TIPz geeft mensen met Parkinson een ander gezicht

“Tijd om patiënten
in hun eigen schoenen
te laten stappen”
Vier miljoen. Zoveel mensen kregen wereldwijd al de diagnose van Parkinson, en
de teller staat niet stil. In België alleen werd de ziekte bij meer dan 30.000 mensen
vastgesteld. Hoewel het een van de meest voorkomende neurodegeneratieve
aandoeningen is, kunnen we de complexiteit ervan niet volledig vatten. Dat het
beven, traag bewegen en spraakproblemen teweegbrengt, weten we. Maar wat met
de schadelijke invloed van Parkinson op patiënten hun leven, gezin en relaties?
Celine Berckmoes neemt ons mee in het verhaal achter TIPz, waarmee ze zelfregie
stimuleert bij mensen die met hersenletsel worden geconfronteerd.
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Met zijn activiteiten focust TIPz op de
verbinding tussen Parkinson-patiënten en
de mensen in hun omgeving: partners en
familieleden, maar ook vrienden en collega’s.
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