
Lies van der Heide: ‘Het Project Parkinson’ Pijn en beperkingen zijn er, lijden daar 

kies je voor…Uitgeverij Boekscout, Soest 2012. ISBN 9789461769053 ( Ziekte van 

Parkinson/ Polyneuropathie/ ED/1) Zie ook www.boekscout.nl  

Soort boek/Ziekte/Stijl: Egodocument van Lies van der Heide waarin zij, in 49 

columnachtige stukjes, beschrijft hoe haar dagelijkse leven is  waarbij de ziekte van 

Parkinson (P.) een rol speelt. Duidelijk wordt hoe Lies en haar echtgenoot kunnen 

genieten van alledaagse zaken terwijl ze ook rekening moeten houden met de ziekte 

van Parkinson. Op de omslag van het boek rijdt ze met haar scootmobiel over de 

nieuwe keermuur in Harlingen (zie foto). Ze schreef het boek aanvankelijk om van 

zich af te schrijven, maar ook lotgenoten en  belangstellenden kunnen wat vinden in 

dit boek, als informatiebron over de veelzijdigheid van de aandoening. 

 

Over de schrijfster: Lies van der Heide (70) 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 (http://www.harlingenboeit.nl/nieuws/harlingse-schrijft-boek-het-project-

parkinson ): ‘Het schrijven van werkstukken werd schrijven over het leven met deze 

lastige aandoeningen. Hierdoor heb ik kunnen ontdekken dat ook met beperkingen 

het bestaan een geschenk kan zijn. Deze ontdekking wil ik graag delen met anderen.’  

Korte Beschrijving:  De korte verhalen in Het Project Parkinson bevatten steeds 

informatie over hoe Lies samen met man, familie en vrienden hun leven leiden, mét 

de ziekte van Parkinson. 

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

houden met P., vanaf het moment van opstaan tot en met het moment van weer naar 

bed gaan, en het slapen zelf. Ze beschrijft wat ze doet, hoe ze, met aanpassingen en 

het niet meer doen van bepaalde activiteiten, kan genieten van haar huis, tuin, uitjes 

met man, kinderen, vrienden en kleinkinderen.  

   Van der Heide gaat daarnaast ook in op onvermijdelijke achteruitgang, 

medicijngebruik, wennen aan  hulpmiddelen. Kortom ze gaat niet voorbij aan verlies 

en verdriet, maar laat ook zien hoe haar leven nog steeds de moeite waard is.  

 

Wat viel op: Ontroerend is 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 te verminderen, terwijl zij geniet van wat voor haar mogelijk is met P. 

Een verhelderend boekje omdat het laat zien hoe de ziekte van Parkinson op het 

dagelijkse leven ingrijpt en hoe Lies daarmee omgaat.  

Opvallend vond ik ook, hoe ze beschrijft dat haar houding ten aanzien van euthanasie 

veranderd is door haar huidige leven. ( Column 13). 

 

http://www.boekscout.nl/


Citaten: Pag. 9: ‘Wakker worden is niet zo moeilijk, dat gebeurt nogal eens in de 

nacht, wanneer mijn rechterbeen in een kramp schiet, of mijn schouder pijn doet. 

Vroeger, een jaar of twee geleden, draaide ik me om in bed, zonder erbij na te denken. 

Dat gebeurde gewoon, ook tijdens het slapen. Tegenwoordig is omdraaien een hele 

happening.’ 

 

Pag. 39: ‘Onlangs las ik over een patiënte die had gekozen voor euthanasie, ze wilde 

niet meer doorleven met deze ziekte. Ik roep niet meer zo hard dat ik daar nooit voor 

zal kiezen, er is echter momenteel nog genoeg om voor te blijven leven.  

(…) Blijft mijn uitspraak over lijden dat bij het leven hoort. Ja, ik weet er nu wat meer 

van en probeer er het beste van te maken, Leve de laptop en mijn schrijfpassie….’ 

 

Pag.52: ‘Als ik, met de jongste kleindochter op schoot, klaar zit voor de foto, realiseer 

ik mij dat pech en pech heel veel kunnen verschillen. Ik tel maar weer eens mijn 

zegeningen.’ 

 

Pag.91: ‘Natuurlijk verlang ik nu naar een wandeling in de naburige bossen en 

duinen, met sneeuwschoenen aan, ze staan nog in de schuur. En dan zo’n lekkere 

warme kop chocolademelk met slagroom. Die calorieën loop je er makkelijk af. 

In plaats daarvan: naar kerstboom kijken, van de kransjes afblijven, vriendelijk 

glimlachen tegen partner, kinderen, visite, en dan ook maar weer een stukje 

schrijven. (…) 

Ze blijven eten en slapen en we kleien en schilderen met z’n allen, vertellen elkaar 

verhalen, kortom een logeerpartij als vanouds. Dankbaar en moe zwaai ik ze uit.’ 

 

Pag.111-112: ‘Kleindochter van elf staat al voor het raam als we, tien minuten te laat, 

in haar straat arriveren. Het is háár dag vandaag. (…)We nemen afscheid van de 

thuisblijvers en gaan vrolijk op pad. Tasje met lekkere dingen naast haar op de 

achterbank. (…) We genieten met volle teugen van haar, maar ook van de 

voorstelling.’ 

Recensies/Extra: Zie ook: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2255974 

http://www.harlingenboeit.nl/nieuws/harlingse-schrijft-boek-het-project-parkinson  

http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2255974
http://www.harlingenboeit.nl/nieuws/harlingse-schrijft-boek-het-project-parkinson

