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Yves werkt als kok en kookadvi-
seur voor bedrijven als hij merkt 
dat hij licht begint te beven en 
minder goed ruikt. “Ik had niet 
direct last van smaakverlies, eer-

der smaakherkenningsverlies en 
smaakverandering. Het verschilt 
per dag en per moment of iets an-
ders smaakt.” Nadat de neuroloog 
in 2009 Parkinson vaststelt, neemt 
Yves noodgedwongen gas terug. 

Hij sluit zich aan bij de 
Vlaamse Parkinson Liga en 
verdiept zich in de rol van 
voeding voor Parkinson- 
en andere neurologische 
patiënten, ook in combina-
tie met medicatie. Tot zijn 
verbazing vindt hij hierover 
weinig concrete informatie. 
“Terwijl wat wij eten in be-
langrijke mate bepaalt hoe 
onze hersenen werken. Dus 
goed eten kan resulteren in 
een goede werking van her-
senen, geest en lichaam.”

Meer dan kookconcept
In 2013 start Yves Parki’s 
Kookatelier op. Een helder 
informatieprogramma over 
voeding voor chronisch zie-
ke mensen, met uitgebreide 
website en workshops. “Het 

De Vlaming achter voedingsconcept Parki’s Kookatelier leeft al zes 
jaar met de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Zolang hij de 
kracht heeft, zet hij zich in om informatie te delen over voeding. 
Yves Meersman (bijna 60) vertelt over zijn passie voor smaak en 
waarom hij het advies ‘ge moet rustig doen’ in de wind slaat.

is meer dan een kookconcept, het is 
een filosofie, een visie. De missing 
link tussen medici, wetenschap-
pers, voedingsindustrie, patiën-
tenorganisaties en de patiënten en 
mantelzorgers. Ik ben de bezieler 
en architect, maar heb een deskun-
dig equipe om me heen. We werken 
multidisciplinair, willen ook dat 
voeding voor chronisch zieken bin-
nen diëtisten- en apothekersoplei-
dingen ruim aandacht krijgt. Nu is 
bekend dat eiwitinname belangrijk 

is, echter juist niet in combinatie 
met Parkinsonmedicatie. Terwijl 
tot een paar jaar geleden gerust 
werd geadviseerd je medicijn met 
een beetje yoghurt in te nemen. We 
doen wetenschappelijk onderzoek 
met drie universiteiten, gaan met 
medici en apothekers onderzoeken 
wat nog meer invloeden van voe-
ding op medicatie zijn.” 

Optimistische vogel
Yves ervaart steeds meer off-mo-
menten. “Die zijn te vergelijken 
met een diepe put. Ik ben moe, kan 
me moeilijk concentreren, mijn 

PATIËNTENPORTRET - Yves Meersman, 
bezieler van Parki’s Kookatelier

“ Nu ik nog kracht en energie heb,  
wil ik die benutten!”

“Parki’s Kookatelier  
is de missing link”

Yves Meersman

Praktische adviezen om zo

comfortabel mogelijk te leven

De ziekte van Parkinson,

dieet & voeding

8 Brochure over  
voeding & dieet
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René Kruijff
Directeur Stichting 
ParkinsonFonds

Evenwicht

Elke editie van de nieuwsbrief  pro-
beren wij balans te brengen in de 
onderwerpen. Nieuw onderzoek 
belichten, vorderingen van lopende 
studies en resultaten van afgeronde 
onderzoeken delen, afgewisseld met 
patiëntenportretten en nuttige tips. 
Al mag de balans uiteraard door-
slaan naar baanbrekende resulta-
ten! Wie ook zorgvuldig met even-
wicht bezig is, is onderzoeker Lars 
van der Heide. Met steun van het 
ParkinsonFonds verschuift hij de 
verhouding tussen BCL2 eiwitten 
om zo te ontdekken welke balans 
het afsterven van zenuwcellen voor-
komt. Hij wil het mechanisme ach-
ter celdood begrijpen en uiteindelijk 
mensen beter kunnen maken met 
deze unieke en interessante studie 
die feilloos past bij onze missie. 

In deze nieuwsbrief  leest u ook over 
mensen die de ziekte van Parkin-
son omzetten in iets positiefs. Zoals 
Ann de Splenter die de Kilimanjaro 
beklom en daarmee een gigantisch 
bedrag voor Parkinsononderzoek 
binnenhaalde. En Yves Meersman 
die een kookfilosofie bedacht waar-
door er nu veel heldere informatie 
over voeding voor neurologische 
patiënten beschikbaar is. Plus het 
team ‘Buurman en Buurman’ dat de 
ScanCoveryTrial reed en een enorm 
sponsorbedrag schonk voor Par-
kinsononderzoek. Als ik het zo be-
kijk, slaat de balans bij mij uit naar 
hartverwarmend!

alertheid vermindert, de kleine mo-
toriek sputtert tegen. De momenten 
waarop mijn medicatie is uitgewerkt, 
komen veel vaker voor dan eerst. Ik 
heb er geld voor over om me te voe-
len zoals ik me vroeger voelde. Ik 
was altijd een optimistische vogel, 
een doorzetter, positief en humoris-
tisch ingesteld. Dat probeer ik nog 
steeds te zijn, maar ondanks gezond 
en gedisciplineerd leven, heb ik dat 
niet in de hand. Mijn beperkingen 
worden groter, daar heb ik moeite 
mee. ‘Ge moet rustig doen’, hoor ik 
vaak. Dan voel ik me echter niet be-
ter. Nu heb ik juist nog de kracht en 
energie om bezig te blijven, die wil 
ik benutten!”  

Als geur en smaak verdwijnt
Met het Kookatelier wil Yves de 
 levenskwaliteit van patiënten ver-
beteren. “Het aangenamer maken, 
en Parkinson op een positieve ma-
nier benaderen. Voor kanker is al-
tijd zoveel aandacht, voor neurolo-
gische patiënten is het magertjes. 
Van Parkinson ga je niet dood, zeg-
gen ze. Maar ik zeg: Parkinson is 
sterven tot aan de dood. De ziekte 
is een strijd van alle dagen.”  
Dysfagie – slik- 
en kauwproble-
matiek – komt 
veel voor bij 
Parkinson, en 
o n d e r v i n d t 
Yves zelf  ook. 

Omdat er geen literatuur over was, 
maakte hij zelf  de kookgids ‘Zorg-
zaam Koken’, zodat iedereen met 
kauw- en slikproblemen en geur- en 
smaakverlies tóch met smaak kan 
eten. “Let wel, het is geen dieetboek. 
Elke Parkinsonner mag eten wat hij 
wil, hij moet alleen opletten op de 
combinaties. Ik eet alles graag, op 
zijn tijd heus ook fastfood, maar 
heb een voorkeur voor mediterrane, 
Italiaanse en Aziatische gerechten. 

Smaak is mijn 
passie en less 
is more: het 
gaat om de 
z u i v e r h e i d 
van combi-
naties.”
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Yves’ kookgids is verkrijgbaar in iedere boekhandel onder  
ISBN NR. 9789082324204

De eerste kookgids werd persoonlijk overhandigd aan koningin Mathilde van België. 

Koken is een kunst. 
Functioneel koken is een wetenschap. 
Koken in functie voor patiënten 
met kauw- en slikproblemen,  
geur- en smaakverlies is een kennis. 
Gerechten creëren in functie voor 
Parkinsonpatiënten is een passie.

www.parkiskookatelier.be
Parki’s Kookatelier maakt deel uit van de Vlaamse Parkinson Liga


