
Parkinson Café dinsdag 20 maart 2018 

Goedenavond 

Voorstellen: 

Mijn naam is Annemarie Bakkers en ik ben 1 van de 4 

medewerkers van het ontmoetings Centrum aan de Beukenlaan. 

We hebben Jopie, Angela en Andrea. 

Dit is één van de 4 ontmoeting centra in delft. 

OC Beukenlaan is een somatische ontmoetingscentrum in een 

locatie van de Pieter van foreest. ”De Bieslandhof”, wij zijn 

geen onderdeel van de Bieslandhof maar kunnen heel fijn 

gebruik maken van de faciliteiten.  

De andere locaties zijn: 

 OC Mozartlaan (Buitenhof) 

 OC Vermeertoren (Kuyperwijk) 

 OC Dock van Delft ( Centrum) 

Hier vertellen onze collega’s van de betreffende centra zelf 

verder over. 

 

 



Voor wie: 

Onze locatie is een plek waar cliënten/bezoekers met een 

lichamelijke beperking, die behoefte hebben aan dagstructuur, 

informatie, ondersteuning en advies, terecht kunnen.  

Bv MS, CVA, ALS, Parkinson, Orthopedische aandoeningen. 

Het OC is een plek waar men ook medecliënten kan ontmoeten 

met diezelfde problematiek dan wel lotgenoten. 

Op de dinsdag en de donderdag hebben wij een programma 

vooral voor de bezoekers met de ziekte van Parkinson. Wat 

zeker niet wil zeggen dat zij op een andere dag niet welkom 

zijn op onze locatie.  

Er komen bij ons mensen uit Delft, Pijnacker-Nootdorp, 

Midden Delfland en Rijswijk. 

 

Openingstijden: 

Wij zijn 5 dagen in de week open van 8.00-16.30 uur. 

De cliënten zijn er ongeveer tussen 10.00-16.00 uur 

 

 

 



Dagprogramma’s: 

Dagelijks kunnen de bezoekers gebruik maken van diverse 

ondersteuningsprogramma’s die passen bij hun behoeften. 

Er zijn professionele  medewerkers aanwezig. 

De programma’s kunnen individueel of in een groep gevolgd 

worden. 

Tevens kan er behandeling worden geboden door diverse 

disciplines waar dan een  verwijzing van uw huisarts of 

specialist voor nodig is. 

 

Groepsactiviteiten: 

Bewegingsactiviteit: 3 x per week komt er een 

Psychomotorische therapeut die  het bewegen op de stoel 

begeleid. Op de andere dagen geven de medewerkers zelf de 

bewegingsactiviteit. 

Verwerkingsgroep: Om de week komt de psychologe, die in 

een groep de problematiek bespreekt waar men tegenaan loopt 

als gevolg van de ziekte. 

 

 

 



Geheugenactiviteit: 

De geheugenactiviteit wordt door ons als medewerkers zelf 

gegeven , dit is een dagelijks terug kerende activiteit waar wij 

iedere middag mee afsluiten. 

 

Creatieve activiteit : 

In overleg wordt er gekeken welke activiteiten aansluiten bij 

uw persoonlijke behoeften en mogelijkheden en interesses. 

 

De inzet van andere disciplines. 

Logopediste, Fysiotherapeut, Ergo therapeut, Psychologe, 

Maatschappelijk werk, 

Deze gaan op een 1e lijns verwijzing van de behandelend arts. 

In principe valt een ieder die ons OC bezoekt onder de eigen 

Huisarts of behandelend arts/ specialist. 

Maar in geval van calamiteiten hebben wij een afdelingsarts, 

de Specialist Ouder Geneeskunde. 

 

 

 



Steun aan Mantelzorgers: 

Mantelzorgers zijn vaak partners/kinderen/familieleden of 

bekenden, die een groot deel van de zorg op zich nemen. 

In het ontmoetingscentrum kunnen zij terecht voor  passende 

ondersteuning. Er wordt momenteel gewerkt aan mantelzorg 

ondersteunende programma’s / bijeenkomsten, mocht daar 

behoefte aan zijn. 

 

MDO voorbereiding: 

Het verloop van het bezoek van de cliënt wordt 2 x per jaar 

besproken in een Multi Disciplinair Overleg ( MDO) waar de 

andere disciplines bij aanwezig zijn. 

Voor dit overleg wordt er met de mantelzorger en de cliënt 

besproken hoe de situatie nu is zodat wij dit weer mee kunnen 

nemen naar het MDO. Dit gesprek is met één van de 

medewerkers van het OC die tevens de contactverzorgende 

van de cliënt is. 

Na het MDO wordt dit uitgewerkt en weer naar u terug 

gekoppeld. 

 

 



Indicatie: 

De cliënten verblijven bij ons op een indicatie Begeleiding 

Groep (BGGRP) Speciaal met vervoer vanuit de WMO. 

Of overbrugging vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) 

De gemeente komt voor een keukentafelgesprek bij u thuis en 

zij bepalen of u in aanmerking kunt komen voor deze indicatie. 

En ook geven zij advies hoe vaak u gebruik zou kunnen maken 

van het OC. Het advies is minimaal 2 dagen maximaal 5 dagen 

per week. 

Alleen de indicatie vanuit de WMO Delft kunnen wij voor u 

aanvragen, helaas geldt dit niet voor de indicatie die van de 

andere gemeentes moeten komen. 

Dit vervoer wordt geregeld door Taxi bedrijf de Roo 

 

 

 


