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Bedankt, Peter, dat je wil getuigen. Midden 
je veertig getroffen worden door Parkinson 
moet heel hard zijn geweest.
Het was keihard, zeker weten. Je ziet het gewoon 
niet aankomen. Natuurlijk, zo rond mijn 45 stelde 
ik op het werk af en toe vast dat mijn duim begon 

te trillen. Ik schonk er niet veel aandacht aan, want 
het was ook maar nu en dan. Zodoende. Een of ander 

kwaaltje, dacht ik, niets ergs. Drie jaar later kreeg ik dan een tennisel-
leboog, en bij de visite toen liet ik en passant vallen, of dat de oorzaak 
van mijn duim- (en intussen ook soms hand-)trilling kon zijn? De specialist 
schrok, want zag geen verband, en wees 
me prompt door naar een neuroloog. Dat 
was al even schrikken, en kort flitste 
toen toch eens ‘Parkinson’ door mijn 
hoofd, maar dat was toch alleen voor 
oude mensen? Wat volgde was een heel 
koude douche: de neuroloog wist het al 
na amper één minuut, gewoon door een 
visuele diagnose: ‘Je hebt Parkinson, 
meneer.’ En dan stort je wereld in. Je 
gaat surfen op het internet, je raadpleegt 
boeken, je zoekt lotgenoten… Hoe en 
wat? Hoe evolueert de ziekte? Hoe rem je ze af, want te genezen is ze 
niet? Wat is mijn toekomst? Hoe krijg je het? Duizend en een vragen. Maar 
gelukkig was er mijn partner Belinda die me een hart onder de riem stak, 
en alles hielp plaatsen. Ze was en is mijn steun en toeverlaat. 

En hielp de persoonlijke zoektocht naar meer info jou wat?
Toch een beetje. Inzicht in de ziekte maakt ze alleszins toch controleerbaar-
der. Of liever: beter begrijpbaar. Waar komt Parkinson vandaan? Verontrei-
niging door sproeistoffen? Of is het genetisch? – wat ik bij mij niet echt het 
geval acht… Heeft iedereen tremor of beving? Niet dus. Bij sommigen zijn 
het spasmen, bij anderen speekselproblemen, bij anderen merk je niets… 
Hoe stelt men de diagnose? Via een eenmalige DAT-scan die de hemisfe-
ren vergelijkt, en laat zien waar het tekort aan dopamine zich bevindt… 
Enzoverder. Er is stabiliserende medicatie en er zijn geneesmiddelen die 
symptoomreducerend werken, maar vooral: er zijn groepen van lotsgenoten 
waar je je verhaal kwijt kan. En dat was wel het allerbelangrijkste resultaat 

van onze zoektocht.

Je bent nu 52. Hoe gaat het onder-
tussen?
Behoorlijk stabiel. Ik lijd aan tremor, voor-
al aan mijn linkerhand, soms mijn benen, 
maar het stagneert. De moeilijkste mo-
menten zijn ’s avonds in de zetel, als we 
tv kijken, en wat later, de eerste twintig 
minuten in bed. Heb ik een slechte dag, 
dan zeg ik: ‘Mr. Parky is daar weer.’ Om 
het voor mezelf te kaderen, dat het nu 

eenmaal ook soms op en af gaat. Slaapmedicatie maakt dat ik uiteindelijk 
door het beven heen kan breken en in kan slapen. Stress doet er sowieso 
geen goed aan, en ik merk ook dat hoe meer ik beweeg, hoe beter het voor 
me is. Vandaar ook dat ik mijn schouders onder dit project hebt gezet, want 
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Peter Saey (52) lijdt sinds zijn midden veertig aan de ziekte van Parkinson. 
Nieuws dat insloeg als een bom, want was Parkinson niet een oude-men-
senziekte? Hoe had hij ook in die soms bevende duim op zijn 45 de voor-
bode kunnen zien van die later erg confronterende diagnose op zijn 48? 
Maar Peter blijkt veerkrachtig. Als fietsende topsporter al op zijn 25ste 
getroffen door een hartstilstand, besloot hij ook nu weer niet bij de pakken 
te blijven zitten: hij werkte zich op tot voortrekker van een fietscampagne 
die zich één belangrijk doel stelt: de ziekte van Parkinson bespreekbaar 
maken, en er heel open over zijn. Want samen met veel bewegen, kan dat 
voor mentaal en fysiek welzijn zorgen.
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het maakt wel degelijk een verschil: sporten en actief bezig 
zijn helpt om de ziekte beter te stabiliseren. Dat is dan ook 
het opzet van dit initiatief, dát en de ziekte van Parkinson 
bespreekbaar maken, want vergis je niet, Parkinson kan 
toeslaan op alle leeftijden. In onze groepen zitten er nog 
andere mensen van midden de dertig en veertig. We willen 
de mensen dus uit het sociale isolement halen en aanzetten 
tot meer bewegen, en ook het publiek informeren.

En dat doe jij als ex-wielrenner, uiteraard met de 
fiets.

Zo is dat. Als lid 
van de organisatie 
Parkili die zich tot 
doel stelt het wel-
zijn en de bewe-
gingsbereidheid bij 
Parkinsonpatiënten 
te verhogen, nam 
ik me voor om op 
mijn werk bij Engie 

een gooi te doen naar sponsoring. Engie stelt zich immers 
tot doel om sociale groeperingen te sponsoren. De interne 
groep Power2Act staat daar garant voor. En iedereen kan 
daartoe kandideren, wat ik dus deed voor Parkili, en wat 
bleek: we waren bij de 27 gelukkigen! Waarop ik de 5000 
euro sponsoring uiteraard ook heel gericht en optimaal wou 
aanwenden, dat sprak. En zo kwam ik op het idee van een 
fietstocht, voor jong en oud: Ride for Parkinson’s, ofte R4P. 
Drie verschillende parcours: 27, 47 of 82 km al naargelang 
de sportieve ambities. Start- en aankomstplaats te Lokeren, 
Mosten 19. Fietsen ligt me nu eenmaal na aan het hart. 
Ik heb het met de genen meegekregen, en ik doe het nog 
wekelijks, iedere zondag, zo’n 60 km.

Nochtans werd je ook daar getroffen door een harde 
diagnose. Midden je jaren 20.
Daar was geen diagnose voor nodig. Luister. Al heel mijn 
leven fietste ik bij de besten, en op een bepaald moment 
stond ik op de drempel van het professionele niveau, bij 
Trident van Peter Van Petegem, maar als kersverse vader, 
met een recent aangekocht huis, en verantwoordelijkheid 
in de job, besloot ik dat toch af te houden. En dus smeet ik 
me ondertussen op het liefhebbersniveau. Ik herinner het 
me nog als de dag van gisteren. We reden De Zes bergen 
van Harelbeke (het amateursequivalent van de E3-prijs, zeg 
maar) en we kwamen aan de oude Kwaremont. De hele 
dag voelde ik me al wat mottig en zag ik me, tegen mijn ge-
woonte in, steeds weer slecht gepositioneerd bij de grootste 
beproevingen. Ik moest dus harken en zweten om de groep 
van twintig die van me wegreed weer bij te benen. En plots 
voelde ik het: ik ga dood. Mijn benen werden onwezenlijk 
loodzwaar, mijn romp kromp dicht, en ik moest uitgeteld in 
het gras gaan zitten. Niemand had er echt erg in. Verder 
dan: ‘Gaat het wat?’ kwamen de omstanders niet. Maar ik 
wist: ik ga sterven. En daarop, als een deus ex machina, 
verscheen mijn uiteindelijke redding: mijn vriend Rudy De 
Vylder, die eerder al opgegeven had, en in de bezemwagen 
zat, zag mij zitten, riep alle hens aan dek, belde de ambu-
lance, begeleidde me naar het ziekenhuis, en praatte de 
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Zondag 19 september: fietstocht (27, 47 of 82 km)
Start: tussen 8.30 u en 14.00 u. 
          Startplaats en einde: Wulteputte NV, Mosten 19, Lokeren
Inschrijven: € 5 (+9 jr) via www.Parkili.be/r4p of Peter.Saey3@telenet.be

 
RIDE FOR PARKINSON’S 

ZONDAG 19 september 2021 
Start tussen 08u30 en 14u00 

Vertrek en aankomst: Wulteputte NV, Mosten 19, 9160 Lokeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuze tussen 27km – 47km – 82km 
Voorinschrijving €5 - Incl. bevoorrading halfweg 

(kinderen t.e.m. 9 jaar gratis) 

Schrijf je nu in via QR-code of link 

  
www.parkili.be/r4p 

T.v.v. Parkili.be vzw – SAMEN DROMEN VAN PARKI’S WAARMAKEN 
Mensen met de ziekte van Parkinson in beweging te brengen  

en hun welzijn verhogen is ons doel. 
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hele tijd op me in. En ik wist: Als ik het wil 
overleven, moet ik het ziekenhuis bij bewust-
zijn halen. Zo niet, was het over en uit. En dat 
lukte me nog net, tot op de operatietafel. De 
laatste zin die ik toen nog hoorde was: ‘Mo-
gen we je kleren doorsnijden, meneer?’ Toen 
ging het licht uit. Vier minuten hartstilstand. 
Het volgende moment werd ik wakker met 
duizend draadjes in mijn lijf. Als topsporter 
hakte dat er stevig op in. Nooit geen topsport meer. Altijd die schrik voor 
het falen van je hart. Ik wist de komende jaren met mezelf geen blijf meer. 
Angstig. Onhebbelijk. Gefrustreerd. Onhandelbaar. Een hele brok zingeving 
kwijt. Maar geleidelijk aan werkte ik me er toch weer uit, uit dat heel diep 
dal. Dank zij ouders aan de schoolpoort van mijn kinderen, waarvan er 
enkele ook bleken te fietsten. En beetje bij beetje durfde ik weer, overwon 
ik de schrik en begaf ik me weer in het sociale leven. Maar als ik er nu op 
terugblik, zou ik iedereen die zoiets hevig meemaakt, toch aanraden om 
daar psychologische begeleiding bij te gaan zoeken. Dat maakt bij Parkins-
onpatiënten overigens standaard deel uit van de opvolging. Terecht. 

En hoe pak je het leven nu aan?
Van dag tot dag. Ik kan eindeloos genieten van de momenten van de dag. 
Er met Belinda eens op uit trekken, een reisje maken, een terrasje doen, 
eens tafelen, gewoon in de zetel zitten, eens bij de kinderen langs, het 
kleinkind op de schoot nemen… het leven is kostbaar. Een schat. En ik 
dank het leven en alle mensen waar ik van houd. Meer dan wat ook, zijn zij 
het kostbaarste in het leven. Ik heb twee keiharde gezondheidstegenslagen 
gehad, maar ze hebben me wel één ding geleerd: liefde en samen genieten 
van het leven is het mooiste wat er is. En daarom dat ik me ook wil smijten 

voor lotgenoten en hen aan wil zetten tot beweging, en tot een weer ope-
nend sociaal leven. Wij zijn onze ziekte niet. We hebben Parkinson. Maar 
we zijn zoveel meer. Daarom wil ik ook met 12 mensen in oktober het 
Atlasgebergte intrekken, onder begeleiding van een medisch team. Een 
heuse tiendaagse voettocht die loodzwaar belooft te worden. Het wordt 
geen sinecure, maar mijn conditie is nog altijd goed, en ik heb er zin in en 
weer alle vertrouwen. Dat komt goed, dat zal je zien.

Prachtig initiatieven, Peter. Het ga je goed.
Dank je wel! En iedereen van Lochristi is van harte welkom op onze fiets-
tocht, de 19de september. Jullie steun maakt een echt verschil.
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