
Verslag bijeenkomst d.d. 16 oktober 2018  van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 

 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is : 
 Parkinson en stemming 
 
Jacques de Roos heet Elke de Jong, GZ-psycholoog bij het Gouden Hart, welkom. Zij spreekt 

vandaag over Parkinson en stemming. 
 

  
Zij vindt het fijn om meer te weten en zou graag van de 

    aanwezigen aanvullingen op haar verhaal krijgen. 
 

Beleving bij Parkinson: de verwarring 

Wanneer is iets een depressie en wanneer niet? Hoe ga je ermee om? Hoe is de beleving? 

Welke emotie is zichtbaar? Soms is die minder zichtbaar aan de buitenkant, maar zit wél aan 

de binnenkant! 

Ben ik depressief? 

Er zijn genoeg redenen om depressief 

te worden: 
• Verlies van lichamelijke functies, snelheid, kracht 
• Moeite met (vrijwilligers)werk 

• Relaties onder vuur 
• Minder betrouwbaar in denken, afspraken nakomen 

Depressie: 
• Somberheid of Leegte ( > 2weken; grootste gedeelte v/d dag) 

• Verlies van interesse 
• Slaapstoornissen 
• Verlies van eetlust of overmatig eten 

• Concentratie- en geheugenverlies 
• Vermoeidheid, fysieke onrust 

• Angst, paniek 
• Snel geïrriteerd 
• Verminderde seksuele behoefte 

• Schuldgevoel 
• Suïcidale gedachten 

Enkele van deze  symptomen gelden overigens niet alleen voor Parkinsonpatiënten. 

En toch …. 

• Meeste mensen met Parkinson zijn niet depressief ! 



• - niet hele dag somber ! 
• - zeker niet leeg ! 

• - wel belangstelling – wel genieten ! 

Wat dan? 

Elke de Jong citeert de woorden van Ad Nouws uit zijn boek : ‘Mijn denken stottert vaak meer 

dan mijn benen’ (2014): 

‘Parkinsonblues’ 

- Mentale en emotionele veranderingen; neiging tot somberen;  
- afnemen van zelfstandig initiëren; 
- gevoeligheid voor spanning: het is een 

grondpatroon: een basis voor een andere zijnswijze’ 
 

Het oude liedje: 
• Traagheid: emotie voel je vaak pas in de loop van activiteit en 

achteraf: ergens van tevoren op verheugen is lastig. 
• Nergens toe komen: het is niet dat je geen zin hebt, maar het 
komt er gewoon niet van: bewust plannen of een ander nodig. 

• Niet meer dingen tegelijk kunnen doen: meer gevoelig voor 
‘drukte’; eerder moe, gestressed, geïrriteerd, angstig 

Behandeling bij depressie 
• Psycho- educatie : kijken wat er aan de hand is: heb ik angststoornis of depressie? Laten  
   mijn emoties mij in de steek? 

• Balans activiteiten – rust: Niet stoppen als je moe bent, dan ben je al te laat! 
• Acceptatie ziekte: zelf + omgeving: Heb je net de diagnose geaccepteerd, dan kom je weer 

   op iets anders. Werken of autorijden gaat niet meer. De ziekte een plekje geven is een 
   proces! 
• Parkinsonmedicatie goed afgesteld?  Anti-depressie medicatie pas als het echt om een 

   depressie gaat. 
Angst 

  
Angst voor de off-periode: als je door 
medicijntekort klem komt te zitten kun je 

angst krijgen; 
Angst voor de toekomst: er hangt wat 

boven je hoofd, je kunt dat niet altijd 
wegschuiven; 
Angst om te vallen; 

Angst dat je je medicijnen vergeet; 
Angst om jezelf of je partner langzaam te 

verliezen. 

Ook nog: 
Er speelt ook nog emotionele vervlakking: Je kunt niet meer spontaan zijn, niet meer direct 

reageren. Dat is belangrijk om te bespreken. 
Niet passend: Emoties die met je aan de haal gaan – niet passend 

bij het moment 
Dwanghuilen: Snel huilen zonder dat er echt verdriet is. 
Gevoel van eenzaamheid, Iedereen om je heen probeert je te helpen. Weet dat het niet aan 

JOU ligt, maar aan de ziekte van Parkinson. 
 

 
 



 
 

Stress voorkomen 
Op bepaalde momenten zaken plannen: inbouwen triggers; 

Samen: plan moment voor huiselijk overleg (bv ‘s ochtends), samen moet je evenwicht 
vinden in hoe je moet handelen; 

Dag in balans: niet teveel – niet te weinig 
Zorg dat je niet de hele dag met medicatie bezig bent (en ziekenhuisbezoekjes) 
Vertel je omgeving wat belangrijk voor je is en waar je blij van wordt  

 
 

Dat stemt positief: 
• Structuur helpt: zelf triggers inbouwen in de dag en/ of van buiten af (alarm, laten ophalen 
enz.) 

• Sociaal contact is ook te plannen ! 
• Goed in problemen zelf oplossen. 

• Blues: daar zit muziek ik. 
• Zoek jezelf – vind jezelf ! 
 

Elke de Jong vraag de aanwezigen wat herkenbaar is.  
Gesteld wordt het gemis van samen dingen doen of geen reactie krijgen op een vraag. 

Ook het snel heen en weer gaan van een gesprek. 
De partners willen “overbeschermen”. Iemand met Parkinson is niet “gek” en kan nog kiezen 

wat hij zelf wil. De belangen van patiënt en omgeving zijn dezelfde maar toch anders. 
 
Omgeving 

Weet vaak niet wat er in iemand omgaat; 
In een relatie: vanzelfsprekendheden vallen weg: opnieuw afstemmen; 

Heeft ook eigen verdriet; 
Ervaart ook praktische problemen; 
Dient ook zijn activiteiten aan te passen; 

 
Goed onthouden:  

DE HELE DAG DRAAIT OM PARKINSON, MAAR JE BENT VÉÉL MEER DAN DIE ZIEKTE! 
 
Jacques bedankt Elke voor haar duidelijke presentatie en overhandigt haar als dank een 

doosje bonbons. 
 

 
 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 
20 november  2018  
 

Het onderwerp is dan: Parkinson en slaapproblemen. 


