
Woord vooraf

Een confrontatie met de diagnose van de ziekte van Parkinson doet 
emoties, vragen en bedenkingen kruisen, wat ongetwijfeld leidt tot een 
zoektocht naar informatie. Informatie over de ziekte en over mogelijke 
behandelingen of technieken die de ziekte kunnen afremmen of ‘ge-
nezen’. Het internet overweldigt je met vragen en antwoorden, soms 
correct en diepgaand, maar soms ook minder betrouwbaar, misleidend 
of zelfs onjuist. 

Dit boek speelt in op de chaos aan informatie die op je afkomt wan-
neer je je begeeft in het ‘world wide web’. Het biedt op een overzichte-
lijke manier actuele kennis en informatie aan die je helpen om zicht 
te krijgen op de ziekte van Parkinson zelf, de ‘must knows’, ‘do’s’ en 
‘don’ts’ en hoe je in elke fase van de ziekte met de symptomen aan de 
slag kan gaan. 

De ziekte van Parkinson dringt onaangekondigd je leven binnen en zal 
je nooit meer loslaten. Als een ongewenste partner, die het ene moment 
opduikt en kwelt en zich het andere moment terugtrekt en naar de ach-
tergrond verdwijnt. Relatietherapie of een noodzakelijke scheiding zijn 
in dit geval van ongewenst partnerschap niet aan de orde. Een hand-
leiding bestaat er niet. Twee vuistregels om comfortabel met een chro-
nische ziekte door het leven te gaan kunnen je misschien wel helpen:

1. Beschouw de ziekte van Parkinson niet als de oorzaak van alle te-
genslagen die jouw levensweg doorkruisen. Ook zonder deze diagnose 
hebben we regelmatig met frustraties en verdriet te kampen. Bovendien 
kunnen ook andere aandoeningen jouw pad kruisen. Wees dus rea-
listisch in de inschatting van de beperkingen die de ziekte met zich 
meebrengt. Laat de ziekte van Parkinson jouw leven zo weinig mogelijk 
domineren.
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2. Als je in een negatieve gedachtespiraal terechtkomt, denk dan eens 
opnieuw... vanuit een positieve insteek. Positief denken verandert jouw 
kijk op de situatie en beïnvloedt de manier waarop je de ziekte ervaart 
en hoe je erover nadenkt. Positief denken is niet de oplossing voor deze 
ziekte, maar helpt je wel in jouw strategie om met de opgedrongen be-
perkingen om te gaan. Het maakt de aandoening meer draaglijk en 
wakkert jouw innerlijke drive aan om, zelfs met deze diagnose, lichaam 
en geest in harmonie te houden. 

De ziekte van Parkinson is een aandoening die een bijzonder verloop en 
specifieke aanpak vergt. Reden te meer om je goed te informeren zodat 
je fase per fase van de ziekte gecontroleerd en gemotiveerd kan aan-
pakken. Elke fase van de ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door 
specifieke symptomen die in verschillende patronen kunnen optreden. 

Voor elk patroon bestaat de behandeling uit een combinatie van me-
dische ondersteuning en revalidatie. De medische behandeling bestaat 
in hoofdzaak uit het verlichten van de symptomen met medicatie. De 
revalidatie geeft ondersteuning op vlak van beweging, spraak, taal, de 
mentale gezondheid en de voeding. Voor bijkomende zorgkundige on-
dersteuning kan een beroep gedaan worden op een voedingsdeskundi-
ge, een verpleegkundige en op sociale bijstand.

Zelfs met de nodige ondersteuning zal je merken dat de symptomen 
de ene dag draaglijk zijn en de andere dag de beweeglijkheid afremmen 
en je mentaal en fysiek uit balans halen. Het is vooral in die minder 
goede momenten dat dit boek een steun wil zijn. Dit boek is geen ro-
man, maar een praktische gids op jouw weg met de ziekte van Parkin-
son. Gebruik het handboek als een betrouwbare informatiebron waarin 
tips en adviezen jou begeleiden en coachen doorheen de verschillende 
fasen van het ziekteproces. Maak gerust aantekeningen en personali-
seer jouw boek naar eigen goeddunken. In elke fase zal je vast en zeker 
handvaten vinden om comfortabeler met de ziekte om te gaan. 

En nu, aan de slag!

Miet De Letter, Tom Steeland en Patrick Santens
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