Dagbehandeling Parkinson
De ziekte van Parkinson kan iemands leven behoorlijk op de
kop zetten. Het is een complexe ziekte met gevolgen die diep
ingrijpen bij mensen met Parkinson én hun mantelzorgers.
Lichamelijke symptomen zoals stijfheid, beven en evenwichtsproblemen kunnen gepaard gaan met veranderingen in gedrag en
emoties. Het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte van
Parkinson gaat meestal niet vanzelf. Door mensen met deze ziekte
ondersteuning te bieden, wordt hun kwaliteit van leven aanzienlijk
verbeterd. Onze dagbehandelingen in De Nieuwe Munt in Tegelen
en Roerderhof in Roermond bieden een speciaal programma,
afgestemd op de problemen rondom de ziekte van Parkinson. De
precieze adresgegevens en openingstijden van deze locaties kunt u
op de achterzijde van deze folder vinden.
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Begeleiding
Het is mogelijk om begeleiding te krijgen bij eventuele psychische
problemen ten gevolge van de ziekte van Parkinson. Onze
medewerkers zijn geschoold in behandeling en begeleiding van
mensen met de ziekte van Parkinson en onze behandelaars maken
bovendien deel uit van het regionale kennisnetwerk ParkinsonNet
Venlo of Roermond. Op de dagbehandeling wordt goed samengewerkt, zodat de zorgverlening door de verschillende professionals
goed op elkaar aansluit.
Activiteiten in een groep
De fysiotherapeut geeft wekelijks groepsgymnastiek, speciaal voor
mensen met Parkinson. De logopedist begeleidt een communicatiegroep. Die richt zich vooral op het communiceren, zoals de
verstaanbaarheid. Deze groep wordt afgewisseld met een
gespreksgroep die begeleid wordt door een psycholoog. Hierin
komen allerlei onderwerpen aan bod en er is veel ruimte voor
uitwisseling van ervaringen.
Individuele activiteiten
 Fysiotherapie: motoriek, houding, balans, omgaan traagheid
 Logopedie: spraak, verstaanbaarheid, woordvinding,
 Ergotherapie: aanpassingen m.b.t. dagelijkse activiteiten
 Psycholoog: kan begeleiden bij het verwerken veranderingen
 Specialist ouderengeneeskunde: is verantwoordelijk voor de
medische zorg, zo nodig i.o.m. met huisarts of specialist
 Medewerkers dagbehandeling: ondersteunen en begeleiden
gedurende de dag en bekijken samen met de cliënt hoe zijn dag
op een prettige en zinvolle manier in te vullen is.

Uw partner of mantelzorger
Belangrijk is de betrokkenheid van uw partner of mantelzorger.
Onze zorg wordt met hem of haar goed afgestemd. Ook krijgt de
partner of mantelzorger vanuit het team ondersteuning en advies
om eventuele (over)belasting te voorkomen. Onze contactverzorgende of coördinator zorg en diensten (cozodi) heeft regelmatig
overleg met cliënt en mantelzorger.
Hoe aanvragen?
Elke huisarts, Parkinsonverpleegkundige of specialist (neuroloog)
kan een aanvraag voor dagbehandeling indienen. Hij stuurt deze
aanvraag naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Na goedkeurig door het CIZ maakt een van onze medewerkers een afspraak met de cliënt. Meestal kan de behandeling dan meteen
beginnen.
U kunt ook contact opnemen met een van onze medewerkers op de
dagbehandeling. Zij helpen u graag met het aanvragen van
dagbehandeling en het vervoer van en naar de dagbehandeling.

Meer weten?
Heeft u nog vragen over de informatie in deze folder? Bel dan de
Klantenservice van De Zorggroep, telefoon 088 - 61 088 61.
Als onze klantenservice uw vraag niet kan beantwoorden, dan
kunnen zij u doorverbinden met een medewerker van onze
dagbehandeling in Tegelen of Roermond.
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