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Nieuwsbrief van de maand november 2019 

 

Parkinson Café Delft en omstreken  website: 

Basalt (voorheen Sophia Revalidatie), https://parkinsoncafedelfteo.nl 

Reinier de Graafweg 1,    email: 

2625 AD Delft     info@parkinsoncafedelfteo.nl 
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Voortuitblik 17 december: Kerstdiner 

 

Ons kerstdiner is dit jaar in onze eigen zaal in het revalidatiecentrum. Maar het 

zal er niet minder gezellig om worden. Marco, kok van het restaurant van het 

revalidatiecentrum, helpt ons alles goed te regelen. Het diner wordt verzorgd 

door cateraar Firma van Buiten; het servies en dergelijke wordt door Rust Food 

gesponsord. 

U kunt zich tot 8 december aanmelden via de knop “Kerstdiner” op onze website. 

Er geldt een eigen bijdrage van €10 per persoon, vooraf te voldoen via uw bank. 
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Terugblik 19 november: Prof. dr. J.J. van Hilten 

 

     
 

Deze keer vertelde prof. dr. Bob van Hilten over het onderzoek dat hij in januari 

hoopt te starten onder de naam “ProPark”. Frank en Hans hebben weer een uit-

gebreide reportage verzorgd; zoals altijd vindt u deze via onze website. 

 

  

Zoals we allemaal weten, veroorzaakt Parkinson veel meer dan alleen motorische 

problemen. Maar de ziekte kan verschillende oorzaken hebben, iedereen heeft 

een andere combinatie van klachten, en de één ervaart heel andere bijwerkingen 

dan de ander. 

  

Prof. van Hilten wil op zoek gaan naar patronen waarmee artsen in de toekomst 

kunnen voorspellen welke behandeling voor wie zal werken, wie gevoelig is voor 

bepaalde bijwerkingen, etc., zodat een behandeling op maat mogelijk wordt. 
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Daarvoor zijn eerst heel veel gegevens nodig en die wil hij de komende jaren via 

zijn onderzoek verzamelen. Daarbij werkt hij samen met prof. Bas Bloem; ze 

willen de resultaten van ProPark en Parkinson op Maat uiteindelijk samenvoegen. 

Wie al deelneemt aan Parkinson op Maat, kan daarom niet meedoen aan ProPark. 

  

Op dit moment wacht prof. Van Hilten nog op toestemming van de Medisch 

Ethische Commissie. Pas als die binnen is, mag hij deelnemers gaan werven. 

In januari hoopt hij zo ver te zijn. 

     

Terugblik 6 november: Eerste Parkinson Praathuis 

Woensdag 6 november zijn we begonnen ons te oriënteren in hoeverre we de 

dromen van Brigitte, Cocky en van mij zelf waar kunnen maken. Brigitte heeft 

van ons de mooiste droom maar ook het moeilijkst te verwezenlijken. Zij zou 

graag een logeeradres zien waar dag en nacht zorg is. Cocky’s droom is een 
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inloophuis zoals het Deborahuis. En mijn droom was het uitbreiden van het 

Parkinson Café naar overdag. 

We hebben een oriënterende fase om te kijken in hoeverre de dromen haalbaar 

zijn. De planning is om in september 2020 de opening te hebben. Zo hebben we 

de tijd om samenwerking te zoeken met het Deborahuis.  

Er zijn plannen voor het gezamenlijk koken en eten. En om hun koor te verster-

ken met mensen met de ziekte van Parkinson. In de afgelopen drie weken heb ik 

gezien dat Cocky’s en mijn droom al aan het uitkomen zijn. Zo is er al een vast 

groepje heren dat komt biljarten en is er gezamenlijke gekookt en gegeten. 

Er komen mensen voor een kopje koffie en een praatje en ik zag mensen gezellig 

kaarten. En dit alles terwijl we nog in de oriënterende fase zitten. 

Onze droom zou compleet zijn als meer mensen er plezier aan zouden beleven. 

Dus bent in de gelegenheid, kom dan een keer langs bij ons Parkinson Praathuis. 

U hoeft zich niet aan te melden, maar wilt u meer informatie dan kan dit door te 

mailen naar info@parkinsoncafedelfteo.nl. 

Het praathuis is elke woensdag open van 10:00 tot 14:00 bij Abtswoude Bloeit, 

Aart van der Leeuwlaan 332, 2624 LG Delft. 

Hieronder enkele foto’s zodat u kunt zien hoe gezellig het is. En ook twee foto’s 

met wethouder mevr. Schrederhof die langs kwam. Ze heeft beloofd om als het 

kan ook bij de officiële opening te zijn. 

Of dan ook de poppen uit de Fabeltjeskrant er weer bij zijn, is nog onbekend. 
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Aanbod overhemden 

Onlangs kwam onderstaan aanbod binnen. Mocht u belangstelling hebben, dan 

kunt u zich melden via het contact-formulier op onze website. Wij brengen u dan 

in contact met de aanbieder. 

“Mijn overleden vader had Parkinson en ik heb nu een rij overhemden (lange en 

korte mouw) met klittenband aan de binnenzijde en 'gewone' knopen aan de 

voorzijde. Perfect voor iemand met Parkinson. Ik vind het zonde om weg te 

gooien! 

Voor een zacht prijsje zijn ze alle 14 of 15 (weet ik even niet) te koop. Ik woon 

in Delft, ik hoor of lees graag van u of ik er iemand blij mee kan maken.” 


