
Speciale dagbehandeling 
voor mensen met 
Parkinson

“Fijn om met 
lotgenoten samen 

te zijn”
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Voorzichtig komt ze aangelopen, voetje 
voor voetje, met een stok. Heel ge-
concentreerd, zodat ze niet valt. Sandra 
Kremers (51 jaar) heeft de ziekte van 
Parkinson. Opstaan, lopen en zitten, 
voor haar is het allemaal een uitdaging. 
Door de ziekte zijn haar ledematen stijf 
en haar bewegingen vertraagd. Maar 
praten lukt vandaag goed. Dus vertelt 

ze zelf over die ingrijpende diagnose 
Parkinson, alweer elf jaar geleden.

Samen met verpleegkundige Sanne 
Kerkhoff zit ze in een huiskamer van 
afdeling Narcis in Verpleeghuis Lücker-
heide: deze afdeling heeft drie woon-
groepen speciaal voor mensen met 
Parkinson. Nee, Sandra Kremers > 
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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 verer-
geren. 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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Sanne Kerkhoff in gesprek met Sandra Kremers (op verzoek niet in beeld gebracht).



hij in het begin erg moest wennen in 
de Hambos, maar het nu juist prettig 
vindt. Hier krijgt hij fysiotherapie, leest 
hij de krant en drinkt hij koffie. En hij 
gaat ook graag mee naar buiten voor 
een wandelingetje. Dat kan hij nog 
prima, met rollator of met iemand aan 
de arm. “En ik hoor hem nog regelmatig 
lachen, samen met de andere mannen”, 
vertelt Marleen Brokamp. Hij knikt. 
Het contact met anderen is heel be-
langrijk voor hem. “Voor mijn vrouw 
is het ook fijn. Zij heeft nu twee dagen 
vrij in de week. Maar ze vindt het vooral 
mooi voor mij dat ik hier ben, met 
andere mensen.” •

woont hier niet: ze komt hier drie dagen 
in de week voor de dagbehandeling 
(zie kader). “Thuis blijven wonen wordt 
voor veel mensen met Parkinson 
steeds moeilijker. En op een dag komt 
dan het wonen in een verpleeghuis in 
zicht. Dat is een hele moeilijke stap. 
Niet alleen voor de mensen zelf, maar 
ook voor hun partners. Daarom kun-
nen mensen in onze dagbehandeling 
langzaam wennen aan het leven hier”, 
vertelt Sanne Kerkhoff. Zij heeft haar 
opleiding als gespecialiseerd Parkinson 
verpleegkundige bijna afgerond. “De 
symptomen van Parkinson zijn heel 
verschillend. Dankzij die extra opleiding, 
zie ik net iets eerder wat mensen nodig 
hebben. Bijvoorbeeld aan therapie, of 
medicatie. Ook kan ik mijn collega’s 
adviezen geven.” Om goede zorg te 
kunnen verlenen, hebben alle mede-
werkers bovendien de scholing van het 
landelijke ParkinsonNet gevolgd. 

Zelfstandigheid stimuleren
Sandra Kremers bezoekt de dag-
behandeling nu ruim een half jaar. 
“Vermoeiend, maar wel leuk”, zegt ze 
plotseling heel ad rem. Wat het leuk 
maakt? Vooral het contact met lotgeno-
ten. “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 kun-
nen en leuk vinden. En hen daarin zo-
veel mogelijk stimuleren: dat is het 
uitgangspunt van de beide dagbehan-
delingscentra. Verzorgende IG Marleen 
Brokamp van de dagbehandeling in de 

Hambos: “De mensen met Parkinson 
die hier komen, kunnen nog vrij zelf-
standig thuis wonen. Het is belangrijk 
dat zij zoveel mogelijk dingen zelf blijven 
doen. Dat bespreken we ook met de 
partners van deelnemers.” Een van 
die deelnemers is de 83-jarige Toon 
Erkens, die sinds september 2018 de 
dagbehandeling bezoekt. Normaal 
rust hij rond deze tijd. Door het bezoek 
is zijn middagdutje er bij ingeschoten. 
Niet erg, zegt hij bedachtzaam. “Twee 
jaar geleden kreeg ik de diagnose. Ik 
heb het geaccepteerd. Je kunt niet anders, 
maar het is niet makkelijk.” Even is het 
stil. Dan vervolgt hij zijn verhaal. Dat 
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De beste voorbereiding 
op de basisschool

21 Peuteropvanglocaties 
in Heerlen 
& Hoensbroek

HKZ-
gecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:
www.peuteropvangheerlen.nl

samen spelendleren

Recreatief zwemmen voor volwassenen

Zwembad De Joffer
Goswijnstraat 1 | Voerendaal
T 045-5751268 | www.de-joffer.nl

maandag 10.00-11.00 uur
  20.30-21.45 uur
woensdag 20.30-21.45 uur
donderdag 10.00-11.00 uur
vrijdag  10.00-11.00 uur
  20.00-21.00 uur
  10-badenkaart nu:
€ 43,15

Afscheid in huiselijke sfeer

info@postuitvaartzorg.nl
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
045 - 542 99 88

Duurzaam Comfort in elk seizoen

T: 046-4360309 | willems@airco1.nl | www.airco1.nl

Het klimaat is helaas niet zo stabiel meer als vroeger. Warme 
(voor)zomers en koude winters zijn aan de orde van de dag. 
Wilt u voorkomen dat u binnen uw woning last heeft van 
hoge of lage temperaturen (of schommelingen), dan biedt 
een airconditioninginstallatie/warmtepomp u wellicht een  
gezonde oplossing. U heeft dan een stabiel en gezond  
binnenklimaat (koele zomers en warme winters!) ongeacht de 
sterke schommelingen die tegenwoordig buiten plaatsvinden.  

Willems Klimaat- & Koudetechniek (Beek) onderscheidt zich 
met name door:
• Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid en meer dan 45 jaar 

ervaring!
• Duurzame toepassing voor koelen en verwarmen  

(energiebesparend)
• Enthousiast en deskundig team met vakkundig advies en 

scherpe prijzen 

Wij maken maatwerkoffertes waarbij wij uw wensen en eisen 
vertalen in een individueel advies. Hierbij maken wij gebruik 
van de nieuwste duurzame technieken van diverse fabricaten. 
Dit individueel advies verzekerd u van een complete unieke 
projectaanbieding op maat, een concurrerende prijsstelling 
en een uitstekende Service en nazorg. 

U zit er dus altijd comfortabel bij met Klimaat op maat! 
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Toon Erkens en zijn vrouw

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website (meandergroep.com) en zoek 
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.


