
Een generatie zonder Parkinson. 
Uw nalatenschap brengt dat dichterbij. 



       VOORWOORD

Zeventien vriendinnen van Parkinsonpatiënt Ramona lieten haar 
grootste wens in vervulling gaan: met een sponsorloop zoveel moge-
lijk geld ophalen voor onderzoek naar Parkinson. Op alle mogelijke 

manieren zet iedereen zijn beste beentje voor. 



       VOORWOORD

Wat mooi dat u belangstelling heeft voor nalaten aan het 

ParkinsonFonds.

Regelmatig spreek ik mensen die hun nalatenschap aan het 

medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van 

Parkinson willen schenken. Zij gunnen volgende generaties 

een wereld zonder deze ingrijpende ziekte. 

Een nalatenschap is een bijzonder geschenk waar wij  

dankbaar voor zijn en zorgvuldig mee omgaan. In deze  

brochure leest u hoe waardevol de bijdrage is die u levert aan 

toekomstig onderzoek door het ParkinsonFonds in  

uw testament op te nemen.

Heeft u na het doornemen van de brochure vragen, neemt u 

dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

René Kruijff

Directeur



      PATIËNTENPORTRET

Ik vind het voor mijn kinderen het ergste 
dat ik ziek ben en sla misschien een beetje 

door in mijn bezorgdheid ze te ontzien.



Annette Haverkamp (53) leeft al meer dan tien jaar met de gevolgen van de ziekte 
van Parkinson. De ziekte beperkt haar steeds meer in haar doen en laten. 

Leven in het teken van Parkinson

“Ik ga langzaam maar zeker achteruit. Als ik geen medicijnen 

neem, kan ik bijna niks. Zijn ze uitgewerkt – wat nogal snel ge-

beurt – dan communiceren mijn hersenen niet goed met mijn lede-

maten en kan ik amper lopen. Mijn neuroloog is nog bezig met het 

afstellen van mijn medicatie. Zijn medicijnen ‘ingekickt’, dan heb 

ik energie en ben ik geneigd mezelf voorbij te lopen. Of ik word er 

overbeweeglijk van, heel vermoeiend. 

Mijn ergste nachtmerrie is dat ik uiteindelijk mijn zelfstandigheid 

verlies. Ik vind hulp vragen en aannemen moeilijk, dat voelt als een 

inbreuk op mijn privacy. Als alleenstaande moeder werkte ik altijd 

fulltime, was juist altijd heel zelfstandig. Ik werk nu niet meer, 

maar rooi het gelukkig nog goed in mijn eentje. Alles gaat wat 

langzamer en met twee kinderen ben je altijd wel bezig.

 

Ik vind het voor hen het ergste dat ik ziek ben en sla misschien een 

beetje door in mijn bezorgdheid ze te ontzien. Het zijn pubers en 

ik wil ze zo min mogelijk hulp vragen. Liefst wil ik natuurlijk een 

energieke moeder zijn en veel met ze ondernemen. 

Mijn wereld wordt wel kleiner, daardoor voel ik me een beetje nut-

teloos. Mijn dag is nooit stabiel, ik heb geregeld instortmomenten. 

Laatst kwamen twee goede vrienden gezellig lunchen, na afloop 

was ik kapot. Ik doe dus steeds minder sociale dingen. Dat valt me 

zwaar. Soms, in mijn dromen, is er niks met me aan de hand. Dan 

denk ik: Goh, wat ben ik lang niet naar een concert geweest in Pa-

radiso, daar heb ik weer eens zin in! Dan word ik wakker en besef: 

dat kán ik helemaal niet meer. Dan kan ik wel janken. 

Parkinson mag dan geen doodvonnis zijn, ik heb wel levens-

lang. Het aanvaarden en ermee leren leven, is vergelijkbaar met 

een rouwproces. Aan de andere kant wil ik mijn leven niet in het 

teken van Parkinson stellen. Ik probeer positief te blijven, ik wil 

mijn kinderen graag verder zien opgroeien. Ik hoop dat ik zo 

lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen in ons fijne huis, een 

goede combi vind van pillen en dat ik het nog een tijdje ‘doe’. Mijn 

neuroloog is hoopvol, ik dus ook.”

“Mijn ergste nachtmerrie is dat ik  
uiteindelijk mijn zelfstandigheid verlies.”



Dr. Wim Mandemakers (Erasmus MC) onderzoekt hoe hij kan voorkomen dat zenuwcellen  

afsterven in Parkinsonpatiënten. “Met die kennis kunnen we de ziekte van Parkinson een halt  

toeroepen.”

In de nabije toekomst is een grote doorbraak mogelijk! 

“We willen ontdekken welke processen in de zenuwcel ver-

stoord raken en welke rol een specifiek eiwit hierbij speelt. 

We zoeken een manier om de zenuwcellen te herstellen en te 

voorkomen dat ze afsterven. Onze ultieme wens is natuurlijk 

het ontwikkelen van een therapie om de ziekte af te remmen 

of te stoppen; daar komen we met deze studie dichtbij.

Echt iets kunnen betekenen voor Parkinsonpatiënten 

is een belangrijke drijfveer. Iedereen kan de ziekte van  

Parkinson krijgen; niemand is immuun. Het is een complexe 

ziekte, die zich uit in talrijke symptomen die geleidelijk  

verergeren. 

Na een leven vol ongemakken verliezen patiënten uiteindelijk 

hun zelfstandigheid. Er zijn behandelingen om die sympto-

men enigszins te bestrijden, maar hét geneesmiddel is nog niet 

beschikbaar. Dat motiveert mij elke dag weer.

Gelukkig krijgen we een steeds beter beeld over het ontstaan 

van de ziekte. Dankzij de financiële steun uit nalatenschappen 

en van donateurs, kon de wetenschap al flinke vooruitgang 

boeken. We hebben nu inzicht in menselijke zenuwcellen. Dat 

was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. 

Het vergroot onze kansen om de ziekte succesvol af te rem-

men of te stoppen. Zonder giften en nalatenschappen zou de 

wetenschap nog lang niet zo ver zijn.” 

“Zonder giften en nalatenschappen zou de 
wetenschap nog lang niet zo ver zijn als nu.”



Met uw nalatenschap steunt 
u onderzoek naar Parkinson 
om de ziekte te remmen of 

zelfs te stoppen. 

  WETENSCHAPPER AAN HET WOORD



         SAMEN HEBBEN WE AL VEEL BEREIKT 

Sinds de oprichting kon het ParkinsonFonds al ruim € 18 miljoen  
investeren in toonaangevend onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Oprichting Internationaal 
ParkinsonFonds
Sindsdien de grootste financier 
van medisch-wetenschappelijk 
Parkinsononderzoek in Nederland.

Onderzoek naar de functionele 
karakterisering van het 
DJ-1-eiwit door prof. dr.  
Peter Heutink.
Stamcelonderzoek door  
prof. dr. Elly Hol.

James Parkinson schrijft 
voor het eerst over 
shaking palsy, trillende 
spierverlamming, later 
bekend als de ziekte van 
Parkinson.

Een doorbraak in het 
onderzoek van dr. 
Vincenzo Bonifati 
(Erasmus MC): man-
gaan kan leiden tot 
Parkinsonisme.

Onderzoek naar 
de relatie tussen 
pijn en het cognitief 
functioneren bij 
Parkinsonpatiënten,
door prof. dr. Erik 
Scherder (VUmc),
met een optimale 
pijnbehandeling als 
ultiem doel.

Onderzoek naar het  
effect van lichttherapie  
op Parkinsonpatiënten,
door prof. dr. Odile van 
den Heuvel (VUmc).
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SAMEN BLIJVEN WE DOORGAAN!

Dat leverde veel belangrijke kennis op. Allemaal puur mogelijk 

gemaakt dankzij donateurs en nalatenschappen. Daar zijn wij 

zeer dankbaar voor. Al deze waardevolle studies brengen ons tel-

kens een stap dichter bij een remedie voor de ziekte van Parkinson. 

Stichting ParkinsonFonds investeert in onderzoek naar de 

oorzaak van deze ingrijpende ziekte, maar ook in studies naar 

betere behandelingen om de levenskwaliteit van patiënten te 

vergroten. 

TOEKOMST: PARKINSON KAN 
WORDEN GENEZEN EN VOORKOMEN

ParkinsonThuis Studie: 
voor een hogere levenskwaliteit 
van patiënten, door prof. dr. Bas 
Bloem (Radboudumc). Een 24 
uursonderzoek met mobiele 
technologie, gericht op een 
behandelplan op maat en geschikt 
voor monitoring op afstand. 

OPTIMIST-studie: voorspellen 
welke patiënten baat hebben 
bij Deep Brain Stimulation,
door prof. dr. Bob van Hilten  
en prof. dr. Fiorella Contarino 
(LUMC).

Ontdekking door prof. dr. Joost 
Verhaagen en dr. Koen Bossers 
(Nederlands Herseninstituut): 
herseneiwit overactief in de  
hersenen van Parkinsonpatiënten.

Parkinson in een kweekschaal: 
hoe voorkomen we het 
afsterven van zenuwcellen?
Door dr.  Wim Mandemakers 
(Erasmus MC).
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Het zou geweldig zijn als 
de wetenschap hét genees-

middel tegen Parkinson 
ontdekt. Daar wil ik graag 

aan bijdragen! 

DONATEUR AAN HET WOORD



Beeldend kunstenaar en Parkinsonpatiёnt Twan Hendriks (70) schenkt zijn nalatenschap aan het 

Parkinsononderzoek. Dat liet hij officieel vastleggen bij de notaris. “Ik zou het mooi vinden als mijn 

erfenis voor een doorbraak in het onderzoek zorgt, ook al ben ik er dan zelf niet meer.”

Het onderzoek moet doorgaan! 

“Parkinson beperkt je in alles wat je doet, waardoor je wereld 

zich enorm verkleint. Daarom vind ik onderzoek zo belangrijk. 

Het is toch te gek voor woorden dat steeds meer mensen ook op 

jongere leeftijd Parkinson krijgen en er nog geen geneesmiddel  

is. Als mijn erfenis bijdraagt aan een remedie tegen de ziekte,  

waardoor het een volgende generatie niet meer treft, zou ik dat 

mooi vinden.

Focussend op wat ik nog wel kan, probeer ik zoveel mogelijk uit 

het leven te halen. Ik blijf sporten, en ik organiseer het kunstpro-

ject ‘ParkinsonGrasveld’, waarvan ik de uiteindelijke opbrengst 

ook doneer aan het wetenschappelijk Parkinsononderzoek.

Tegelijkertijd ben ik voorbereid op het onvermijdelijke: het  

verliezen van mijn zelfstandigheid. Ik merk dat ik achteruitga.  

Bij te veel impulsen ga ik shaken en moeilijk lopen. Niets gaat 

meer automatisch, ik beweeg de hele dag bewust. Mijn mond-

spieren werken niet meer 100%. Soms spreek ik woorden niet 

goed uit of ga ik halverwege een zin stamelen. Vroeger deed ik 

alles in no time, nu in slow motion. Dat wordt natuurlijk alleen 

maar erger.

Mij spreekt aan dat het ParkinsonFonds onderzoek financiert, 

uitgevoerd door de beste Parkinsonspecialisten. Dat geeft hoop 

en vertrouwen. Na een gesprek met de directeur besloot ik:  

mijn huis, atelier, kunstcollectie en geld laat ik na om in medisch- 

wetenschappelijk Parkinsononderzoek te investeren. 

Mijn familie heeft het goed. Ik weet zeker dat het Parkinson-

Fonds mijn nalatenschap goed zal besteden. Laat die doorbraak 

maar komen!”

“Ik vind onderzoek enorm belangrijk. Het is 
toch te gek voor woorden dat steeds meer 
mensen, ook op jongere leeftijd, Parkinson 

krijgen en er geen geneesmiddel is. ”



      OP BEZOEK BIJ DE NOTARIS

Stichting ParkinsonFonds wordt geregeld in een testament benoemd tot erfgenaam. Dit kan alleen  

na een bezoek aan de notaris. 

Hoe helpt de notaris bij het opstellen van uw testament en  

het afwikkelen van nalatenschappen? We vroegen het  

mr. Susan van Os, notaris bij Gopisingh Van Os Notarissen  

in Hoofddorp. 

Hoe bereid ik mijn afspraak bij de notaris voor?
“Denk vooraf na over wat u zou willen met uw nalatenschap 

voor uw dierbaren en het goede doel. Bij het doorspreken 

van uw wensen met de notaris is uw gezinssamenstelling van 

belang. Bent u alleenstaand, dan kunt u uw nalatenschap 

volledig naar vrije wil invullen. Bent u getrouwd, heeft u een 

geregistreerd partnerschap en/of kinderen, dan hebben uw 

partner en/of kinderen recht op een deel van uw nalaten-

schap. Maar een deel kunt u altijd vrij toekennen aan andere 

personen of organisaties.” 

Kan ik bepalen dat mijn geld naar een specifiek 
onderzoek gaat?
“U kunt in uw testament voorwaarden opleggen aan de be-

gunstigde. Dan bepaalt u bijvoorbeeld dat uw geld uitsluitend 

aan een specifiek onderzoek of onderzoeksthema mag wor-

den besteed. Of dat er een speciale studieplek of laboratorium 

van moet worden ingericht.”

Wat kan ik allemaal nalaten?
“Naast geld kunt u ook een effectenportefeuille nalaten en 

andere waardevolle bezittingen zoals een huis, boot, sieraden, 

antiek of kunst. Een goed doel zal dit soort goederen  

altijd (laten) verkopen om de opbrengst te investeren overeen-

komstig haar – en uw – doel.” 



Zoekt u een notaris in uw buurt?  
Kijk dan op www.notaris.nl. 

Als notaris vind ik het belangrijk dat u  
een gerust gevoel heeft, dat u erop kunt  
vertrouwen dat uw nalatenschap straks  
vol gens uw persoonlijke wensen wordt  

geregeld. Het regelen is eenvoudiger dan  
u misschien denkt, en het fijne is dat u  

altijd zelf de controle heeft. 

Mr. Susan van Os, notaris bij Gopisingh Van Os Notarissen



Legaat of erfenis, wat is het verschil? 
“U kunt een vast bedrag nalaten, of een bepaald percentage, bij-

voorbeeld: ‘5% van mijn nalatenschap gaat naar het Parkinson-

Fonds.’ In deze gevallen gaat het om legaten. U kunt het goede 

doel ook tot erfgenaam benoemen, voor uw gehele of een deel 

van uw nalatenschap. In dit geval is er sprake van een erfenis. De 

notaris kan u hierover uitgebreid adviseren en u volledig naar 

wens helpen.”

Is een testament echt nodig?
“Als u wilt nalaten aan een goed doel, is een notarieel testament 

absoluut nodig. Een briefje of tegen iemand zeggen wat u met 

uw nalatenschap wilt, is niet rechtsgeldig. Het maakt de  

situatie in ieder geval belastingtechnisch en juridisch onnodig 

gecompliceerd. Het testament is ook nodig als u iemand wilt 

benoemen die de nalatenschap afhandelt: de executeur. Laat  

uw dierbaren niet raden naar uw wensen, leg ze vast.”

Moet het ParkinsonFonds erfbelasting betalen?  
“Wanneer u nalaat aan een goed doel met ANBI-certificering, 

zoals het ParkinsonFonds, is de ontvanger vrijgesteld van erf-

belasting. U weet dan zeker dat 100% van uw nalatenschap de 

door u gewenste bestemming krijgt.

Nuttige adressen
Notaris kiezen op tarief: degoedkoopstenotaris.nl

Notaris kiezen op specialisme: legalista.nl

Alles over het erfrecht: erfwijzer.nl

Online je testament regelen: nutestament.nl

•
•
•
•

www.belastingdienst.nl

www.notaris.nl

www.wijzeringeldzaken.nl

•
•
•



Uw nalatenschap werkt door tot ver in de toekomst

Stichting ParkinsonFonds besteedt de nalatenschappen die  

haar worden toevertrouwd uitsluitend aan het allerbeste  

medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van  

Parkinson. We werken samen met alle Universitaire Medische 

Centra in Nederland. Alleen onderzoek van toonaangevende 

neurologen komt in aanmerking.

Wij ontvangen geen subsidie van de overheid en zijn afhankelijk 

van de giften van onze donateurs. Onze organisatie is compact, 

met minimale overheadkosten. Stichting ParkinsonFonds heeft 

de ANBI-status: wij voldoen aan de strenge criteria van de 

overheid en betalen geen erfbelasting. Een extra garantie dat uw 

schenking goed wordt geïnvesteerd.

De impact van uw schenking is groot en waardevol voor de generatie na u, en generaties dáárna. 

U brengt een wereld dichterbij waarin de ziekte van Parkinson kan worden genezen of voorkomen. 

    “Elke schenking – ongeacht het bedrag – 
draagt bij aan onmisbaar onderzoek naar  
de ziekte van Parkinson. Een nalatenschap  
is een extra bijzondere schenking, daar zijn 

we zeer dankbaar voor.”

Meer weten? Als directeur van het 

ParkinsonFonds vertel ik u graag meer. 

Ik ben bereikbaar via mijn directe  

telefoonnummer: 023 – 55 40 755.  

U kunt ook contact met ons opnemen 

via info@parkinsonfonds.nl. 

René Kruijff, 
directeur van het ParkinsonFonds

Hoofdweg 667A • 2131 BB Hoofddorp • Telefoon: 023 - 5540755 • E-mail: info@parkinsonfonds.nl • www.parkinsonfonds.nl  • IBAN: NL10ABNA0504201530



Uw nalatenschap maakt hun belangrijke werk mogelijk

Arts-onderzoeker Janneke Rood 
over haar Genetische Parkinson Studie

“Dankzij de steun van donateurs konden we een waar-
devolle databank opbouwen voor het stellen van een 
betere diagnose voor patiënten. Met uw nalatenschap 

is fundamenteel vervolgonderzoek mogelijk!”

Met uw steun komt prof. dr. Arfan Ikram steeds 
dichterbij dé ontrafeling van zijn onderzoek.

 “Ik wil weten wat zich in de hersenen afspeelt vóór 
iemand de klinische diagnose Parkinson krijgt. Met die 
kennis wordt het straks mogelijk het risico op de ziekte 

te voorspellen en hierop in te grijpen.” 


