Ziekte van Parkinson
Ziekte van Parkinson

revalidatiecentrum. In de eerste weken is er
een huisbezoek om de wijze waarop u in uw

De ziekte van Parkinson is een hersenaan-

eigen thuissituatie functioneert vast te leggen.

doening waarbij een kleine groep cellen in

Tijdens de behandeling worden de volgende

de hersenen beschadigt en afsterft. Daardoor

hulpverleners ingeschakeld:

kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist

De revalidatiearts

nodig om soepel te kunnen bewegen en onze

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor

lichaamsbewegingen onder controle te houden.

de behandeling, coördineert de behandeling en
heeft tijdens deze periode regelmatig contact

Doel van de behandeling

met u.

De behandeling is niet gericht op het bestrijden

De fysiotherapeut

van de gevolgen van de ziekte van Parkinson,

De fysiotherapeut richt zich binnen de behan-

maar op het verbeteren van de kwaliteit van

deling op alternatieven voor bewegingen die

leven en het omgaan met uw beperkingen.

moeizaam verlopen en op het bewust controleren tijdens het handelen.

Werkwijze
U komt in de periode van 14 weken gemiddeld
twee keer per week een dagdeel naar het

De ergotherapeut

De psycholoog

De ergotherapeut besteedt aandacht aan hulp-

De psycholoog richt zich op beperkingen in

vragen die liggen op het gebied van moeizaam

aandacht, concentratie, geheugen en denk-

verlopende dagelijkse handelingen (wassen,

tempo. Daarnaast kan het ook nodig zijn aan-

kleden, huishouden, hobby), communicatie

dacht te besteden aan eventuele depressiviteit

(schrijven) en aan buitenvervoer.

of hallucinaties.

U krijgt informatie en advies over het gebruiken

Nazorg

de mogelijkheden van hulpmiddelen en over
hoe u hier in de praktijk mee om kunt gaan.

De verwijzend specialist en uw huisarts worden

Ook wordt er gekeken naar het omgaan met

over het verloop en resultaat van de behande-

belasting binnen uw eigen belastbaarheid.

ling op de hoogte gesteld. Tussentijds en na het
beëindigen van de behandeling vindt controle

De maatschappelijk werker

plaats bij uw revalidatiearts. Het effect van de

De maatschappelijk werker richt zich op de

behandeling wordt besproken en eventueel

verwerking van de gevolgen van de ziekte van

wordt aanvullend advies gegeven.

Parkinson, op partnerbegeleiding en op uw
dagbesteding.

Drie maanden na de behandeling is er op
indicatie een herhalingsbezoek bij uw thera-

De logopedist

peuten.

De logopedist richt zich op problemen op
het vlak van ademstem coördinatie, stemgeving, spraakverstaanbaarheid, eten/drinken/slikken en zonodig op taalproblemen of

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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