OVERZICHT PARKINSON VRAAGBAAK
Onderdeel van de Parkinson Op Maat-studie: www.parkinsonopmaat.nl/vraagbaak
Thema en vragen

Link naar video

Thema medicatie
Wat voor medicatie is er en wat zijn de verschillen?

https://youtu.be/G2au95AO168

Wat voor effect heeft medicatie op de verschillende parkinsonsymptomen?

https://youtu.be/5-IDdC7O9qI

Wanneer moet ik starten met medicatie en heeft het invloed als ik later met medicatie start?

https://youtu.be/WLHirjegGlA

Waarom is het belangrijk om op de juiste tijdstippen medicatie in te nemen?

https://youtu.be/kJBKVoqcTak

Wanneer weet ik of mijn dosering normaal is?

https://youtu.be/ylES7gIYG10

Wat zijn de bijwerkingen bij de medicatie tegen parkinson?

https://youtu.be/FeGbOioMj0w

Wat moet ik doen als mijn medicatie te vroeg is uitgewerkt?

https://youtu.be/fnVIu5b4tRo

Thema parkinsonsymptomen
Met welke symptomen begint de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/E0VbvIHBbsU

Wat kun je aan de eerste niet-motorische symptomen doen?

https://youtu.be/MgNsztc_aw4

Bestaat er een verschil tussen mannen en vrouwen?

https://youtu.be/k_R0PiGDzIs

Symptoom zenuwpijn

https://youtu.be/q_k-w5Vg_hc

Symptoom vermoeidheid

https://youtu.be/1ULMQQBwrg0
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Thema parkinsonsymptomen
Symptoom incontinentie

https://youtu.be/kJoUudA2Zqk

Symptomen dystonie en stijfheid

https://youtu.be/j52Xy_ZcQAw

Symptoom slaapproblemen

https://youtu.be/_w--KQOtdJo

Symptoom concentratievermindering

https://youtu.be/YOD2y1s_ufo

Thema erfelijkheid
In hoeverre is bekend of parkinson erfelijk is?

https://youtu.be/aMlHtCseHI0

Thema voeding
Wat is het voedingsadvies voor mensen met parkinson?

https://youtu.be/s8ANRFZHs1E

Hoe zit het met afvallen bij een vertraagde stofwisseling en minder lichaamsbeweging?

https://youtu.be/0YOb0SLoQM8

Hoe zit het met parkinson en de inname van eiwitten?

https://youtu.be/dpEvLd-iHzU

Wat kun je doen bij een verminderde eetlust?

https://youtu.be/v_aU5IE_6b0

Wat is voeding om te vermijden bij de inname van medicatie?

https://youtu.be/FjfpI2HGk70

Wat is het voedingsadvies in een OFF-fase?

https://youtu.be/hKwSADhBNkU

Thema logopedie
Logopedie bij de ziekte van Parkinson, wat houdt het in?

https://youtu.be/IXwE4Yu-u9U

Hoe zit het met spraakproblemen bij parkinson?

https://youtu.be/v5S_ohNBzeo

Hoe helpt de PLVT-app bij spraakproblemen?

https://youtu.be/QA30ZWB1r5Y
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Thema logopedie
Hoe zit het met slikproblemen bij parkinson?

https://youtu.be/emxtvCwbXRQ

Hoe zit het met speekselverlies bij parkinson?

https://youtu.be/tzSMc5wU3pU

Waar en hoe vind ik een geschikte logopedist?

https://youtu.be/5aQurDYGcIQ

Thema ziekteverloop
Verloopt de ziekte van Parkinson volgens vaste patronen?

https://youtu.be/utZ1PYnFUTQ

Hoe kan het dat de ziekte zoveel verschillende gezichten heeft?

https://youtu.be/uKaiJAEhQxs

Wat zijn bepalende factoren voor een snelle of langzame achteruitgang bij parkinson?

https://youtu.be/vqsgU0Lq_yk

Is er verschil in beleving of uiterlijke verschijnselen tussen mannen en vrouwen?

https://youtu.be/-RPSFDjESwM

Wat is de bijdrage van de Parkinson Op Maat-studie aan de kennis over het verloop?

https://youtu.be/oDlBkivTuEo

Hoe kan het parkinsonproces worden vertraagd?

https://youtu.be/mFFh3c3XFqM

Thema acceptatie
Wat is de invloed van de diagnose parkinson op iemands leven?

https://youtu.be/o0bEftozRgc

Wat kan iemand doen om beter om te gaan met parkinson?

https://youtu.be/GTu3MAyvL4Y

Hoe bent u omgegaan met het moment dat u de diagnose parkinson kreeg?

https://youtu.be/RVeH7K4jjeg

Wat heeft u geholpen om beter om te kunnen gaan met parkinson?

https://youtu.be/mVSozH0Eu04

Wat is de rol van een parkinsonverpleegkundige in de begeleiding van mensen met parkinson?

https://youtu.be/ZGUuHCy29Cg

Welk advies zou u mensen met parkinson geven om de ziekte beter te kunnen accepteren?

https://youtu.be/xCT7eIpEja8
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Thema DBS
Wat is DBS precies en hoe werkt het?

https://youtu.be/kmt-WySDS8g

Wat zijn de effecten van het plaatsen van een DBS?

https://youtu.be/1BKSaEZYRh4

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een DBS?

https://youtu.be/B0cYO8d8Lw0

Wat zijn de risico's van de operatie?

https://youtu.be/YWzovwhJq5o

Hoe ziet het voortraject van een DBS-operatie eruit?

https://youtu.be/Mx1Dqc5PIrE

Hoe verloopt de DBS-operatie en verdere behandeling?

https://youtu.be/1X-e0eG2tpY

Zijn er met een DBS-behandeling speciale leefregels?

https://youtu.be/dN-aQt-WqQI

Thema slaap
Waardoor ontstaan slaapproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/A4bpvdHZSaw

Welke slaapproblemen kunnen optreden door de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/LmvamohG33U

Wat kunt u zelf doen tegen slaapproblemen?

https://youtu.be/TzVMO9BwPBY

In hoeverre kan medicatie helpen tegen slaapproblemen?

https://youtu.be/7Azq_5gLGLI

Waar kunt u terecht met slaapklachten?

https://youtu.be/XemghAVET_I

Thema ergotherapie
Wat is de invloed van parkinsonklachten op het dagelijks leven?

https://youtu.be/U-HPBVPl7tg

Wat houdt ergotherapie bij de ziekte van Parkinson in?

https://youtu.be/3IKt9-EAK6w

Wat zijn hulpmiddelen bij motorische problemen?

https://youtu.be/e-8DDr328fY
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Thema ergotherapie
Wat zijn hulpmiddelen bij motorische problemen?

https://youtu.be/4uF5BWP1wVU

Hoe kan een ergotherapeut een mantelzorger ondersteunen?

https://youtu.be/yKNlpcBbcP8

Thema visuele stoornissen
Hoe ontstaan visuele stoornissen en wat kun je merken bij de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/TKuwNPaX2sM

Welke visuele stoornissen kennen we bij de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/IkqOeZKmx6Y

Wat voor invloed kan medicatie hebben op het zien bij parkinson?

https://youtu.be/ty1CLU3D76Y

Wat kan iemand met parkinson doen om beter te kunnen zien?

https://youtu.be/hIbkyb0gqDQ

Thema seks
Hoe blijft je partner een gelijkwaardige partner?

https://youtu.be/TGsHgapB8Eg

Wat voor invloed heeft de ziekte van Parkinson op iemands seksuele leven?

https://youtu.be/2Ip722jWGzs

Hoe kan de seksuele behoefte toenemen als gevolg van dopaminemedicatie?

https://youtu.be/ivp8zZu1koo

Wat zijn de oorzaken van ‘geen zin meer hebben’ bij parkinson?

https://youtu.be/LYh9MM9YzDI

Zijn er behandelingen voor seksuele problemen als je parkinson hebt?

https://youtu.be/zmNh3XAlAMk

Welke tools zijn er voor het bespreekbaar maken van seksuele problemen?

https://youtu.be/ik-QCwfEX_U

Thema het hart
Wat voor invloed heeft de ziekte van Parkinson op de hartfunctie?

https://youtu.be/JY_QUYzxZB4

Wat voor invloed heeft parkinsonmedicatie op de hartfunctie?

https://youtu.be/SPBbJYkpPZc
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Thema het hart
Kan parkinson invloed hebben op schommelingen in de bloeddruk?

https://youtu.be/Ms4FWciTalo

Heeft parkinsonmedicatie invloed op het ontstaan van een hoge bloeddruk?

https://youtu.be/6ESatX1TVag

Wat kun je doen om je hartfunctie gezond te houden?

https://youtu.be/8xYLVQbSNOA

Wat zegt onderzoek over de hartfunctie bij parkinson?

https://youtu.be/ip5tYymdsmU

Thema de darmen
Hoe is het idee ontstaan dat de darmflora mogelijk invloed heeft op de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/5D8WQHAtASI

Wat voor invloed heeft de darmflora op de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/48ED0vLAoME

Is er onderzoek gedaan naar de darmflora van mensen met de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/-S8Nf8Gqrcs

Is er een behandeling, gericht op de darmflora, die parkinson kan voorkomen of genezen?

https://youtu.be/ZfKcGmDA5rE

Is er een bepaald dieet dat goed is voor mensen met parkinson?

https://youtu.be/zL7TZlOWm8c

Is er een relatie tussen de blinde darm en de ziekte van Parkinson?

https://youtu.be/-iX9_06lVs8

Thema fysiotherapie
Waarom is bewegen zo belangrijk bij parkinson? Hoe kan een fysiotherapeut hierbij helpen?

https://youtu.be/o_-ozTskXic

Zorgt bewegen voor meer aanmaak van dopamine in de hersenen?

https://youtu.be/5h5247D0NQA

Welke bewegingsvormen zijn goed voor mensen met parkinson?

https://youtu.be/aBWoU16SAJY

Hoeveel beweging wordt aangeraden? Kan je ook ‘te veel’ bewegen?

https://youtu.be/63ondFJ1Xr0

Hoe groot is de invloed van parkinson op sportieve prestaties?

https://youtu.be/wKsr2DK0hKE
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Thema fysiotherapie
Kan actief bewegen houdingsproblemen verminderen?

https://youtu.be/6YbX2tKUiMc

Wat kan iemand met parkinson doen tegen vermoeidheid?

https://youtu.be/WFdi44RxhBI

Hoe merk je het verschil tussen overbeweeglijkheid en tremors?

https://youtu.be/n1iidtExEjs

Wat is dystonie en wat kan je hier tegen doen?

https://youtu.be/ynwg3lM461M

Thema onderzoek
Het onderzoek naar GDNF

https://youtu.be/JowHryUhIFw

Muizenstudie naar parkinson en de darmen

https://youtu.be/-dCmpnqYSJw

Vervolgonderzoek na muizenstudie

https://youtu.be/5fqiwnsN5sw

Onderzoek naar armen en de werking van medicatie

https://youtu.be/cYKWPBHVn6c

Onderzoek naar het meten van parkinson

https://youtu.be/MQY6venL1vI

Onderzoek naar starten met levodopa

https://youtu.be/xZvFhJXHieA

Onderzoek naar al bestaande medicijnen
Onderzoek naar bewegen bij parkinson

https://youtu.be/QmWdOIUmMU
U
https://youtu.be/NG9acj-XvV8

De ziekte van Lyme en parkinson

https://youtu.be/BAhW9OsVYho

Thema tips voor mensen met parkinson
Tips in het leren omgaan met de ziekte

https://youtu.be/Pj568YdQBSQ

Tips voor omgaan met vermoeidheid

https://youtu.be/d0_KpLXQ9tE
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Thema tips voor mensen met parkinson
Tips bij concentratieproblemen

https://youtu.be/lLkTM9L2bOg

Tips voor omgaan met stress

https://youtu.be/iop5aJQUUYc

Tips bij depressieve klachten

https://youtu.be/8PA7Hwmbpwk

Tips bij lichamelijke krampen of pijnscheuten

https://youtu.be/WQdFJmi-KlI

Tip voor het innemen van medicatie

https://youtu.be/lUw8O_t2XJw

Geef je andere tips aan mensen met parkinsonisme?

https://youtu.be/eq5a7Y8LstQ

Overige informatiebronnen
Video’s metingen onderzoeksdag Parkinson Op Maat

Klik hier

Presentaties Parkinson Op Maat Event 15-03-2019

Klik hier

Presentaties ParkinsonNEXT Wetenschaps- en Innovatiedag 11-06-2019

Klik hier

Vitaal met parkinson: videoreeks over gezond leven met parkinson

Klik hier

ParkinsonTV: een overzicht van alle uitzendingen

Klik hier
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