
Move for Parkinson beklimt de Grand Ballon 

De Franse bergen trekken heel wat fietstoeristen aan. Ook de sportievelingen van Move for 
Parkinson gaan elk jaar de uitdaging aan. Al lijkt het niet evident om bergen te beklimmen 
als je de ziekte van Parkinson hebt. Catherine Heydt vertelt haar verhaal, vanuit het dal van 
haar diagnose tot op de top van de Grand Ballon, de hoogste berg van de Vogezen. 

Wil je om te beginnen jezelf voorstellen? 
Ik ben Catherine, uit Kapellen. Ik ben net 50 
geworden en heb 5 jaar geleden mijn diagnose 
Parkinson gekregen. Mijn broer, die 2 jaar 
ouder is, kreeg op dezelfde leeftijd te horen 
dat hij Parkinson heeft. Ik voelde al een jaar 
dat er iets met mijn lichaam aan de hand was, 
maar ondanks heel wat doktersbezoeken en 
onderzoeken was het niet gemakkelijk om een 
diagnose te krijgen. Uiteindelijk kwam ik bij 
een neurologe terecht die ongerust was omdat 
mijn arm zo stijf was. Stijfheid is een even 
belangrijk symptoom van Parkinson als het 
meer gekende 'bibberen'. Gelukkig is het mijn 
rechterarm - ik ben linkshandig! 

Hoe ben je dan bij Move for Parkinson 
terechtgekomen? 
In het begin ging ik in Klina naar de neuroloog, 
maar dan ben ik met mijn broer Pascal mee 
naar UZA gegaan omdat daar het onderzoek 
naar erfelijkheid gebeurde. Daar in de 
wachtzaal las ik een artikel over Chantal, die 
Parkinson heeft en mee aan de wieg stond 
van Move for Parkinson. Zij had toen de eerste 
keer de Mont Ventoux beklommen. Pascal 
vroeg 'Gaan we dat meedoen?' en ik ging 
akkoord! Ik ben thuisgekomen, heb Chantal 
een mailtje gestuurd en we 
hebben afgesproken! Intussen 
hebben we al 3 keer samen de 
Ventoux gedaan en deze 
zomer de Grand Ballon. 

En vroeger heb je nooit 
gefietst? 
Nee, ik liep altijd. Eigenlijk 
wilde ik op mijn 50ste mijn 
eerste marathon lopen. Door 
het lopen merkte ik trouwens 
voor het eerst dat er iets niet 
klopte. Na 10 km voelde ik dat 
mijn voet niet meer mee wilde. 

Ik kreeg ook last van mijn hand. Als mensen 
tegen mij zeggen 'Maar je ziet niks aan u', dan 
schrikken ze als ik laat zien dat ik mijn hand en 
arm niet kan draaien. Ik loop nog korte 
afstandjes, maar het wordt moeilijk. Fietsen 
gaat veel makkelijker. Bewegen is trouwens - 
volgens de neuroloog - even belangrijk als 
medicatie. 

Dus je besloot te gaan 'bergbeklimmen', 
met de fiets! 
Inderdaad! De eerste keer heb ik dat gedaan 
met nogal een zware fiets en met loop-
schoenen. Ik had wel getraind maar ook niet 
zoveel, want ik werk nog fulltime en ik wilde 
ook mijn lopen niet laten. Ik ga ook elke week 
naar de kinesist en naar de yoga, op dokters-
advies. 
De eerste keer Ventoux was verschrikkelijk! 
De tweede keer ging al beter omdat ik toen 
beter getraind had. Vorig jaar was ik bij het 
trainen heel gefrustreerd, want iedereen steekt 
voorbij! Niet alleen de coureurs halen je in, ook 
de senioren met hun elektrische fietsen. Toen 
ben ik een sportievere fiets gaan kopen. Dit 
jaar heb ik klikpedalen gekocht. In het begin 
durfde ik dat niet, maar eigenlijk ben je daar 
rap mee weg. 



Aan de Grand Ballon hadden jullie dit jaar 
een nieuwe uitdaging? 
Ja, maar de Ballon is wel minder zwaar dan de 
Ventoux. Ik had zelfs iets te veel gedoseerd, ik 
had sneller boven kunnen geraken. Sommigen 
hadden de Ventoux al 4 keer beklommen, dus 
wat afwisseling was goed. Voor mij mag het 
volgend jaar nog een andere berg zijn, maar 
zwaarder dan de Ventoux moet het niet 
worden. 

Hoe groot is jullie groep? 
We zijn met zo'n 25 mensen, waaronder 6 
Parkinsonpatiënten. Professor Cras, dienst-
hoofd neurologie van het UZA, gaat ook mee. 
Dit jaar hadden we zelfs 2 motards bij. Elk van 
ons 6 heeft een begeleider, en de logistieke 
ploeg zorgt voor de bevoorrading. De 
begeleiders helpen ons enorm: welke ver-
snellingen gebruiken, op tijd recupereren, … 
Ze moedigen ons aan en dat werkt heel 
motiverend. Iedereen heeft de top gehaald, elk 
op zijn eigen tempo. 
Ook naar onze partners toe heeft deze reis 
veel waarde. Die partners zitten vaak op het 
achterplan, terwijl zij het hele Parkinsonproces  

wel mee moeten dragen. De eerste reis fietste 
ik een stuk naast de man van Chantal en door 
zijn verhalen zag ik het perspectief van mijn 
eigen man veel beter in. Dat heeft mij toen 
heel hard geraakt. Het doet ook deugd dat de 
partners onderling van gedachten kunnen 
wisselen. En tijdens de beklimming kunnen ze 
de zorg overlaten aan onze begeleiders. Mijn 
man Luc geniet echt van het fietsen. Hij gaat 
zelfs buiten de reis fietsen met Peter, één van 
de andere patiënten, aan een stevig tempo. 
Mijn man traint ook altijd met mij mee, maar 
soms trekt hij er al eens graag op uit met de 
mannen die hij in de groep leerde kennen. 

Dus volgend jaar gaan jullie opnieuw mee? 
Sowieso! Nu heb ik klikpedalen! 
Een aantal 'vaste waarden' zijn er al jaren bij, 
maar toch verandert de groep elk jaar wel wat. 
Dit jaar ging mijn moeder bijvoorbeeld voor het 
eerst mee supporteren. Alhoewel je bij vertrek 
niet iedereen kent, ben je tegen het einde een 
vriendengroep. Samen een doel bereiken, 
samen voor iets gaan, dat vind ik er heel mooi aan. 

Dankjewel Catherine! 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