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Nu ook Parkinsonpoli in Dronten
Sinds kort is er naast
MC Zuiderzee en MC Emmeloord
een Parkinsonpoli in MC Dronten.
‘Dankzij deze nieuwe poli bieden
we onze zorg nog dichter bij onze
patiënten. Dit is juist voor patiënten die moeizaam bewegen erg
prettig’, zegt MS & Parkinsonverpleegkundige Kelly Terreehorst.
De ziekte van Parkinson is een
hersenaandoening waarbij een
kleine groep cellen in de hersenen
beschadigt en afsterft. Daardoor
kunnen de cellen geen dopamine,
een boodschapper stof, die we
nodig hebben om soepel te kunnen
bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden,
meer aanmaken. ‘Mensen met de
ziekte van Parkinson hebben vaak
moeite met praten, ze kunnen trillen en zijn in het bewegen stijf. Ook
kunnen mensen last krijgen van
geheugenproblemen en hallucinaties’, vertelt ze.

en denken we met hen mee,’ zegt
Parkinsonverpleegkundige Geke
Loosman. ‘Bij problemen zien we
de patiënt vaker, dan kunnen we
eventueel andere hulpverleners
inschakelen.’
Neuroloog Joanne Riphagen:
‘De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte. Doordat veel van onze
patiënten vele jaren de poli bezoeken, kennen wij hen goed. Ons doel
is ervoor te zorgen dat hun kwaliteit
van leven zo goed mogelijk is en
blijft. Dit doen we door de juiste vragen te stellen, de juiste medicatie
te geven en mensen -als dat nodig
is- door te verwijzen naar andere
hulpverleners en behandelaren.’
MC Groep is lid van Parkinsonnet. ‘De lijnen met de logopedist,
ergotherapeut, oefentherapeut,
fysiotherapeut, geriater, psycholoog
Fotostudio Wierd

en onder andere de diëtist zijn kort.
We maken gebruik van elkaars expertise en zorgen ervoor dat we up to date
blijven’, vertellen ze.

De zorg van MC Groep voor mensen
met de ziekte van Parkinson is
goed en laagdrempelig. Patiënten
zien doorgaans twee keer per jaar
een neuroloog en twee keer een
Parkinsonverpleegkundige. ‘Mensen kunnen ons altijd telefonisch
bereiken voor vragen en tijdens de
poli’s bieden we een luisterend oor

Op dinsdag 11 april was het Wereld
Parkinson Dag. Op deze dag wordt
wereldwijd aandacht gevraagd voor

de ziekte van Parkinson en voor
Parkinsonismen. 11 april is de geboortedatum van de Engelse arts James
Parkinson.
Hij herkende en beschreef de verschijnselen van de ziekte van Parkinson
voor het eerst als een samenhangend
geheel.

Van links naar rechts: Neuroloog Joanne Riphagen en Parkinsonverpleegkundigen
Geke Loosman en Kelly Terreehorst
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Extra bezoekuur tijdens Pasen

medewerkers

Op zondag 16 en maandag 17 april (1e en 2e Paasdag) heeft MC Zuiderzee van 11.00 tot
12.00 uur een extra bezoekuur. Daarnaast kunt u terecht tijdens de reguliere bezoektijden
van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Jantina Kamp is als
obstetrieverpleegkundige
getuige van vele bevallingen in MC Zuiderzee.
‘Ik heb gedurende een
korte periode heel intensief contact met een
patiënt. Ik stel ouders op hun gemak en als hier ruimte voor is, probeer ik
tussendoor voor enige afleiding te zorgen.'

Voor de Intensive Care en Hartbewaking, de Kinderafdeling en de afdeling Psychiatrie gelden
andere bezoektijden. Deze vindt u op www.mcgroep.com (onder het kopje ‘Bezoektijden’).

Dienst Apotheek Lelystad
op 1 centrale locatie

Geen inloopavond
Radiologie op 4 mei

Sinds 1 april 2017 wordt de dienst gedaan in de
Poliklinische Apotheek Lelystad.

Vanwege Dodenherdenking is er
op donderdagavond 4 mei geen
inloopspreekuur van de afdeling
Radiologie.

Meer informatie vindt u op www.poliapo.nl
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Welkom!

Bezoektijden
Bezoek is welkom van 15.00 -16.00 uur
en van 19.00 - 20.00 uur.
Kijk voor afdelingen met afwijkende
bezoektijden op www.mcgroep.com
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We moeten Zeker weten! wie u bent. Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw patiëntenpas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Dit geldt ook voor kinderen. De medewerker van het ziekenhuis controleert uw pas voor uw eigen patiëntveiligheid.

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
Postbus 5000 8200 GA Lelystad
T. 0320 271 888

Volg MC Groep op Facebook, Twitter en Instagram

