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Gerichte ondersteuning

Thuis in
Parkinson

Gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding
Bij De Zellingen kunt u terecht voor vele vormen van ondersteuning en begeleiding bij en behandeling
van de ziekte van Parkinson. Thuis in Parkinson wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
meerdere gespecialiseerde behandelaars met ruime ervaring.
Daarnaast is er een nauwe samenwerking met
specialisten uit het Erasmus Medisch Centrum
en het IJsselland Ziekenhuis. Samenwerken is
van groot belang; zo kunnen we cliënten met
deze complexe problematiek beter helpen en
bovendien leren van elkaar.
Ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende
hersenaandoening. Het begint meestal op
latere leeftijd, tussen het 50e en 60e jaar. Bij De
Zellingen hebben we veel ervaring met cliënten
met de ziekte van Parkinson wat heeft geleid tot
een relatief grote groep cliënten met de ziekte
van Parkinson die op een of andere wijze zijn
verbonden met De Zellingen.

Dankzij het Parkinson expertisecentrum met
onder andere twee Parkinsonafdelingen kunnen
we Parkinsonzorg van een nog hoger niveau
bieden. In deze folder vindt u informatie over de
ziekte van Parkinson in het algemeen, over ons
Parkinson expertisecentrum en de begeleiding,
ondersteuning en behandeling die we vanuit het
Parkinson expertisecentrum van De Zellingen
kunnen bieden.
Heeft u of een naaste te maken met Parkinson,
dan helpen wij u graag verder. Neem contact met
ons op om een persoonlijk gesprek in te plannen
of om een kijkje te nemen op bijvoorbeeld onze
locatie(s) of bij de dagactiviteiten en ontmoeting.

Meer informatie of een afspraak maken?
Telefoon: 010 - 284 33 00
E-mail:
parkinson@zellingen.nl

Wat is Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een degeneratieve hersenziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven
(degenereren). Omdat dit met name leidt tot stoornissen in de beweging, wordt Parkinson als
bewegingsstoornis beschouwd.
Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen
een tekort aan de neurotransmitter dopamine.
Hersencellen die dopamine produceren, vervullen
hun functie niet meer.
Begin van de ziekte van Parkinson
De kernsymptomen van de ziekte van Parkinson
worden soms voorafgegaan door een breed
scala van andere klachten die zich ook tijdens de
ziekte kunnen openbaren, zoals trager denken,
een verminderd reukvermogen, obstipatie,
stemmingsproblemen, slaapstoornissen en
verandering van seksuele behoeften. Deze
klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose
Parkinson in dit stadium zelden kan worden
gesteld.
Kernsymptomen ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson uit zich onder meer in:
• Trillen van de handen, benen, kin of tong
• Trager worden van bewegingen
• Stijfheid van de spieren
• ‘Bevriezen’ van de benen tijdens het lopen
• onduidelijk of zacht praten
• maskergelaat
• mentale problemen zoals angst, geheugenproblemen en stemmingsproblemen.

Ondanks dat de ziekte van Parkinson zich op
verschillende manieren kan uiten, kunnen we toch
twee hoofdgroepen onderscheiden:
1. Mensen die voornamelijk last hebben van
trillende handen, benen, kin of tong (tremor)
2. Mensen die met name last hebben van trager
wordende bewegingen (bradykinesie) en stijfheid
(rigiditeit)
Parkinson of parkinsonisme?
Parkinsonisme is een verzamelterm voor
Parkinsonachtige aandoeningen. Het verschil
tussen Parkinson en parkinsonisme ligt in de
neurotransmitter dopamine, die onder andere
noodzakelijk is voor een goede aansturing van onze
spieren. Bij Parkinson is de aanmaak van dopamine
verstoord, bij Parkinsonisme zijn de oorzaken
anders bijvoorbeeld door medicijngebruik of slechte
doorbloeding. Veelal werken Parkinsonmedicijnen
dan ook minder of niet bij parkinsonisme.
Omdat Parkinson een progressieve ziekte is,
verergeren de symptomen met de tijd. Wie aan
de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben
en voor geen enkel persoon is het beeld van
parkinsonsymptomen hetzelfde. Dit maakt de ziekte
dan ook erg complex.

Thuis in Parkinson
Mensen met de ziekte van Parkinson krijgen te maken met veel uiteenlopende problemen die
een grote impact hebben op het dagelijks functioneren. Om deze mensen betere ondersteuning,
begeleiding en behandeling te kunnen bieden, is Thuis in Parkinson opgericht.
Thuis in Parkinson biedt een gevarieerd aanbod van
behandel- en zorgprogramma’s. Hierbij werken we
nauw samen met onze cliënten, hun naasten en met
specialisten van het Erasmus Medisch Centrum en
het IJsselland Ziekenhuis. Door deze samenwerking
kunnen we bij complexe problematiek de cliënt
beter helpen en daarnaast leren we van elkaar.
De behandeling stemmen wij altijd af op de
persoonlijke wensen en doelen van de cliënt
en kan bestaan uit combinaties van therapieën
en begeleiding vanuit verschillende disciplines.
Zo kunnen de volgende professionals bij de
behandeling betrokken worden:
• Specialist ouderengeneeskunde
• Parkinsonverpleegkundige
• Psycholoog
• Diëtist
• Maatschappelijk werkende
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Muziektherapeut

ParkinsonNet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van
zorgverleners die gespecialiseerd zijn in
het behandelen en begeleiden van mensen
met de ziekte van Parkinson en zorgt voor
een multidisciplinaire samenwerking tussen
behandelaars. Van elke discipline is er minimaal
één behandelaar van De Zellingen aangesloten
bij ParkinsonNet. Deze heeft de bijbehorende
ParkinsonNet scholing gevolgd, neemt deel aan
regionale bijeenkomsten en congressen en blijft
via ParkinsonNet op de hoogte van de nieuwste
inzichten op het gebied van Parkinson.

“Multidisciplinair werken
is samen zorgen voor het
welzijn van onze cliënt”
Jeroen Immerzeel, fysiotherapeut

Ondersteuning, begeleiding en behandeling
Cliënten met de ziekte van Parkinson kunnen we op verschillende manieren ondersteunen en
begeleiden, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Dit kan thuis zijn bij de cliënt, maar ook op één
van onze locaties en variëren van dagactiviteit tot wonen met zorg.
Eerstelijnsbehandeling
Na de diagnose Parkinson volgt aanmelding
voor eerstelijnsbehandeling. Afhankelijk van
de behoefte en hulpvraag zijn hierbij één of
meerdere paramedische disciplines betrokken,
te weten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie
en/of diëtetiek.
Cliënten melden zich met een verwijzing van
de huisarts, neuroloog of Parkinsonverpleegkundige,
die meestal gericht is op één discipline. Echter,
samenwerking met andere disciplines kan van
meerwaarde zijn, zeker bij een complexe en
meervoudige hulpvraag als bij Parkinson.
Samen met de behandelaar(s) wordt een plan
opgesteld om (beter) grip te krijgen op de
gevolgen van Parkinson.
Dagactiviteiten
Dagactiviteiten en dagbehandeling kunnen van
meerwaarde zijn als er behoefte is aan een
prettige en zinvolle dagbesteding en om mensen te
ontmoeten. Op locatie Rijckehove is er gelegenheid
om in contact te komen met andere mensen met
de ziekte van Parkinson.

Geriatrische revalidatie Zorg
Op locatie Rijckehove wordt Geriatrische
Revalidatiezorg (GRZ) aangeboden, specifiek
gericht op mensen met de ziekte van Parkinson.
Hier kan men terecht met bijvoorbeeld de
gevolgen van een val, het instellen van medicatie
of het inzetten van geavanceerde behandelopties,
zoals medicatiepompen of diepe hersenstimulatie.
Verpleeghuiszorg
In sommige gevallen is thuis wonen niet meer
mogelijk en biedt opname in een verpleeghuis
uitkomst. De Zellingen beschikt op de locaties
Rijckehove en Crimpenersteyn over een
Parkinsonafdeling, waar de best mogelijke
verpleeghuiszorg voor mensen met de ziekte van
Parkinson wordt geboden, door de combinatie
van deskundigheid, ervaring, een aangepaste
leefomgeving en lotgenotencontact. Opname op
één van onze Parkinsonafdelingen kan vanaf een
zorgzwaartepakket (ZZP) 6.
Meer informatie of een afspraak maken?
Telefoon: 010 - 284 33 00
E-mail:
parkinson@zellingen.nl

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.
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