
het gevoel van samen

De ziekte van 
Parkinson

Ondersteuning in de 
thuissituatie



Behalve de bewegingsstoornissen, 
met als gevolg een langzame 
vermindering van de zelfredzaam-
heid, heeft de ziekte op allerlei 
vlakken gevolgen. Bijvoorbeeld 
gevolgen voor communicatie, 
geestelijk functioneren, stemmin-
gen, slikken, blaas- en darmwer-
king en niet te vergeten seksuali-
teit. Dit heeft allemaal invloed op 
het sociale leven en het meedoen 
in de maatschappij. 

Voor wie is deze folder bedoeld?
Deze folder is bedoeld voor 
iedereen die zelf of via zijn omge-
ving te maken heeft met de ziekte 
van Parkinson. Parkinson is een 
chronische aandoening die een 
grote invloed heeft op de kwaliteit 
van leven voor de cliënt zelf, maar 
ook voor zijn naasten.
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De ziekte van Parkinson is een uitzonderlijk complexe 
aandoening. Patiënten krijgen last van trillen, stijfheid 
en worden traag in hun bewegingen. Doordat Parkinson 
zich langzaam ontwikkelt, leven de meeste Parkinson-
patiënten vele jaren met een toenemend aantal beper-
kingen.

De ziekte van 

Parkinson



Wat kan Archipel Kenniscentrum 
voor u betekenen?
Archipel Kenniscentrum beschikt 
over een expertteam Parkinson. 
Dit team bestaat uit een arts, 
psycholoog, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, diëtist, 
verzorgende, maatschappelijk 
werker en een seksuoloog. Al deze 
behandelaren zijn aangesloten bij 
het landelijk Parkinsonnet en via 
dit netwerk geschoold en geregis-
treerd.

Bij dit expertteam kunt u als cliënt, 
naaste of mantelzorger terecht 
voor o.a.:
• Vragen over de ziekte van
 Parkinson;
• aanpassingen in huis;
• begeleiding bij het omgaan
 met de gevolgen van de ziekte;
• opstellen van een behandelplan;
• ondersteuning van de fysiothera-
 peut;
• behandeling van complicaties
 ten gevolge Parkinson.

Daarnaast kan het expertteam u
ook antwoord geven op vragen 
zoals:
• Hoe kan ik zo lang mogelijk
 zelfstandig blijven?
• Hoe kan ik mij beter bewegen?
• Hoe kan ik mij beter verstaan-
 baar maken?

• Hoe ga ik om met het ongecon-
 troleerd verlies van speeksel uit
 de mond?
• Mijn partner komt tot niets meer,
 hoe ga ik hiermee om?
• Hoe kan ik veilig eten en drin-
 ken?

Welke behandeling en begelei-
ding hebben we u te bieden?
Zorg en behandeling aan huis
Afhankelijk van de vraag kan een 
lid van het expertteam u thuis 
bezoeken. Deze medewerker 
inventariseert welke hulpvragen er 
zijn en zorgen voor begeleiding en 
ondersteuning in het tot stand 
brengen van een passende oplos-
sing. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van overige behandelaren 
uit het expertteam. De ergothera-
peut kan bijvoorbeeld samen met 
de cliënt en zijn naaste beoordelen 
welke aanpassingen in huis nodig 
zijn. De psycholoog kan ondersteu-
nende gesprekken voeren. Samen 
met de cliënt en zijn naaste stellen 
deze behandelaren een zorgleef-
plan op maat op.

Dagbehandeling
Wij bieden dagbehandeling aan op 
onze Archipellocaties Dommelhoef 
en Landrijt. Dagbehandeling kan 
ook gecombineerd worden met 
behandeling thuis.
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Hoe kunt u met ons in contact 
komen?
Voor meer informatie kunt contact 
opnemen met het Archipel Service-
punt: 040 264 64 64 of service-
punt@archipelzorggroep.nl

Archipel biedt een combinatie van zorg, 

welzijn en wonen die onze cliënten in staat 

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten 

op de manier die zij kiezen. We hebben een 

breed aanbod aan zorgvormen en zijn 

specialisten in de zorg voor bijzondere 

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen 

door de zorg van onze medewerkers en 

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf 

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.


