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Eerstvolgende bijeenkomsten 

Op 16 november komt Tim van Balkom spreken over “Vooruitblik: Training voor 

het denkvermogen bij Parkinson”. Daarover leest u meer in het interview met 

Tim op pagina 2. 

Op 21 december hopen we u weer te mogen verwelkomen bij ons kerstdiner, 

uiteraard onder voorbehoud van eventuele verdere maatregelen rond Covid-19. 

Vanwege de kosten en de beschikbare plaatsen is toegang alleen mogelijk na 

tijdige aanmelding en tijdige betaling van uw eigen bijdrage, evenals voorgaande 

jaren 10 euro per persoon. 

De aanmelding verloopt via onze website en sluit 7 december. 
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Covid-maatregelen bij onze bijeenkomsten 

Bij onze bijeenkomsten hebben we te maken met extra maatregelen. 

 We moeten bij binnenkomst controleren als bijv. in de horeca. 

 We moeten een registratie van bezoekers bijhouden. 

 We moeten ons houden aan de 1,5-meter regel. 

 Tijdens lopen is een mondkapje verplicht; aan tafel mag het af. 

Terugblik 19 oktober: Parkinson en Pijn 

De tweede bijeenkomst na de Coronasluiting werd 

ook weer redelijk bezocht met opnieuw een aantal 

nieuwe gasten, die wij uiteraard van harte welkom 

heten. 

Na het scannen van de QR codes kon iedereen 

weer plaats nemen aan een van de tafels. 

Dit keer waren er twee sprekers: Jos van de 

Winkel en Trudy Bloem. 

Jos had een bijdrage over “Pijnstilling en 

Parkinson”. Vaak wordt bij pijn pijnmedi-

catie voorgeschreven die een negatieve 

invloed kan hebben op de werking van de 

Parkinson medicatie. U kunt een video-

registratie van zijn bijdrage vinden via: 

https://parkinsoncafedelfteo.nl/event/2e-na-corona-cafe/ 

Trudy had een bijdrage over “Pijn en bewegen bij Parkinson”. 

Ongeveer de helft van de mensen met Parkinson ervaart 

dagelijkse pijn. Deze pijn wordt niet altijd aan Parkinson 

toegeschreven, terwijl er toch vaak een relatie is. Bewegen 

heeft een aantoonbaar positief effect op het verloop van de 

ziekte. Bewegen dus! 

U kunt een videoregistratie van haar bijdrage vinden met de 

volgende link: 

https://parkinsoncafedelfteo.nl/event/bewegen-en-parkinson/ 

Vooruitblik 16 november: Training voor het denkvermogen bij 

Parkinson 

Dinsdag 16 november komt Tim van Balkom 

spreken over onderzoek waarop hij onlangs 

is gepromoveerd. Sommigen van ons hebben 

daar als proefpersoon aan meegewerkt. 

Het gaat om het onderzoek “CogTips”. 

Het doel daarvan was:  
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Klachten in het denken zijn bij de ziekte van Parkinson vaak in meer of mindere 

mate aanwezig. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld moeite met plannen, 

moeite de aandacht bij het werk te houden of het gevoel dat het geheugen u in 

de steek laat. 

Er zijn op dit moment nog onvoldoende behandelmogelijkheden voor deze 

klachten, terwijl ze een groot negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van 

het leven. Verder kunnen deze klachten bij een deel van mensen met de ziekte 

van Parkinson uiteindelijk tot dementie overgaan. Mensen met dementie hebben 

ernstige problemen met het denken. Zij kunnen hierdoor vaak niet meer goed 

voor zichzelf zorgen. 

Met deze studie onderzoeken we een mogelijke nieuwe behandelmethode voor 

klachten in het denkvermogen. Het doel is om te onderzoeken wat het effect is 

van de training op problemen in het denken. Ook willen wij onderzoeken wat het 

effect is van de training op de hersenfuncties. Met deze studie willen we tevens 

onderzoeken of we met deze training de ontwikkeling van dementie kunnen 

afremmen. 

Ter nadere kennismaking alvast een kort interview met Tim. 

Zou jij even je willen voorstellen? 

Ik ben Tim van Balkom, GZ-psycholoog met een 

achtergrond in neuropsychologie. Ik heb interesse 

in de relatie tussen de hersenen en het gedrag. 

Ik werk parttime als psycholoog bij een GGZ-

instelling in Utrecht en parttime als onderzoeker 

bij het Amsterdam UMC. Daar doe ik onderzoek 

naar cognitieve problemen bij de ziekte van 

Parkinson. Laatst heb ik daarover ook mijn 

proefschrift verdedigd.  

Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen? 

Inmiddels al weer 8 jaar geleden heb ik een stage gelopen bij Chris Vriend en 

Sonja Rutten. Dat zijn onderzoekers die ook aan het Amsterdam UMC verbonden 

zijn. Zij deden destijds onderzoek naar de effecten van lichttherapie op depressie 

bij de ziekte van Parkinson. Ik werkte mee in een soort van zomerstage. Zowel 

het onderzoek zelf als het onderzoeksteam vond ik erg leuk, en de ziekte van 

Parkinson lijkt mij een heel heftige maar ook interessante ziekte met heel veel 

gezichten. 

Als psycholoog richt je je meer op de psychische klachten die daarbij komen 

kijken. Zo is mijn interesse aangewakkerd, en via een omweg ben ik 

teruggekomen in het team om daar mijn promotieonderzoek te gaan doen. 

Heb je als psycholoog in je andere baan ook met Parkinson te maken? 
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Die baan is bij Altrecht; daar werk ik met volwassenen in de algemene 

psychiatrie. Dat kan gaan om cognitieve problemen, maar ook om andere 

psychische klachten, van depressieve episodes tot psychoses. Het werk dat ik 

daar doe gaat over psychologisch en neuropsychologisch onderzoek: samen met 

de patiënt onderzoeken wat er aan de hand is en wat onderliggende factoren zijn 

die bijdragen aan de klachten die ze ervaren. 

Wat kun jij voor mensen met Parkinson betekenen? 

Het onderzoek dat wij hebben gedaan is heel klinisch gericht. Het gaat in op 

klachten die mensen ervaren en we hebben ook geprobeerd daar direct op in te 

grijpen door de interventie die we hebben onderzocht. Daar wil ik dus over 

vertellen: wat zijn de resultaten van de interventie en is dat iets wat bij kan 

dragen aan de kwaliteit van leven van iemand met de ziekte van Parkinson. 

Zijn er nog andere dingen die je nu zou willen vertellen? 

Het is heel leuk om volgende maand bij jullie te komen vertellen over het onder-

zoek en ook reacties te krijgen van mensen uit de zaal. Verder heb ik onlangs de 

Hans Lakke prijs gewonnen van de Parkinson Vereniging. Dat is voor mij een 

enorme eer. 

Vooruitblik 21 december: Kerstdiner 

Voor 2020 hebben we elk jaar met het Parkinson Café een kerstdiner gehouden. 

Vorig jaar was dat vanwege de Covid-maatregelen niet mogelijk, maar dit jaar 

gaan we er weer voor. 

Het wordt dit keer een Indische maaltijd, Sumatraans en Javaans, maar de kok 

verzekert ons uitdrukkelijk dat het maar licht gekruid is. Wie het toch liever iets 

pittiger heeft, kan er zelf sambal aan toe voegen, want die is er natuurlijk ook. 

Deze avond wordt weer gehouden in onze eigen zaal in het restaurant van 

revalidatiecentrum Basalt. Het diner start om 18.00 uur en zal omstreeks 20.00 

uur zijn afgelopen. Door sponsoring van Basalt, Fysio Totaal en Fonds 1818 en 

een bijdrage van ons Parkinson Café hoeft u zelf maar een 10 euro bij te betalen. 

Dit is inclusief drankjes en koffie of thee na. 

Als u wilt deelnemen, kunt zich tot 7 december aanmelden via het formulier op 

onze website: https://parkinsoncafedelfteo.nl/event/kerst-2021/ 

U kunt uw eigen bijdrage overmaken naar: 

NL33 RABO 0137 3638 77, 

ten name van H. Scheurink, 

onder vermelding van “Kerstdiner 2021”. 

Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling. 


