Parkinson? Houd je aandacht erbij!
Geheugentraining voor mensen met parkinson
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben niet alleen te maken met de lichamelijke
gevolgen van hun aandoening. Er treden ook mentale veranderingen op, met name op
cognitief gebied, zoals het verwerken van alledaagse informatie, waarnemen, redeneren en
onthouden.
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Locaties en cursusduur
De cursus wordt gegeven door het hele land, op al die plaatsen waar voldoende deelnemers zijn
en waar docenten beschikbaar zijn.
Kijk op www.parkinson-vereniging.nl/in-de-buurt voor cursuslocaties.
De groep cursisten krijgt 9 wekelijkse lessen van ± anderhalf uur.

Kosten
De cursusbijdrage is € 75,- voor leden van de Parkinson Vereniging.
Niet-leden betalen € 150,-.
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