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Kleine bijdrage t.b.v. ParkinsonCafé 

Het bestaan van het ParkinsonCafé hangt o.a. af van onze sponsoren en kleine giften 

van onze bezoekers. Onze sponsors hebben ons geholpen aan een startkapitaal om het 

ParkinsonCafé op te zetten. Om ook in de toekomst zeker te zijn van onze 

bijeenkomsten vragen wij om een vrijwillige kleine bijdrage. Elk bedrag is welkom maar 

u mag ook een sponsor aandragen. Deze bijdrage kunt u storten op NL40 RABO 0156 

9062 44  t.n.v. Parkinsonvereniging onder vermelding van ParkinsonCafé 

Zoetermeer e.o. Tijdens de bijeenkomsten staat op de tafels en bij de bar een “SParki” 

alwaar u ook een kleine bijdrage kunt doneren. 

Wij danken een ieder hartelijk voor wie ons café heeft gesteund!! 

Lid worden van de Parkinson vereniging? 

Dank zij de Parkinson vereniging kunnen wij de bijeenkomsten van Parkinson Café 
organiseren. Parkinson Café is een initiatief van de Parkinson vereniging. U kunt lid 

worden van de parkinsonvereniging al voor € 3,50 per maand 

Als u lid wordt profiteer van vele voordelen: 
 

• Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van onderzoek en   
ontwikkelingen; 
• Vijf keer per jaar Parkinson Magazine; 

• Maandelijkse nieuwsbrief; 
• Korting op boeken en cursussen; 

• Korting op landelijke informatiedagen. 
 
Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden (deels) het lidmaatschap.  

Kijk voor meer info https://www.parkinson-vereniging.nl/word-lid/aanmelden 
 

U kunt voor elk willekeurig bedrag donateur worden. Voor meer info zie:  
https://www.parkinson-vereniging.nl/word-donateur/aanmelden 
 

U kunt ook lid worden door contact op te nemen met het secretariaat via 
info@parkinson-vereniging.nl  of 030-6561369. 
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Verslag bijeenkomst “Bewegen en (niet) vallen” 

 
De workshop “Bewegen en (niet) vallen” werd gegeven door : 

Natascha Schouten – fysiotherapeut bij het Gouden Hart 
Jochen Bilderbeek – ergotherapeut bij Emergo 
 

 
 

Jacques de Roos opent de bijeenkomst en heet de bezoekers en de presentatoren van 
harte welkom.  

Natascha stelt zichzelf en Jochen voor en start daarna met de presentatie. 

Valanalyse 
Vallen komt best veel voor, in 2017 kwamen 124.000 personen in de leeftijd van 65+ 
terecht op de Spoedeisende hulp, daarvan waren er 102.000 een privé-val ongeval. 

Eén op de 3 personen werd opgenomen en het waren meer vrouwen dan mannen. 
Letsel na val: 

- Heup 
- Pols 
- Heupen 

- Breuk bovenarm 



- Kneuzing heup/bovenbeen 

Top 4 oorzaken: 
1. Struikelen 

2. Val van trap of ladder 
3. Val van hoogte (bed of stoel) 
4. Uitglijden 

 
Oorzaken van vallen: 

- Intrinsieke factoren (wat in jezelf zit), bijvoorbeeld: niet in balans, minder zicht, 
minder sterk (kracht neemt af), medicijnen, sneller duizelig, te snel opstaan/lopen 

- Extrinsieke factoren (omgeving), bijvoorbeeld: trappen, obstakels, slechte 

stoepen, drempels in huis, uit bed vallen, ’s nachts uit bed (eerst bewust worden 
en dan pas opstaan!), rollator. 

 
Wat te doen om kans op vallen te voorkomen? 
- Verbeteren van balans, mobiliteit en spierkracht. Heel belangrijk: beenkracht! 

- Woonomgeving veiliger maken, aanpassen 
- Medicijnen bekijken met arts   

- Ogen laten testen 
- Goed schoeisel 

- Alarmering 
- Vitamine D/voeding (eiwitten voor de spieren!) 
-  

Op dit laatste punt geeft Mariska Wijers, diëtiste bij het Gouden Hart, toelichting. 
Vitamine D is heel belangrijk: laat dit testen via de huisarts! Meestal is 20mg 

vitamine D nodig om bij te slikken. 
 

  

Vervolgens wordt er een filmpje getoond over de “Wolk airbag”. Deze zorgt voor een 
zachte landing als je valt.  

Hij blaast op tijdens beweging, draagt prettig, zit mooi onder kleding. Maar hij wordt 
niet vergoed door de Zorgverzekering en kost ca. € 500,--. De gaspatronen dienen 
na gebruik steeds vervangen te worden en kosten € 25,-- per stuk. Het laten inzetten 

ca. € 70,--. 
Een kostbare zaak dus, maar een heupfractuur kost de zorgverzekering ca. € 

20.000,--! 
 
Natascha besluit met de conclusie: Voorkomen dat je valt is erg belangrijk! 

 
Na een korte pauze wordt de groep aanwezigen in tweeën gedeeld: groep 1 

gaat naar de oefenzaal waar een circuitje is uitgezet en de andere groep 
blijft in de zaal, waar Jochem uitleg geeft over 2 soorten rollators. 
De meeste mensen willen nog geen rollator, want “dat is voor oude mensen”!! Zij 

zien het als achteruitgang, maar hij geeft juist “mogelijkheden”! 
De rollator geeft balans en geeft ook oneffenheden op straat aan, bijvoorbeeld 

opstaande stenen. Hij kan juist de mensen op de been houden! De rollators staan 
vaak niet goed afgesteld. Een misverstand is soms de hoogte van de rollator. De 
regel is: 

Als je tussen de handvatten staat, rechtop en met de armen naar beneden, 
dan moeten de handvatten ter hoogte van de polsen zijn. 



Jochen geeft nog advies hoe te gaan zitten en te staan met behulp van de rollator. 

Tot slot geeft hij de voordelen aan van de U-motion (Parkinson-) rollator. 
 

 

Dit bijzondere loophulpmiddel is meer dan een rollator het kan parkinsonpatiënten 
met loopproblemen helpen met lopen en om uit de “freezingstand” te laten komen. 

Een folder over  de uMotion is te verkrijgen op een van de Parkinsoncafé 
bijeenkomsten. 
 

In de oefenzaal begeleiden de fysiotherapeuten de bezoekers met het lopen 
van het circuit.  

 

 

Na afloop bedankt Jacques de presentatoren hartelijk voor deze interessante 

presentatie en workshop. 



De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 15 
oktober 2019 met de workshop “Ronnie Gardiner methode”  

 
 

 
Meedoen aan ParkinsonNEXT 
ParkinsonNEXT is een online platform waar mensen met de 
ziekte van Parkinson, hun naasten en zorgverleners gemakkelijk 

meedoen aan onderzoeks- en innovatieprojecten. We helpen 
onderzoekers met het vinden van deelnemers. Zo kunnen ze sneller onderzoek 

doen en voor een doorbraak zorgen in de behandeling van mensen met 

parkinson. 

Waarom meedoen? 

Onderzoek naar parkinson is hard nodig 
Momenteel hebben ongeveer 50.000 mensen in Nederland de ziekte van 
Parkinson. De verwachting is dat dit aantal over 10 jaar is verdubbeld. Parkinson 

is een ingewikkelde ziekte, een behandeling die de ziekte stopt of vertraagt is er 

niet. Om hier verandering in te brengen, is onderzoek hard nodig. Hiernaast is er 
behoefte aan innovaties, om iedereen die te maken heeft met de ziekte van 

Parkinson te ondersteunen. 

Jouw deelname is belangrijk 
Om parkinson de wereld uit te helpen hebben onderzoekers jou nodig! Als 
patiënt, naaste of zorgverlener heb je dagelijks met parkinson te maken en kun 

je een waardevolle bijdrage leveren. Hoe? Door mee te doen aan onderzoek. 
Alleen met behulp van een groot aantal deelnemers kunnen onderzoekers 

belangrijke kennis opdoen en nieuwe behandelingen ontwikkelen.  

Hoe werkt ParkinsonNEXT? 

Word uitgenodigd voor onderzoek 
ParkinsonNEXT wil meedoen aan onderzoek zo makkelijk mogelijk maken. Dat 

doen we door op onze website een overzicht te bieden van onderzoeks- en 
innovatieprojecten die op zoek zijn naar deelnemers. En door jou voor projecten 

uit te nodigen op basis van jouw kenmerken en voorkeuren. 

Bepaal zelf waar je aan meedoet 
De uitnodigingen die je van ParkinsonNEXT ontvangt zijn altijd geheel 

vrijblijvend. Je bepaalt zelf aan welke projecten je mee wilt doen. Natuurlijk 
houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via onze 

nieuwsbrief en evenementen. 

Klik op de volgende link als u mee wil doen: 

https://parkinsonnet.typeform.com/to/ob2YtD?project=algemeen 

 

Afscheid van leden van de Werkgroep Parkinsoncafe 
 

Miriam de Roos (logopediste) en Madeleine van der Voort (oefentherapeute)zijn gestopt 
als lid van de werkgroep Parkinsoncafe Zoetermeer. Beiden dames hebben zich sinds 

2012 ingezet om voorlichtingsbijeenkomsten mee te organiseren. 

https://parkinsonnet.typeform.com/to/ob2YtD?project=algemeen


Het bestuur bedankt de beide dames heel hartelijk voor hun bevlogen inzet! 

 
Bijlagen: 1.Presentatie, 

             2.Checklist zelfredzaamheid en valrisico 
        3.Parkinson en bewegen 

 

ParkinsonCafé Zoetermeer wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

         Meerzicht 
  Lid van ParkinsonNet 
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