
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARKINSON, KRACHT DOOR ZELFCOMPASSIE 
In de theatervoorstelling‘Parkinson, kracht door 

zelfcompassie’staat de patiënt centraal. Wat 

betekent het om de ziekte van Parkinson te 

hebben, met welke situaties en gevoelens word 

je in het dagelijks leven geconfronteerd, en hoe 

kan je door (zelf)compassie kracht uit jezelf 

putten om met de ziekte om te gaan? 

In een montage van verschillende scenes zit de 

kijker op de huid van degene met de ziekte van 

Parkinson en zijn/haar omgeving. Thema’s die 

aan bod komen zijn hoe de ziekte je leven 

insluipt, wat het betekent om om hulp te vragen, 

het omgaan met ongewenste adviezen, of 

mensen alleen nog maar de ziekte zien of ook 

nog jou als persoon, hoe er ook ruimte kan zijn 

voor degenen om je heen, en wat er kan 

gebeuren als je overvraagd wordt. Hierbij zorgt 

humor voor de nodige verlichting in de 

aangrijpende thematiek. 

 

Anders dan bij het denken over Parkinson of wetenschappelijke informatie over de ziekte, geeft deze 

voorstelling echt de ervaring van de patiënt weer. Deze patiënt, en zijn leefomgeving zijn niet aan een 

bepaalde leeftijd gebonden; de ziekte kan zich immers in verschillende levensstadia openbaren. 

Door de patiëntgerichte benadering is de voorstelling uitermate geschikt om toe te voegen aan een 

congres, of op te nemen in het curriculum van medische opleidingen. 

 

HOE IS DE VOORSTELLING TOT STAND 
GEKOMEN? 
De voorstelling sluit aan bij het onlangs gelanceerde Parkinson DoeBoek van Josca Bos. Zij heeft zelf de 

ziekte van Parkinson en heeft dit boek geschreven vanuit haar eigen visie en ervaring, en die van 



andere ervaringsdeskundigen om haar heen. 

Met de boekpresentatie van het doeboek in het vooruitzicht vroeg Josca aan makersduo TERPSTRA & 

HEEREMA of zij de hoofdthema’s uit het boek in een theatervoorstelling wilden vertalen. Dagmar en 

Marieke zijn het schrijf- en speelproces van het begin tot het eind aangegaan: van het lezen van het 

boek, via veel improvisatie, naar een eindproduct waarin de grondgedachten uit het boek zijn terug te 

zien, maar die daarnaast een geheel eigen koers gaat. 

 
TERPSTRA & HEEREMA 
Het makersduo TERPSTRA & HEEREMA is in 2016 opgericht door Marieke Heerema en Dagmar 

Terpstra. Marieke Heerema is in 2014 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als 

creatief drama therapeut. Dagmar Terpstra rondde in 2015 haar master kunstbeleid en mecenaat af aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanwege haar passie voor theater vroeg Marieke Dagmar als speler 

in de door haar opgerichte en geregisseerde theatergroep Theater Obscura. Na het maakproces van de 

voorstelling ‘Generation Y?’ voelden Marieke en Dagmar dat ze gaag samen verder wilden als 

makersduo.  

TERPSTRA & HEEREMA stelt zich ten doel maatschappelijke theatervoorstellingen te maken,  

die diepgang hebben, de zintuigen prikkelen en de ervaring voorop stellen. Denken doen we immers 

toch wel!



PRAKTISCHE INFORMATIE 
Locatie: We spelen op locatie 

Duur voorstelling: 25 minuten 

Geschikt voor: Artsen, verpleegkundigen, hulpverleners (in opleiding), patiënten, mantelzorgers en 

familie/vrienden van de patiënt 

Speelperiode: vanaf januari 2017 

Sluit aan bij: congressen, medische opleidingen, informatiebijeenkomsten patiëntenvereniging 

 
PRIJS (EXCL. BTW EN REISKOSTEN) 
1 voorstelling: 450,00 

2 voorstellingen: 900,00 

3 voorstellingen: 1250,00 

 
CONTACTINFORMATIE 
email: info@terpstraheerema.nl 

tel: 06 17 52 72 24 

Dagmar Terpstra - projectleider Parkinson, kracht door zelfcompassie  

website: www.terpstraheerema.nl 

facebook: www.facebook.com/terpstraheerema 

Deze voorstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Josca Bos en uitgeverij De Gezonde Pers. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.parkinsondoeboek.nl, www.degezondepers.nl  

of facebookpagina: www.facebook.com/boekoverparkinson  

 

 



 


