Links naar blogs / websites / tv-online over Parkinson
1.
www.omgaanmetdeziektevanparkinson.nl
Geeft veel informatie over de ziekte, maar richt zich vooral op omgaan met de ziekte voor
mensen met Parkinson en hun naasten.
Zie ook de mogelijkheid, lid te worden van de Besloten Facebookgroep:
www.facebook.com/groups/ExpeditieparkinsoN/

Hierin helpt men elkaar gericht met oplossingen die eenieder voor het omgaan met
bepaalde klachten gevonden heeft. De besloten groep is duidelijk niet alleen voor mensen
met de aandoening, maar ook voor partners, kinderen van.

2.
http://omgaanmetparkinson.nl/stichting
Geeft ook informatie over het omgaan met de ziekte. En schenkt met name aandacht aan
aanvullende therapieën en invalshoeken.
Deze stichting heeft www.parkinsonlink.nl gelanceerd, januari 2017.
De Link is exclusief voor mensen met Parkinson

In de website lees je :
‘Veel mensen met parkinson willen wel eens contact met gelijkgestemden of lotgenoten maar willen
dat graag één op één. ParkinsonLink voorziet in die behoefte. En, het is helemaal gratis en
onafhankelijk van zorgorganisaties of de farmaceutische industrie. Het werkt heel eenvoudig. Je meld
je aan op www.parkinsonlink.nl en dan krijg je een email met daarin een link.
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Als je deze link aanklikt kom je op de site en hoef je alleen nog maar je profiel te maken. Je bepaalt
zelf wat je over jezelf in je profiel zet. Al met al kost dat nog geen minuut. De site geeft je de
mogelijkheid elkaar berichten te sturen en -als je allebei online bent- ook te chatten.
De site is volledig afgeschermd dus alleen de leden kunnen er op komen. En alleen als je parkinson
hebt, dus geen partners of mantelzorgers. Exclusief voor mensen met parkinson.’

3.
Blogs van Yoppers (Young Onset Parkinsonians)
Mariëtte Robijn : http://marietterobijn.com/parkinson/
Jan Kwant : http://www.maaralshetdonkerwordt.nl/

Blogs van ouder mens met Parkinson
Parkinsonverhalen – Blog van Daan van der Waals :
https://parkinsonverhalen.wordpress.com

4.
ParkinsonTV, online uitzendingen aan de hand van thema’s door ParkinsonNet :
www.parkinsontv.nl
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