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GOED OM TE WETEN 

In deze notities vind je informatie zoals door mij ervaren. Het 
is dus mijn verhaal over mijn reis. Het gaat over mijn dingen 
die ik doe en gedaan heb in mijn proces in de periode van 2006 
tot 2016. Ik hoop dat het ook jou zal inspireren.  

Niets in de inhoud mag worden opgevat als suggestie dat je het 
nemen van medicijnen zou moeten stoppen, verminderen of 
wijzigen. Ook als je overweegt je trainingsprogramma of dieet 
te veranderen, bespreek dit dan eerst met je arts. 
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1. ACH, U GAAT ER NIET AAN DOOD 

Toen ik na de formele uitslag van de hersenscan uit het 
ziekenhuis kwam relativeerde ik liever wat er was gezegd. ‘Ze 
moeten boven iets anders verzinnen om me daar te krijgen’ 
deed het goed als ik vertelde dat ik de diagnose ziekte van 
Parkinson had gekregen. Mijn verdriet en boosheid liet ik 
liever binnen. Dat ik ‘s nachts wakker lag en me zorgen maakte 
over de toekomst hoefde niemand te weten. Al na een week 
besloot ik niet langer de internetforums te bekijken. Ik las 
vooral ‘vraag & antwoord’ over het medicijngebruik. Ik las 
weinig over het mentale deel van de ziekte. ‘Hoe ga je om met 
de innerlijke pijn en frustratie?’ of ‘Hoe blijf je plezier houden 
met de wetenschap een degeneratieve ziekte te hebben?’ Ik 
vond geen enkel succesverhaal. Bestaat er dan niet ergens op 
deze wereld iemand die genezen is? 

Ik huil en voel me gefrustreerd. Ik herinner me dat ik vraag aan 
de neuroloog ‘Is er ooit iemand genezen?’ Ze antwoordt ‘Ja, 
maar daar was de diagnose niet goed gesteld. Dat gebeurt bij  
1 op de 10.000 gevallen.’ Van beroep ben ik NLP-Master trainer. 
Dagelijks werk ik met groepen mensen die op zoek zijn naar 
een betere communicatie en een makkelijker en succesvoller 
leven. NLP gaat ook over mentale flexibiliteit. Dus over hoe ga 
ik met de dingen om die op mijn pad komen. ‘Heb ik deze 
ziekte besteld?’ is een vraag die steeds weer terug komt. Ik 
weet het antwoord niet en besluit het zo te laten. Ik ga op zoek 
naar oplossingen die ik nog niet ken. De eerste stap is om te 
bekennen dat de ziekte er is. Het is zoals het is. Ik ga niet dood 
aan parkinson maar het vooruitzicht dat ik het tot mijn dood zal 
hebben bevalt me niks. 
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2. ACCEPTATIE; EEN NOODZAKELIJKE STAP 

Accepteren is een van de belangrijke stappen om te kunnen 
omgaan met parkinson. Sterker nog, het is een noodzakelijke 
stap. En, accepteren van datgene wat je niet wilt hebben is een 
grote klus. Het gaat er om rond te komen met je lot. Met een 
gemis. 

Accepteren wordt herkenbaarder als ik (o.a. in de parkinson-
coaching) uitleg wat accepteren niet is: jezelf slachtoffer 
voelen; je parkinson ontkennen; je parkinson in de handen van 
anderen leggen of vechten tegen je parkinson. 

Wat is accepteren? 

 
Accepteren is parkinson te nemen als iets dat er is. Als iets dat 
er mag zijn en te beseffen dat het niets vreemd is aan onszelf. 
Onze ziekte accepteren is onszelf accepteren. De parkinson 
nemen als een deel van onszelf. Het volledig accepteren kan er 
zelfs toe leiden dat we ons completer gaan voelen. En dat is 
voor veel mensen een vreemd gevoel. Jezelf completer voelen 
met een ziekte. 

En het gaat verder. Want als je jezelf accepteert met alles er op 
en er aan dan accepteer je ook je wensen en verlangens; je 
wens om gezond te zijn en je verlangen naar verbetering, ook 
al wordt dat niet ingevuld. Dat is jezelf volledig accepteren. En 
daarbij hoort ook het voluit nemen van de mentale pijn. Het 
voelen van de pijn van de achteruitgang. Ook je boosheid, 
angst of verdriet horen hierbij. Accepteer ook het rouwproces. 
En het is daarin heel logisch dat ons gevoelsleven zich verzet 
tegen de veranderingen die een gevolg zijn van onze ziekte. 
We willen die veranderingen namelijk niet en hoe meer we 
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hier tegen vechten, hoe meer het lijkt alsof de ziekte bepaalt 
hoe we ons moeten voelen. 

We kunnen dat vergelijken met een zeezeiler die in een storm 
terechtkomt. Hij kan de storm niet beïnvloeden, maar hij kan 
wel de stand van de zeilen veranderen. Het is niet zozeer je 
ziekte, maar je reactie erop die bepaalt of je je mentale 
welbevinden hervindt. Ook al zijn we niet blij met de storm. Als 
we de storm accepteren komt er energie vrij voor het vinden 
van manieren om er mee om te gaan. 

“Een positieve houding is de kiel die de boot rechtop houdt.” 
Of, zoals in het bijbelse boek Spreuken: “De geest van een man 
kan zijn kwaal verdragen; maar wat een terneergeslagen geest 
betreft, wie kan die dragen?” 

Als we de storm accepteren kan onze vraag ’Waarom is dit mij 
overkomen?’ veranderen in ’Wat ga ik doen nu me dit 
overkomen is? 
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3. ANGST OF VREES 

Ik voelde me angstig. Heel erg angstig. In de kern is angst een 
functionele emotie; het kan er voor zorgen dat je geen 
onverhoedse stappen zet. Dat je geen domme dingen gaat 
doen of dat je het risico niet gaat opzoeken. Maar waar moest 
mijn vrees me voor behoeden? Welke domme dingen zou ik 
kunnen gaan doen? Welk risico zou ik kunnen opzoeken? 

Ik ervoer eigenlijk geen angst maar plakte een etiket op een 
gevoel dat er op leek, namelijk vrees. Vrees voor de toekomst. 
Dat parkinson desastreuze gevolgen zou hebben. Dat ik me 
niet meer zou kunnen bewegen en afhankelijk zou worden van 
de hulp van anderen. 

Vrees heeft te maken met een onrealistische perceptie van iets 
waarvan je niet weet of het gaat gebeuren. Vrees is verbonden 
aan ‘wat zal er gaan gebeuren’ en dat betekent dat vrees te 
maken heeft met datgene wat er niet is, wat niet bestaat. Als 
vrees gaat over het niet-bestaande dan is je vrees 100 % 
fantasie. Als mensen lijden onder iets dat niet bestaat, noemen 
we dat waanzin. Sommige mensen verkeren dus voortdurend 
in een sociaal geaccepteerde vorm van waanzin. Ik weet heel 
goed wat dat is. Ik heb een tijd lang geloofd dat het waanbeeld 
dat ik in mijn hoofd had, de waarheid was. Terwijl ik vreesde 
leed ik daar ook onder. Geestelijk en lichamelijk. Ik leed onder 
iets wat mogelijk in de toekomst zou gaan gebeuren. Het leek 
alsof het waarheid zou worden. Het leek realiteit. Ik was 
alsmaar bezig om mijn geest te vertellen dat het waar zou zijn. 
Achteraf gezien hallucineerde ik, overigens weer in een 
sociaal geaccepteerde vorm. 

Toen ik bewust werd van mijn vrees, de waanzin, mijn lijden, 
de hallucinatie werd het me ook duidelijk welk mentaal spel ik 
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met mijzelf speelde. Ik realiseerde me dat dit niet een effectief 
middel was om beter te worden. Nu ik ervaren had welke 
enorme mentale krachten er in mij loskwamen door op deze 
manier te denken wist ik ook dat, als ik het omkeerde, er 
andere mentale krachten vrij zouden kunnen komen. Ik hoefde 
er eigenlijk weinig voor te doen, behalve de verbeelding te 
vullen met andere beelden. Parkinson lokte me uit om vooral 
de negatieve kant te zien. Ik kreeg de uitdaging de positieve 
kant van het leven te blijven zien en voelen. Ik voelde dat dit 
een grote stap was in mijn proces. 
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4. DE LEEUW ACHTER EEN BOOM 

Ik las in het 690 bladzijden tellende boek ‘Trouble Afoot‘ van 
het onderzoek van Dr. Walton-Hadlock het indrukwekkende 
verhaal over de mentale toestanden die er voor zorgen dat er 
adrenaline en/of dopamine wordt aangemaakt. Het beste 
nieuws dat ik tot dan toe las was dat parkinson geen hormonale 
ziekte is maar een mentale kwestie. Ik leg dat uit zoals dr. 
Janice Walton-Hadlock dat in haar boek beschrijft. 

“Je wandelt door de jungle en een leeuw springt tevoorschijn. 
Je vlucht en de leeuw begint achter je aan te rennen. Je survival 
mode produceert ineens heel veel adrenaline en je begint te 
vluchten. Tegelijkertijd geeft adrenaline ook signalen aan 
andere delen van je lichaam. Je maag krijgt de boodschap van 
de hersenen die zegt: “het eten is nu van ondergeschikt belang 
dus geef geen hongersignalen door.” De blaas en de dikke 
darm krijgen van de hersenen de boodschap: “nu geen tijd om 
je behoefte te doen, dus ik heb je tijdelijk stilgelegd.” Het 
lichaam krijgt de boodschap van de hersenen: “je wordt nu 
gedwongen je  fysieke grenzen over te gaan maar ik wil je niet 
horen over pijn of uitputting – die signalen sluit ik voor je af.” 
Het hart krijgt de bericht van de hersenen: “nu geen tijd voor 
vrolijke emoties, dus laat geen dopamine vrij, stel dat maar uit 
voor later.” 

Ik heb sinds 1983 in een mentale toestand geleefd alsof deze 
leeuw me achterna zat. De jaren dat ik bij de politie had 
gewerkt en de daaropvolgende jaren als eigen ondernemer 
hebben teveel momenten gehad waarop mijn lichaam 
uitgenodigd werd adrenaline aan te maken. Adrenaline was de 
brandstof in mijn motor. Betekende dit dat ik nooit blij was of 
tevreden en dankbaar en dus ook dopamine produceerde? 
Natuurlijk wel, maar het gevoel van stress en opgejaagd 
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overheerste. Daarbij kwam dat ik jammer genoeg met zoveel -
plotsklaps op mijn weg springende- leeuwen was 
geconfronteerd dat mijn lijf -uit bescherming- een flinke 
voorraad adrenaline had opgebouwd. Of, in een voortdurende 
staat van alertheid verkeerde waardoor er snel adrenaline kon 
worden geproduceerd. 

Parkinson begon toen ik, na trainingen en intensieve 
coachingprocessen, meer rond was gekomen met de trauma’s 
in mijn lijf. Ik ervoer meer ontspanning. Ik wist dat er niet 
achter iedere boom een leeuw zou zitten. Parkinson begon zich 
te melden met stijfheid, pijn, rigiditeit, disbalans en minder 
coördinatie in de rechterhand. Hoe kon parkinson zich juist op 
dat moment manifesteren? Ik kon mij toch rustiger voelen? 
Er zijn theorieën bekend waarin gesteld wordt dat parkinson 
ontstaat als er minder adrenaline wordt geproduceerd en het 
lichaam tegelijkertijd nog onvoldoende dopamine aanmaakt. 

Toen mijn bewuste denken wist dat er geen gevaar meer was 
nam de adrenaline af, simpel doordat ik leerde me te 
ontspannen. Vergelijk het met een leger dat de vrede nog niet 
helemaal vertrouwd. De manschappen ontspannen zich maar 
vieren nog geen feest. Minder adrenaline en nog geen 
toename van dopamine. 

Terug naar wat er zich in mijn lichaam afspeelde. Minder 
adrenaline en nog te weinig dopamine. De spieren reageerden 
door stilstand (stijfheid) en stuurloosheid (disbalans en 
verstoring van de motoriek in de rechterhand). Oftewel: 
parkinson. 

Ik zou zelf deze balans opnieuw moeten vinden. Ik twijfelde of 
ik dit idee nog aan mijn neuroloog zou voorleggen en ik besloot 
het niet te doen. Ik begon na te denken over een plan van 
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aanpak dat er voor zou zorgen dat de hormoonspiegel weer in 
balans zou kunnen komen en hoe het substantia nigra opnieuw 
wakker gemaakt kon worden en opnieuw kon worden 
gestimuleerd. 
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5. TIEN JAAR MEDICIJNVRIJ 

Ik maak de balans op van alle onderzoek dat ik over genezing 
ben tegengekomen, alles wat ik tot nu toe zelf heb gedaan, alle 
weergaven van de gesprekken die ik tot nu toe met mijzelf en 
anderen heb gevoerd. Ik stel mijzelf de vraag ‘Wat is de weg 
die ik ben gegaan?’ en ‘Welke weg heb ik nog te gaan en leidt 
naar genezing?’. 

En, ik realiseer me dat het genezingsproces van parkinson niet 
het nadoen van een kunstje is. Het start met de bereidheid me 
te verbinden met iets waar ik in geloof. Iets waarvan ik weet en 
voel dat het voor mij waar is.  

– Verantwoordelijkheid – Ik neem de verantwoordelijkheid 
voor mijn gezondheid. Ik doe alles om mijn gezondheid te 
bevorderen en mijn adrenaline/dopamine balans te herstellen. 
‘Ik kan mijzelf helen’. 

– Experimenteren – Ik ben bereid te experimenteren en mijn 
intuïtie te volgen. ‘The proof of the pudding is in the eating’. 

– Overtuigingen – Negatieve gedachten creëren negatieve 
resultaten. Positieve gedachten over mijn ziekte en mijn 
helingsproces zorgen voor verlichting van symptomen. ‘Ik 
geloof in genezing’. 

– Dankbaar – Ik oefen in dankbaarheid. 

– Verduren – Ik leer verduren en verwacht geen snel en direct 
resultaat. Ik ervaar zelfs tijdelijk heftiger klachten als ik me 
meer ontspan. Ontspanning zorgt namelijk voor een verlaagd 
adrenaline en als de dopamine nog niet ‘klaar staat’, nemen 
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Parkinsonsymptomen toe. Ik moet dit verduren om een weg te 
vinden om de dopamine te bevrijden. 

– Stress – Stress zorgt voor een verhoging van adrenaline. Het 
vermindert tegelijkertijd de aanmaak van dopamine. Mijn 
aandacht is gericht op het voorkomen van stress en het 
bereiken van een ontspannen leefwijze. 

– Ontgifting en voeding – Er is geen twijfel over. Met datgene 
wat ik al aan de ontgifting van mijn lichaam had gedaan ervaar 
ik verlichting van symptomen. Kwalitatieve eerlijke voeding is 
belangrijk om mijn organen goed te verzorgen zodat ik 
voldoende energie kon overhouden voor heling. 

– Oefening, beweging – Ik doe oefeningen die de werking van 
organen stimuleren. Ik blijf bewegen door fitness, chi kung en 
dagelijkse bezigheden. 

– Trauma en adrenaline – Trauma heeft een diepgaande 
invloed op symptomen. Onverwerkte trauma zorgen voor 
adrenaline. Ik bevrijd mijn lichaam van trauma en adrenaline. 
Vanuit mijn systeem van herkomst had ik geleerd om veel met 
adrenaline te functioneren. Ik onderzoek de verschijnselen van 
deze dynamiek en doe therapeutisch proceswerk. 
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6. ALLES WAT JE IN DE STORM VAN HET LEVEN 
MEEMAAKT IS PART OF THE DEAL! 

Lisa Jonk heeft mij geïnterviewd voor haar eindwerkstuk bij het 
Geert Grote College in Amsterdam. 

Lisa: 

“Het duurde even voor ik het juiste onderwerp voor mijn 
eindwerkstuk gevonden had. Ik wilde iets maken waar ik 
persoonlijk van zou groeien, iets waarvan ik later kon zeggen 
dat ik er trots op was. Steeds dacht ik het juiste onderwerp 
gevonden te hebben maar toch kwam er dan weer iets in me 
op wat toch beter geschikt leek. Ik had net besloten dat ik me 
zou bezig houden met het onderwerp keuzes toen er een beter 
onderwerp bij me opkwam. Ik zat in de toneelzaal van school 
te luisteren naar iemand die Ne me quitte pas zong, het was het 
afscheid van een lerares bij ons op school. Opeens besefte ik 
me dat ik me zo thuis voelde op het GGCA maar ook op andere 
plekken. Thuis voelen, dat was iets waar ik me wel een jaar mee 
bezig zou willen houden. Af en toe kwamen er nog wel nieuwe 
ideeën bij me op maar ik vond geen van die ideeën beter en 
dus is het Thuis voelen gebleven.” 

Wanneer merkte je dat er iets aan je lichaam veranderde? 
Jaren geleden begon het al. Ik sportte veel, nu ook nog maar 
minder prestatie gericht en minder intensief, en ik had steeds 
last van mijn schouder. De fysiotherapeut hielp maar voor 
even, want de volgende dag was de pijn er weer. Ik heb nog 
zes jaar doorgerommeld en ben toen doorgestuurd naar een 
neuroloog die toevallig een proefschrift had geschreven over 
parkinson. Zij vond dat mijn klachten daar erg op leken. 
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Wat deed het met je toen je het hoorde? Toen ik de diagnose 
hoorde voelde het net alsof ik het land van de gezonde mensen 
had verlaten. Ik was boos en wilde weg. ‘Laat mij maar alleen 
in een caravan zitten’ dacht ik, dan ben ik niemand tot last. Ik 
werd naar in mijn relatie omdat ik minder zou worden en had 
een schuldgevoel al wist ik niet waarom. Dat gevoel kwam bij 
vlagen. 

Had je het gevoel dat je lichaam gefaald had? Ik heb het juist 
omgedraaid, mijn lichaam heeft mij niet in de steek gelaten 
maar ik vroeg me af waar ik mijn lichaam in de steek had 
gelaten. Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en veel te 
maken gehad met stress, hard werken en trauma’s. Bij de ziekte 
van Parkinson draait het om de stofjes adrenaline en dopamine 
en door de stress is er veel adrenaline aangemaakt en te weinig 
dopamine. Die eenzijdigheid moet door mijn hersenen weer 
hersteld worden. Ik geloof in genezing en zie veel dagen van 
vooruitgang maar ook van achteruitgang. Die achteruitgang is 
niet erg, ik heb mezelf verteld dat het erger mag worden om te 
genezen. Dat is een onderdeel van het proces. 

Maakt dat dat je per dag kijkt hoe het gaat? Ja, ik leef nu veel 
meer in het hier en nu. Ik ben sensitiever en het heeft met 
dichter bij mezelf gebracht. Ik kijk meer naar wat ik voel en kan 
daar langer bij stil staan. 

Zie je jezelf nu op een andere manier? Ik zie mezelf completer, 
fysiek gezien ben ik niet echt veranderd maar mentaal wel. Ik 
ben gevoeliger en communiceer vanuit mijn hart. Het contact 
met mensen is intenser omdat ik meer bezig ben met het 
moment dan met straks. 
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Dus vroeger leefde je door vooruit te kijken? Dat zou je 
kunnen zeggen, ja. Ik ben nu makkelijker in contact en wat me 
dwarszit deel ik sneller. Het moet mijn lichaam uit. 

Heb je een ideaalbeeld van de toekomst en is dat veranderd? 
Nee, als de parkinson zich ontwikkelt zoals op internet staat zal 
alles langzamer gaan. Ik denk wel na over de toekomst en 
vraag me dan af of ik nog zal kunnen werken. Zoals het er nu 
naar uitziet wel want het gaat maar heel langzaam. 

Ben je veranderd in je manier van werken? Ja, ik ben veel 
rustiger en kan anders naar problemen kijken. Ik kijk nu meer 
naar de reden van het probleem en wil het niet meer alleen 
verhelpen maar mensen zich ervan bewust maken. Ik ben 
meer aan het steunen dan verhelpen. Dat maakt ook de mensen 
die ik coach volwassener en ik krijg er meer energie van. 

Vergelijk je jezelf met anderen? Ja. In mijn ziektebeeld, om dat 
maar even zo te noemen, wel. Dat kijk ik naar iemand die fysiek 
slechter is en dan voel ik me daar eigenlijk best goed over. Ik 
word weleens gebeld door mensen die willen weten hoe ik zo 
positief met parkinson kan omgaan. Ik denk dat ik dat kan 
omdat dit voor mij niet het einde van mijn leven is. Ik denk dat 
ik het omarmd heb na de woede, ik ben het rouwproces 
volledig aangegaan. 

En is dat nu afgerond? Nee, dat begint iedere ochtend 
opnieuw, maar ik heb mijn zingeving gevonden. Dit is de storm 
van het leven, je maakt van alles mee en ook dit is part of the 
deal. Ik ben niet bang voor wat er gaat komen. Het is zo en ik 
heb het geaccepteerd. 

Maar je hebt er eerst wel tegen gevochten. Ja, maar ik zag dat 
dat niet werkte en toen heb ik het omarmd. Als dier was ik 
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allang opgegeten, denk ik altijd maar. Die leeuw had al lang 
gezien dat ik als gazelle niet zo snel meer kon rennen. Wat dat 
betreft voel ik me dan bijna bevoorrecht als mens. Ik kan om 
mijn situatie lachen. Ook heb ik hoop gevonden: Ik had dromen 
over Indonesië, Rusland en een Sjamaan, waarschijnlijk naar 
aanleiding van de film Eat, pray and love. Ik zag die dromen als 
een teken; iets in mijn onderbewustzijn wilde me iets zeggen. 
Het was iets anders dan de westerse wetenschap die me 
vertelde me niet te kunnen helpen. In de oosterse wetenschap 
wordt parkinson gezien als een tijdelijk ongemak. Dat sluit veel 
meer aan op mijn opvattingen. Ik heb aan een groep waarmee 
ik werkte verteld dat ik geloofde dat men kan genezen van 
parkinson en dat er iemand moest zijn die dat heeft gedaan 
maar dat ik diegene nog niet had gevonden. Een mevrouw uit 
Limburg vond toen iemand die een blog bijhield en genezen 
was van parkinson. Ik heb diegene toen gemaild en gebeld en 
heb gevraagd of ik een week met hem mocht leven. Ik wilde 
hem modelleren; wat at hij, hoe dacht hij, wat waren zijn 
gewoontes? Ik ben toen naar Florida gevlogen en heb een 
week met deze man geleefd en kwam veel dingen tegen zoals: 
weinig stress, geen angst en een evenwicht tussen adrenaline 
en dopamine. Ik geloof in genezing en heb bewijs gevonden. 
Terug in Nederland had ik mijn zingeving gevonden. Mijn 
missie is iedereen de polariteit van het leven te leren. 

Denk je dat je je nu meer thuis voelt omdat je jouw zingeving 
gevonden hebt? Ik ben nu opnieuw thuis, ik denk dat iedereen 
ooit thuis was. Ik heb weer contact bij met mezelf, dat was ik 
kwijt geraakt. Twintig jaar heb ik bij de politie gewerkt en veel 
meegemaakt. Ik vraag me weleens af of ik meer heb 
meegemaakt dat de gemiddelde agent, ik denk van wel. Dat 
zijn dus veel onverwerkte trauma’s van dingen die ik liever niet 
had willen zien of meemaken. Die trauma’s maken dat je je 
afsplitst van je lichaam. 
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En parkinson maakt dat je weer in contact komt met je 
lichaam? Dat denk ik niet helemaal, maar je zou de parkinson 
kunnen zien als een soort katalysator. Het heeft me geholpen 
om weer in mijn eigen lijf te kunnen indalen. 

En houdt een dag van achteruitgang dan in dat je minder 
thuis bent in je lichaam? Nee, achteruitgang is een uitnodiging 
om weer meer thuis te zijn in mezelf. Een symptoom van 
parkinson is bijvoorbeeld trillen, dat kun je ook van binnen 
hebben. Als ik dat heb en ik ga terug naar mijn basis dan 
verdwijnt het. Door terug te komen bij mezelf, naar huis te 
komen, kan ik de symptomen verminderen. De oorzaak weet 
ik niet en daar kan ik alleen maar naar gissen. Daarom is deze 
ziekte natuurlijk ook zo lastig aan te pakken, alleen de 
symptomen kunnen behandeld worden terwijl men de oorzaak 
niet weet. Ik geloof dat alles is gericht op heling en dat moet 
vanuit mezelf komen. 

Gelooft iedereen om je heen ook in genezing? Ik ga alleen om 
met mensen die daarin geloven. Als ik met een therapeut aan 
de slag ga vraag ik eerst of deze gelooft in mijn genezing. Is dat 
niet het geval dan is dat prima maar dan ga ik het proces met 
deze therapeut niet aan. 

Voel je je nog veilig in je eigen lichaam als het zo verandert 
zonder dat je daar echt invloed op hebt? Het is even stil, de 
vraag wordt herhaald… Ik zou bijna zeggen nog niet. 

Maar dat is in tegenspraak met je opvattingen over genezing. 
Dat klopt. 

Ik formuleer hem op een andere manier. Kun je je lichaam 
nog vertrouwen als het af en toe verandert zonder jouw 
invloed? Omdat het maar langzaam gaat voel ik nog veilig. Als 
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ik dat langzame accepteer maak ik weer een stap. Ik moet wel 
oppassen voor een ander gevoel: frustratie. Het omdoen van de  
autogordel confronteert me bijvoorbeeld met die traagheid als 
ik daar niet de tijd voor neem. Die frustratie moet ik proberen 
te vermijden. Wat ik merk aan andere parkinson patiënten is 
dat ze verslechteren als ze niet thuis zijn in hun lichaam. Ze zijn 
alleen in contact met hun klacht in plaats van met hun lichaam. 
Je bent veel meer dan parkinson. Dat vertel ik ook aan de 
mensen die mij opbellen. Sommige mensen vermijd ik, die 
zitten in zo’n neerwaartse spiraal dat ik ga helpen in plaats van 
steunen en dat kost me te veel energie. Ik wil hun probleem 
niet op me nemen. 

Wat zeg je dan als je iemand niet wilt helpen? Sorry. Ik kan u 
niet helpen. De reactie is dan vaak dat ze het prima vinden. Mijn 
zingeving moet niet ten koste van mezelf gaan. Ik wil geen 
problemen overnemen. Ik sta aan de kant van de oorzaak en zij 
aan de kant van het gevolg. Aan de kant van de oorzaak staan 
betekent dat ik zelf bepaal hoe ik ermee omga. Soms denk ik 
er zelfs een hele dag niet aan. Dat is ontzettend goed. Door de 
afleiding die ik op zo’n dag heb blijf ik er niet in hangen. 

Zou je voor jezelf een soort piramide kunnen construeren? 
De eerste laag is de omgeving, het huis en eten. De hoogste 
laag is groei in mijn spirituele zijn. Voor mij is dat een soort 
wijsheid van de ziel/geest over het leven. Over tien à vijftien 
jaar zie ik mezelf wel als een wijs man die nog steeds bezig is 
met de storm van het leven. Het gaat er om om met minder 
inzet meer te bereiken. 

Is dat de weg van de minste weerstand? Nee, dat is de weg 
van de meeste weerstand, maar met minder inspanning. Ik zal 
dan nog meer filosofisch naar mezelf moeten kijken. Maar om 
terug te komen op de piramide, deze zou voor mij bestaan uit: 
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Missie/Spiritualiteit 
 
Identiteit 
 
Waarde en Overtuiging 
 
Vaardigheden 
 
Gedrag 
 
Omgeving 

Ik geloof dat iedereen een missie heeft, alleen weten 
sommigen het niet. Het zit hem in de ziel, het woord is niet voor 
niets “bezieling”. De missie zit in de ziel en ontplooit zich na 
een tijdje, dat is niet leeftijdsgebonden. Het collectieve aan die 
missie is dat we de wereld mooier maken. 

Heb je je lichaam nodig om je thuis te kunnen voelen? Ik denk 
dat er wel een omhulsel nodig is, maar ik weet niet wat er in 
het hiernamaals zal zijn. Ik denk dat we daar verrast zullen 
worden. We verlaten de wereld en komen dan in een toestand 
waarin we misschien wel helemaal geen omhulsel nodig 
hebben. Ik geloof wel in reïncarnatie maar alleen in mensen. 
Op het moment dat de eicel zich opent en de zaadcel 
binnenkomt denk ik dat de ziel zich hier op aansluit. Dit is het 
enige open moment. Bij die verbinding gaat de ziel de 
verbintenis met het lichaam aan. 

Als je thuis bent in je eigen lichaam, kun je je dan overal thuis 
voelen? Dat is wel onze uitdaging. Ik denk het wel. Maar ik 
denk ook dat je je toch nog kunt thuis voelen als het omhulsel 
wordt aangevallen bijvoorbeeld. Alles wat we nu weten maakt 
dat we ons lichaam nodig hebben om ons thuis te voelen maar 
misschien is dat wel helemaal niet nodig. Misschien dat we na 
de dood pas beseffen wat thuis voelen echt is. Je zou zelfs nog 
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in twijfel kunnen trekken of de dood bestaat. Misschien bestaat 
alleen het dood gaan en is de dood helemaal geen toestand 
waarin men kan verkeren. Dan is dood gaan er wel, maar de 
dood bestaat niet. Al is dat wel erg filosofisch. 
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7. HET INNERLIJK PROCES 

Een metaforisch bedoelde levensles van een oude indiaan aan 
zijn kleinkinderen: 

De twee wolven  

Een oude Cherokee indiaan vertelde zijn kleinkinderen over 
het leven. Hij zei tot hen: “Er is een strijd gaande in mij … het is 
een verschrikkelijk gevecht tussen twee wolven. Eén wolf 
vertegenwoordigt de angst, woede, afgunst, verdriet, spijt, 
hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, 
minderwaardigheid, leugens, trots en superioriteit. 

De andere wolf staat voor vreugde, vrede, liefde, hoop, delen, 
kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, goedheid, vriendschap, 
empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof. 
Deze zelfde strijd is binnen in je gaande en ook in elke andere 
persoon.” 

Ze dachten even na en toen vroeg een kind aan de grootvader: 
“Welke wolf zal winnen?” De oude Cherokee antwoordde 
eenvoudig: “Degene die ik te eten geef.” 

Vraag : Waar besteed jij de meeste energie aan? 
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8. OMGAAN MET VERLIES EN ROUW 

Een verhaal: Gisteren was ik in het bos. Op zoek naar drie 
bomen, drie bomen die ik gekend had. Een paar jaar geleden 
hadden ze alle drie een tak verloren en ze waren daar alle drie 
op een andere manier mee omgegaan. 

De eerste boom was gaan rouwen om zijn verlies en zei ieder 
voorjaar als de zon hem uitnodigde te groeien: “Dat kan ik niet 
want ik mis een tak, ik ben onvolledig en zal nooit meer mooi 
kunnen worden”. De tweede boom was geschrokken van de 
pijn en had maar snel besloten om het verlies te vergeten. Het 
kostte hem veel energie om net te doen alsof hij het verlies niet 
voelde. De derde boom was ook geschrokken van de pijn en 
stond stil bij het verlies. Hij had intens gehuild en de pijn van 
het verlies gevoeld. Ieder seizoen had hij andere gevoelens 
over zijn verlies gehad en hij had ze telkens toegelaten.  

Het eerste voorjaar dat de zon hem uitnodigde te groeien had 
hij gezegd: “Dit jaar niet”. Maar de zon kwam het jaar daarop 
terug. Nu zei de boom: “Ja zon, verwarm mij zodat ik mijn wond 
kan verwarmen. Ziet u, mijn wond heeft warmte nodig, zodat 
hij weet dat hij erbij hoort”. En het derde jaar dat de zon terug 
kwam, sprak de boom: “Ja zon, laat mij groeien, want er is nog 
zoveel te groeien”. 

Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee. 

De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de wond 
was duidelijk te zien, het was het hoogste punt van de boom. 

Hij was niet verder gegroeid. De tweede boom was 
omgewaaid. De plek van de wond moest ik zoeken. Op de 
plaats van de afgebroken tak was hij gaan rotten. 
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De derde boom was het moeilijkst te vinden want ik had niet 
verwacht dat hij zo groot en sterk was geworden.  Ook bij hem 
miste ik natuurlijk die ene tak. Ook hij zou nooit meer dezelfde 
zijn maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de 
dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht stond. 
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9. PARKINSON ALS BITTERE VRUCHT 

Al ver voor de diagnose was mijn persoonlijke missie ‘Mensen 
leren te leven in de polariteiten van het leven’. Ik werd daarin 
onder andere positief geïnspireerd door het boek ‘Een 
ongewoon gesprek met God’ van Neal Donald Walsh. In zijn 
dialoog met God beschrijft Walsh dat je leven onvolledig is als 
je alleen maar de mooie kant zou ontmoeten. Ik heb het boek 
met veel plezier gelezen en de denkbeelden van Walsh 
hebben me aangesproken. 

Het lijkt een aspect van onze Westerse cultuur dat vooral de 
mooie kant van het leven belicht moet worden. Als de wereld 
toch maakbaar lijkt, laten we hem dan maar mooi maken. 
Natuurlijk steun ik van harte dat streven en met parkinson heb 
ik een klus te doen; de echte donkere kant van het leven te zien 
en te voelen. Natuurlijk heb ik die donkere kant wel eerder 
ontmoet. Mijn vader overleed, jaren daarna mijn moeder, mijn 
relatie is wel eens onder druk komen te staan, ik heb financiële 
krapte gekend en ga zo maar door. 

Nu is het anders. Deze donkere kant sluipt met me mee en ik 
kan hem niet afschudden. Hij reist altijd met mij mee en ik voel 
hem de hele dag. Ook als ik er niet aan denk is het er toch. Ik 
word uitgedaagd iets dubbels te gaan doen in mijn mentale 
staat. Namelijk te kunnen genieten terwijl de andere kant er 
altijd is. Een zeer dunne lijn scheidt plezier en rouw. Ik weet 
dat ik een keuze heb hoe hiermee om te gaan. Ik moet opnieuw 
gaan ervaren en uitvinden hoe dat moet. Gelukkig, ik heb weer 
wat te doen. 

Wil ik liever alleen maar naar de plezierige kant kijken? Ja 
natuurlijk. Wil ik graag weg van de donkere kant? Ja natuurlijk. 
Nu dwingt de realiteit me om te kunnen omgaan met beide 
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zijden. Ik herinner mij het oude Chinese spreekwoord: ‘wie 
bittere vruchten eet, komt verder…’. Het Universum geeft me 
een uitdaging om zowel van de zoete als de bittere vruchten te 
gaan genieten. De bittere vrucht die parkinson heet zal me 
verder helpen. Waar… ik heb nog geen idee. 
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10. DISCIPLINE, GEZONDHEID EN GELUK 

Discipline is een belangrijke voorwaarde bij het omgaan met 
parkinson.  Boeddha zei: “Om te genieten van een goede 
gezondheid moet men eerst leren discipline en controle te 

hebben over de eigen geest”. Veel mensen hebben nog 
negatieve associaties met discipline. Het is nog gekoppeld aan 
gehoorzaamheid en straf in onze jeugd. Bij het werken aan de 
parkinson gaat het over zelf-discipline. Dat is iets heel anders. 

Zelfdiscipline is de bereidheid om inspanningen te doen om je 
leven gelukkiger te maken, je gezondheid te bevorderen of 
andere doelen te bereiken. Iedere cel in mijn lijf was 
gepassioneerd om te genezen van parkinson, echter gaande de 
dag liet ik me toch nog teveel verleiden om van mijn pad af te 
wijken. Dan merkte ik dat ik niet meer gefocussed was op de 
sensaties in mijn lichaam en niet ervoer dat ik in het hier en nu 
leefde. Dan viel het me ineens op dat ik weer oppervlakkig 
ademde, gevoelens van stress had, me zorgen maakte, etc. 
(adrenaline). 

Ik ging letten op hoe ik tijdens een normale dag mijn aandacht 
liet afleiden. Twitter, Facebook, Linkedin en het laatste nieuws 
in de gaten houden via het worldwide web, televisie, kranten 
en tijdschriften. Maar ook eten en drinken en niet bewust de 
smaak proeven of muziek luisteren en tegelijkertijd 
bijvoorbeeld een boek lezen. Allemaal vormen van snelle 
afleiders. Ik had last van datgene wat door veel mensen als 
normaal wordt gezien. Datgene wat veel mensen doen om het 
gevoel te hebben ergens bij te horen, hetzelfde te zijn als de 
ander, ook veel ‘sociale’ contacten te hebben, etc. 

Ondanks dat ik vaak een ogenschijnlijk drukke dag had gehad 
voelde ik me aan het einde toch vaak onvervuld en leeg. 
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Ik startte met het invoeren van meditatieve momenten. Dat 
veranderde de kwaliteit van mijn dag. Daardoor ging ik ook, 
tijdens de pauzes tussen de meditaties, letten op mijn 
ademhaling en ging ik mijn lichaam beter voelen. Al heel snel 
veranderde mijn gevoelens van geluk, tevredenheid en 
voldoening in positieve zin. 

Na verloop van tijd was ik zelfs in staat om geluk op 
verschillende manieren te ervaren. Het startte vaak met een 
ontspannen gevoel wat leidde naar tevredenheid, rust en 
voldoening (dopamine). 
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11. DE REIS MAKEN OF DE REIS AANVAARDEN 

Eerder heb ik parkinson en het helingsproces omschreven als 
een reis. Toen de diagnose werd gesteld was de reis nog niet 
begonnen. De reis kon voor mij pas beginnen toen ik rond was 
met het feit dat ik parkinson had. Ik had iets wat ik niet wilde 
hebben en daar had ik eerst nog wat mee te doen. 

Na de mededeling van de arts rouwde ik en had het gevoel niet 
verder te komen. Ik reisde niet maar bleef stilstaan op één plek, 
namelijk die van de rouw en het lijden. De rouw heeft grote 
betekenis voor me gehad. De boosheid, frustratie en het 
verdriet de kans geven daadwerkelijk naar buiten te komen 
heeft me door de periode van rouw geholpen. En, natuurlijk 
was het voor mij ook een uitdaging deze gevoelens niet te 
projecteren op iets of iemand maar zuiver in het moment in 
mijzelf te ervaren.  

Ik kon de reis beginnen toen ik innerlijke balans gevonden had 
en  zacht naar parkinson kon kijken. Ik had daarin ook wat te 
doen met hoe mijn definitie van een reis was. Een reis had voor 
mij een doel en een planning. Ik reisde met een doel, startte 
ergens en ik ging steeds verder in de richting van het vooraf 
gezette doel. Maar, kun je parkinson op die manier reizen? Wat 
als je de planning of je doel niet haalt? Hoeveel adrenaline moet 
je dan produceren? 

Ik veranderde de reis ‘maken’ in de reis ‘aanvaarden’. Je start 
de reis en je laat je leiden door datgene wat je tegenkomt. Dat 
is meer het gevoel dat ik heb bij de parkinson reis. Een reis vol 
overgave. Vol zachtheid en uiteraard vol vertrouwen dat de 
reis je zal brengen op een plaats die zinvol voor je is. 
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12. EEN TELEFOONTJE EN EEN E-MAIL 

Dr. Janice Walton-Hadlock is DAOM (doctor in de acupunctuur 
en oosterse geneeskunde) en lerares op de universiteit van 
Traditionele Chinese Geneeskunde in Santa Cruz, Californië. 
Ze schreef o.a. ‘Trouble Afoot’ over de oorzaken en genezing 
en ‘Ones Upon a Pill’ over het medicijngebruik bij parkinson.  

Na mijn oproep om hulp kwamen er bijzondere dingen op mijn 
pad. Ik kreeg een aantal zeer waardevolle tips. Ik heb veel 
respect voor de vele medici en onderzoekers die dag en nacht 
bezig zijn met het uitvinden van nieuwe mogelijkheden in de 
aanpak van parkinson. 

Ik bewonder ze ten zeerste en ben blij dat ze voor veel 
parkinson patiënten oplossingen bieden die beweging nog 
mogelijk maakt. Ik wilde een andere weg kiezen waar ik in 
geloofde. Die andere weg was me onbekend. Ergens diep van 
binnen voelde ik dat het mogelijk zou moeten zijn. Mijn geest 
geloofde dat er ergens op de wereld iemand zou zijn die het 
echte geheim had gevonden. Die een eigen weg was gegaan. 
Die zichzelf had genezen. Maar waar? 

Ik droomde van Chinese volksbuurten waar een dokter 
kruidendrank maakte. Ik droomde van Bali in Indonesië, 
kennelijk geïnspireerd door de reis van Elizabeth in het boek 
‘Eten, bidden en beminnen’. Ik zwierf in gedachten door 
Mongolië en ontmoette een Sjamaan. Deze gedachten waren 
mogelijk ingegeven door het verhaal van de autistische Rupert, 
zoals beschreven in ‘de Paardenjongen’. In een andere droom 
bestuurde ik moeiteloos een glimmende cabriolet en bedwong 
ik op een racefiets de Mont-Ventoux. Dat verhaal zou afkomstig 
kunnen zijn van het proces van een goede vriend die een 
hersentumor overleefde. 
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Twee momenten staan zeer helder in het geheugen gegrift. Ik 
herinner ze als die waarop mijn geest absoluut helder was. 
Momenten waarop ik ontwaakte terwijl ik wakker was. 

Het eerste moment was een telefoontje. Een goede vriend van 
me attendeerde me op het Parkinson’s Recovery Project van dr. 
Janice Walton-Hadlock in Santa Cruz, Californië. 
Het Parkinson’s Recovery Project is een non-profit organisatie 
toegewijd aan de verspreiding van informatie over de oorzaak 
en de behandeling van de ziekte van Parkinson met behulp van 
de theorieën en behandelingsmethoden van de Oosterse 
geneeskunde. Door het onderzoek van dr. Janice Walton-
Hadlock is een nieuwe verklaring gevonden voor de 
onderliggende oorzaken van parkinson. Het was dus 
mogelijk… 

Het tweede moment was een email. Iemand attendeerde me op 
het weblog Fighting Parkinson’s Drugs Free van Howard 
Shifke uit Tampa, Florida, die zonder medicijnen van parkinson 
was genezen. Het was dus mogelijk… 

Ik dank mijn geest voor de helderheid die hij me op deze twee 
momenten gaf. 
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13. WAAROM PARKINSON-COACHING? 

 “De kwaliteit van je leven hangt niet af van wat er 
met je gebeurt, maar hoe je er op reageert. Aan het 
eerste kun je niet zo veel doen, aan het tweede 
alles.” 

Kun jij zin en plezier in het leven houden terwijl je fysieke 
lichaam je in de steek laat? Kun je de moed opbrengen om te 
blijven werken aan herstel of verlichting van symptomen? 
Maar waar is de zin van het leven? Geloof jij er nog in?  Had jij 
dit van het leven verwacht? Wij hebben een reden om treurig 
en angstig te zijn, maar is dat de oplossing? Kun je gezond-
ziek-zijn? Mag je je vitaal voelen ondanks dat je parkinson 
verschijnselen hebt? 

Bianca Mollé die parkinson overwon schrijft “I had explored 
every avenue, visited everywhere, except inside myself” (Ik 
had alle mogelijkheden verkend, alle plaatsen bezocht, behalve 
in mezelf). Bianca gebruikte o.a. QiGong voor haar genezing. 
En, ze had de weg naar haar binnenwereld genomen. Ze 
maakte een diepgaande verandering in de manier waarop ze -
van binnen- met de wereld omging. Vrij van  stress, frustraties, 
angst, schaamte, boosheid, teleurstelling. 

‘Van houding veranderen’ is helpend bij parkinson. Je kunt 
daarvoor ook lezen ‘Van innerlijke houding veranderen’. Veel 
parkinson mensen willen leren om positiever en zorgelozer in 
het leven te staan. Anderen willen leren voorbij de schaamte te 
komen waardoor ze makkelijker contact met anderen kunnen 
maken. 
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Positieve gedachten en rouw 

Positieve gedachten hebben positieve effecten op je 
lichamelijk welbevinden. En ook dat is te leren! “Een blij hart 
doet een mens leven. Vreugde geeft hem lengte van dagen” 
(Oude Testament). Maar, hoe kun je lichtheid ervaren terwijl je 
nog iedere dag in het rouwproces zit? Hoe kom je daar 
doorheen terwijl je voelt dat het leven je zo in de steek heeft 
gelaten? Het kan. Anderen is het ook gelukt dus waarom jou 
niet! 

Contact en schaamte 

Er is aangetoond dat welbevinden aanzienlijk afneemt als 
mensen ervaren dat ze in een isolement leven en een 
terugtrekkende beweging maken. Echt contact is dus helpend, 
net nu we in een tijdperk leven waar we elkaar steeds meer 
digitaal ontmoeten. Maar, hoe kom je uit je isolement als je nog 
schaamte hebt over de verschijnselen van parkinson? Als je 
niet zo makkelijk kunt omgaan met de reacties uit de 
omgeving? Dan wordt het tijd hierin een stap te maken. 
Ontkennen helpt niet, aanvaarden wel. 

Nemen wat er is 

Hoe kun je aanvaarden dat je achteruit gaat? Je wilt nog wel 
maar kunt niet meer. Je leeft met het voortdurende gevoel van 
‘niet meer kunnen’. Dat is misschien wel het grootste proces 
van veel parkinson mensen. De realiteit dwingt je tot overgave 
en te nemen wat er is. 

“Je moet het wel zelf doen, je hoeft het niet alleen te doen” 


