
Verslag bijeenkomst d.d. 19 juni 2018  van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 

 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is : 
 Parkinson en verplaatsen buitenshuis 
 
Uit de grote opkomst blijkt dat dit 

onderwerp warme belangstelling geniet. 

                 
 

Jacques de Roos heet Manon van Driel, ergotherapeute bij Gouden Hart welkom. Zij verzorgt 
deze middag – samen met drie medewerkers van het Hulpmiddelencentrum – een 

demonstratie van aangepaste fietsen, scootmobiel en Parkinsonrollator. 
 

       

 
 
   
Manon Van Driel geeft aan dat het voor Parkinsonpatiënten mogelijk is om op aangepaste 

fietsen deel te nemen aan het verkeer. Men kan vanmiddag proberen hoe dat voelt. 
Bij eventuele aanschaf van een aangepaste fiets kan men zich wenden tot de WMO. 

Afhankelijk van het inkomen zal men een financiële ondersteuning kunnen krijgen. Bij de 
aanschaf van een Parkinsonrollator kan men een verzoek doen bij de eigen ziektekosten-
verzekering. 

 
 



De heer Alderlieftse krijgt vervolgens het woord. Hij deelt mede dat zijn echtgenote Marijke,  
na een zeer geslaagde plaatsing van een Duodopa-pomp, haar leven veranderde van een 

passief  naar een actiever leven. Op een beurs in Utrecht zagen zij vijf jaar geleden een 
bijzondere fiets met lage instap en motorondersteuning. Zij kan op de fiets zitten met de 

voeten aan de grond. Dat geeft meer rust en stabiliteit. De fiets kan zowel met als zonder 
motor gebruikt worden.  Marijke is zeer tevreden over haar robuuste fiets. 
 

 
 
Daarna mag iedereen mee naar buiten om te rijwielen te testen. Er is ook een loopfiets. 

 

    
Men kon een goede indruk krijgen van de fietsen. Mede door het mooie weer was het fijn om 

buiten te zijn.  

Na afloop bedankt Jacques Manon en de medewerkers van het Loopmiddelencentrum hartelijk 

voor hun bijdrage aan deze middag. 

  

LET OP:  In de maand juli is er geen bijeenkomst van het 
Parkinsoncafé! 
 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 
21 augustus  2018  
 

Het onderwerp is dan: Parkinson en Werk 


