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Ruud Overes:

“ Sport zou weleens 
een alternatief 
medicijn kunnen zijn”
Op de website van Parkinson2Beat lees ik het: “Er is steeds meer bewijs 
dat sporten een uitermate goed en natuurlijk middel is om de parkinson-
voortgang te vertragen. De vraag staat uit bij onderzoekers of zelfs stop-
pen van de ziekte tot de mogelijkheden behoort.” Ook neuroloog Bas 
Bloem ondersteunt dat, zo lees ik verder: “Fietsen bij Parkinson werkt als 
medicijn. Dat blijkt uit onderzoek van Jay Alberts (en anderen), verbonden 
aan de afdeling Neurologie van Cleveland Clinic. Hij kwam bij toeval achter 
de heilzame werking bij parkinson door een lange-afstandsrit per tandem 
met achterop een parkinsonpatiënte. Daarna is hij onderzoek gaan doen 
met meerdere patiënten.”

“Het moet dan wel gaan om stevig door-
trappen, niet om fietsen met een slakken-
gangetje. Op scans van de hersenen zijn 
de veranderingen duidelijk zichtbaar.” De 
effecten houden lang aan volgens onder-
zoeker Alberts. Wie hierover mee kan 
praten is Ruud Overes, oprichter van de 
Stichting Parkinson2Beat. In 2017 kreeg 

Ruud (toen 56 jaar) de diagnose ziekte 
van Parkinson. Vorig jaar heeft hij een 
monsterfietstocht gereden door Europa, 
vanuit zijn woonplaats Eersel naar 
Athene, via diverse ambassades in 
diverse landen. 10.000 km in 100 dagen! 
Ruud liet zich voorafgaand aan de fiets-
tocht doormeten, lichamelijk in het 
Radboud UMC en op cognitief gebied in 
het VUmc. Na afloop van de 10.000 
fietskilometers was er significante verbe-
tering te zien, zowel lichamelijk als cogni-
tief. Ruud vertelt van proeven in Amerika 
met muizen en ratten. De ene helft van 
de beestjes lieten ze de hele dag in loop-
radjes lopen, de andere helft lieten ze 
niets doen. Daarna hebben ze de 
schedels bekeken. Toen bleek dat de 
substantia nigra in de hersenen (dat zorgt 
voor de productie van dopamine, red.) 
weer was gegroeid! 

Erfelijk?
Ruud is iemand die van aanpakken 
houdt: “Ik wil iets doen aan het feit dat de 

ziekte van Parkinson ongeneeslijk is. Van 
belang zijn medicijnontwikkeling, je 
levensstijl en wat je eet. Sport zou 
weleens een alternatief medicijn kunnen 
zijn. Dat zou fantastisch zijn!” Ruud 
vertelt: “Ik was Projectmanager bij Philips 
Health Care. Op een gegeven moment 
kreeg ik RSI-klachten, kon ik niet meer 
schrijven, niet meer (goed) praten en had 
ik een frozen shoulder. De klachten leken 
stress-gerelateerd, wat niet verwonderlijk 
was met zo’n drukke, verantwoordelijke 
baan. Maar volgens mijn oudste dochter 
trok ik ook met mijn rechterbeen.” Dan 
oppert iemand dat Ruud wel eens de 
ziekte van Parkinson zou kunnen hebben. 
Ruud bezoekt de huisarts, die hem door-
stuurt naar de neuroloog. Deze zegt vol-
mondig JA. Een MRI- en een PET-scan 
bevestigen dit. Dit was een enorme klap. 
“Toch kwam de acceptatie vrij snel,” 
vertelt Ruud: “Het moeilijkste vond ik het 
om het de kinderen (op dat moment 23, 
21, 20 en 18 jaar) en mijn moeder te ver-
tellen. De oudste dochter vroeg of het 'De reis is jouw doel'
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erfelijk is. Mijn variant van parkinson 
bleek niet erfelijk; van twee genen is nu 
bekend dat die genetisch bepalend zou 
zijn. Ze gingen op zoek naar die bepaalde 
genen, maar die bleek ik niet te hebben. 
Wel zijn er vermoedens dat vervuiling en 
pesticiden (mede) oorzaak kunnen zijn 
van het ontwikkelen van parkinson.”

Parkilympics
Ruud vervolgt: “Voor mij voelt de ziekte 
alsof er iets wordt afgenomen. Zo hebben 
we allemaal wel dromen voor na ons 
pensioen. Tien jaar voordat mijn pensioen 
in zou gaan, kreeg ik de diagnose. Ik wilde 
altijd graag een huisje in Frankrijk en een 
lange fietstocht maken. Dit laatste heb ik 
gedaan, 10.000 km door Europa, in 100 
dagen. Op advies van vrienden maakte ik 
er een sponsorfietstocht van. Diezelfde 
vrienden wilden ook meehelpen met het 
organiseren ervan. Iemand met wie ik 
eerder veel had georganiseerd heeft 
hiervoor vijf (!) maanden vrij genomen. 
Ook mijn vrouw en vele anderen stonden 

Spelen, noch bij de Paralympics. Wellicht 
komen er ooit Parkilympics ;-) 

Pillenchaos
Na 10.000 km kwam Ruud terug en over-
handigde hij € 13.500 aan Carla 
Aalderink, directeur van de Parkinson 
Vereniging. Dit geld is bestemd voor fun-
damenteel onderzoek, om de ‘root cause’ 
van de ziekte van Parkinson te zoeken. 
Ruud: “Na dit eerste jaar ging ik het als 
projectmanager evalueren. Het moest 
professioneler en duurzamer. En niet van 
mij afhankelijk. Parkinson2Beat 2.0 is 
een feit. Er is een ANBI Stichting van 
gemaakt met een bestuur. Op verzoek 
ben ik vicevoorzitter. Het hoofddoel van 
de Stichting is het werven van fondsen 
door het organiseren van sportactivitei-
ten.” Op de site van Parkinson2Beat vind 
je activiteiten als wandelen, fietsen, 
vliegen, golfen, badminton en dansen. Zo 
kun je in groepsverband wandelen naar 
Santiago de Compostella, of het 
Pieterpad lopen. Voor fietsers zijn er dag-

mij bij. In Nederland hielden 10 tot 15 
personen me in de gaten. De eerste dag 
fietsten Rob Barel, een bekende triatleet, 
en zijn vrouw mee. Ik fietste op mijn trike 
van HP Velotechnik alleen verder. In 
Spanje fietste ik naar Santiago de 
Compostella. En daar stond mijn vrouw! 
Zij had bovendien een dansgroep geregeld 
die speciaal voor mij optrad. Dat was heel 
bijzonder!” Ruud vervolgde zijn route, 
bezocht de ambassades van Portugal, 
Kroatië, Albanië, Slovenië en Griekenland 
en sprak met lokale Parkinson 
Verenigingen. Ruud wil weten hoe e.e.a. in 
andere landen verzorgd wordt. Hij maakte 
iedere dag een vlog (soort dagboek met 
videobeelden, red.) om de awareness van 
parkinson te vergroten. Bij de finish in 
Griekenland maakte Ruud kennis met 
Nikolas Koukoulakis, parkinsonpatiënt en 
Griekse held. Hij was afgestudeerd 
chemicus, fysioloog, oorlogsfotograaf (!), 
Olympisch kampioen gewichtheffen en wil 
nu Olympisch kampioen hardlopen 
worden. Dat kan niet bij de reguliere 

'Doe wat je leuk vindt, maar ga sporten'
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tochten van een paar uur, of je kon je 
opgeven om mee te gaan naar Bratislava. 
Die reis staat op 27 juli gepland, via 
Praag, Auschwitz en Wenen. Met Ruud 
fietsen er twee parkinsonpatiënten mee 
en twee mensen zonder parkinson. Ze 
eindigen op 7 september op de Cauberg, 
tijdens het wielerfestijn Bike4Parkinson. 
Je kunt je daarvoor nog opgeven! Ruud 
vertelt enthousiast: “In Bratislava gaan 
we naar het Cobra Museum. De eigenaar 
van dat museum is de Nederlander 
Gerard Meulensteen, één van de 
sponsors. Daar houden we een minicon-
ferentie, met hem, de ambassadeur en 
enkele experts. Daarna willen we naar 
Brussel, om een petitie aan te bieden bij 
de EU, het liefst aan Frans Timmermans, 
vanwege de pillenchaos in Nederland.” 
Wat is de pillenchaos? Sommige pillen 
zijn niet voldoende voorradig in Nederland 
en dat zijn niet alleen medicijnen voor 
parkinsonpatiënten, maar bijvoorbeeld 
ook ‘de’ pil. Deze petitie komt vanuit de 
Patiënten Federatie Nederland.

Prins 
Terug naar de activiteiten die 
Parkinson2Beat organiseert: vliegen is 
ook een mogelijkheid. Ruud heeft in Delft 
vliegtuigbouwkunde gestudeerd en kent 
iemand met wie mensen mee mogen 
vliegen in een klein 6-persoonsvliegtuigje, 
voor een schappelijk prijsje. Dan is er nog 
een heuse golfcompetitie, bij twaalf 
clubs, erkend door de NGF (Nederlandse 
Golf Federatie). Parkinson2Beat kan dit 

heel goedkoop aanbieden. Hier hoef je 
geen parkinson voor te hebben, net als 
overigens bij alle activiteiten. Het gaat 
immers om fondsenwerving. Daarnaast 
kun je badmintonnen in een sporthal in 
Eindhoven en is yoga nog een mogelijk-
heid, net als muziek maken. Neem eens 
een kijkje op www.Parkinson2Beat.nl Alle 
geldbijdragen gaan, na aftrek van de 
onkosten, naar fundamenteel onderzoek 
voor parkinson. 

Dit jaar staat het rondje Eersel-Bratislava 
(Slowakije) twee keer op de planning. In 
april maakte Ruud een oefenrondje 
samen met Bas Gresnigt, (jarenlang het 
klimmaatje van Ronald Naar, de bekende 
– inmiddels overleden - bergbeklimmer), 
vóór de ‘echte’ tocht die 27 juli begint. 
Ook Bas, géén parkinsonpatiënt, liet zich 
vóór en na de fietstocht doormeten en 
ook bij hem was er vooruitgang te zien! In 
2018 maakte Ruud kennis met prins 
Andreas van Saksen-Coburg en Gotha (zie 
kader). Deze Duitser is 72 jaar, heeft par-
kinson en houdt ook van fietsen. Prins 
Andreas wil geen pillen slikken en gaat de 

ziekte met sporten en een dieet te lijf. 
Dat is ook wat Parkinson2Beat voor ogen 
heeft. Het is complex om medicijnen te 
ontwikkelen. Als je lichaam het zelf oplost 
zou dat beter zijn. Het lichaam heeft zelf 
mechanismen om een en ander op te 
lossen. Dat hoef je niet te begrijpen, 
maar dat bewegen goed is, is duidelijk. 
De prins en Ruud spraken af om op 1 mei 
2019 samen van Coburg naar Gotha te 
fietsen, een etappe van het oefenrondje 

Brits koningshuis
Prins Andreas stamt af van prins 
Albert, die prinses Victoria (van 
1837-1901 koningin van het 
Verenigd Koninkrijk) een paar eeuwen 
geleden aan de haak heeft geslagen. 
Hun zoon Eduard (koning Eduard VII 
van het Verenigd Koninkrijk) 
behoorde tot het huis Saksen-Coburg 
en Gotha maar tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd de naam door 
zoon George V veranderd in het Brits 
klinkende ‘huis Windsor’.

'Ieder nadeel heeft zijn voordeel'
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PK-PAR
Van de PK-PAR wordt verwacht dat ze 
zich op de hoogte stelt van de ontwik-
kelingen in onderzoek en behandeling 
van de ziekte van Parkinson, par-
kinsonismen en co-morbiditeit 
(samenvallen van verschillende aan-
doeningen). Daarnaast moet de 
PK-PAR zich een mening vormen over 
ethische vraagstukken in relatie tot 
parkinsononderzoek. Toegerust met 
deze kennis streeft de patiëntenka-
mer ernaar om het bestuur goed 
onderbouwde adviezen te geven. 
Onder andere verzorgt de PK-PAR 
mede de afhandeling van de jaarlijkse 
subsidieronde van de Parkinson 
Vereniging voor onderzoeksprojecten.

naar Bratislava. Deze memory-fietstocht 
heeft inmiddels plaatsgevonden. 

HIV
Het doel van Parkinson2Beat is, naast 
fondsenwerving voor fundamenteel onder-
zoek, om alle initiatieven (fondsenwerving 
op het gebied van sport, zoals sponsor-
fiets- of wandeltochten) te koppelen en zo 
sneller tot een oplossing te komen. 
Erwin, een broer van Ruud, gaf de 
volgende tip: “Kijk hoe ze HIV hebben 
aangepakt, dat is geïntegreerd 
opgepakt.” Bij parkinson ziet Ruud nu 
teveel verzuiling. Ruud is, behalve lid van 
de Parkinson Vereniging, ook lid van de 
werkgroep PK-PAR, de Patiëntenkamer 
van de Parkinson AdviesRaad. De PK-PAR 
is heel erg betrokken bij de vraag: ‘hoe 
krijg je dit zo snel mogelijk opgelost?’ 
Behalve verzuiling op parkinsongebied, 
ziet Ruud dit ook bij de verschillende 
ziektes. Zo is er een grote overlap tussen 
wat helpt bij parkinson en bij Alzheimer. 
Dat zou meer geïntegreerd kunnen 
worden. Wellicht via de Hersenstichting, 
want die is overkoepelend. De vraag is 

hoe we dit in een versnelling kunnen 
krijgen. In samenwerking met de Parkin-
son Vereniging is een beweeg- of sport-
zoeker in ontwikkeling. Zo kun je zien wat 
voor sport of vorm van beweging goed is 
voor jou. Ruuds tip: “Doe wat je leuk 
vindt, maar ga lekker sporten, bewegen. 
Ga lekker naar buiten, golfen bijvoor-
beeld.” Zelf is Ruud altijd al sportief 
geweest; heeft veel gebasketbald (o.a. 
junioren hoofdklasse PSV), liep iedere 
dag 12 km hard, zwom veel, deed triat-
lons (was voorzitter van de triatlonvereni-
ging) en fietste een paar keer per jaar 
lange afstanden, bijvoorbeeld Rotterdam-
Eindhoven, rondje IJsselmeer, naar 
Bordeaux of Benidorm. Ook organiseerde 
Ruud al eerder sportactiviteiten, o.a. triat-
lonwedstrijden. In 1985 was hij medeor-
ganisator van het Nationaal Bevrijdings-
vliegfeest, met 150.000 bezoekers.

Memoblaadjes
Ruud is vliegtuigbouwer en bedrijfskun-
dige van origine. Zijn laatste baan, op het 
gebied van innovatie, kostte veel energie, 
was complex en dynamisch. Toen het niet 
meer ging kwam hij in de molen van WIA 
(Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsver-
mogen) en IVA (Inkomensvoorziening 
Volledig Arbeidsongeschikten). “Van een 
riant salaris ging ik naar een redelijk 
inkomen. Maar ieder nadeel heeft zijn 
voordeel: ik ben weliswaar ziek, maar heb 
veel vrije tijd. Voor mij is het glas halfvol. 
Ik heb heel bewust nieuwe doelen gesteld 
en ben genuanceerder gaan denken.” Nu 
houdt Ruud zich bezig met de stichting en 
sport minimaal een uurtje per dag. Of hij 
doet zelf mee met (een van de aangebo-
den) sporten. Hij schrijft veel aantekenin-
gen op memoblaadjes, anders vergeet hij 
het. Ruud verduidelijkt: “Ik vergelijk het 
met een computer; je hebt een groot 
geheugen, maar geen werkgeheugen 
meer. Alles kost veel meer tijd dan toen je 
gezond was. Je krijgt ze letterlijk niet op 
een rijtje en ziet niet wat je als eerste 
moet doen. Het vergt veel doorzettings-
vermogen. Sommigen begrijpen dat en 
sommigen niet. Voor mij is dit nu een 
zinvolle besteding van de dag. Maar ik 
ben niet ‘commercieel verkoopbaar’ 

meer, het duurt allemaal veel te lang… 
Zo was ik bezig met het opzetten van de 
structuur van de website, maar het schrij-
ven van artikelen en reclamemaken valt 
tegen. Daar zou een reclameman naar 
moeten kijken. Het bestuur pakt dat nu 
op. Daarnaast zijn de sportactiviteiten in 
heel Nederland. We zouden eigenlijk regi-
onale coördinatoren moeten hebben.” 
Ben of ken jij iemand die hiermee kan 
helpen? Neem dan contact op met Ruud 
via de site. 

Warm hart
Andere tip van Ruud: “Maak een mooie 
wandel- of fietstocht en denk na over wat 
je verder wilt. De reis is jouw doel, maar 
je moet zelf de gelegenheid nemen om na 
te denken.” Op de Fiets- en Wandelbeurs 
gaf Ruud een presentatie over zijn fiets-
tocht en Parkinson2Beat. Graag zou hij 
zijn presentatie ook in de Parkinson 
Cafés geven. Tot slot is de site genomi-
neerd door ‘Warm Hart’ van de KRO-
NCRV. De deelnemende initiatieven 
dragen op een bijzondere wijze bij aan 
een warme, zorgzame samenleving. 
KRO-NRCV beloont drie ervan met een mooi 

geldbedrag. Per e-mailadres kun je één stem 

uitbrengen, via www.kro-ncrv.nl/warmhart/

stichting-parkinson2beat 
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