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WAAROM DIT BOEKJE

Leven met parkinson is mentale en fysieke topsport. Maar
waar moet je beginnen? En wat moet je dan doen?

Na mijn diagnose startte ik met alles te doen maar raakte
daardoor al snel de weg kwijt. Uiteindelijk deed ik
helemaal niets meer. Totdat ik de zes vitaliteitsvelden
ontdekte. Dat gaf structuur en rust in mijn proces. Maar
niet alleen in mijn proces. Het is ook een helpende
structuur die ik in de parkinson-coaching gebruik om
mensen verder te helpen. Want als parkinson topsport is
dan is het heel normaal dat je een coach vraagt eens mee
te kijken.

Met dit boekje wil de stichting ‘omgaan met parkinson’
zoveel mogelijk mensen met parkinson bereiken.
Ook jou. Om je te ondersteunen in je proces.

Als je na het lezen overweegt je beweegprogramma of dieet te
veranderen, bespreek dit dan eerst met je arts.
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BLAUWE GEBIEDEN

Blauwe gebieden zijn gebieden in de wereld waar
mensen gezonder, gelukkiger en langer leven, vaak
boven de 100 jaar. Deze gebieden vinden we in Italië,
Griekenland, Costa Rica, Californië en Japan.  Hoe kan het
dat deze mensen daar langer leven? Erfelijkheid? Schone
lucht? Dieet? Andere benadering van het leven?

Wij met onze parkinson kunnen veel van de leefwijze van
deze ‘vitale’ mensen leren. Hoe kunnen we ondanks de
dagelijkse belemmering van parkinson een zo’n prettig
mogelijk leven leiden? Hoe kunnen we het ons zo
plezierig mogelijk maken zodat de kwaliteit van ons leven
acceptabel blijft? Wij zijn genoodzaakt de rest van ons
leven bewust aandacht te blijven besteden aan onze
gezondheid.

Stilzitten is geen optie, maar wat dan wel? De mensen in
de ‘Blauwe gebieden’ hebben het antwoord.
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Dr. Frans Bakker en Albert Sonneveld1) hebben ook in
Nederland onderzoek gedaan. Honderden vitale ouderen
hebben ze de vraag gesteld: ‘Wat is uw geheim?’ en ‘Waar
haalt u de energie vandaan?’. Die gesprekken leverden
een aantal gemeenschappelijke aspecten op.

Het geheim zit in de alledaagse dingen die ze doen: de
manier waarop ze omgaan met voeding, beweging, rust,
sociale contacten, positieve gedachten en zingeving.

Hieruit zijn de zes vitaliteitsvelden ontstaan.

1) Wil je meer over dit onderwerp lezen? Dan verwijs ik je graag naar
het boek ‘de levenscode’ van Albert Sonneveld, verkrijgbaar in de
boekhandel.
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DE 6 VITALITEITSVELDEN

VOEDING.
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ZIN & 
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VELD 1

VOEDING.



11

MIJN VOEDING

Ik had ongemerkt in de loop der jaren meer moeite
gekregen met het verteren van vlees. ’s Nachts lag ik
nogal eens wakker met buikpijn. Omdat ik voldoende
energie wilde hebben liet ik vaker het vlees in de maaltijd
weg. Bovendien was het vaak in mijn gedachten
opgekomen dat ik mijn lichaam moest gaan ontgiften van
zware metalen en andere gifstoffen. Net iets te vaak om
het te ontkennen dat het niet waardevol zou zijn.

Ook stopte ik het gebruik van alcohol. Alcohol zorgde er
voor dat mijn lever hard moest werken. In plaats van
alcohol nam ik vaker gefilterd warm water. Doordat ik
veel warm water dronk verminderde het gebruik van
koffie ook. Een helder bewijs dat ik mijn lever overbelast
had kreeg ik drie weken later. Toen ik in de spiegel keek
zag ik dat het wit van mijn ogen weer echt wit was. De gele
waas was verdwenen. Verder vermeed ik suiker.
Geraffineerde suiker leek me ongezond en ik
concludeerde dat er al zoveel suiker -ongemerkt- in ons
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voedsel is verwerkt dat ik geen extra suiker hoefde toe te
voegen.
Ik koos er verder voor om voedsel te vermijden dat voor
mijn organen moeizaam te verteren was. Ik wilde zoveel
mogelijk van mijn energie vrijmaken voor andere dingen.
Om mijn lichaam zoveel mogelijk te ondersteunen
gebruik ik een paar voedingssupplementen zoals
vitaminen en mineralen.

WAT WERKT VOOR JOU?

Als we reclame moeten geloven dan lijkt  ‘voeding’ het
belangrijkste middel om energie uit te halen. Sterker nog,
soms suggereert de reclame zelfs dat we door goede
voeding langer zullen leven.

Peter is 90 jaar en kerngezond. Zijn vrouw: “Weet je wat Peter
zijn hele leven lang gegeten heeft? Drie maal daags drie
sneetjes wit brood met jam. Als kind had hij al geen behoefte
aan groenten, fruit of vlees.” Peter beaamt dit. Hij zegt:
“Waarom zou ik iets veranderen dat me goed bevalt?”.
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Zo zijn er heel veel verhalen rond voeding. De 80-jarige
die zegt: “Mijn geheim? Iedere avond drie jenevertjes!” of
anderen die zweren bij havermout in plaats van brood
met beleg of iedere dag twee gebakken eieren met spek...

Ik heb lange tijd gedacht dat voeding het meest
belangrijke aspect is om energie uit te halen. Moeten we
dan geen aandacht meer besteden aan voeding? Ja,
natuurlijk wel. Naast bijvoorbeeld beweging, rust en
positieve gedachten is voeding natuurlijk ook belangrijk.
We kennen allemaal de volkswijsheden als ‘de schijf van
vijf’ of de uitdrukking ‘ontbijt als een keizer, lunch als een
koning en dineer als een bedelaar’. We weten dat we
teveel suikers moeten vermijden, veel water moeten
drinken, vitamine D heilzaam voor ons is, etc.

Wij, mensen met parkinson, weten echt wel wat we wel
en niet moeten eten, maar doen we dat ook?
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ZELF AAN DE SLAG

Maak een lijst van wat je de laatste 24 uur hebt gegeten en
gedronken. Bekijk die lijst en stel jezelf de vraag “Ben ik
hier tevreden mee?”

Check in ieder geval hoeveel water je hebt gedronken.
Wil je zeker weten of je het juiste voedingspatroon hebt,
vraag dan eens aan een diëtist.



VELD 2

BEWEGING.
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MIJN BEWEGING

Ik heb altijd veel aan sport gedaan. Mijn hardloop-coach
merkte als eerste dat er iets niet goed ging. De
rechterkant van mijn lichaam wilde niet zo makkelijk
meer mee. Na een bezoek aan de neuroloog kwam de
diagnose hard aan. Nooit meer sporten was voor mij geen
optie. Ik sport wel heel anders. De nadruk ligt op
beweging. Als ik vroeger sportte was ik vaak uit contact
met mijn lichaam. Ik voelde pas een blessure als ik stopte.
Ik ben op zoek gegaan naar methoden om in contact met
mijn lichaam te blijven. QiGong is daar een voorbeeld
van. Parkinson QiGong om precies te zijn. Ook fitness ik
anders. Op lage hartslag en niet langer dan een half uur.
De nadruk ligt op ontspannen inspanning. John Pepper,
de man die grip heeft op zijn symptomen, heeft me
gestimuleerd om een aantal keren per week vijf kilometer
energiek te wandelen. Dat doe ik samen met Lex die ook
parkinson heeft. Dat is gezellig en samen stimuleren we
elkaar steeds iets sneller te lopen. Ik doe iedere dag mijn
QiGong-oefeningen en wissel om de dag fitness af met
energiek wandelen.
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HOE BEWEEG JIJ?

Voor ons is bewegen geen optie maar noodzaak. De kans
dat je je beter gaat voelen neemt toe als je minimaal een
half uur per dag lichamelijk actief bent. Beweging is voor
mensen met parkinson vaak een uitdaging. Het is alsof we
soms ‘door het ijs heen moeten breken’ om tot beweging
te komen. Het klinkt misschien raar, maar beweging is
een belangrijk medicijn om onze symptomen te
verlichten. In veel boeken lees je dat lichamelijke
activiteit ook je concentratievermogen stimuleert. Je voelt
je meer `beter` en meer positief nadat je een
beweegprestatie hebt geleverd. Ik gebruik met opzet het
woord beweegprestatie in plaats van sportprestatie. De
nadruk ligt op bewegen en niet op sporten.

Stop met je te vergelijken met een ander. Kies de
beweging die voor jou prettig is want dan heeft het ook
extra effect op hoe je je voelt. En, voel je trots op wat je
gedaan hebt. Ondanks de parkinson. Dat gaat het beste als
we ons richten op datgene wat we wèl kunnen in plaats
van datgene wat we niet (meer) kunnen.
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ZELF AAN DE SLAG

Kies de beweging die bij je past.
Misschien is dat fitness, tai-chi, QiGong, pilates,
gymnastiek, zwemmen, dans of gewoon een half uur per
dag wandelen.

Of, als je liever niet er op uitgaat of dat niet kunt, gooi dan
een balletje van je linker in je rechterhand en weer terug.
Of schop het balletje van de linker naar de rechtervoet en
weer terug. Of gooi het tegen de muur en vang het weer
op.

Zorg dat je minimaal een half uur per dag bewust aan
beweging doet.



VELD 3

RUST.
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HEB IK GENOEG RUST?

Ik ging letten op hoe ik tijdens een normale dag mijn
aandacht liet afleiden. Bij ieder pauzemoment greep ik
automatisch mijn telefoon om te kijken op twitter,
facebook, linkedin om zo het laatste nieuws in de gaten te
houden. Maar ook merkte ik dat ik at en dronk zonder
bewust de smaak te proeven. Of muziek luisterde en
tegelijkertijd een boek las. Allemaal vormen van snelle
afleiders die me geen rust maar onrust brachten…

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 in positieve zin. Ik
voelde me rustiger. Minder gestresst.
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HET BELANG VAN RUST

Rust is even belangrijk als inspanning. We kunnen alleen
maar functioneren als er een balans is tussen activiteit en
herstelmomenten. Lummeltijd is dus zeer effectief, mits
het wordt afgewisseld met activi-tijd. In de ‘Blauwe
gebieden’ doen mensen vaak een siësta, een
middagdutje. Maar dat doen ze niet zomaar. De ‘vitale’
ouderen rusten echt uit. Rusten is voor hen niet slechts
even liggen. Het is de beloning voor de inspanning die ze
hebben gedaan. In de koelte van de ochtend de inkopen
doen, even wat tuinwerk doen, de vuilnis aan de weg
zetten, de keuken schoonmaken, de oude kranten en lege
flessen opruimen, alvast de aardappelen schillen wordt
beloond met een uiltje knappen. En dat is voor veel
mensen wel iets nieuws. Je rust uit van een gedane
inspanning. Je moet eerst iets doen. Daarom passen
beweging en rust zo goed bij elkaar. Eerst bewegen en
dan rusten. We kennen allemaal wel de uitdrukking ‘na
gedane arbeid is het goed rusten’. Welke vorm van rust
bij jou het beste past weet jij alleen. Even zitten met een
goed boek doet voor veel mensen ook al veel.
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ZELF AAN DE SLAG

Rust en ontspanning kunnen we gaande de dag ervaren
door het doen van ademhalingsoefeningen. Het simpel
volgen van de ademhaling is al rustgevend.

Dat doe je door je eerst bewust te zijn van de plek waar je
ademhaling nu het meest voelbaar is: buik, romp, borst,
flanken? Adem dan iets dieper en langer dan dat je
gewoon bent te doen. Op de uitademing zeg je van binnen
“Ik adem uit...”.
Dan wacht je een paar seconden totdat je vanzelf inademt.
Terwijl je inademt zeg je tegen jezelf “Ik adem in...”.



VELD 4

POSITIEVE
GEDACHTEN.
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LEVENSLES VAN EEN OUDE INDIAAN

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.”
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POSITIVITEIT

Een gezonde dosis positiviteit, humor en het vermogen
tot relativeren zijn de ingrediënten om stress te
verminderen. En stress heeft weer invloed op de
symptomen van parkinson. Hoe meer stress hoe meer
symptomen. Als je positief bent krijgen depressies en
stress minder kans. En ik zeg niet dat je de hele dag moet
schaterlachen of blij moet zijn. Het is namelijk heel
normaal dat we ons af en toe rot voelen. Het is wel
vervelend als we niet meer uit die negatieve stemming
kunnen komen. Je mag kiezen voor een positieve
levensinstelling, ook al heb je parkinson. Er gebeuren
namelijk ook goede dingen in ons leven. Als mensen zich
hier in bekwamen komen te zelfs op het punt dat ze
zeggen “ik doe niet alleen positief, maar ik ben positief”.

Ik las dat mensen rond 1950 gemiddeld zo’n 20 minuten
per dag lachten. Dat is inmiddels gedaald naar nog maar
6 minuten… Leer (opnieuw) lachen want het schijnt goed
voor ons te zijn.
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ZELF AAN DE SLAG

Stel je de komende tijd dagelijks de volgende vragen:

• Welk ding heeft me vandaag –met een kleine
inspanning- maximaal plezier gegeven?

• Waar kan ik op dit moment het meest van genieten?

• Waar heb ik vandaag echt om gelachen?

• Waar ben ik vandaag dankbaar voor?



VELD 5

SOCIALE
CONTACTEN.
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MIJN VERHAAL

Vlak nadat ik de diagnose kreeg werd ik boos, verdrietig
en angstig. Ik merkte dat ik steeds maar weg wilde. Weg
uit huis, weg uit mijn dorp, weg bij mijn vrienden,
gewoon... weg, weg, weg. Het was lastig voor me om in
contact met anderen te zijn. Niemand zat toch op mijn
emoties te wachten? Ik voelde me eenzaam en verlaten en
kreeg last van zelfmedelijden.

Totdat ik op mijn werk mijn verhaal kon delen. Iemand
vroeg in een vergadering “Hoe gaat het eigenlijk me jou?”
Eerst met tranen maar naarmate ik het ook aan anderen
vertelde droogden de tranen op en nu durf ik over
parkinson zelfs humor te maken.

Iedereen weet het in mijn omgeving en wie het niet weet
vertel ik meteen “Je zult wel even aan me moeten wennen,
want ik heb parkinson”.

Door mijn openheid zijn mijn vriendschappen hechter
geworden. En dat laten we elkaar weten ook!
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CONTACT

Eenzaamheid is slecht voor je gezondheid. Echte
aandacht en genegenheid is van levensbelang. Meedoen
met clubs, verenigingen, vrienden en kennissen is zo gek
nog niet. Maar ook een praatje bij de supermarkt doet al
wonderen.  

Mensen uit de ‘Blauwe gebieden’ weten dat deze vorm
van ‘geestelijk voedsel’ net zo belangrijk is als het eten
van echt voedsel. Zij hebben allemaal een sociaal netwerk
om zich heen. Contact met anderen is belangrijk is omdat
het ons veel mogelijkheden geeft, bijvoorbeeld hulp
vragen, ervaringen en gevoelens uitwisselen, naar
verhalen luisteren, tips krijgen, plezier hebben, jezelf
waardevol vinden, samenwerken, lachen, op nieuwe
ideeën komen, etc.

Mensen met parkinson hebben nogal eens de neiging
zich terug te trekken. Dat is een hele natuurlijke
beweging maar het helpt ons niet. De enige remedie is
om (opnieuw) in contact te gaan en te delen wat de
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parkinson met je doet. Je anders voordoen dan je bent
kost ook veel energie. Het is een kwestie van jezelf
openen.

Sommigen hebben nog moeite er voor uit te komen dat ze
parkinson hebben. De ander ziet het toch wel, dus wees
er maar open over. Wat je zult merken is dat de ander vol
begrip zal zijn en dat het contact minder spannend voor
je zal worden.

Ooit hoorde ik de veelzeggende uitspraak “Je moet het
zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen”.
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ZELF AAN DE SLAG

• Met wie kan je afspreken, zodat je zeker weet dat hij/zij
je positieve energie oplevert?

• Maak een lijstje van de mensen die dicht bij je staan.
Verras ieder van hen minimaal een keer per maand
met iets waaruit je dankbaarheid voor het contact
tussen jullie blijkt. Bijvoorbeeld een kort briefje,
ansichtkaart, telefoontje, etc.



VELD 6

ZIN&
ENTHOUSIASME.
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ZINGEVING

Toen ik mijn werk als manager moest opgeven leek het
alsof de zingeving, bezieling weg was. Er viel een heel
stuk van mijn leven weg. Zingeving kun je niet pakken,
dat voel je. Het is voor mij niets meer dan ‘het volgen van
je interesse’. En mijn interesse gaat uit naar hoe mensen
verschillend omgaan met parkinson. En, als ze het even
niet weten een handje te helpen. Door mijn artikelen op
de website www.omgaanmetparkinson.nl neemt het
aantal ontmoetingen met mensen met parkinson snel toe.
Ik kan enthousiast worden door iemand even iets verder
te helpen. Door het rouwproces heen of een motiverend
zetje in de rug. Ik geniet meer dan vroeger van
persoonlijke ontmoetingen. Neem er langer de tijd en
aandacht voor. Maar ik kan ook genieten van de
voetbalwedstrijd van onze zoon, het bosje tulpen voor
mijn vrouw, een bordje patat op schoot voor de TV, de vos
die van me schrikt als ik in de duinen loop of de mooie
lucht boven het polderlandschap.  
Ik kan zelfs genieten van... niets.  
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ZINVOL LEVEN

Wat kun je nog doen als je parkinson hebt? Is een zinvol
leven nog wel voor me weggelegd? Laatst antwoordde
iemand “Waar ik niet dood aan ga zal me sterker maken”.
We weten dat mensen de meeste energie uit bezieling
halen, maar hoe doe je dat?

Zo vertelde een mevrouw met parkinson me dat ze een
goed voorbeeld wilde zijn voor haar (klein)kinderen. Ze
wilde hen laten zien hoe ze toch vreugde kon ervaren
ondanks dat ze parkinson had. Dat was haar nieuwe
missie in het leven. Het bracht haar een goed gevoel haar
(klein)kinderen voor te doen hoe ze met hun lot om
zouden kunnen gaan.

Zin en enthousiasme werken aanstekelijk. Het is
‘besmettelijk’. En dat is weer een goede reden je te
omringen met mensen die er ook zin in hebben ondanks



35

hun lot, ziekte, gebrek of andere vorm van tegenslag. We
zijn op de wereld om mekaar... te helpen, nietwaar?
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ZELF AAN DE SLAG

Maak het niet te groot.
Stel iedere dag een doel in de zin van:

• Wie wil ik vandaag zijn voor mijn omgeving?
of
• Wat maakt mijn dag geslaagd?


