Vitaal met
parkinson
In 2017 fietsten diverse fietsers, door de Col de la Colombière te trotseren,
een grote som geld bij elkaar voor een informatieve videoreeks omtrent een
vitale leefstijl bij parkinson. Kijkt u mee?

De videoreeks is te zien vanaf januari t/m maart 2019
via het Youtube kanaal van ParkinsonTV
www.youtube.nl/parkinsontv.

Hoe leef je
vitaal met
parkinson?

JANUARI 2019

Vitaal met parkinson: wat houdt het in?

Alternatieven voor bewegen en sporten

Wat betekent vitaal leven met parkinson? Welke zorgverleners

Wat als het uitoefenen van bepaalde sporten niet meer lukt?

bieden hierin ondersteuning en wat zijn de effecten van sport en

Hoe blijft u actief en wat kunt u doen om in het dagelijks leven

voeding op het vertragen/stabiliseren van de parkinson?

actief te worden en blijven

Beweging en medicatie
De invloed van medicatie op het bewegen bij mensen met

Motivatie bij sporten en bewegen
met parkinson

parkinson.

Als u eenmaal aan het sporten bent is het belangrijk dat u gemotiveerd blijft om actief te blijven. Dit thema geeft hierover adviezen.

Beweging en parkinson

Hoe leeft u vitaal en gezond als u parkinson heeft? Hoe blijft u op een passende
manier in beweging en welke voeding helpt daarbij? Om de zoektocht in
antwoorden op deze vragen makkelijker te maken, is er nu de videoreeks ‘Vitaal
met parkinson’. Zowel ervaringsdeskundigen als experts op het gebied van
bewegen, voeding en parkinson delen hun kennis en kunde. Ze geven antwoorden
op veel voorkomende vragen en delen tips om actief en gemotiveerd te blijven.
Theorie en voorbeelden uit de praktijk bieden met deze videoreeks een
totaalpakket aan informatie over dit boeiende onderwerp.

MAART 2019

Binnen dit thema leggen ervaringsdeskundigen en experts uit

Een buurtsportcoach voor parkinson

waarom bewegen en sporten zo belangrijk is voor mensen met

Dit thema legt uit wat een buurtsportcoach kan betekenen voor

parkinson, waar je op moet letten als je gaat sporten en hoe vaak

mensen met parkinson en wat het maatschappelijk belang is van

je moet bewegen om gezond te blijven.

een beweeggroep.

Voeding en parkinson

Een gezond gewicht met parkinson

Binnen dit thema wordt uitgelegd wat het algemene voedings-

Adviezen over wat u kunt doen om een gezond gewicht te berei-

advies is voor mensen met parkinson.

ken en wat gezonde gerechten zijn voor mensen met parkinson.

Obstipatie en parkinson

Sport in beeld

Veel mensen met parkinson hebben last van obstipatie: het niet

Personen met parkinson aan het woord over hun motivatie en

goed kunnen ledigen van de darmen. Binnen dit thema leggen

drijfveer om te sporten. Ook geven ze adviezen wat je kan doen

twee diëtisten uit wat obstipatie is, hoe het ontstaat en hoe u

als je geen zin hebt om te gaan sporten.

obstipatie verhelpt.

FEBRUARI 2019

Fysiotherapie en parkinson
Leer meer over het belang van fysiotherapie bij parkinson en wat
een fysiotherapeut voor u kan betekenen.

Vormen van bewegen en sporten
Dit thema gaat in op welke vormen van bewegen goed zijn voor
mensen met parkinson.

Voeding in combinatie met bewegen
met parkinson
Wanneer en waar te zien?

Advies over wat u kunt eten als u overbeweegelijk bent en hoe u

De uitzending ‘Vitaliteit & Parkinson’ van ParkinsonTV was de lancering van deze interessante en praktische reeks

uw energieniveau op peil houdt en spiermassa behoudt/vergroot.

filmpjes. U kijkt deze uitzending terug via www.parkinsontv.nl/gemist. Benieuwd naar de hele videoreeks?
De videoreeks is te zien vanaf januari t/m maart 2019 via het Youtube kanaal van ParkinsonTV

Sport in beeld

www.youtube.nl/parkinsontv.

Personen met parkinson aan het woord over hun sport en welke
voordelen het sporten heeft op de aanwezige parkinsonsymptomen.
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