“Fijn om met
lotgenoten samen
te zijn”

Speciale dagbehandeling
voor mensen met
Parkinson
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Sanne Kerkhoff in gesprek met Sandra Kremers (op verzoek niet in beeld gebracht).
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Dagbehandeling voor mensen met Parkinson

Parkinson is een ziekte van de hersenen. Mensen met deze
ziekte hebben uiteenlopende klachten, die gaandeweg verergeren. Bekende symptomen zijn trager bewegen en stijfheid.
Daarbij kunnen geheugenproblemen ontstaan, die kunnen
uitmonden in dementie. MeanderGroep heeft een uitgebreid
zorgaanbod voor mensen met Parkinson, variërend van
thuiszorg, dagbehandeling, kortdurend verblijf, revalidatie
en wonen. Dagbehandeling is op twee plaatsen in Kerkrade.
Zo is die in zorg- en revalidatiecentrum Hambos bedoeld voor
Parkinsonpatiënten die nog goed thuis kunnen wonen. Als zij
naar de dagbehandeling gaan, worden mantelzorgers ontlast;
zo blijft het thuis langer goed gaan. Verpleeghuis Lückerheide
biedt dagbehandeling in de woongroepen voor mensen met
Parkinson. Deze is voor mensen voor wie het wonen in een
woongroep in zicht komt. Door het aantal dagen steeds wat
uit te breiden, kunnen ze hier langzaam wennen. In beide
centra kunnen mensen lotgenoten ontmoeten en therapie
krijgen, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Verder
staan dagelijks beweegactiviteiten en geheugentraining op
het programma. En mensen kunnen deelnemen aan grotere
activiteiten die in huis georganiseerd worden, zoals schilderen
en muziekmiddagen.
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op ‘Parkinson’. Of neem contact op met een van de Parkinsonverpleegkundigen.
Dat kan per e-mail parkinson@mgzl.nl of via de klantenservice: 0900 699 0 699.
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Zelfstandigheid stimuleren
Sandra Kremers bezoekt de dagbehandeling nu ruim een half jaar.
“Vermoeiend, maar wel leuk”, zegt ze
plotseling heel ad rem. Wat het leuk
maakt? Vooral het contact met lotgenoten. “Dat vind ik fijn, net als mijn man.
Die zegt: het is goed dat je onder de
mensen bent.” Ze blijft haar best doen,
al valt dat niet altijd mee. Nu ze andere
medicatie heeft, gaat het lopen gelukkig
wel weer beter. Een speciale stok is
voldoende, de rolstoel is uit beeld.
Uitgaan van wat mensen zelf nog kunnen en leuk vinden. En hen daarin zoveel mogelijk stimuleren: dat is het
uitgangspunt van de beide dagbehandelingscentra. Verzorgende IG Marleen
Brokamp van de dagbehandeling in de
Toon Erkens en zijn vrouw

