
Verslag bijeenkomst d.d. 17 april 2018  van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 

 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is : 
 PARKINSON, wat weten we ?  
 
  

                 
 

Neuroloog dr. Granneman en verpleegkundig specialist Annemieke Schipper van het Lange 
Land Ziekenhuis praten ons vandaag bij over de huidige stand van zaken. 

. 
 
Zij worden vandaag vergezeld door twee 

coassistenten die bij de afdeling Neurologie in 
opleiding zijn. 

 
 
Annemieke Schipper en dr. Granneman geven uitleg  aan de hand van een 

PowerPointpresentatie. Aanleiding voor presentatie van dit onderwerp is: Wereld 
Parkinsondag, de behoefte aan informatie en update over de ziekte van Parkinson. 

Op 11 april was het Wereld Parkinsondag. Op die dag wordt in de hele wereld herdacht dat 
200 jaar geleden de ziekte voor het eerst beschreven werd door James Parkinson. In die 200 

jaar is er veel onderzoek gedaan naar de ziekte, er zijn medicijnen gevonden maar nog niets 
om de ziekte echt te kunnen genezen. 
Er is behoefte aan informatie, daarom wordt er door middel van de ParkinsonVereniging op 

diverse manieren informatie verspreid naar patiënten, familie en belangstellenden. 
Er zijn veel beroemdheden die de ziekte van Parkinson hadden of hebben, denk aan Paus 

Johannes Paulus II, Michael J.Fox,  Prins Claus en Jerney Kaagman. 
De Michael J.Fox Foundation spant zich in als fondsenwerver om o.a. stamcelonderzoek te 
laten doen. 

 



                   
 
Dit schema geeft aan in welke leeftijdscategorie de Ziekte van Parkinson voorkomt. 

 
 

  
 

 
 

    
 

Annemieke Schipper en dr. Granneman wisselen elkaar af in de presentatie, afhankelijk van 

het onderwerp.          

  



Naast een korte uitleg over wat de Ziekte van Parkinson is komen de volgende onderwerpen aan 
bod: 

- Bradykynesie (trage bewegingen/bewegingsarmoede) 
- Symptomen 
- Verschijnselen 

- Oorzaken en soorten 
- Parkinsonisme 
- Ziekte van Parkinson : diagnostiek 

- Diagnostiek in het ziekenhuis 
- Behandeling medicamenteus 
- Behandeldoel medicatie 

- Gevolgen medicatie 
- Responsfluctuaties On/Off 
- Behandeling strategie 

- Medicatie tips 
- Ziekte van Parkinson, behandeling invasief: duodopa pomp, apomorfine pomp, DBS 
 (De Parkinson Vereniging heeft een nieuwe folder : Geavanceerde therapieën) 

- Leefregels 
- Behandeling – Niet medicamenteus 
- Multidisciplinair 

- Hulpmiddelen 
- Begeleiding en ondersteuning 

- Zorg thuis 
- Hoop   en  Hope or Hype 
 

Annemieke Schipper wijst op een aantal goede boeken die er zijn geschreven over de Ziekte van 
Parkinson.    
Een van de laatst verschenen boeken is : 200 jaar Ziekte van Parkinson. Zij vindt dit een heel 

goed en informatief boek. Andere tips waar men informatie kan 
vinden staan hieronder. 

 
 

 
Nadat iedereen antwoord heeft gekregen op zijn of haar vraag wordt de middag afgesloten. 
Debby de Wal bedankt de sprekers voor hun duidelijke presentatie en overhandigt hen een 

attentie. 
De volledige presentatie (in PDF) wordt toegevoegd aan het verslag op de website. 

 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 
15 mei 2018  
 

Het onderwerp is dan: Mondharmonica Therapie 


