
Verslag bijeenkomst d.d. 21 maart 2017  van het 
ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 
 
Het thema van deze bijeenkomst is: Parkinson en Voeding  
 
Bij de ziekte van Parkinson kan het eten en drinken op den duur moeizamer 

gaan. Door de bijbehorende medicijnen kunnen ook klachten ontstaan zoals 
verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen, misselijkheid, obstipatie 

(verstopping) en gewichtsverlies. Wat weet u van eiwitten in combinatie met 
Levodopa? Wanneer is iemand ondervoed? Wat kunt u doen aan obstipatie? Wat 
is er te doen als u slikproblemen heeft?  

Weet u de antwoorden over eventuele problemen van voeding bij Parkinson?  
 

Jacques de Roos opent en leidt deze bijeenkomst. 
 

        
 
Wederom is gebruikt gemaakt van een uitzending van ParkinsonTV over dit 

onderwerp.  
Met behulp van de laptop en de beamer wordt een 
gedeelte van de uitzending gepresenteerd. 

Nadat de geluidsproblemen bij het opstarten van de 
uitzending waren opgelost konden de aanwezigen 

(een deel van) de interessante uitzending bekijken. 
 
Na het bekijken van de uitzending wisselde de 

bezoekers van gedachte over de punten die aan de 
orde kwamen in de uitzending. 

 
De punten die aan de orde kwamen waren: 

 
- Het gebruik van de Schijf van Vijf voor gezonde voeding. 

 

- Het innemen van Levodopa 30 minuten voor de maaltijd of een uur na 
de maaltijd met water of appelmoes maar niet met melkproducten 

 
- Het voorkomen van Obstipatie door vezelrijk te eten, minimaal 1,5 

tot 2 liter drinkvocht en voldoende bewegen. Een bezoeker gebruikt 

Haver…. 
 

- Het verdelen van eiwitrijke producten over de dag (m.n. 
melkproducten, vlees, vis, kaas en ei)  
 



- Geen eiwitbeperkingen toepassen zonder overleg met arts/diëtist. 

(eiwitten zorgen voor spiermassa) 
 

- Op gewicht letten: voorkom ongewenst gewichtsverlies (= 3 kg in 
een maand of 6 kg in een half jaar. 
 

- Gebruik 3 hoofdmaaltijden en 3 tussenmaaltijden per dag. 
- Zoveel mogelijk gevarieerd eten. 

 
- Bij de eerste verschijnselen van Kauw- en/of slikproblemen een 

verwijzing vragen naar een logopedist. 

 
- In de uitzending werd ook gesproken over urinewegproblemen en het 

advies daarover om Cranberry-sap of sinaasappelsap te drinken om de 
urine aan te zuren om daardoor de bacteriën te doden. Meer hierover bij de 
bijeenkomst “Parkinson en incontinentie” 20 juni a.s. 

 
- Alcohol mag (met mate) Men dient op te letten met vruchtensappen, daar 

zit erg veel suiker in. 

 
- Zorg altijd dat je eten lekker is, dan krijg je meer eetlust. Er zijn twee 

kookboeken voor Parkinsonpatiënten verschenen met ideeën om lekker en 

gevarieerd te eten. 

In het boek “Als eten moeilijker wordt” staan tips in als u kauw- en 
slikproblemen heeft om het eten en drinken zodanig aan te passen dat u weer 

veilig kan slikken en het eten ook nog goed smaakt.  

              

Beide boeken lagen ter inzage om te bekijken. Tevens is er nog een folder 

uitgereikt over Parkinson en Voeding, uitgegeven door de 

Parkinsonvereniging. 

Een van de bezoekers geeft haar ervaring door van het gebruik van cannabis-

olie. Cannabisolie is een middel dat niet geregistreerd is als een geneesmiddel. 
Indien u gebruik wil maken van een alternatief middel treedt dan altijd in overleg 

met uw behandelend arts om samen de eventuele voor- en nadelen van die 
middelen door te spreken. 

 



In de pauze is het inschrijfformulier rondgegaan voor de High Tea bij onze 

volgende bijeenkomst op:  dinsdag 18 april 2017  

 

 

Ons Parkinsoncafé viert dan haar eerste Lustrum ! 

Indien u zich nog niet heeft aangemeld, kan dat nog tot 11 april. 

telefoon: 06 22026165,  

e-mail: peecafezoetermeer@ziggo.nl of 
www.parkinsoncafezoetermeer.nl 
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