
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Parkinson Fit 
Programma



Recente onderzoeken over Parkinson tonen grote 
evidentie bij het volgen van het multidisciplinair 
Parkinson Fit-programma waarbij een vroege start 
onmiddellijk na het stellen van de diagnose een grote 
meerwaarde en duidelijk therapie-effect heeft.

Deze behandeling bestaat uit  
kinesitherapie, ergotherapie en logopedie.

Meer bewegen of sporten op maat van elke individuele 
revalidant meteen na het stellen van de diagnose, 
werkt achteruitgang tegen en dringt de symptomen 
van Parkinson terug.

Binnen het Parkinson Fit-programma werken we, 
afhankelijk van het individuele niveau van elke 
patiënt, op onderstaande therapiedoelstellingen 
ter bevordering van de mobiliteit, lenigheid, kracht, 
dynamisch evenwicht, coördinatie, fijn-motorische 
vaardigheden, stabiele march en valpreventie.



INHOUD

Binnen ons therapie aanbod komen volgende 
behandelingen aan bod:

• Bed mobiliteit: leren rollen naar linker en rechter 
zijde

• Opkomen van ruglig via zijlig naar zit
• Van zit naar stand: transfertraining uit verschillende 

stoelen
• Romprotaties: vanuit lig, zit en stand
• March: gekruiste coördinatie, tempo opvoeren
• Evenwichtstraining: statisch, dynamisch
• Parcours training: op effen en oneffen ondergrond
• Valpreventie training: op de juiste manier leren tot 

stand komen
• Conditietraining: arm en been fiets, step, stairs, 

loopbandtherapie, crossfit, …
• Lenigheid: stretch van grote spiergroepen: onderste 

en bovenste ledematen
• Spierkracht opbouw onderste en bovenste 

ledematen
• Cueing: ritmisch, auditief, visueel
• Freezing vermijden
• Cognitieve bewegingsstrategieën en dubbeltaken
• Leren omgaan met evenwicht belasting / 

belastbaarheid: kan wisselen dag na dag
• Feedback en info over ziektebeeld, betrekken van 

familie
• Ontspanningstechnieken
• Ademhalingsoefeningen
• Bewegingsangst verminderen - vertrouwen 

vergroten



• Logopedie: aandacht voor expressie, stemkracht, 
articulatie en initiatiefname

• Psychologische begeleiding op vraag van de 
revalidant: verbeteren van coping

• Indien nodig aandacht voor cognitieve dysfuncties: 
verbeteren van planning, structuur, organisatie, 
overzicht en synthese, vermogen training, 
geheugentraining en brain stimuli via cognitieve 
opdrachten afhankelijk van cognitief profiel van 
elke patiënt

FREQUENTIE

Minimum 1 tot maximum 3 keer per week. Elke sessie 
duurt één tot twee uur.

RESULTAAT

De grootste groep van revalidanten ervaart bij het 
volgen van dit programma een duidelijke functionele 
vooruitgang wat betreft conditie, fitheid, kracht, 
lenigheid, dynamische evenwicht en fysieke stabiliteit.

Revalidanten voelen zich mentaal sterker en ervaren 
een duidelijke positieve impact met betrekking tot de 
vermoeidheid.



PRAKTISCH

Onze revalidatiezaal bevindt zich op het eerste verdiep 
in blok G.

Het revalidatieprogramma kan gestart worden op 
doorverwijzing van de neuroloog. Na consult op 
neurologie ben je steeds welkom voor een korte 
kennismaking. Daarna kan je onmiddellijk een intake 
afspraak maken aan onze balie of dit kan ook steeds 
telefonisch via het secretariaat.

Verhinderd voor een afspraak? Laat het op tijd weten.

Respecteer begin- en einduur van de therapiesessie.

Draag sportieve kledij en aangepaste schoenen. Er zijn 
kleedruimtes, douches en lockers voorzien.

TEAM

 REVALIDATIEARTSEN  NEUROLOGEN

 Dr. Rens Busschots  Dr. Evelyn Wouters

 Dr. Leonie Geukens  Dr. Louise Schoolderman

 Dr. Chris Daele  Dr. Vera Meys

   VERANTWOORDELIJKE THERAPEUT NEUROREVALIDATIE
   Els Fermon

 KINESITHERAPEUTEN

Kim Dessers Vienna Mertens

Jana Wijnants Wim Paulissen

Etienne M.G. Bosch Conny Proesmans

Nico Coninx Evy Machiels

Mireille Debor Ilse Salmon

Lotte Palmers Nadine Schurmans



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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Leen Groffils Philippe Vandepoel

Sara Lanza Karen Vandersteen

Karlijn Van Limpt Phaedra Vandebosch

 ERGOTHERAPEUTEN

Heidi Hex Annelies Gielen

Rachelle Maesen Tineke Mercken

Belinda Goyen Karen Parthoens

Nick Van Petegem Sarah Stassen

Veerle Vandevenne Julie Janssen

 LOGOPEDIE

Brenda Jenné Nele Cielen

Kristel Vanhelden

MEER INFORMATIE

 Secretariaat Revalidatie tel. 012 39 79 50

 Kim Dessers, diensthoofd tel. 012 39 79 67


