dossier

puzzel

‘Ik was opgelucht toen ik de diagnose kreeg’
Peter van den Berg (46) stond midden in het
leven: de juridisch adviseur bij een gemeente
was kerkelijk en politiek actief, toen hij op
39-jarige leeftijd de diagnose Parkinson kreeg.
‘‘Na de eerste symptomen belandde ik al snel in een
medische mallemolen. Het klinkt misschien gek, maar ik
was opgelucht toen ik de diagnose kreeg. Geen hersentumor, gelukkig! Maar dan weet je nog niet wat een
chronische, progressieve ziekte als Parkinson inhoudt.
De eerste jaren was de ziekte goed onder controle te
houden, maar twee keer kreeg ik na een drukke periode
een enorme terugval. Ze zeggen dat mannen geen twee
dingen tegelijk kunnen doen, Parkinsonpatiënten al
helemaal niet. Ik wilde geen derde ineenstorting en ben
gestopt met werken. Mijn leven is totaal veranderd. Van
kostwinner ben ik nu huisman. Ik werk niet meer, maar
dat betekent niet dat je niet nuttig bezig kunt zijn voor
gezin en maatschappij: je bent meer dan je werk. Ik blog
actief en ik heb net mijn tweede boek over leven met
een chronische aandoening afgerond. Zo blijf ik actief in
contact met veel mensen. Door veel met mensen over
de ziekte te praten, vind je ook woorden voor je eigen
gevoelens. Dat is mijn tip aan chronische patiënten: ga
zo snel mogelijk aan de slag met jezelf en je ziekte. Zoek
contact met lotgenoten en praat erover. Door ermee
bezig te zijn, leer je er beter mee omgaan. De ziekte
beperkt me: ik ben snel moe en dan loop ik moeilijk en
heb moeite met evenwicht houden. Natuurlijk ben ik ook
weleens intens verdrietig, maar in zijn algemeenheid is
voor mij het glas halfvol. Contact, onder anderen met
lotgenoten, en het geloof helpen mij daarbij.’’

Peter van den Berg

2 x Eet beter in 28 dagen met huisarts
Tamara de Weijer t.w.v. € 21,99
In dit boek onderstreept
huisarts Tamara de Weijer
het belang van gezond eten,
beweging en ontspanning.
Het effect van een goede
leefstijl op onze gezondheid is
groot en iedereen kan hiermee
aan de slag. Geen pillen, maar
paprika dus!

Horizontaal: 1 strijkinstrument 5 et cetera (afk.) 7 plaats in Zwitserland 11 insluiting
van een vesting 13 esdoorn 15 stoomschip (afk.) 17 plaats in Spanje 18 kledingstuk 19
rijksuniversiteit (afk.) 20 plakband 22 woudrund 24 nauw 26 onheilsgodin 27 Bijbelse
figuur 29 ampère (afk.) 30 groot water bij de polen 32 uit een Noord-Hollandse streek
34 misdadig 35 ter gelegenheid van (afk.) 37 vorstentitel 39 stad in Frankrijk 40 vraagprijs
(afk.) 41 schoonmaakgerei 44 ter waarde van (afk.) 46 gezichtsas 49 landelijk 51 onbenullig
52 nieuw (in samenstellingen) 53 plaats in Estland 56 gebouw in Amsterdam 58 uitroep ter
aansporing 60 onderdeel van een computersysteem 61 slechthorende 62 u (ouderwets)
63 opening in een vestingmuur 65 beest 67 daar 68 rimpel op het voorhoofd 69 eenjarig
dier 71 taai vloeibaar 72 roem 73 soort rolschaats.
Verticaal: 1 Spaanse kust 2 loonbelasting 3 uitroep van vreugde 4 aansporing 5 effen

6 huisdier 7 fraaie kleding 8 dokter 9 Verenigde Naties (afk.) 10 kleine boerenwoning 12
bijwoord 14 eenheid van trilling per seconde 16 stof 19 verkoop van niet-lopende boeken
21 vreemde munt 23 klanknabootsing 25 korf 27 getemperd 28 werpspies met weerhaken
31 seizoen 33 Bijbelse figuur 34 onder (Latijn) 35 te zijner tijd (afk.) 36 informatiebureau
voor toeristen 38 grote bijl 42 adellijk persoon 43 deel van een schoen 45 ongetemd 47
betalingswijze 48 sierplant 50 met elkaar 51 onenigheid 52 spijker met smalle kop 54
haaksteek 55 elk 57 Europese vrouw 59 bushokje 61 slijk 64 platte zeevis 66 kopergravure
68 fermium 70 deel van een mast.
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5 x BloemenCadeaubon t.w.v. € 20,‘Door veel over de ziekte te praten, vind je
ook woorden voor je eigen gevoelens’

Peter van den Berg hoorde op zijn 39ste dat hij Parkinson heeft en Angélique van der
Lit heeft vanaf haar 48ste ALS. Als collega’s hadden zij mooie gesprekken over hoe
zij met hun ziekte omgingen. Ze deelden hun verdriet, de weg naar acceptatie, de
omgang met hun naasten en hun manier om naar de toekomst te kijken en namen
het initiatief een bundel samen te stellen. Aan deze bundel hebben meer dan 100
professionals en ervaringsdeskundigen uit Nederland en Vlaanderen meegewerkt.
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg (1974) was jarenlang politiek en bestuurlijk actief
als gemeenteraadslid en Statenlid. Voordat hij arbeidsongeschikt raakte (2020) was
hij als juridisch adviseur en facilitator werkzaam voor de gemeenten Woerden en
Oudewater. Peter is diaken van de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen
‘Dorp’. Peter is ook redacteur van de bundel ‘Een nieuwe uitdaging met Parkinson’
(2019).
A.C. (Angélique) van der Lit-van Veldhuizen (1969) is Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand en werkt als teammanager Klantcontactcentrum voor
de gemeenten Woerden en Oudewater. Angélique kreeg op 48 jarige leeftijd de
diagnose ALS en is lid van de patiëntenadviesraad en bestuurslid van ALS Patients
Connected

Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte

U staat midden in het leven en opeens krijgt u te maken met een chronische ziekte. Hoe gaat u daarmee
om, als patiënt en als naaste? Deze bundel biedt herkenning, hulp en handvatten, bijeengebracht door
ervaringsdeskundigen Peter van den Berg en Angélique van Lit. Naast een kennismaking met ziekten als
ALS, Parkinson, MS, kanker, reuma en Lyme komen alle aspecten van een chronische ziekte aan de orde:
werk, relaties, gezin, emoties en financiën. Vierstroom Ledenservice verloot drie exemplaren van het boek
Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte. Wilt u kans maken? Mail dan voor 1 november 2020 uw
gegevens plus de reden waarom u dit boek graag wilt ontvangen naar redactie@vierstroom.nl

C.P.W. (Peter) van den Berg, A.C. (Angélique) van der Lit - van Veldhuizen (redactie)

Naast een kennismaking met ziektes als Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS),
Dementie, Kanker, ziekte van Lyme, Multiple Sclerose (MS), ziekte van Parkinson,
Reuma en Spierziekten komen alle kanten van een chronische ziekte aan de orde:
werk, relaties, gezin, emoties en financiën:
Voor patiënten en zieken: herkenning in persoonlijke verhalen. Je moet verder, maar
hoe?
• Voor familie en vrienden: begrip en handvatten. Hoe kun je een chronisch zieke
steunen?
• Voor collega’s: inzicht in de grenzen aan het functioneren. Wat kun je
verwachten van je collega?
• Voor professionals: kennis over de persoonlijke ervaring van een patiënt/ kant
van een ziekte. Hoe bied je de meest passende zorg?

Gezonde leefstijl

Win!

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de
gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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Maak kans op het boek Beter leven
met een chronisch-progressieve ziekte!

Beter leven met een
chronisch-progressieve

ziekte

Gids voor zieken, naasten en professionals

Ma
ka ak
ns
!

De BloemenCadeaubon is te besteden bij meer dan 1500
bloemisten in Nederland en België. Kijk op
www.bloemencadeaubon.nl bij welke bloemist bij u in
de buurt u met deze bon terechtkunt. Daarnaast is de
BloemenCadeaubon ook online te besteden.

Win!
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De oplossing van de vorige puzzel is: Bewegen is gezond.
De prijswinnaars zijn: de heer Bruijstens uit Haastrecht,
mevrouw Van der Ven uit Montfoort en de heer Krebbers
uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Allen van harte gefeliciteerd!
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Redactie:
C.P.W. (Peter) van den Berg
A.C. (Angélique) van der Lit - van Veldhuizen

S PEC I A A L VO O R LE D E N
vierstroom magazine

Puzzel mee en maak kans op één van de onderstaande prijzen. Mail
de oplossing uiterlijk 1 november 2020 naar redactie@vierstroom.nl
met het woord Puzzel in de onderwerpregel of stuur uw inzending
per post naar Vierstroom t.a.v. Ledenservice, Antwoordnummer
10037, 2800 VB Gouda. Een postzegel is niet nodig. De prijzen
worden verloot onder de goede inzendingen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De oplossing van de
puzzel vindt u in het volgende nummer van Vierstroom Magazine.

Je staat midden in het leven en opeens krijg je te maken met een chronische ziekte.
Hoe ga je daarmee om, als patiënt en als naaste? Deze bundel heeft als doel hoop,
troost en perspectief te bieden en bevat daarnaast veel praktische handvatten voor
een waardevol leven.
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Doe mee!

Kruiswoord
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