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Op 5 maart waren te gast bij volleybalvereniging Inter Rijswijk om kennis te
maken met het bestuur. Ruud Jacobs en Marian Mos verkochten alvast loten.
En dhr. Kroon, oud teamgenoot van Ruud, gaf aan zijn verjaardagsgeld te
doneren ten bate van ons Parkinson Café.
Zie ook het artikel verderop in deze nieuwsbrief over de Parkinson Paaslunch.
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Terugblik maart: Ad Nouws over “Kopzorgen met Parkinson”
Het was weer een zeer goed bezochte avond, met circa 125 aanwezigen. Gelukkig hadden zich een week tevoren al 107 mensen aangemeld en konden we nog
een grotere zaal regelen. En bijna iedereen had wel een familielid bij zich. Zo heb
ik o.a. kennis gemaakt met kinderen, broers en zussen.

Ad heeft op basis van jarenlange ervaring met Parkinson een grondpatroon van
innerlijke veranderingen gezien en dat besprak hij aan de hand van voorbeelden.
Hij had gemerkt dat het voor mensen met de ziekte van Parkinson moeilijk wordt
om een gesprek op gang te houden. Dit, vertelde hij, had meerdere oorzaken. Zo
kunnen we moeilijker met meerdere mensen tegelijk in gesprek zijn.
Mensen hadden hem ook verteld dat ze tijdens een gesprek ineens “leeg” konden
worden, of de lijn kwijtraken. Nu dit is voor mij allemaal heel herkenbaar.
Maar wat hem vooral opviel was: “je wordt mono”, je kunt geen dingen meer
tegelijk aanpakken of bedenken (multitasking) en kunt minder tegelijk overzien.
Daarvoor kunnen we wél hulpmiddeltjes inzetten, zoals één ding tegelijk aanpakken, complexe problemen en besluiten opsplitsen, en besluiten voorbereiden met
lijstjes van plussen en minnen.

Dat ons denken trager wordt omdat je maar een ding tegelijk kunt, klopt volgens
Ad, maar hij verzette zich sterk tegen uitspraken en schattingen over dementie.
“Als je die vertraging en een dimensionaliteit niet goed beseft, dan lijkt iemand
als het ware gezakt in zijn intelligentie, maar dat is dus niet zo.”
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Men spreekt over Parkinson-dementie, maar dat begrip komt hij nergens goed
gedefinieerd tegen. Het is niet zo dat je met Parkinson per definitie ook een
dementie zou moeten gaan ontwikkelen. Ad vind dat een groot misverstand;
het zet mensen op het verkeerde spoor.
Verder behandelde Ad initiatiefarmoede, veranderingen binnen het gevoelsleven
en de stemming, en het onvermogen om spanning te verdragen. Hij had ruim
aandacht voor de positie van onze partners en gaf ook diverse tips, zowel voor
mensen met Parkinson als voor hun omgeving.

Na afloop kreeg Ad als dank uit handen van Ralph Schalk de cartoon die Ralph
op mijn verzoek voor de krant had gemaakt en die ook op de uitnodiging stond.
Er daarna volgden ondanks het gebrek aan gezellige zitjes weer de nodige geanimeerde gesprekken. Ook was er veel belangstelling voor de boekentafel, maar
hierover later meer. Wel wil ik bij dezen de uitgever van Ad nog even bedanken
voor het schenken van 5 boeken.
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Vooruitblik april: dr. Contarino over DBS
Ook nu begin ik weer met de bekende vraag:
Waarom wilt u hier gefotografeerd
worden?
Op 21 april kom ik bij het Parkinson Café
iets vertellen over de behandeling van de
ziekte van Parkinson in gevorderd
stadium en specifiek over Diepe Hersenstimulatie (DBS). Deze foto is in mijn poli
kamer gemaakt, waar ik vaak Parkinson
patiënten zie die deze operatie hebben
ondergaan.
Wat voor opleiding hebt u gedaan?
Ik ben neuroloog, ben in Italië afgestudeerd en daarna naar Nederland gekomen. Mijn aandachtsgebied is bewegingsstoornissen en in het bijzonder de DBS.
Ik ben inmiddels al 17 jaar bij DBS
betrokken.

Hoe bent u met Parkinson in aanraking gekomen?
Ik ben al tijdens mijn opleiding begonnen met onderzoek en zorg van mensen
met bewegingsstoornissen en vond het een interessant onderwerp om me in te
verdiepen.
Wat is het belangrijkste wat u denkt te kunnen doen voor mensen met de ziekte
van Parkinson/isme?
Ik vind het belangrijkste om de kwaliteit van leven van patiënten zo lang
mogelijk goed te houden. Als neuroloog is het mijn taak om een snelle diagnose
te stellen en de juiste behandeling bij elke fase van de ziekte te adviseren.
Wat vindt u van het Parkinson Café?
Ik vind het een zeer leuk initiatief. Het delen van ervaringen en het krijgen van
informatie over de ziekte is nuttig om op de juiste manier tegen de ziekte te
vechten.
Hebt u nog een suggestie voor een thema-avond?
Het communiceren van de diagnose naar familie, vrienden en op het werk.
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De vraag van Ad Nouws: Welke verbeteringen kan DBS volgens u geven op
psychisch vlak?
Dit is een moeilijke vraag. We weten dat de DBS procedure zeer zwaar is voor
patiënten, in verband met de operatie, de instelperiode, en het afbouwen van de
medicijnen. Dit kan leiden tot psychische klachten in de periode net na de
operatie, inclusief somberheid, emotionaliteit en apathie. Echter, in het algemeen
is bewezen dat de verbetering van de Parkinson klachten en van het functioneren
leidt tot een afname van depressieve klachten voor de meeste patiënten.
Wat zou u aan de volgende inleider willen vragen? (logopediste)
Wat is het beste moment om met een logopedische behandeling te beginnen?

De Parkinson Paaslunch
Hieronder alle feiten omtrent de Parkinson Paaslunch nog eens op een rij.
Volleybalvereniging Inter Rijswijk is een club die naast een sportieve taak zichzelf ook een maatschappelijke taak heeft toegedicht. In dat kader wijst Inter
Rijswijk elk jaar een goed doel aan waarvoor extra aandacht gevraagd wordt.
Vorig jaar was dat de Stichting ALS; dit jaar heeft het bestuur ons Parkinson
Café aangemerkt als ‘goed doel’. We voelen ons daarover zeer vereerd.
De aanjager voor dit initiatief is Ruud Jacobs, al jaren lid van deze volleybalvereniging, en ook een regelmatig bezoeker van ons Parkinson Café.
Een activiteit die georganiseerd wordt is een Parkinson Paaslunch op zaterdag
26 maart van 12:30 tot 15:00 uur in de Marimbahal in Rijswijk, waarvoor
iedereen zich kan inschrijven: leden van Inter Rijswijk, maar ook bezoekers van
ons Parkinson Café. Dus U ook!
Deze 3-gangen-lunch wordt gemaakt door een professionele kok. De kosten
bedragen €15,- per volwassene. U kunt zich opgeven via www.interrijswijk.nl
en een klik op de knop

Let op!! U kunt zich opgeven tot uiterlijk zondagavond 20 maart!!!
Dus: Wilt u een keer gezellig en lekker lunchen en daarbij gelijk ons Parkinson
Café steunen, meld u dan aan! Wij hopen velen van u bij deze paaslunch te
treffen.
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De Parkinson boekentafel
U heeft misschien net als anderen afgelopen donderdag het boek “Mijn denken
stottert vaak meer dan mijn benen gekocht”, of u kon er door de drukte niet bij
in de buurt komen om het boek te bestellen. De uitgever heeft er op de avond
zelf al zo’n 25 verkocht. We hebben er op dit moment nog 3 te koop.
Voordat ik over andere boeken en folders op de boekentafel begin, wil ik eerst de
mensen erachter noemen. Brigitte Baijens en Ralph Schalk hebben beiden de
ziekte van Parkinson. Brigitte heeft de diagnose sinds 2005 en Ralph sinds 2004,
maar ze gaan net zoals zovelen gewoon door. Brigitte fietste afgelopen zomer
nog voor ons café de Cauberg op; Ralph is de tekenaar van onze kerstkaart en
van de cartoon over Ad Nouws.
Aan de hand van 4 foto’s vertel ik u iets over de boeken op onze tafel. Deze zijn
allemaal ter inzage. Om te beginnen zijn er informatieve boeken, o.a. bekende
boeken van stichting September en Spreekuur Thuis. Beide hebben verschillende
boeken. Ze geven betrouwbare en volledige informatie en zijn te koop bij uw
apotheek en bij de Parkinson vereniging.

Onze laatste aanwinst is “Hersenstormen”. Hebt u Bas Bloem en Jon Palfreman
op tv gezien? Jon is een Amerikaanse wetenschapsjournalist met Parkinson. Zijn
boek is “een toegankelijke, wetenschappelijke reis door het internationale
hersenonderzoek van dit moment – waarin doorbraak en terugslag elkaar
afwisselen in het offensief om de ziekte te overwinnen”. Hij illustreert dit met
ervaringen en verhalen van ‘parki’s’ die openhartig spreken omdat Jon weet
waarover hij het heeft.
Verder ligt op de boekentafel de multidisciplinaire richtlijn, een speciale uitgave
voor patiënten, partners, zorgverleners en mantelzorgers. Maar er liggen ook
boeken voor de professionals onder ons.
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Ook vindt u boeken met ervaringen uit het dagelijks leven met de ziekte van
Parkinson. Vaak humoristisch, maar er ligt ook een gedichtenbundel waarin
gevoelens en emoties worden beschreven.

.
Ook ligt er een map met de nodige folders. Bijvoorbeeld een informatiemap over
de WMO & Parkinson; de handleiding voor de Parkinsonmonitor van de Parkinson
vereniging; Medicatie van het Reinier de Graaf; Parkinson Thuis Studie van het
Radboud UMC; Help mee de Parkinsonzorg te verbeteren van ParkinsonNet;
PPEP4ALL van Delft voor Elkaar; en een zesdelige serie over Parkinson van de
European Parkinson’s Disease Association. In dezelfde map zitten ook de handouts van de notaris, de diëtiste, de ergotherapeuten enz.
Verder liggen er onze eigen folders en mappen met onze nieuwsbrieven, het
Parkinson Magazine, en artikelen uit kranten en tijdschriften over ons café.
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Aan de tafel kunt u zich ook opgeven als lid van de Parkinson vereniging. U krijgt
dan het Parkinson Magazine. (In het maartnummer wordt beschreven hoe wij
aan fondsenwerving doen.) U kunt ook uw emailadres achterlaten zodat we u de
nieuwsbrief kunnen toesturen.

Oproep voor vervoer
In augustus is Sophia Revalidatie op onze
normale café-avond gesloten. We willen
dan een bijzondere avond organiseren in
de omgeving, en willen daar ook graag
vervoer bij regelen.
Wie kan ons helpen aan 1 of 2 bussen op
18 augustus ’s avonds?

Column Mariëtte Robijn: “Sniksnotterweeeeh”
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.
Je komt iemand tegen en gaat weer eens huilen als hij of zij vraagt hoe het gaat.
Wil je natuurlijk niet, huilen. Hoe vaak krijg je dan niet de vraag: je hebt het er
nog wel moeilijk mee – krijg je eigenlijk begeleiding van een psycholoog ofzo?
Dat is geen gekke vraag, behalve dan dat je hem beter kunt stellen aan iemand
die loopt te stralen, bij het idee dat-ie parkinson heeft.
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