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Soort boek/ziekte/stijl: 

Tweede verhalen bundel van de hand van Lies van der Heide, vervolg op Het Project 

Parkinson waarin zij ingaat op haar dagelijks leven met de progressieve ziekte van 

Parkinson. Het eerste boek kwam twee jaar geleden uit en ging in op de beginfase. In dit 

boek komt een revalidatieperiode in een revalidatiecentrum RMC Groot Klimmendaal 

aan bod en een reis naar Lourdes waar zij naartoe ging met andere mensen met ziekten 

en beperkingen. Daarnaast gaat zij in op het leven van alledag, uitjes met kleinkinderen 

en hoe zij probeert met de ziekte, ook achteruitgang, strijd en overgave.  

 

Over de schrijfster: 

Lies van der Heide (72) woont met haar man Ton de Munnik in Drunen. Ze werkte als 

maatschappelijk werkster en studeerde een aantal jaren theologie nadat zij 

gepensioneerd was. Daar moest zij mee stoppen vanwege verslechterde mobiliteit. 

Geruime tijd later werd duidelijk dat ze de ziekte van Parkinson en polyneuropathie had. 

Lies van der Heide heeft twee kinderen, Hans en Sandra, en inmiddels drie 

kleinkinderen.  Lies: ( www.boekscout) "Ik ben op dit moment 72 jaar, getrouwd en oma 

van drie kleinkinderen. Tot mijn pensionering werkte ik als maatschappelijk werkster. 

Zes jaar geleden kwam Parkinson op mijn pad. Het omgaan met deze progressieve 

ziekte werd een nieuwe levensopdracht. Mijn passie voor schrijven heeft geholpen om 

hier vorm aan te geven. Ervaringen van de eerste fase staan in het boek Het Project 

Parkinson. Het vervolg is dus nu verschenen: Parkinson in de opmars." 

 

Korte bespreking: 

De korte verhalen in Het Project Parkinson gaan over hoe Lies, samen met man, 

kinderen, kleinkinderen en vrienden, haar leven leidt, mét de ziekte van Parkinson. Lies 

van der Heide beschrijft hoe ze bij alle dagelijkse activiteiten rekening moet houden met 

Parkinson. Ze beschrijft hoe ze omgaat met achteruitgang, maar ook hoe ze toch mee 

kan met uitjes of een vakantie in Drenthe organiseert. Daarnaast beschrijft ze de 

revalidatieperioden in het revalidatiecentrum, wat ze ervan leert en hoe ze met meer 

aanpassingen kan genieten van haar huis, tuin, familie, vrienden en kleinkinderen. Ook 

is er aandacht voor de Lourdesreis, wat ze er vindt en hoe dat zijn weerslag heeft op haar 

leven. Bij Ton wordt kanker geconstateerd, en Lies licht toe hoe moeilijk het is om dan 

beperkt te zijn, hoe rollen van zieke en gezonde wankelen. Er blijft sprake van 

onvermijdelijke achteruitgang  en dus ook van verlies en verdriet. Maar haar leven 

samen met haar man is de moeite waard.     

 

Wat viel op:   

Ook hier is ontroerend om te lezen met hoeveel plezier Lies en haar man activiteiten 

ondernemen. Zeker ook met kleinkinderen op pad gaan en hoe Lies daarbij steeds 

rekening moet houden met de ziekte van Parkinson, zonder het plezier van de anderen 
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te verminderen, terwijl zij geniet van wat voor haar mogelijk is. Daarnaast is denk ik 

herkenbaar voor meerderen hoe Lies beschrijft dat het thuis anders is bij terugkomst 

van het revalidatiecentrum. Daar werden veel dagelijkse beslommeringen gedaan door 

de hulpverlening, terwijl ook de omgeving meer aangepast is. Ook de Lourdes reis krijgt 

in dit boek een prominente plek. 

 

Citaten: 

Pag.15: ‘Trots leg ik de stapel kerstkaarten op de plek ter verzending onder de spiegel in 

de hal. Het is de tweede portie van dit jaar: eenentwintig stuks, in een goed uur 

geschreven. En allemaal leesbaar. En hoegenaamd geen bibberletters. (…) Vorig jaar zag 

het er veel treuriger uit. Maar de wetenschap heeft een medicijn uitgevonden dat 

sommige, bijna verloren vaardigheden weer kan laten opbloeien.’ 

   

Pag.41: (Lourdes) ---- Jezus ontmoet zijn moeder. 

Degene waar je het meest van houdt lijdt met je mee en dat geeft een gevoel dat je het 

samen aankunt. Toch betekent het verdriet van een geliefd persoon ook vaak een 

verzwaring van het leed. Je wilt zo graag anders.’ 

 

Pag.76: ‘Het is nu een kwestie van de lamme leidt de blinde. Daarbij kunnen we wel 

aantekenen dat er enige gelijkwaardigheid optreedt in de relatie. Beurtelings spelen we 

de rol van patiënt, respectievelijk mantelzorger. Om de beurt en ook wel gelijktijdig 

rollen er enige tranen, is er sprake van paniek of liggen we blauw van het lachen.’ 

 

Pag.119: ‘Maar de angst groeit, naarmate er meer zaken niet meer op eigen kracht 

kunnen worden uitgevoerd. Lange tijd was de zelfverzorging nog mogelijk zonder hulp. 

De laatste tijd vraag ik steeds vaker om assistentie:…(…) Overgave is een meegaan met 

de stroom van het leven. En dus met alle mooie, maar ook ellendige momenten.’ 

 

Zie ook: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=4487   

Recensies/extra: 

http://www.harlingenboeit.nl/nieuws/tweede-2018parkinson-boek2019-van-harlinger-

schrijfster  

http://www.grootklimmendaal.nl/volwassenen/aandoeningen/parkinson.aspx#.U00P5

pVZrIU  
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