl
SRG organiseert groepsvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking.
www.parkinsonfonds.nl
Diverse tips.
www.zonnebloem.nl
De zonnebloem biedt hulp en organiseert activiteiten en vakanties die aansluiten bij de wensen en
behoeften van mensen met een functiebeperking.
www.zorghotels.eu
Voor een helder overzicht van zorgverzekeraars en samenwerkende zorghotels.
www.erkendezorghotels.nl
Hier vindt u erkende zorghotels.
www.vakantiekar.nl
Voor het huren van een bagagewagen, aanhangwagen of huifwagen om uw scootmobiel mee te
nemen op vakantie.
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www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties
Het rode kruis biedt vakantiemogelijkheden aan waarbij hulp van gespecialiseerde vrijwilligers of
geschoolde professionals aanwezig zijn.
www.hetvakantiebureau.nl
Voor seniorenvakanties en zorgvakanties.
www.deblauwegids.nl
Accomodaties en reisorganisaties in binnen en buitenland en hun bijzondere dienstverlening.
www.deplus.nl
www.regiotaxi.nl
www.valys.nl

Column Mariëtte Robijn
Het was echt nodig, eigenlijk al twee weken. Ik had nog iets met mousse, gel en
wax geprobeerd, maar dat hielp niet. Aan de keukentafel zeiden ze nog: kort is
niet altijd het antwoord, mama. Dat is waar, maar lang ook niet.
Ze kent me
Dus ging ik naar haar toe, de kapster. Ze is zorgvuldig, jong en ze heeft niet elke
keer zelf een ander kapsel met andere kleur. Ze zegt u tegen me. Ze weet waar
de kruinen zitten, de onhandige gekke kruin voorop en ze weet waar het witgrijs
of bijna witgrijs is. Ze snapt meteen of ik wil kletsen of niet.
Gisteren mocht ik weer in haar stoel zitten. Ze ging aan de slag en de knip.
Tussendoor checkte ze een paar keer of het wel symmetrisch was. Knipte nog
wat en ging over op de föhn. Ik vroeg haar, wat voor kapsel ze me zou geven als
ze me niet kende, alleen mijn hoofd met dat rommelige grijze haar zou zien en
gewoon mocht doen wat ze wilde, met dat haar.
Luisteren
Ze keek me geschrokken aan, liet haar schaar bijna vallen van verbazing en zei:
"Dan zou ik toch precies hetzelfde doen als wat ik nu doe? Ik luister goed naar u,
ik kijk naar u en dan knip ik het zo, dat het bij u past. Precies zoals ik het nu
gedaan heb. Iets anders kan niet."
Lieve kapster, ik ga je opgeven als docent Omgaan met de Patiënt.
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