
Verslag PCafe Haarlem 12 juni 

Op 12 juni was de laatste bijeenkomst van het Parkinson Café voor de vakantie. 
Vooruitzichten voor het weer 'zware regenbuien' en die kwamen er zeker. Toch 
hebben bezoekers de regen getrotseerd om de presentatie van Carla Aalderink, 
directeur van de Parkinson Vereniging, te beluisteren en om van Nynke de 
Monchy uitleg over de website te krijgen. Jessie Schrijver was afwezig maar had 
alles tot in de puntjes voorbereid en Ans Vaneker had 2 vriendinnen als 
gastvrouw gevraagd omdat ook Henny de Jong er deze keer niet bij kon zijn. 

Onder het motto 

 “Samen staan we sterker” 
 
vertelde Carla Aalderink, wat de Parkinson Vereniging Nederland doet voor 
mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen. Daarbij gaf ze inzicht in 
het takenpakket van het kantoor in Bunnik en hoe het dagelijkse werk eruit ziet. 
Zij gaf aan dat de vereniging 8900 leden telt en dat er 50.000 patiënten zijn, een 
kleine 20% is dus lid. 
Als kerntaken van de vereniging noemde zij: 
- betrouwbare en up to date informatie verzamelen en verstrekken over de 
ontwikkelingen, die belangrijk zijn voor Parkinsonpatiënten en hun 
naasten/mantelzorgers 
- belangenbehartiging van patiënten bijvoorbeeld bij CBR of bij het UWV, maar 
ook door contacten te leggen met neurologen 
- elkaar ontmoeten en het delen van ervaringen, waarin de Parkinson Cafés en 
Yopper cafés een belangrijke rol spelen 
- onderzoek en ontwikkeling; het signaleren van onderzoekgegevens in binnen- 
en buitenland. 
Op de website  www.parkinson-vereniging.nl staan de taken nader uitgewerkt, 
maar het was plezierig en informatief om de directeur van de vereniging in 
levende lijve te horen over haar werk. 
 

Nynke de Monchy, ook werkzaam bij de vereniging maakte de bezoekers 
wegwijs in het gebruik van de vernieuwde website van de vereniging en hoopt 
hiermee de bezoekers te informeren hoe zij gebruik  kunnen maken van alle 
informatie die verscholen ligt achter al die knoppen. 
 

Het was een geanimeerde bijeenkomst, waarbij ook in de pauze ruim de tijd 
werd genomen om elkaar te ontmoeten. 


