
PARTNERS IN ZORG

Dirk Hendrix (62) kreeg negen jaar geleden te horen dat hij de ziek-
te van Parkinson heeft. “Als ik moest niezen of gapen begon ik te 
schudden met mijn armen en handen. Ik verloor langzaamaan mijn 
krachten en kon uiteindelijk zelfs geen koffie meer zetten.”

“Ik moest almaar meer pillen slikken maar de laatste jaren werkten 
die nog nauwelijks. Ik had zoveel problemen met mijn motoriek dat 
ik mijn bewegingen niet meer onder controle kon houden. Als ik 
stapte, wankelde ik en sloeg ik wild met mijn armen in het rond.” 

“De mensen die mij zagen lopen, hadden vaak commentaar. Ik ben 
ooit gevallen toen ik de straat overstak. Laat die zatlap maar liggen, 
hoorde ik een moeder tegen haar dochter zeggen. Omwille van dat 
soort van opmerkingen kwam ik uiteindelijk nog nauwelijks buiten.”

Mijn neuroloog dr. Pieter Viaene onderzocht of mijn ziekte met ‘diepe 
hersenstimulatie’ beter onder controle kon gehouden worden. De in-
greep werd uitgevoerd door neurochirurg dr. Dieter Peuskens.

Dr. Dieter Peuskens: “Voor medicamenteus ‘uitbehandelde’ patiën-

ten is de elektrische stimulatie van bepaalde diepe hersenkernen de 
laatste strohalm. Dit geeft vaak spectaculaire resultaten: de patiënt 
is plots opnieuw zelfstandig en minder zorgbehoevend. Het plaatsen 
van de elektroden in de hersenen gebeurt onder stereotactische om-
standigheden waarbij een extern kader op het hoofd van de patiënt 
wordt bevestigd. Dit dient om met behulp van CT en MRI de juiste 
locatie in de hersenen te bepalen.” 

“De ingreep gebeurt onder lichte verdoving, maar wanneer de speci-
fieke hersengebieden getest, gestimuleerd of uitgeschakeld moeten 
worden, maken we de patiënt wakker zodat we zijn hersenfuncties 
permanent kunnen monitoren en beoordelen.” 

De dag na de operatie kon Dirk al met een vork eten. “Ik ben an-
derhalve maand in het ziekenhuis gebleven omdat ik opnieuw moest 
leren lopen. Ik moest ook afkicken van de vele pillen, die drastisch 
werden afgebouwd.” 

Dirk kan nu ook opnieuw schilderen, in alle rust. “Daar geniet ik van. 
Ik kan weer als een normaal mens functioneren.”
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