Contactgegevens:
NIM Maatschappelijk Werk
Mevr. S. de Vries
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
Telefoon (024) 32 32 751
Email: info@nim.nl

Algemene achtergrond informatie over de ziekte van Parkinson kunt u
vinden in de folder ‘De ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme,
wat is dat?’ (deze informatiefolder is beschikbaar via het secretariaat van
het ParC Dagcentrum).
Voor overige informatie zie de website www.parkinson-vereniging.nl
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Maatschappelijk werk
bij de ziekte van Parkinson of
atypisch parkinsonisme1
Parkinson Centrum Nijmegen (ParC)
UMC St Radboud, Neurologie (HP 913)
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
T: 024 - 366 84 52 (ParC Dagcentrum)
maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar
E: parkinsoncentrum@neuro.umcn.nl

%

Voor wie is deze informatie bedoeld?
U heeft zelf de ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch parkinsonisme
of er is iemand in uw directe omgeving die deze ziekte heeft. Hierdoor
kan in uw leven en in uw omgeving veel veranderen. Het algemeen maatschappelijk werk ondersteunt mensen met de ziekte van Parkinson en hun
partner, familie of andere mantelzorger bij allerlei praktische en emotionele
vragen die u bij deze ziekte tegenkomt.
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Maatschappelijk werk bij de ziekte van Parkinson
In deze folder vindt u informatie over het algemeen maatschappelijk werk
en wat het algemeen maatschappelijk werk voor u kan doen bij de ziekte
van Parkinson. De ziekte van Parkinson grijpt op allerlei manieren in het
leven in. De ziekte kan gevolgen hebben voor de woonsituatie, het gezinsleven, de financiën, de werksituatie, relaties en de manier waarop mensen
in het leven staan. Het is daarom heel goed mogelijk dat mensen met de
ziekte van Parkinson en hun omgeving hierbij hulp, informatie en advies
kunnen gebruiken.

Wat is het algemeen maatschappelijk werk?
De algemeen maatschappelijk werker is er om iedereen te ondersteunen die
vragen of problemen tegenkomt in zijn of haar leven, en die daar hulp of
begeleiding bij kan gebruiken. Ook voor praktische vragen over bijvoorbeeld geld, regelingen en formulieren kunt u bij het algemeen maatschappelijk werk terecht. In alle gemeenten in Nederland is algemeen maatschap-

1 Onder parkinsonisme wordt verstaan: alle ziekten die qua verschijnselen lijken op de ziekte van Parkinson. Voorbeelden zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA) en Progressieve Supranucleaire Parese (PSP).

pelijk werk gratis beschikbaar voor alle inwoners. De maatschappelijk werker
heeft een beroepsgeheim.

Wat doet de maatschappelijk werker?
De maatschappelijk werker kan bijvoorbeeld helpen bij:
Allerlei praktisch zaken, zoals het aanvragen van:
•	Een woningaanpassing, uitleg geven over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
• Een gehandicaptenparkeerkaart, keuring voor autorijden, (taxi)vervoer.
• Thuiszorg en een persoonsgebonden budget (PGB).
• Buddyzorg of dagopvang.
Ondersteunen bij de sociale en emotionele gevolgen van Parkinson:
•	Verwerking en acceptatie van de ziekte voor de patiënt, partner
en familie.
• Het leren aanvaarden van hulp.
•	De veranderde relatie tussen partners van wie er één de ziekte van
Parkinson heeft.
• Ondersteuning van de mantelzorger, het aangeven van grenzen hierbij.
• Veranderingen in werksituatie of dagbesteding.
•	Veranderingen in het sociale leven, communicatieproblemen,
eenzaamheid.
•	Het voorbereiden op de toekomst bijvoorbeeld wonen, werken, vrije tijd.
•	Een verwijzende functie naar andere instanties die u verder kunnen helpen.

De maatschappelijk werker bekijkt samen met u welke hulp en begeleiding
het beste bij u past. Dit kan betekenen dat de maatschappelijk werker niet
alleen gesprekken met u heeft, maar ook met uw partner. Het kan ook
dat uw partner of een andere mantelzorger alleen met de maatschappelijk
werker één of meerdere gesprekken heeft.

Hoe bereik ik het algemeen maatschappelijk werk?
In elke gemeente in Nederland is het algemeen maatschappelijk werk kosteloos beschikbaar. Een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts is niet
nodig. U kunt de gegevens van de instelling in uw gemeente in het telefoonboek of bijvoorbeeld via internet opzoeken. Als u het niet kunt vinden
kunt u ook uw gemeente vragen waar u terecht kunt.
Mocht het niet lukken om in contact te komen met de algemeen maatschappelijk werk instelling in uw gemeente, dan kunt u contact opnemen met
NIM Maatschappelijk Werk, telefoon: 024 32 32 751 of via info@nim.nl.
NIM Maatschappelijk Werk is de organisatie voor maatschappelijk werk in
Nijmegen en omgeving.
Binnen het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) kunt u een oriënterend
gesprek met een maatschappelijk werker van NIM Maatschappelijk Werk
hebben. Bij hen kunt u ook voor vragen terecht.

