Wie zijn hierbij aangesloten?
Logopediepraktijk Waanders
Paul Waanders
www.logopedie-achterhoek.nl
Tel: 0314-621758
Logopediepraktijk Ulft
Jolène Steverink
www.logopedieulft.nl
Tel: 0315-632616
Parkinsonverpleegkundige thuiszorg
Buurtzorg Doetinchem
Maike Cornelissen
m.cornelissen@buurtzorgnederland.com
Tel: 06-30561623
Ergotherapiepraktijk ten Boom
Marieke Ribbers en Petra ten Boom
www.ergotherapieptb.nl
Tel: 06-10279183
Fysiotherapiepraktijk "Willemijn Botje"
Gérard Nabuurs
www.fysiotherapiewillemijnbotje.nl
Tel: 0314-332266
Fysiotherapiepraktijk Zelhem
Vanessa Rodrigues Ferreira
www.fysiozelhem.nl
Tel: 0314-625333
Fysiotherapiepraktijk Willink&Wassink
Ron Willink
www.fysio-willinkwassink.nl
Tel: 0314-366823/ 0314-330200

Parkinson-zorg
dichtbij

Parkinsonzorg dichtbij
(Voor de Achterhoek: gemeentes: Doetinchem, Bronkhorst, Oude IJsselstreek en
Montferland)

De vrijgevestigde Parkinsontherapeuten in de Achterhoek willen
zich graag aan u voorstellen:
• Wij zijn gekwalificeerde Parkinsontherapeuten met meerdere
jaren ervaring.
• Wij bieden u onze zorg op maat, ook aan huis.
• Behalve de zorg aan u begeleiden we ook uw familie en de
mantelzorger(s).
• Het contact tussen alle therapeuten verloopt vlot en
professioneel. We strevei: naar correcte oplossingen en onze
samenwerking is goed.
• Onze werktijden zijn zeer flexibel, zo nodig ook in de avonduren
of op zaterdag.
• De communicatie met verwijzers is uitstekend.
• Middels de verschillende therapieën streven we naar verbetering
van de kwaliteit van leven. Zo kunt u bijvoorbeeld toch
zelfstandig blijven functioneren.
De logopedist helpt u wanneer:
• Mensen in uw omgeving u niet meer zo goed kunnen verstaan
(denk aan een te zachte stem).
• U zich regelmatig verslikt, u moeite hebt met slikken (van bijv.
medicatie) of u last hebt van speekselverlies.
• Men u vraagt om herhaling van wat u hebt gezegd (door
onvoldoende uitspraak van de woorden).
• U moeite hebt om op woorden te komen (verminderd geheugen)

De Parkinsonverpleeglmndige helpt u bij:
• Beantwoorden van al uw vragen rondom de ziekte
parkinson.
• Behalve begeleiding bieden wij ook persoonlijke hulp
en/ of verpleging.
• Inspelen op uw zorgvragen en de zelfstandigheid
bevorderen en bewaken.
• Tijdig inschakelen van andere disciplines waar nodig.
• Begeleiding bij medicatiegebruik.
De ergotherapeut helpt u wanneer het uitvoeren van
dagelijkse activiteiten een probleem vormt. De ziekte van
Parkinson kan de meest vanzelfsprekende handelingen
belemmeren: eten, drinken, wassen, aankleden, naar het toilet
gaan, opstaan van het bed en uit de stoel, (trap)lopen, koken,
schoonmaken, boodschappen doen, bezoekjes afleggen,
schrijven, telefoneren, computergebruik en tuinieren.
Ergotherapie richt zich op het oplossen van dit soort problemen
met als doel de zelfstandigheid te vergroten. De begeleiding en
training van de ergotherapeut vindt vrijwel altijd bij u thuis
plaats.
De fysiotherapeut helpt u uw zelfstandigheid zoveel mogelijk
te behouden. Na een uitgebreid gesprek en onderzoek zal de
fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen waarin
uw hulpvraag centraal staat. Afhankelijk van de situatie en uw
eigen wensen kan de therapie zich richten op:
• lopen
• transfers (gaan staan en gaan zitten, omdraaien in bed)
• balans en evenwicht (valpreventie)
• lichaamshouding
• spierkracht
• conditie en uithoudingsvermogen.

