
  

   

 

Exclusieve Zorg-voor-Parkinson-talkshow 

op 6 oktober 
 

 

Op 6 oktober tussen 19.00u en 20.30u vindt een exclusieve talkshow 

plaats voor onze ParkinsonNet-regio. Je bent van harte uitgenodigd om 

deze talkshow live, vanaf de bank bij te wonen!  

 

De talkshow staat in het teken van Zorg voor Parkinson: het 

samenwerkingsverband dat streeft naar de beste parkinsonzorg in de regio 

Arnhem-Nijmegen-Oss-Uden-Meierijstad-Boxmeer. We hebben jullie hierover 

al eerder geïnformeerd bij bekendmaking van de website. Maasziekenhuis 

Pantyn is onderdeel van Zorg voor Parkinson en wil je hier graag bij betrekken! 

In de nieuwsbrief en op www.zorgvoorparkinson.nl vind je meer informatie over 

Zorg voor Parkinson. Het helpt om hier alvast kennis van te nemen.  

 

Gesprek over Zorg voor Parkinson in onze regio 

Natuurlijk waren wij als regio graag fysiek bij elkaar gekomen om jullie bij Zorg 

voor Parkinson te betrekken. Ondanks de beperkingen van deze tijd hebben wij 

https://mailchi.mp/1338b6f8bb27/zorg-voor-parkinson
http://www.zorgvoorparkinson.nl/


 

hiervoor een aantrekkelijk en dynamisch alternatief bedacht. Tijdens de 

talkshow praten we je bij over Zorg voor Parkinson en over de gezamenlijke 

doelstellingen die we als regio willen behalen. 

 

Live gespeelde scenes ter verkenning van kansen 

Zorgverlening vindt plaats in de interactie met cliënten en collega’s. Daarom 

hebben we ook een aantal illustratieve scenes voor je voorbereid. Deze worden 

op deze avond live gespeeld door ervaren acteurs. Het verloop van de scenes 

wordt mede door jou bepaald. Via de chatfunctie heb je namelijk de 

mogelijkheid om de scenes te sturen, vragen te stellen en te reageren. Met 

onze gasten uit de regio reflecteren we vervolgens op deze interacties en op de 

kansen die er zijn om onze zorgrollen gezamenlijk verder te ontwikkelen.  

 

Praktische informatie volgt.  

 

 

Hopelijk tot dan! 

 

Vriendelijke groet,  

 

Dimitri Eimers 

 

Deelname aan de talkshow geldt als deelname aan een reguliere 

regiobijeenkomst van Parkinson-Net en wordt als zodanig geregistreerd.  
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