
Cursus
‘Parkinson? 

Houd je aandacht erbij!’



Cursus ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij!’
Bijeenkomst 5

• Overzicht houden



Thuisopdracht uitwerking

Thuisopdracht
Plaats de onderaan genoemde koppelwoorden op de juiste plaats, zodat het klopt met het eerste én 
het tweede woord.

Voorbeeld: 
Boeren-..kool..-soep
Kruis-………..-zoeker

De uitwerking van de thuisopdracht wordt uitgedeeld



Oh ja!

Vorm groepjes van 3 (4)

Wat heb je onthouden van de vorige bijeenkomst over 
‘geheugen’.
Wat heb je kunnen toepassen? Geef zo mogelijk een voorbeeld.

Het lot bepaalt wie, namens zijn/haar groepje, het woord voert.



Programma

Programma-onderdeel Werkvormen

Welkom en opening − Presentatie

Thuisopdrachten bespreken − Groepsgesprek

− Interview in tweetallen

Bewegen − Korte bewegingsoefening

Pauze

Ordenen − Opdracht in groepjes

Bespreken extra thuisopdracht − Demonstratie Parkinson Monitor

− Bespreken mindmappen

Vooruitblik en afsluiting − Instructie

− Rondvraag



Doelen van vandaag

1. Inzicht in welke situaties u het overzicht verliest. 

2. Manieren om het overzicht te houden bij activiteiten en in gesprekken.  



Twee aspecten van 
‘overzicht houden’ 

• Er komen 2 aspecten aan de orde:

• Overzicht houden tijdens een gesprek

• Overzicht houden in uw leefomgeving (werk, hobby, huishouden, enz.)



Presentatie 
Overzicht houden in gesprekken



Vragen over gesprekken

Vorm groepjes van 3 (4) en bespreek met elkaar de volgende vragen:

1. Hoe merkt u of iemand goed luistert?

2. Wat gaat er wel eens mis in een gesprek?

3. Wat doet u als u de ander niet goed begrijpt?

Het lot bepaalt wie namens de groep rapporteert.



Tips voor een goed gesprek 

● Luister met aandacht.  

● Neem de tijd om te ordenen en benoem dat. 

● Probeer bij het onderwerp te blijven.

● Benoem als u het niet meer kunt volgen.

● Bij een gesprek met een arts of verpleegkundige:  gebruik de Parkinson monitor

● Gebruik LSD! 



LSD

● L: Luisteren

• Goed communiceren begint met goed luisteren, ook naar jezelf.

● S: Samenvatten

• Als je een verhaal vertelt, vat dan de tekst van tijd tot tijd even samen.

• Als een ander wat vertelt en je dreigt de draad kwijt te raken, vat dan even samen wat de ander 

heeft gezegd.

● D: Doorvragen

• Als je het gesprek niet meer kunt volgen stel (open) vragen!



Parkinson monitor

● Een belangrijk gesprek voor iedere Parkinson patiënt is het gesprek met de 
neuroloog, de Parkinson verpleegkundige en de huisarts.

● Het kan gebeuren dat je door de spanning niet alles wat je wilde bespreken ook 
aan de orde komt.

● Om je daarbij te ondersteunen kun je ‘Parkinson monitor’ gebruiken.



Parkinson Monitor

● Systematisch bijhouden van uw ziekteverloop

● Structuur brengen in het gesprek met zorgverleners. 

•Link Parkinson Monitor

•https://www.ucb.com/patients/Support-tools/Parkinson-s-Well-Being-Map/well-being-

map/nl

•Je kunt de Parkinson monitor ook downloaden van de website van deze cursus

•www.torreman.com/parkinsoncursussen. ww: phjae123  Je vindt de monitor in de 

rechterkolom (klik om te downloaden)

https://www.ucb.com/patients/Support-tools/Parkinson-s-Well-Being-Map/well-being-map/nl
https://www.ucb.com/patients/Support-tools/Parkinson-s-Well-Being-Map/well-being-map/nl
http://www.torreman.com/parkinsoncursussen


Parkinson Monitor



Parkinson Monitor

● Als u de monitor gebruikt voor een gesprek met een 
arts/verpleegkundige, moet u zich realiseren dat er geen 
sector betreffende ‘medicatie’ voorkomt.



Pauze



Bewegen met 
Jan



Tips om beter overzicht te houden
in je leefomgeving

1. Zorg voor een opgeruimde leefomgeving.

2. Breng ordening aan in uw spullen. 

• Geef spullen een vaste plek

3. Maak ( to-do) lijstjes.

4. Bereid gesprekken voor. 

5. Gebruik LSD in een gesprek.



Thuisopdracht ter voorbereiding op 
bijeenkomst 6 

• Bijeenkomst 6 gaat over ‘plannen’. 

• Daarbij wordt de Algemene PlanningsAanpak geïntroduceerd (APA)

▪ Opdracht: Lees blz. 52 en 53. 

▪ Maak de opdracht van punt 3. Gebruik het schema op blz. 54



Algemene 
planningsaanpak.
Voorbeeld



Terugblik

• Het thema van vandaag was: overzicht houden.

• Met twee sub-thema’s:

• Overzicht houden in je leefomgeving.

• Overzicht houden als je een gesprek voert.

• Wat vind je voor jezelf belangrijk wat betreft de onderwerpen van vandaag?



Associatie oefening van vorige 
week

We zijn vorige week aan één oefening niet toegekomen.

Die willen we u niet onthouden!



Oefening associëren

• Je krijgt twee kolommen met woorden te zien.
• Woord 1 uit de linker kolom correspondeert met woord 1 

uit de rechter kolom.
• Woord 2 links met woord 2 rechts, enzovoorts.
• Onthoud steeds welk woord uit de linker kolom 

correspondeert met het woord in de rechter kolom.
• Het lijkt een beetje op ‘woordjes leren’ in het Engels of een 

andere vreemde taal.



Oefening associëren

•Schoen

•Boerderij

•Stoel

•Vogel

•Pijp

•Hond

•Vuur

•Kikker

•Bloem

•School

•Vrijheid

•Fiets



Oefening associëren
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•Boerderij
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Oefening associëren

• Dat was lastiger dat je denkt!

• Tip om het beter te onthouden:

• Bedenk nu zelf voor iedere combinatie een verband. 
(bv wat is het verband tussen schoen en vuur,  enz.)



Bedenk een verband

•Schoen

•Boerderij

•Stoel

•Vogel

•Pijp

•Hond

•Vuur

•Kikker

•Bloem

•School

•Vrijheid

•Fiets



We proberen het weer…

•Schoen

•Boerderij

•Stoel

•Vogel

•Pijp

•Hond

•Vuur

•Kikker

•Bloem

•School

•Vrijheid

•Fiets



Extra thuisopdracht

• Hiernaast zie je de 
nieuwe opdracht.

• Er staan 21 vogelnamen 
en kruiswoordpuzzel-
achtige hokjes. 

• Plaats de namen in de 
hokjes zodat het 
onderling ook klopt.

• Veel puzzelplezier met 
deze opdracht!



Volgende week in bijeenkomst 6:

• Plannen



Spreuk van de dag


