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Leiden, november 2017 
 

 
 

    Parkinson?  
      Houd je aandacht erbij! 
 
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben niet alleen te maken met de 

lichamelijke gevolgen van de aandoening, er treden ook mentale veranderingen op. 
Het is lastig om daarmee om te gaan. 

Daarom is onder auspiciën van de Parkinson Vereniging een cursus ontwikkeld 
onder de naam “Parkinson? Houd je aandacht erbij!” 
De cursus omvat meer dan het trainen van het geheugen. 

 
 U raakt soms het overzicht kwijt van wat u aan het vertellen bent, u 

kunt niet “to-the-point” blijven? 
 U blijft wel eens in een gesprek “hangen”? Uw gesprekspartner gaat 

verder maar u mist de aansluiting? 

 U wilt reageren op wat anderen zeggen, maar weet niet meer wat u 
wilt zeggen omdat uw hoofd “leeg” is? 

 U was zo’n verwoede lezer maar dat gaat nu steeds moeizamer? 
 U wilt “Parkinson” niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk de 

baas blijven? 
 
Wat houdt de cursus in? 

 
De hele cursus is een TRAININGSPROGRAMMA gericht op de mentale 

veranderingen, die zich bij deze ziekte kunnen voordoen. 
 
Enkele thema’s uit dit programma zijn: 

 samenwerken met en dus steun vinden bij lotgenoten 
 concentratie: concentratie is hèt middel tot het trainen van ons geheugen 

 hoe ga ik bewust met mijn energie om, want je goed concentreren kost energie  
 ordenen: het belang van een ordelijke levenswijze,wat kan ik daar zelf aan doen? 
 (moeilijke) gesprekken voeren 

 beter leren omgaan met schakelproblemen 
 

 
Herkent u iets van het bovenstaande?  
Dan is de cursus “Parkinson? Houd je aandacht erbij! iets voor u! 

 
De groep bestaat uit 12 deelnemers en is uitsluitend toegankelijk voor mensen met 

de ziekte van Parkinson. Het tempo van de cursus is rustig en er is een pauze om 
samen een kopje koffie of thee te drinken.  
 

KOSTEN Voor leden € 50,00 (incl. lesmateriaal). Niet leden betalen € 70,00. 
Consumpties zijn voor eigen rekening.  

Er zijn diverse zorgverzekeraars die zelfmanagementcursussen zoals 
“Parkinson? Houd je aandacht erbij!” vergoeden. U kunt dit nakijken in uw polis. 
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De cursus wordt gegeven door twee docenten, een met en een zonder de ziekte 
van Parkinson. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten. 

 
START woensdag 10 januari 2018, laatste bijeenkomst 28 maart 
       

TIJD  10.00 – 12.00 uur  
 

PLAATS zaalruimte naast de RK Sint Petruskerk (deze is niet rolstoeltoegankelijk) 
     Lammenschansweg 40a 
     2313 DM Leiden 

Bij de kerk is het betaald parkeren. 
 

 
U kunt zich aanmelden bij de Parkinson Vereniging: info@parkinson-vereniging.nl  

onder vermelding van de cursusplaats en uw adresgegevens of telefonisch via  
030 656 1369 
Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. 

 
Als u zich hebt aangemeld, rekenen wij op uw komst. 

 

Namens de docenten:  
Mevrouw W. Vermeulen en  
mevrouw L. van der Splinter 
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