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Het thema van deze bijeenkomst is: PARKINSON EN BOKSEN  

 

Er is een flink aantal bezoekers gekomen voor deze bijeenkomst. 

David Rigter kwam vandaag een workshop geven in boksen voor 

mensen met de ziekte van Parkinson. 

‘Sparking Boxing’  

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij Parkinson patiënten die twee 

jaar lang een boks training volgden, de symptomen van de 

ziekte niet verslechterden en zelf een verbetering in het 

bewegen was te constateren. Deze patiënten maken 

gecontroleerde bewegingen of combinaties van bewegingen die 

ze eigenlijk niet meer kunnen maken. Door dit te doen op hoog 

intensief niveau, wordt de plasticiteit van de hersenen 

aangesproken. Het gevolg daarvan is dat delen van hersenen die niet gebruikt worden 

functies kunnen gaan overnemen. In de praktijk ervaren de patiënten hierdoor betere 

beweging, in sommige gevallen kunnen mensen het met minder medicatie doen en over 

het algemeen zijn klachten beter onder controle te houden. Het onderzoek laat zien dat 

parkinsonpatiënten vooruit zijn gegaan in het dagelijks functioneren en patiënten de 

training ervaren als een goede uitlaat klep. De mooiste uitspraak en het belangrijkste 

doel: “de training zorgt dat de patiënt zich even geen patiënt meer voelt." 

Het non-contact boks programma Sparking Boxing heeft in november 2014 de Parkinson 

Innovation Award gewonnen. 

Na de korte inleiding gaat de groep naar de andere zaal om daar de workshop te krijgen.  

Er wordt gestart met een warming up om de spieren wat losser te maken. Daarna geeft 

David aanwijzingen hoe men moet staan om stabiel in de bokshouding te komen. 
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Ook de dames staan hun mannetje en boksten en lustig op los. 

 

 

Vervolgens leren de aanwezigen hoe zij hun handen als bescherming voor het gezicht 

moeten houden en daarna de diverse beweging met de armen: recht vooruit, een linkse 
en rechtse hoek en een opstoot. 

Iedereen kreeg de smaak te pakken en vol energie werd er gewerkt tegen diverse 
tegenstanders. Zij hadden er allemaal veel plezier in. 

De workshop werd afgesloten met een cooling-down. Zo was ruim een uur verstreken.   

Indien er animo is om deze boks lessen voor Parkinsonpatiënten te volgen, kan men zich 

inschrijven bij Jacques de Roos tel. 06 22026165 of via e-mail 
peecafezoetermeer@ziggo.nl 

Als er genoeg aanmeldingen zijn kan David met een clubje gaan starten.  

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst ! 

Volgende bijeenkomst:  dinsdag 21 maart 2017  

Het thema is dan:  Parkinson en Voeding 
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Cursus Tai Chi bij Parkinson 

  
Door een uniek samenwerking met het Goudenhart, 
ParkinsonNet Zoetermeer en Tai Chi school WuWei (van 

Wijnand Peterse, (bekend van de proefles in het ParkinsonCafé) kunt u binnenkort zich 

inschrijven voor de cursus Tai Chi voor Parkinson Patiënten. 
 

Heeft u de ziekte van Parkinson? 
Juist dan is bewegen, en in beweging blijven, zeer belangrijk voor u! Ontdek hoe u  
op een andere manier kunt sporten en bewust met uw lichaam bezig kan zijn. 

 
Volg een cursus van 10 lessen Tai Chi onder leiding van fysiotherapeut  

en  Tai Chi meester Wijnand Peterse. 
 

Tai Chi is een traditionele Chinese krijgskunst en een hoge Chinese kunstvorm. Het 
combineert balans, coördinatie, lenigheid, spierkracht en gezondheid. Het is toegankelijk 
voor iedereen, echter  deze cursus is speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson.   

Tai Chi is bewezen effectief bij Parkinson en volgens de richtlijn Parkinson. 
  

De cursus start op dinsdag 21 maart 2017 van 17.00 tot 18.00uur in 
verzorgingshuis Buytenhaghe,   Bergmanstrook 45,  2726 RR Zoetermeer 
(afd. fysiotherapie, 2e verdieping). 

 
Inschrijven kan tot en met 10 maart 2017 – Kosten €99,-. 

Vragen?  info@goudenhart.nu  Tel.: 079-7122190 

 

Bereikbaarheid ParkinsonCafé 

Wilt u er even uit, maar is vervoer een probleem? 
 

Vijftien vrijwilligers, chauffeurs en reisbegeleiders van DE VOLHARDINGBUS staan 
klaar om u op een prettige wijze naar uw bestemming te vervoeren, van deur tot deur. 

Zoals, naar uitjes, dagbesteding of zorginstellingen.  
 
Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met Elise Peper-

van Putten. Telefoon 079 20 33 095 of per e-mail naar, 
busvervoer@devolharding.nl om uw afspraak te regelen. 

Tarieven voor een enkele reis per persoon; 
Binnen Zoetermeer € 2,50 p.p. 
Zoetermeer - Leidschendam/Voorburg € 4,00 p.p. 

Zoetermeer - Den Haag/Rijswijk € 5,00 p.p. 
Zoetermeer - Leiden/ Delft € 6,00 p.p. 

Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis vervoer, voor een enkele reis. 
Voor groepen groter dan vier personen en voor ritten naar een bestemming buiten 
Zoetermeer, geldt een aangepast tarief 

Wilt u zeker zijn van vervoer dan wel enkele dagen van te voren afspreken! 

 

Oproep copy 

Heeft u iets interessants gezien over Parkinson of een leuk verhaal hierover of wilt u uw 

persoonlijke ervaring kwijt stuur dan deze naar peecafezoetermeer@ziggo.nl 

ParkinsonCafé zal uw verhaal dan in de nieuwsbrief publiceren.  
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Lid worden van de Parkinson vereniging? 

ParkinsonCafé is een initiatief van de Parkinson Vereniging. 

Het is goed om te weten dat het lidmaatschap u niets hoeft te kosten. Sommige 

zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Via 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/lidmaatsch

appatientenvereniging.aspx  kunt u zien of uw zorgverzekeraar dit vergoed of 

gedeeltelijke vergoed.                        Lid of donateur worden kan via de website 

www.parkinson-vereniging.nl of door te bellen naar 030 – 656 13 69 

Het lidmaatschap kost minimaal € 40 per jaar (incl. Parkinson-Magazine en uitnodigingen 

bijeenkomsten) Donateur worden kost minimaal € 25 per jaar 

Kleine bijdrage t.b.v. ParkinsonCafé 

Het bestaan van het ParkinsonCafé hangt o.a. af van onze sponsoren en kleine giften 

van onze bezoekers. Onze sponsors hebben ons geholpen aan een startkapitaal om het 

ParkinsonCafé op te zetten. Om ook in de toekomst zeker te zijn van onze 

bijeenkomsten vragen wij om een vrijwillige kleine bijdrage. Elk bedrag is welkom maar 

u mag ook een sponsor aandragen. Deze bijdrage kunt u storten op NL40 RABO 0156 

9062 44  t.n.v. Parkinsonvereniging onder vermelding van ParkinsonCafé 

Zoetermeer e.o.. Tijdens de bijeenkomsten staat bij de bar een “spaarvarken” alwaar u 

ook een kleine bijdrage kunt doneren.  

Wij danken een ieder hartelijk voor wie ons café heeft gesteund!! 

 

De volgende vrienden maken ParkinsonCafé Zoetermeer e.o.  mede mogelijk: 
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