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Over het boek: 

Bij de ziekte van Parkinson wordt veelal gedacht aan een chronisch-progressieve 

ziekte bij ouderen. Dat beeld klopt grotendeels. Een relatief beperkte groep krijgt op 

jonge leeftijd te maken met de ziekte van Parkinson. In de bloei van hun leven 

worden zij geconfronteerd met een ziekte die langzamerhand steeds meer grip op hun 

leven en het leven van hun geliefden krijgt. Daarbij komen ook vragen wat dit voor 

gevolgen heeft voor gezin, werk en de toekomst. In dit boek komen vanuit het 

perspectief van degenen die (op jonge leeftijd) te maken krijgen met de ziekte van 

Parkinson deze en veel andere onderwerpen en vraagstukken aan de orde. 

Ervaringsdeskundigen en professionals uit Nederland en België delen in deze bundel 

hun kennis en ervaringen met het omgaan met de ziekte van Parkinson. 

Over de schrijfster: 

Peter van den Berg studeerde Nederlands recht (specialisatie staats- en 

bestuursrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Peter is juridisch adviseur en 

facilitator bij de gemeenten Oudewater en Woerden, adviseur & trainer bij Leg-uit en 

was van 2006-2018 gemeenteraadslid in Waddinxveen. 

Mees Kommer (1999) studeert Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Omdat de ziekte van Parkinson in zijn familie voorkomt heeft hij zich verdiept in de 

(gevolgen van de) ziekte van Parkinson en daar over de publiciteit gezocht. 

Romy Treffers (1996) studeerde Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden. 

Zij ontwikkelde het magazine ‘Parkinson: Een nieuw gezinslid’ voor adolescenten en 

jongvolwassenen die een ouder hebben met de ziekte van Parkinson. 

Extra/Recensies:  

‘’Als je de diagnose krijgt, sta je met je leven, je geliefden, je werk, ineens voor nieuwe 

uitdagingen. Zingeving, levensvreugde, wellicht je plek in het gezin, werk en 

samenleving kunnen onder druk komen te staan. Peter geeft in zijn boek praktische 

informatie over de ziekte; wat is het, wat gebeurt er in je lichaam, medicijnen, 

gedragsveranderingen, wetenschappelijk onderzoek. Maar ook tips hoe je ermee om 

kunt gaan (verliesverwerking, gezinsleven, mantelzorg, ontspanning, werk, voeding 

en beweging)’’ (https://www.meerdanvijftig.nl/parkinson-nieuwe-uitdaging/) 

https://www.gezondheidenco.nl/boek-een-nieuwe-uitdaging-met-

parkinson/?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
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