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Activiteiten voor mensen met parkinson

Yoga, muziektherapie
en het Parkinsoncafé
Het komt helaas voor dat mensen tegen hun wil in een zorginstelling moeten worden opgenomen. Deze
cliënten zijn vaak boos en ontredderd. Als activiteitenbegeleider kun je eraan bijdragen dat zij zich geleidelijk
op hun gemak gaan voelen en de situatie langzamerhand accepteren.

e ziekte van Parkinson
heeft veel invloed op
het bewegingsapparaat.
Maar ook andere functies,
zoals reactievermogen,
geur en smaak kunnen door de ziekte worden aangetast. Hoe benader je
cliënten met parkinson en hoe stem
je activiteiten zo goed mogelijk hen
af? Het expertisecentrum van de
Frankelandgroep in Schiedam is in deze
doelgroep gespecialiseerd.

D

De ziekte van Parkinson heeft specifieke symptomen die van jou als
begeleider een bepaalde benadering
vergen. Activiteitenbegeleidster Kristy
Westerdijk-de Gier weet daar alles
van. Als medewerkster van de dagbesteding is zij een van de AB'ers van de
Frankelandgroep die een speciale scholing van het expertisecentrum heeft
gevolgd. Ze vertelt dat ze zich dankzij
de scholing veel bewuster is van de
behoeften van mensen met de ziekte van
Parkinson. 'Het is belangrijk je te realiseren dat deze mensen niet anders zijn dan
jij en ik. Ze willen net zo behandeld worden als ieder ander. "We zijn niet gek",
hoor ik de mensen die wij ondersteunen
wel eens zeggen.'

Specifieke behoeften
Tegelijk zijn er specifieke behoeften
waar je als activiteitenbegeleider reke-

ning mee moet houden. Kristy geeft een
aantal voorbeelden. 'Allereerst zijn er de
symptomen. De meeste mensen weten
wel dat de armen en benen kunnen
gaan trillen. Maar dat zijn niet de enige
symptomen. Het reactievermogen van
mensen met parkinson ligt lager en veel
van hen hebben ook spraakproblemen.
Daarom is het belangrijk datje deze
cliënten de tijd geeft om ze te laten uitpraten.'
Ook hebben veel mensen met de ziekte van Parkinson moeite met lopen.
Sommige mensen krijgen het gevoel dat
hun voeten vastgelijmd zitten aan de
vloer. Ze bevriezen als het ware bij het
opstarten van een beweging. 'Wanneer

je activiteiten aanbiedt aan mensen
met de ziekte van Parkinson, dan is het
fijn als je weet wat je in zo'n situatie
moet doen. Want door dat bevriezen
kan iemand vallen', zegt Kristy. 'Als clienten van A naar B willen, is er bij ons
altijd minimaal één verzorgende die
ondersteunt bij het lopen. Maar ook de
activiteitenbegeleiders kunnen indien
nodig ondersteunen. Heel belangrijk:
zeker weten dat iemand echt stabiel
staat en de cliënt vragen wat hij of zij
nodig heeft. De cliënten kunnen zelf
duidelijk maken of ze een stoel willen of
dat ze even rust nodig hebben om zich
opnieuw te concentreren. Als je ze maar
de tijd geeft.'

Het Parkinsonkoor is een van de specifieke activiteiten van het expertisecentrum van de Frankelandgroep.

Uitproberen

Het expertisecentrum
De Frankelandgroep is gespecialiseerd in de verzorging, begeleiding en behandeling

van mensen met parkinson. Het expertisecentrum heeft een uitgebreid aanbod van
behandel-/zorgprogramma's en biedt specifieke activiteiten zoals het Parkinsoncafé,
het Parkinsonkoor en de cursus 'Parkinson? Hou Je Aandacht Erbij!'
Het expertisecentrum werd in 2009 opgericht. Binnen het centrum wordt samengewerkt met neurologen, geriaters en revalidatieartsen van het Vlietland Ziekenhuis
in Schiedam Het expertisecentrum geeft ook scholing aan zorgprofessionals op
het gebied van omgaan met mensen met parkinson. Deze wordt zowel binnen de
Frankelandgroep als landelijk aangeboden. Meer informatie over het expertisecentrum Parkinson van de Frankelandgroep is te vinden op de website www.frankelandgroep.nl/expertisecentrumparkinson/index.html.

Behalve rekening houden met de symptomen kun je als activiteitenbegeleider
de dag plezieriger maken. Daarin verschilt de activiteitenbegeleiding volgens
Kristy niet veel van activiteitenbegeleiding voor andere doelgroepen. 'Net als
waarschijnlijk overal vragen wij nieuwe
cliënten wat ze graag willen. Ook laten
we mensen verschillende activiteiten
uitproberen. En we proberen activiteiten
niet alleen maar ontspannend te maken,
maar ook functioneel. Dat betekent dat
er activiteiten zijn waar mensen met
parkinson zich beter door gaan voelen.'
Bij activiteitenbegeleiding voor mensen

met de ziekte van Parkinson is één element cruciaal, voegt Saskia Innemee toe.
Zij is consulent welzijn en activiteiten
bij de Frankelandgroep. 'Vermoeidheid
komt veel voor bij deze mensen. Dus is

van onze cliënten doet graag meerdere
activiteiten op een dag. Tot voor kort
ging hij tussen de middag ook nog naar
het restaurant om te eten. Dat restaurant zit echter in een ander gebouw. Hij

'Het voor mensen met parkinson lastig is om snel
van beweging te veranderen'
het aan ons om zorgvuldig te bekijken
wat iemand allemaal doet, voordat we
nieuwe activiteiten aanbieden.'
Kristy knikt en geeft een voorbeeld. 'Een

moest dus hier de gang door, de trap af,
het gebouw uit, naar het andere gebouw
lopen en daar ook weer de trap op. En
dan kwam hij na het eten weer terug
2C
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bossanova. The Girl from Ipanema, een
van de bekendste nummers in de bossanova-stijl, is in de melodie die Martien
speelt goed te horen.

Gespreksgroep

Tijdens muziektherapie doen de deelnemers beweegoefeningen op het ritme van de muziek.

voor nog een activiteit. Dat kostte hem
te veel energie. Dus hebben we met hem
besproken hoe we dat anders zouden
kunnen doen: De cliënt eet nu in hetzelfde gebouw als waar de activiteiten zijn.
Volgens Kristy en Saskia is dat voor hem
een stuk prettiger.

Muziektherapie
Bij de Frankelandgroep zijn speciale
activiteiten opgezet voor mensen met
de ziekte van Parkinson. Elke donderdagochtend is er muziektherapie.
De deelnemers doen beweegoefeningen op het ritme van de muziek.
Muziektherapeut Martien van Oostrom
zit aan de piano. Hij kondigt aan eerst
een stukje country te gaan spelen. <Dus
de lasso jongens, kennen we die nog?',
vraagt Kristy. De groep zit er al klaar
voor.
20
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Als de piano klinkt, maken ze lassobewegingen, eerst met hun rechterarm,
daarna met hun linkerarm. Tijdens de
volgende oefening bewegen de benen
mee. Als het nummer is afgelopen, legt
Martien uit hoe de muziek en de oefeningen zijn uitgezocht. 'Alles is bedacht
samen met de cliënten. Waar we goed
op moeten letten, is dat het voor hen las-

iemand met parkinson iets wilt zeggen,
wacht dan tot diegene klaar is met wat
hij aan het doen is.'
Martien speelt nog een nummer, bossanova deze keer. 'Dat is geen makkelijk
ritme voor mensen met parkinson, maar
ze wilden het heel graag', zegt hij. 'Dus
hebben we het iets aangepast. Het blijft
bossanova, maar dan met een iets toegan-

'Het is cruciaal om één ding tegelijk te doen'

Een van de andere activiteiten is de
gespreksgroep. Elke donderdag praten
mensen met de ziekte van Parkinson
over wat ze meemaken. Kristy begeleidt
hen, samen met een logopedist. 'Bij
elke activiteit maken we gebruik van
specialisten. Zoals Martien muziek in de
vingers heeft, zo warmt de logopedist de
stemmen op, zodat mensen makkelijker
hun verhaal kunnen doen.'
Bij de gespreksgroep is het creëren van
vertrouwen cruciaal. 'In deze groepen
weten de cliënten dat wij kennis hebben
over parkinson. En dat ze hun ervaringen
kunnen delen met andere mensen die
dezelfde ziekte hebben', vertelt Saskia.
'Sommige mensen vinden het lastig om
hulp te vragen', zegt Kristy. 'Als ze bij de
kassa van de supermarkt staan bijvoorbeeld. In de gespreksgroep kan een ander
ze advies geven. Iemand anders zegt dan
bijvoorbeeld: je moet gewoon vragen om
hulp hoor, daar heb ik ook baat bij gehad.
Deelnemers weten dat de gesprekken
altijd respectvol verlopen. We laten
elkaar uitpraten en we accepteren het
als iemand iets niet wil. Het gesprek kan
gaan over mooie dingen en over minder
mooie dingen.'
Het is verstandig te beseffen dat sommige situaties voor mensen met parkinson
confronterend kunnen zijn, zegt Saskia.
'Ze kunnen zich op verjaardagen ongemakkelijk voelen. Bijvoorbeeld als ze
naar het toilet lopen en het idee hebben
dat iedereen naar hen kijkt Dat maakt
het nog belangrijker om een goede combinatie te vinden in activiteiten: dat ze
zichzelf kunnen zijn, dat ze met anderen
ervaringen kunnen delen, dat ze kunnen
ontspannen en dat ze kunnen genieten.'

Yoga
tiger is om snel van beweging te veranderen. Dus voordat ze wisselen van arm
zit er een rustmoment in de muziek. Dan
krijgen ze de tijd om te wisselen.'
Het is cruciaal om één ding tegelijk te
doen, benadrukt Saskia. 'Als je tegen

kelijker ritme, waardoor deelnemers de
bewegingen makkelijker kunnen maken.'
Muziek kan herinneringen oproepen.
Dat gebeurt ook in deze groep. Meneer
Marsbergen vertelt dat hij in de jaren
'60 op zee zat. Toen danste hij al de

Jan Nuijt weet sinds zeven jaar dat hij de
ziekte van Parkinson heeft. Hij merkt dat
hij zich bij de Frankelandgroep op zijn
gemak voelt. 'Ik ben hier nog maar een
paar weken. Ik ging eerst op een andere
dag waar geen cliënten met de ziekte van
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DoctorBeat
DoctorBeat is een oefenprogramma op muziek voor mensen met de ziekte van
Parkinson. Het programma bestaat uit een werkboek, een cd en een website waarop voorbeelden van oefeningen te vinden zijn. Het programma is ontwikkeld door
muziektherapeut Martien van Oostrom, activiteitenbegeleidster van Frankeland
Annouk Nagelhout en fysiotherapeut Gerard Duivesteijn, samen met studenten en
mensen met de ziekte van Parkinson. DoctorBeat is een samenwerking tussen ArtEZ
Conservatorium, muziekuitgeverij DZV Publishing en de Frankelandgroep. Stichting
Coolsingel, ParkinsonNet (landelijk netwerk van zorgverleners) en de Parkinson
Vereniging ondersteunden de uitgave. DoctorBeat is uitgebracht door uitgeverij
MéMé en is te bestellen via www.meme.nl.

Parkinson aan deelnamen. Deze groep
bevalt me beter. Mensen praten meer
met elkaar.' Jan gaat vooral graag naar
het Parkinsonkoor. 'We zingen nummers
van Frans Bauer en klassiekers zoals In 't
kleine café aan de haven. Ik heb er veel lol
in om mijn stem te gebruiken.'
Ook Aad Mulders gaat regelmatig naar
activiteiten van Frankeland. Hij kreeg
de diagnose parkinson ongeveer acht
jaar geleden. Aad heeft vooral baat bij
yoga. Dat wordt niet specifiek aangeboden voor mensen met de ziekte van

punt, zegt Saskia. 'Daarvoor is er ook
een Parkinsoncafé', vertelt zij. 'Elke
twee maanden kunnen mensen met
parkinson en hun mantelzorgers bij het
trefpunt terecht. Ze kunnen met anderen
praten over hun ervaringen. En er zijn
presentaties van deskundigen. Continu
zoeken we naar nieuwe mogelijkheden
om aan te sluiten bij behoeften. We
weten bijvoorbeeld dat het reuk- en
smaakvermogen van mensen met
parkinson achteruitgaat. Onze kok heeft
daarom vorige week speciale gerechten

Dat je geduld hebt is voor mensen met parkinson
ontzettend belangrijk'

Parkinsoncafé

gemaakt voor een proeverij. Verandering
in structuur kan een andere smaakbeleving geven, zoals een tomatensoep
met en zonder croutons en taugé. De
verandering van structuur is erg positief
ontvangen.'
Saskia benadrukt dat het expertisecentrum Frankelandgroep zijn kennis en
deskundigheid graag met andere organisaties en zorgprofessionals wil delen.
'Die taak hebben we als expertisecentrum. Daarom mogen mensen ons altijd
bellen. Als ik iemand uit Noord-Brabant
aan de lijn krijg, probeer ik advies te
geven over wat er mogelijk is. Dan help
ik ze bij hun zoektocht naar aangepaste
activiteiten.' II

Dat mensen met parkinson zich
gehoord voelen, dat is het uitgangs-

Tekst Jeroen Wapenaar j Foto's Frankelandgroep

Parkinson, maar voor alle cliënten. Er
wordt rekening gehouden met wat mensen nog wél kunnen. Geen ingewikkelde
rekoefeningen, maar vooral ademhalingsoefeningen. 'Ik knap er enorm van
op', zegt Aad. 'Vroeger was ik helemaal
op als ik thuiskwam. Nu stond ik laatst
ineens de kranten uit te zoeken, terwijl
ik die dag heel veel gedaan had. Ik vind
het heerlijk, die yoga.'
Zowel Aad als Jan vindt dat de activiteitenbegeleiders een veilige, rustige plek
voor hen creëren. 'Dat je geduld hebt, dat
is voor mensen met parkinson ontzettend belangrijk. En dat hebben ze hier.'
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