Verpleegafdelingen Parkinson in Frankeland
Onze locatie Frankeland heeft twee afdelingen die
gespecialiseerd zijn in Parkinson. Hier verblijven
mensen die Parkinson hebben en noodzakelijkerwijs
niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.
De zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders op deze
afdelingen zijn gespecialiseerd in het begeleiden en
verzorgen van mensen met Parkinson. U ontvangt de
medische zorg van een specialist ouderengeneeskunde
en onze behandelaren bieden deskundige behandeling
vanuit het expertisecentrum. De activiteiten en het
dagprogramma en -ritme zijn specifiek ontwikkeld voor
en afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkpsycholoog of maatschappelijk werkende. Zij

heden van mensen met Parkinson.

• Het expertisecentrum organiseert symposia voor

bespreken verschillende onderwerpen waarmee u als

mensen met Parkinson, hun mantelzorgers en

mantelzorger te maken kunt hebben. Hierbij wordt

professionals

vooral aandacht besteed aan het herkennen van

En we doen nog meer…

veranderingen in het ziekteproces van uw naaste en

• De Frankelandgroep heeft een specifieke scholing op

het soms kwetsbare evenwicht tussen zorg geven en

het gebied van Parkinson ontwikkeld. Deze scholing

onderzoek en innovaties. Zo is, in samenwerking met

het overnemen van handelingen.

wordt zowel binnen de Frankelandgroep als landelijk

het ArteZ Conservatorium, het werkboek Doctor Beat

aangeboden. Het expertisecentrum is hiermee in 2012

ontwikkeld. In dit werkboek wordt gebruik gemaakt

uitgeroepen tot winnaar van de eerste ParkinsonNet

van duidelijke ritmes (zogenaamde auditieve stimu-

Innovation Award

latie), waarbij aan de hand van een cd met op maat

Dagbehandeling Parkinson

• Het expertisecentrum richt zich eveneens op

Deze specifieke dagbehandeling is opgezet voor

gecomponeerde muziek en praktische beweeg-

mensen met Parkinson die zelfstandig wonen en niet

oefeningen, het bewegen bij mensen met Parkinson

(meer) in staat zijn om aan het revalidatieprogramma

wordt vergemakkelijkt. Het werkboek is te bestellen via

in het ziekenhuis deel te nemen.

www.meme.nl.

Contactgegevens
Voor meer praktische informatie over data/tijden,
aanmelding, eventuele kosten en de start van nieuwe

Bij de dagbehandeling Parkinson ontvangt u de

cursussen kunt u onze website raadplegen.

benodigde begeleiding en behandeling vanuit het

Ook kunt u contact opnemen met Mellisa Koevermans,

expertisecentrum. In een periode van drie tot zes

medewerker maatschappelijke dienst

maanden werken de betrokken behandelaren nauw
met u samen aan uw persoonlijke doelen. U kunt
daarnaast deelnemen aan diverse activiteiten, zoals
het Parkinsonkoor, of aan gespreksgroepen die we

010 - 426 49 25
m.koevermans@frankelandgroep.nl

voor u en uw mantelzorger(s) organiseren.

www.frankelandgroep.nl

Expertisecentrum
Parkinson van de
Frankelandgroep
Van harte welkom!

Onze expertise

het Franciscus Gasthuis & Vlietland) een Parkinson Café.

De cursisten gaan in groepsverband aan de slag met

Het expertisecentrum is gespecialiseerd in de begeleiding,

Dit café is een trefpunt voor mensen met Parkinson,

een aantal praktische oefeningen, zoals:

verzorging en behandeling van mensen met Parkinson.

hun partner en overige mantelzorgers en geeft u de

Onze ervaren behandelaren (zoals de Parkinson

gelegenheid om met lotgenoten te praten.

• concentratieoefeningen

verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist,

• lees- en luisteroefeningen

logopedist, muziektherapeut, psycholoog en maatschap-

Het Parkinson Café is opgebouwd uit een informatief en

• het voeren van een gesprek

pelijk werkende) voorzien u van deskundig advies en van

een informeel gedeelte. Deskundigen geven presentaties,

• het werken met (boodschappen)lijstjes

een specialistische behandeling.

waardoor u op de hoogte blijft van ontwikkelingen en

• het bedenken van ezelsbruggetjes om iets te

mogelijkheden rondom Parkinson. Tijdens het informele

onthouden.

De behandelaren van het expertisecentrum zijn aange-

gedeelte kunt u, onder het genot van een drankje, met

sloten bij en geschoold via ParkinsonNet: een landelijk

elkaar in gesprek gaan. Het programma wordt begeleid

netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het

door een vast team van begeleiders van het expertise-

Cursus ‘Parkinson voor mantelzorgers’

behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Ook

centrum en onze samenwerkende partners.

Mantelzorgers kunnen deelnemen aan de cursus

bevordert ParkinsonNet de samenwerking tussen deze

‘Parkinson voor mantelzorgers’. De cursus omvat

zorgverleners.

zeven bijeenkomsten met als doel mantelzorgers

Parkinsonkoor Sparkling

informatie en praktische handvatten te bieden,

Onze behandelaren werken daarnaast samen met de

Het Parkinsonkoor Sparkling maakt zingen in een

waarmee een balans kan worden gevonden tussen het

Heeft u Parkinson of bent u een partner of een andere

neurologen, geriaters en revalidatieartsen van het

koor voor mensen met Parkinson weer mogelijk.

mantelzorger van iemand met deze ziekte? Dan biedt het

Franciscus Gasthuis & Vlietland. In nauw overleg stemmen

Ademhalingstechnieken, stemvorming, inzingoefe-

Cursus ‘Parkinson? Hou je aandacht erbij’

expertisecentrum Parkinson van de Frankelandgroep u

zij de behandel- en zorgprogramma’s van het expertise-

ningen, repertoire, toonsoort en ritmiek zijn volledig

Het expertisecentrum geeft de cursus ‘Parkinson? Hou

de nodige ondersteuning. In deze brochure vindt u meer

centrum en de specialisten op elkaar af.

afgestemd op deze groep. Het koor oefent onder

je aandacht erbij!’ van de Parkinson Vereniging. Deze

Tijdens elke bijeenkomst is een discipline van ons

begeleiding van de muziektherapeut van het expertise-

cursus van 15 lessen is ontwikkeld door psychologisch

expertisecentrum te gast, zoals een Parkinson

centrum en geeft ook optredens. Met elkaar zingen en

adviseur drs. A. Nouws van de Parkinson Vereniging

verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut,

plezier beleven staat bij Sparkling centraal! Het koor

en zijn echtgenote T. Nouws – Mul. Zij ontwikkelden

oefent wekelijks in Frankeland.

deze cursus, omdat mensen met Parkinson niet alleen

informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Het expertisecentrum Parkinson

Wat kunnen we u bieden?

verlenen van zorg en ruimte voor eigen bezigheden en

Parkinson Café

te maken hebben met de lichamelijke gevolgen van hun

Begin 2009 is de Frankelandgroep in samenwerking met

Eén keer per twee maanden organiseren we met onze

aandoening. Er treden ook geestelijke veranderingen

DSW Zorgverzekeraar en de neurologen en geriater van het

samenwerkende partners (de Parkinson Vereniging,

Visiteclub voor mensen met Parkinson

op, met name op cognitief gebied. Voorbeelden hiervan

Franciscus Gasthuis & Vlietland, gestart met het experti-

Minters Mantelzorg en de Parkinsonverpleegkundige van

Iedere week organiseert het expertisecentrum een

zijn: verwerken van alledaagse informatie, waarnemen,

secentrum voor mensen met Parkinson. In de loop van de

gezellige visiteclub voor mensen met Parkinson. Tijdens

redeneren en onthouden.

jaren hebben we - in afstemming met onze cliënten - een

deze middag kunt u met elkaar in gesprek gaan over

gevarieerd aanbod van behandel- en zorgprogramma’s

verschillende onderwerpen. Deelnemers ervaren het

Naast het trainen van het geheugen, maakt de cursus

ontwikkeld. Niet alleen voor mensen met Parkinson, maar

onderlinge contact als zeer waardevol. Daarnaast

mensen met Parkinson bewust van de genoemde

ook voor hun partner en andere mantelzorgers.

kunt u deelnemen aan een beweegactiviteit en een

geestelijke veranderingen. Het verschaft hen inzicht in

recreatieve activiteit, in de vorm van een spel. De

de daarmee gepaard gaande beperkingen en leert hen

visiteclub vindt plaats in een ontmoetingsruimte van de

hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Frankelandgroep.

ontspanning.

