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Nieuwsbrief van de maand april 2022 
 

 
 

Parkinson Café Delft en omstreken  website: 

Basalt Revalidatie,    https://parkinsoncafedelfteo.nl 

Reinier de Graafweg 1,    email: 

2625 AD Delft     info@parkinsoncafedelfteo.nl 
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Nieuwe evenementen 

Deze maand is er heel wat te vertellen. Niet alleen over de vorige bijeenkomst 

over hulpmiddelen en over de komst van dr. Anne van der Plas volgende keer, 

maar ook over twee nieuwe evenementen: 

Op zaterdag 21 mei komt de Parkinson Vereniging op bezoek, en op zaterdag 

28 mei hopen we een sportdag te houden. Over beide vindt u meer verderop in 

deze nieuwsbrief. 

Verder gaat het programma Expedities van omroep Max op 11 april om 18:30 

uur op NPO2 over Parkinson. In dat programma worden 4 mensen uit verschil-

lende regio’s een dag gevolgd, waaronder Irma Scheurink. 
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Terugblik 15 maart: Hulpmiddelen 

Het onderwerp “Hulpmiddelen” komt regelmatig terug op onze agenda. 

Ergotherapeut Grace Verhagen opende met een inleiding 

over ergotherapie. Vaak wordt daar pas naar verwezen als 

de klachten al ernstig zijn en er hulpmiddelen nodig zijn. 

Dat is jammer, want ook in eerdere stadia van de ziekte 

kan ergotherapie al veel bijdragen aan een betere kwaliteit 

van leven. 

Dat kan gaan over heel veel gebieden van het leven: 

zelfverzorging, eten en drinken, huishoudelijke activiteiten, 

verplaatsen, vermoeidheid, (vrijwilligers)werk, woning, 

hobby’s, sociale contacten en activiteiten. 

Ergotherapie kan uitkomst bieden als cliënten zelf beperkingen ervaren op een of 

meer van die gebieden, maar als mantelzorgers problemen ervaren in de onder-

steuning of begeleiding, of als de omgeving zorgen heeft over de veiligheid en 

zelfstandigheid van het dagelijks functioneren. 

    

Hierna kregen 4 leveranciers gelegenheid om over hun producten te vertellen. 

Vegro (in Delft aan de Papsouwselaan) had diverse hulpmiddelen en brochures 

meegebracht, waaronder hulpmiddelen om in en uit de auto te stappen, maar 

ook een op Parkinson afgestemde rollator. 

Kybun (Leiderdorp) vertelde over schoenen met gepatenteerde luchtkussenzool 

waardoor je onder andere beter rechtop zou gaan lopen. Het gevoel van het 

luchtkussen kon later op de avond worden ervaren door zonder schoenen te 

wandelen over twee speciale matten. 

Inter Comfort (Van Foreestweg, Delft) heeft een grote collectie relaxfauteuils in 

verschillende stijlen. U kunt kiezen voor handmatig of elektrisch verstelbaar, en 

een sta-op-functie is ook mogelijk. Van de 48 modellen die ze in de winkel 

hebben, had Marcel als voorbeeld 3 stoelen meegebracht. Elk model is leverbaar 

in 4 verschillende maten, ook in combinatie met bijvoorbeeld zithoogte in de ene 

maat en zitdiepte in een andere. 
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De Suite (Moordrecht) maakt diverse soorten meubels op maat, in het bijzonder 

ook bedden en matrassen. Ze hebben veel ervaring met klanten met Parkinson 

en zijn erop gespitst dat bijvoorbeeld keren en uitstappen gemakkelijk gaat. 

Ze kunnen hun matrassen leveren met geluidsboxen die laagfrequent geluid 

geven. Je voelt dan een subtiele trilling die ervoor zorgt dat hoge spierspanning 

in het lichaam wordt verlaagd, en dat komt bij Parkinson vaak voor. Volgens De 

Suite kom je zo in een diepere staat van ontspanning, waardoor het slapen 

verbetert en je beter uitgerust wakker wordt. 

Omdat ze in de auto geen matras konden meenemen, hadden ze een stoel mee-

gebracht waarin dezelfde techniek is ingebouwd. Daardoor kon iedereen die dat 

wilde, het gevoel die avond toch even ervaren. 

Uiteraard nodigden de leveranciers alle belangstellenden uit om eens vrijblijvend 

langs te komen. Tot slot was er nog uitgebreid ruimte om elkaar te spreken en 

om met de meegebrachte producten kennis te maken. 
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Vooruitblik 19 april: Nieuwe inzichten en vooruitzichten 

19 April komt neuroloog dr. Anne van der Plas naar 

Delft. Wij spraken hem alvast. 

Zou u zich kort willen voorstellen? 

Ik ben neuroloog met specialisatie in bewegings-

stoornissen en ik werk in ziekenhuis Alrijne, met 

nauwe samenwerking in de regio, met name met 

het LUMC, maar ook met de Haagse ziekenhuizen 

en daar reken ik Delft ook onder. En ik ben gericht 

op samenwerking met aanpalende zorgverleners. 

Is het Alrijne ziekenhuis vergelijkbaar met het 

Reinier de Graaf? 

Ja, eigenlijk hetzelfde qua volume en aantal patiënten. 

Hoe bent u met Parkinson in aanraking gekomen? 

De interesse voor bewegingsstoornissen begon met mijn promotieonderzoek.| 

Ik ben in 2007 vanuit het LUMC gevraagd voor een promotieonderzoek naar 

dystonie. Dat is een vorm van verkramping die veel bij Parkinson voorkomt, 

maar het onderzoek was in het kader van een pijnsyndroom, posttraumatische 

dystrofie. Zo’n 15% van de mensen ontwikkelen daarbij bewegingsstoornissen. 

Toen ben ik ook congressen gaan bezoeken en is mijn liefde voor 

bewegingsstoornissen gegroeid, vooral ook vanuit het kijken naar en luisteren 

naar patiënten bij de eerste stap naar de diagnose. En Parkinson is daarbij de 

meest voorkomende categorie. 

Ik heb daaraan toen vervolg gegeven via een fellowship bewegingsstoornissen 

waarbij ik onder andere ook in het Haga-ziekenhuis heb meegelopen bij het DBS-

spreekuur en binnen het LUMC spreekuur heb gedraaid met prof. Van Hilten, 

waarin natuurlijk veel Parkinson patiënten voorbijkwamen. Toen is de liefde voor 

Parkinson gekomen, maar eigenlijk voor bewegingsstoornissen in het algemeen. 

Hoe lang behandelt u al mensen met Parkinson? 

Ik werk nu 8 jaar bij Alrijne en ik ben in 2004 in opleiding gekomen in het LUMC. 

Vanaf 2006, tijdens mijn poliklinische stage zag ik veel patiënten met Parkinson. 

Ik heb zelfs nog patiënten die ik in 2006 heb gezien en die daarna naar mij zijn 

overgeheveld. Dus al meer dan 15 jaar. 

In die tijd hebt u ongetwijfeld veel belangrijke veranderingen gezien in de 

behandeling. Welke vallen u daarvan het meeste op? 

Vooral de complexiteit van de patiënten. Toen ik in de jaren ’90 college volgde, 

werd verteld dat Parkinson vooral een aandoening was bij mensen tussen 55 en 

65 jaar, en die mensen hebben alleen Parkinson en geen andere aandoeningen. 

Maar waar wij meer en meer mee geconfronteerd worden, zijn mensen die op 
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latere leeftijd Parkinson krijgen in combinatie met andere aandoeningen en 

andere medicatie. 

Dat is mij vooral de afgelopen jaren opgevallen: de complexiteit van de patiënt, 

veel meer dan alleen die motoriek. Je moet dus ook samenwerking zoeken met 

zorgverleners die daar veel meer expertise in hebben. Wij hebben bijvoorbeeld 

nauwe contacten met urologen, maag-darm-leverspecialisten, geriaters, 

verpleeghuizen, artsen in de buurt. 

Hoe zit dat met de paramedische zorg? 

Dat zit in hetzelfde rijtje. Net als in Delft werken we binnen een ParkinsonNet 

structuur. Afgelopen dinsdag was er weer een bijeenkomst met fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten die in de regio verbonden zijn. Daarmee 

hebben we een heel nauwe samenwerking, met een belangrijke rol voor de 

Parkinson-verpleegkundige. Dat lijntje is net zo strak als met de medisch 

specialisten. 

Via Siilo, een app voor zorgverleners om op een betrouwbare manier informatie 

uit te wisselen, kreeg ik net een berichtje van een fysiotherapeut uit Nieuwkoop: 

“Ik heb deze patiënt gezien, het gaat niet goed, wil je die op korte termijn 

beoordelen? Ik ga daar-en-daar mee aan de slag.” Dat is een goede illustratie 

van hoe dit in het algemeen gaat. 

Wat kunnen onze bezoekers op 19 april van u verwachten? 

Ik ga een beeld geven van de huidige stand van de farmacologische behandeling, 

veranderingen in behandelstrategieën en wat er op korte termijn te verwachten 

is, niet alleen symptomatisch maar ook of er mogelijkheden zijn om het ziekte-

proces te beïnvloeden. Dat is vooral waar ik bij de presentatie op in ga. 

21 Mei: Bezoek vanuit de Parkinson Vereniging 

Op zaterdag 21 mei houdt de Parkinson Vereniging weer een algemene leden-

vergadering. Op voorstel van Irma wil de vereniging dat deze keer anders aan-

pakken: ze komen op bezoek bij een Parkinson Café, dan maar meteen in Delft. 

Er zijn natuurlijk vaste agendapunten, maar we willen het ook zo veel mogelijk 

op een gewone bijeenkomst van ons Parkinson Café laten lijken, onder andere 

met opnieuw een interessante presentatie. Maar daarover leest u meer in onze 

volgende nieuwsbrief. 

Noteer 21 mei dus vast in uw agenda als extra bijeenkomst van ons Parkinson 

Café: opening 11:00 uur, sluiting 14:00 uur, inloop vanaf 10:30 uur. 

De aanmelding verloopt die keer overigens niet via onze website, maar via de 

Parkinson Vereniging. 
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28 Mei: Ruud Jacobs Memorial Parkinson Games 

Mensen die ons Parkinson Café al jaren-

lang bezoeken, zullen hem vermoedelijk 

wel herkennen: Ruud Jacobs, trouw 

bezoeker en zelfs ook sponsor. 

Hij was ook meer dan 50 jaar in diverse 

functies actief voor volleybalvereniging 

Inter Rijswijk. 

Toen Inter Rijswijk zou overgaan naar 

de nieuwe sporthal, had Ruud de wens 

om daarin een sportief evenement te 

houden voor mensen met Parkinson. 

Ruud was overtuigd van het grote belang van blijven bewegen, ook en vooral 

voor mensen met Parkinson. Helaas kan hij dit evenement niet meer meemaken; 

hij is vorig jaar overleden rond de tijd dat de nieuwe hal in gebruik kon worden 

genomen. In samenwerking met Inter Rijswijk en ParkinsonNet Delft willen we 

zijn plan alsnog realiseren; dat gaat gebeuren op zaterdag 28 mei. In woorden 

van zijn partner Marian Mos: “Hij zit daarboven vast op zijn wolk te glimmen van 

trots.” 

Het wordt een sportevenement voor mensen met Parkinson en hun naasten. 

Meedoen is belangrijker dan winnen. Er zijn voor iedereen geschikte sport-

activiteiten, ook als je een rollator of rolstoel gebruikt. Kijken en aanmoedigen 

van deelnemers mag natuurlijk ook. 

 

Je maakt kennis met verschillende sporten: Kickboksen, Boksen, Dans, Ballon-

tennis, Tafeltennis, Cross-fit Parcours, Sjoelen, Jeu de Boules, Power Moves. 

 

De locatie is Sportcomplex de Altis. Het adres is: 

 De Bruyn Kopsstraat 1 

 2288 EC Rijswijk 

 

Dit hagelnieuwe gebouw heeft een eigen parkeerterrein met meer dan voldoende 

plekken waar je gratis kunt parkeren en het is rolstoel toegankelijk. Er is een lift 

en er zijn toiletten voor mindervaliden.  

 

We ontvangen jullie graag om 11.30 uur. Volleybalvereniging Inter Rijswijk zorgt 

voor een lekkere lunch. En om 16.00 uur sluiten we deze mooie dag feestelijk af. 

Trek makkelijke kleding en schone sportieve schoenen aan. 

 

Je kunt je opgeven via www.parkinsoncafedelfteo.nl. 

De bijdrage van 5 euro per persoon graag storten op NL33 RABO 0137 3638 77 

t.n.v. H. Scheurink. Vermeld daarbij: “RJM Parkinson Games”. 

 

Wil je deze dag vrijwilliger zijn, stuur dan een e-mail bericht naar 

trudybloem@fysiototaal.net. 


