Ziekte van Parkinson Naarderheem

Hoe kunt u
leren omgaan met
de ziekte van Parkinson?
In het behandelcentrum van Naarderheem kunt u terecht voor een
speciaal programma voor mensen met de Ziekte van Parkinson.
Dit programma is gericht op het verbeteren of behouden van de
kwaliteit van leven door behandeling, training en advisering.
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Vivium wil je graag helpen

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte.
De ziekte kan problemen geven bij het bewegen,
maar bijvoorbeeld ook bij praten, eten of bezig
heden in en om het huis. Iedereen die de ziekte
van Parkinson heeft, ervaart andere klachten. De
betrokkenheid van meerdere behandelaars bij de
behandeling of begeleiding is daarom vaak nodig.
Met ons multidisciplinaire Parkinson team willen wij Parkinson
patiënten met uiteenlopende klachten behandelen, effectief
ondersteunen en helpen een betere kwaliteit van leven te
ervaren.
Daarom werken binnen het team een fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, casemanager en een specialist
ouderengeneeskunde nauw samen. Zij hebben expertise in
deze ziekte, zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen
op dat gebied en werken volgens de landelijke richtlijnen van
ParkinsonNet.

Behandelplan
Door middel van gesprekken en onderzoek brengt het
Parkinson-team uw beperkingen in kaart. Dit wordt met
u doorgesproken en uitgewerkt in een behandelplan. Dit
wordt na vier weken geëvalueerd. Elke behandelaar neemt
hierbij een stukje van het programma voor zijn rekening.
De familieleden en mantelzorgers worden nauw bij de
behandeling en voortgang betrokken.
In acht weken, gedurende twee dagen per week doorloopt u
het opgestelde behandelprogramma. Dit kan poliklinisch, een
dagdeel of een hele dag indien meer spreiding over de dag
gewenst is in verband met de belasting die u aan kunt. Hier
zijn rust- en restauratieve faciliteiten voor aanwezig.
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De casemanager wordt uw persoonlijke coach. Deze is tijdens
de hele behandeling uw aanspreekpunt.
De specialist ouderengeneeskunde kan uw vragen
beantwoorden over de medicijnen die u gebruikt en over de
gevolgen die u bemerkt van de ziekte. Zij kan ook andere
therapeuten of behandelaars, zoals de psycholoog, diëtist of
mondhygiënist bij uw behandeling betrekken. Uw huisarts en
uw neuroloog worden door de arts op de hoogte gehouden
van de behandeling.
De ergotherapeut helpt u te leren omgaan met uw veranderde
situatie. U kunt training en advies krijgen ten behoeve van
zelfzorg, transfers, huishouden, mobiliteit, werk, wonen en
ontspanning, maar ook op het gebied van hulpmiddelen en
woningaanpassingen.
De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij
problemen in uw houding en/of uw bewegen. Daarbij wordt
vooral aandacht gegeven aan het verbeteren van uw
houding en balans, het lopen en het opstaan en weer gaan
zitten of liggen.
De logopedist behandelt u bij problemen in de communicatie,
primaire mondfuncties zoals kauwen en slikken, adem, stem,
taal, spraak en gehoor.

Professionele behandelruimtes
Het Parkinson-team beschikt over alle benodigde ruimtes
en faciliteiten, zoals een uitgebreide oefenkeuken en een
modern ingerichte ruimte voor fysiotherapie.
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Voldoende rustmomenten
Mensen met de ziekte van Parkinson zijn vaak moe. De activiteiten
binnen het behandelprogramma kunnen daarom verspreid
over de dag worden aangeboden. Tussentijds is er voldoende
gelegenheid om even uit te rusten en een kopje koffie of thee te
drinken.

Meer informatie
Voor meer informatie over Parkinson revalidatie en de overige
poliklinische behandelprogramma’s van Naarderheem kunt u
contact opnemen met het Behandelcentrum Naarderheem,
telefoon (035) 695 45 43
Of stuurt u een mail naar dagbehandelingNH@vivium.nl.

Revalideren is samen werken aan de toekomst.
Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid
en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij
vertalen behoeftes en motivaties van cliënten, verwijzers en
verzekeraars in gemeenschappelijke doelen.
Met lef en liefde zorgen we ervoor dat revalidanten snel verder
kunnen, met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven.
Daarom blijven wij tot de beste revalidatiecentra van Nederland
behoren.
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klantenservice@vivium.nl
www.vivium.nl
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