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25 September Rabobank Sponsorfietstocht
Even heel kort een terugblik
op de sponsorfietstocht.
Het was super gezellig, mooi
weer, en BEDANKT iedereen
die heeft meegefietst. Hiernaast een foto; de rest komt
in de volgende nieuwsbrief.
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Vooruitblik 20 oktober, Sebastiaan Overeem
Nu iemand die heel bekend is maar die ik alleen nog maar door de telefoon heb
gesproken. We zijn heel erg blij en ook wel een klein beetje trots dat hij naar ons
Café komt om te vertellen over slaapproblemen bij Parkinson.

Hoe zou u zich willen voorstellen?
Ik ben Sebastiaan Overeem, en ik ben somnoloog. Die term mag wel eens wat
geïntroduceerd worden. Dat betekent slaapgeneeskundige of arts voor slaapstoornissen. Dat is in Nederland nog een heel nieuw begrip; in Amerika is het al
vele jaren een apart specialisme en op Europees niveau is er sinds een aantal
jaren ook een opleiding voor. Ik ben basisarts en biomedisch wetenschapper en
ik houd me al vanaf het begin van mijn carrière met slaap en slaapstoornissen
bezig. Ik werk als arts voor slaapstoornissen in Kempenhaege slaapcentrum en
doe ook allerlei wetenschappelijk onderzoek op dat gebied.
De foto toont de registratieruimte waar we onze slaaponderzoeken doen.
Hoe bent u met Parkinson in aanraking gekomen?
Ik heb bijna 10 jaar als onderzoeker gewerkt in Nijmegen op de afdeling neurologie in de groep van prof. Bloem. Ik heb daar veel onderzoek gedaan op gebied
van Parkinson en daarbij kwam de combinatie van mijn slaapachtergrond en
Parkinson als vanzelf aan de orde. In de afgelopen jaren krijgt het ook steeds
meer aandacht. Ik ben er logischerwijze steeds meer ingerold, en merkte dat
slaapstoornissen bij Parkinson heel veel voorkomen, maar dat de meeste
neurologen er niet zoveel kaas van hebben gegeten. Daar had ik dus iets toe te
voegen omdat ik wat van slaap weet.
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We zijn begonnen om onderzoeksprojecten op te zetten op gebied van slaap en
Parkinson, en al snel ben ik op Kempenhaege een speciale polikliniek begonnen
om in nauwe samenwerking met de Parkinson neurologen naar de slaap te kijken
bij mensen met Parkinson. En dat is wat we nog steeds heel regelmatig doen.
Hoe bent u bij prof. Bloem terechtgekomen?
We hebben allebei gestudeerd in Leiden, en ik kende hem al uit de Leidse tijd.
We hebben altijd heel goed samengewerkt, ook al in die tijd, en hij heeft mij
naar Nijmegen gehaald om het onderzoek in zijn groep mede te coördineren.
Dat heb ik een tijd gedaan en we werken nog steeds heel nauw samen.
Hebt u nog een specifiek advies voor mensen met Parkinson?
Meld het als je problemen hebt met slaap. Ik geef ook veel voordrachten voor
behandelaars – neurologen, Parkinson verpleegkundigen en dergelijke – en het is
voor mij heel makkelijk praten om te zeggen “jullie moeten allemaal heel nauw
naar de slaap kijken”. Maar er spelen natuurlijk veel meer problemen. Ik kan niet
van elke Parkinson neuroloog en Parkinson verpleegkundige verwachten dat ze
de hele slaapproblematiek gaan uitvlooien; daar ben ik voor. Wat ik heel belangrijk vind: vraag af en toe in elk geval naar de slaap om problemen met slaap in
ieder geval op het spoor te komen.
Realiseer je als je problemen ervaart van de slaap, van welke aard dan ook, dat
dat bij Parkinson zou kunnen horen, en geef dat aan bij de Parkinson verpleegkundige of de Parkinson neuroloog. Het sluipt er vaak in; veel mensen denken
dat het wel iets anders zal zijn. Ze realiseren zich niet dat het met Parkinson te
maken kan hebben en noemen het dan niet, en de Parkinson behandelaars
hebben al zoveel onderwerpen waar ze wat mee moeten, dat ze er ook niet altijd
naar vragen. Dus het is heel belangrijk om toch aan te geven “ik heb last van de
slaap” zodat er een plan gemaakt kan worden er iets mee te doen.
We verwachten veel belangstelling.
Dat is mijn ervaring de afgelopen jaren altijd, het is een onderwerp dat de
interesse van mensen wekt. Niet omdat ze slaapstoornissen interessant vinden
maar vooral omdat er problemen spelen. Als je al een chronische aandoening als
Parkinson hebt en daarboven slaap je ook slecht, maakt dat natuurlijk beide
dingen slechter. Dus het is de moeite waard om te kijken of er iets aan te doen
is. Het is niet gezegd dat dat heel makkelijk is, en dat zal ik ook altijd vertellen.
Het zijn vaak lastige slaapstoornissen, en helemaal goed krijgen lukt ook niet
altijd, maar al doe je er iets aan, dan heb je winst, en dat is belangrijk.
Je moet overwegen hoe storend het is; is het de moeite van het behandelen
waard of wachten we nog even. Je hebt vaak wel specifieke behandelingsmogelijkheden maar het begint met uitvlooien wat er speelt, wat er aan de hand
is, en bij Parkinson spelen vaak meerdere slaapstoornissen door elkaar heen. Dat
is wat we op de Parkinson-poli in Kempenhaege doen. Wat ik typisch doe is dat
ik mensen een keer zie en een goed slaaponderzoek doe, alles op een rijtje zet,
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en dan de behandelend neuroloog adviseer over in ieder geval de eerste stappen
van de behandeling, zodat het in één hand blijft. Bij complexere slaapproblemen
word ik medebehandelaar, maar vaak kom je al een heel eind met gewoon eens
even goed rustig de tijd nemen om ernaar te vragen, het uit te vlooien en goed
slaaponderzoek te doen. Dan heb je vaak al hele concrete adviezen die je de
Parkinson neuroloog kunt geven om een behandeling op te starten.
Waarom wordt er onvoldoende over gepraat?
Bij slapen is het niet zozeer schaamte. Ik denk dat mensen zich vaak niet
realiseren dat het met Parkinson te maken heeft, het zijn vaak dingen die er in
sluipen en dan toch voor lief genomen worden. Ieder mens heeft wel eens een
nacht dat je minder slaapt en ieder mens heeft daar ook wel een mening over.
Men hoort ook van bekenden “ja, ik slaap ook wel een slecht”, “ga eens wat
eerder naar bed”, of “neem een glas warme melk”, terwijl dat voor allerlei
medische aandoeningen niet zo werkt. Doordat iedereen denkt een deskundige
te zijn worden soms wel eens problemen miskend, en daardoor duurt het soms
lang voordat er iets mee gedaan wordt. Meer bekendheid eraan geven is een
belangrijke eerste stap.
Hoort u ook dat mensen niet meer bij elkaar slapen?
Dat horen we zeker. Dat is voor mij een heel belangrijk teken dat er serieus iets
aan de hand is met de slaap en dat we moeten uitvlooien waarom. Als mensen
niet meer samen kunnen slapen, dat hoort natuurlijk niet. Het kunnen slaapstoornissen zijn waar mensen uitermate veel last en klachten van hebben en dan
moeten we behandelen, maar nogmaals, niet meer samen kunnen slapen dat is
ook een symptoom wat mij betreft dat er iets serieus aan de hand is.
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Terugblik 7 augustus, Varend Corso

Deze terugblik bestaat uit heel veel foto’s maar ik wil toch vooral beginnen met
de tekst BEDANKT. De NEN voor de 107 lunchpakketten en drinken (een hele
auto vol; we moesten het over verschillende koelkasten verdelen), AH voor de
doos bananen en tomatenkwekerij ‘t Woudt voor 107 pakketjes snoeptomaatjes.

September 2016, Pag. 5

Gelukkig had ik hulp bij het regelen en uitdelen van de lunchpakketten. De feestvreugde werd nog verhoogd doordat het 59 jaar geleden was dat Peter en Anneke
van Lierop in het huwelijksbootje stapten. En dat verdient een bloemetje.

Over deze foto’s hoef ik niet veel te vertellen. Dat het mooi was kan iedereen zelf
wel zien. En wie de sfeer wil mee beleven moet maar even op de website kijken.
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We hadden 3 boten gehuurd die u hier ziet liggen.

En we hebben vele bekenden gezien waaronder Frozen, de Nachtwacht, Alice in
Wonderland en Sesamstraat.
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Terugblik 18 augustus, High Tea met Parkin’ Song

De Parkin’ Song, door Ralph Schalk
Je voelt je plots wat vreemd, je weet niet wat het is
Je leeft gewoon je leven van de dag
Maar uiteindelijk is daar toch die ene neuroloog
Je moet het doen met zijn of haar verslag
Refrein
Je hebt Parkinson, da’s jammer maar helaas…
Je kunt tandenknarsend kniezen als een dwaas
Hou die Parkinson zo mogelijk uit je bol
Het glas niet leeg, maar lekker boordevol
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Veel lachen en bewegen moet je blijven doen!
Elke dag zak je wat verder in ’t moeras
Wat vliegt daar door de kamer? Was dat een visioen
Je beseft, het wordt nooit meer wat het was.
De ziekte van ’t ongemak, je bent vooral wat traag
Doe m’n best, zie je dat dan niet?
“Schiet toch op”, zie je ze denken en ’t draait wat in m’n maag
Je loopt vrij rond, toch voel je je bespied.
Refrein
Je hebt Parkinson, da’s jammer maar helaas…
Je kunt tandenknarsend kniezen, dat is dwaas
Hou die Parkinson zo mogelijk uit je bol
Het glas niet leeg, maar lekker boordevol
Kleding passen in een hokje dat is een ware crime
Ook het toilet in vliegtuig of de trein
Vallen en weer opstaan zijn bijna synoniem
Maar gelukkig is daar toch wat medicijn.
Familie en je vrienden, zij zijn ook de klos
Door hun zorg en liefde overgoten
Maar ja, het is niet anders en ‘t laat je ook niet los.
Eén geluk, je hebt heel veel lotgenoten.
Refrein
Je hebt Parkinson, da’s jammer maar helaas…
Je kunt tandenknarsend kniezen, je lijkt wel dwaas
Hou die Parkinson zo mogelijk uit je bol
Het glas niet leeg, maar lekker boordevol

Terugblik 10 september, WestCord Hotel
Op 12 april jl. zijn Irma en ik (Linda de Reede) naar de Delftste Beursvloer
gegaan. Daar ontmoette ik Edo
Garretsen van het WestCord Hotel
Delft. We raakten aan de praat en hij
vroeg wat wij zoal deden én waar we
voor stonden. Na uitleg mijnerzijds
tijdens een ontzettend leuk gesprek
met hem ontstond de volgende match: onze vrijwilligers bedanken met koffie
met gebak in ruil voor reclame, plaatsen van hun logo in de nieuwsbrief van ons
Parkinsoncafé en het schrijven van een artikeltje. Inmiddels we zijn bijna alle
afspraken nagekomen, behalve het beloofde artikeltje. Dus bij deze.
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Bijeenkomst vrijwilligers
Op 10 september jl was het zover. We
werden ontvangen door medewerkers
van het WestCord Hotel met een
drankje naar keuze en eigen gemaakte
appeltaart. Vanwege het mooie weer
mochten we op hun prachtige terras
zitten en werden de lounge banken
zodanig verschoven dat we er een
gezellig en functioneel samenzijn van
konden maken. We hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt om het afgelopen jaar te evalueren, samen met
Redeoss en het dagelijks bestuur. Het was een vruchtbaar gesprek en we zijn het
WestCord Hotel dan ook zeer dankbaar dat wij dit bij hun konden doen.

Terugblik 15 september, Edwin Stavleu
Het buiten welkom heten was een goede idee van Hans waar ik mij gelijk in kon
vinden.

Een ander goed idee was het vrij gekomen restaurant te gaan gebruiken.

De zaal is ruimer en hoger dus zeker met die warmte veel prettiger.
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Het is voor mij moeilijk om na te vertellen wat Edwin Stavleu allemaal vertelde
maar op onze website staat een uitgebreid videoverslag. En op de laatste foto is
het helaas niet zo goed te zien, maar Linda gaf hem een mooie bos bloemen als
dank. Deze krijgen wij van Groenrijk
‘t Haantje in ruil voor naamsbekendheid, wat wij natuurlijk graag doen.

Afscheid Stefanie van Vliet
Stefanie van Vliet heeft afscheid genomen
als directeur van de Parkinson Vereniging
en is nu senior beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland. Zaterdag 17
september waren we naar de afscheidsreceptie met als cadeau een fotoboek van
het eerste jaar van ons café. Stefanie wil
het gebruiken om de cafés ook onder de
aandacht van zorgverzekeraars te brengen.
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