Beste vrienden,
Hierbij nodigen wij je uit om kennis te maken met de maatschappelijke ondersteuning waarop je bij
de Vlaamse Parkinson Liga beroep kan doen.
Waarom? Omdat we in de praktijk ondervinden dat heel wat mensen hun rechten niet kennen, of
dat je heel vaak om je rechten moet vragen om er gebruik van te kunnen maken. Bovendien is het al
zeer ingewikkeld uit te vissen wie je welke informatie kan geven in dit verband.
De Vlaamse Parkinson liga beschikt zelf niet over geschoold personeel om deze dienstverlening te
verzorgen. Bewust van deze leemte zochten we een oplossing en kwamen hiervoor tot een
samenwerkingsverband met MS Vlaanderen. Geschoolde maatschappelijke werkers binnen de
MS-liga verzorgen deze ondersteuning reeds jaren voor de MS patiënten. De maatschappelijke
werkers waar de parkinsonpatiënten nu beroep op kunnen doen, volgden een bijscholing met
betrekking tot Parkinson en kunnen jullie voortaan antwoord geven omtrent je rechten. Weten ze
het antwoord niet onmiddellijk, dan zoeken zij het voor je uit.
Denk je nog steeds, dit is niets voor mij? Dan mis je misschien een aantal tussenkomsten,
mogelijkheden tot hulp en ondersteuning, die in het leven geroepen zijn om jou te helpen in het
omgaan met de ziekte van Parkinson.
Kom eens luisteren op een van onze provinciale voorlichtingsdagen, dan zal je zien dat één
eenvoudig telefoontje of chatgesprek met een van deze dames je kan helpen bij het organiseren van
een zo goed mogelijke ondersteuning. Ondersteuning die in het leven geroepen is om het leven met
Parkinson beter te kunnen organiseren, en dat wil toch iedereen?
We hopen jullie op één van deze dagen te mogen verwelkomen,
Met vriendelijke groet,
Het VPL bestuur.
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