
Als jurylid van Idols werd ze 
geregeld belachelijk gemaakt 
vanwege haar vermeende 
overdosis botox. Wat voormalig 
zangeres Jerney Kaagman (65) 
en haar man Bert Ruiter (66) 
voor de buitenwereld v er   bor
gen hielden, was dat bij Jerney 
parkinson was geconstateerd. 
Nu spreken beiden openhartig 
over die slopende ziekte.

 ‘Ik doe 
      gewoon 
alsof het 
   nIet zo Is.

       Tot op de dag 
van vandaag  
      lukt dat aardig’

over haar ziekte parkinson
Jerney Kaagman
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        ‘op een slechte dag ben Ik heel  
langzaam  en heb Ik overal pIjn.  

haar moeder samen met Bert te kunnen 
verzorgen. Onwetend van het feit dat de 
ziekte ook haar zou treffen. In 2007 merk-
te het paar dat er iets aan de hand was. En 
niet alleen door haar onwillige arm en een 
steeds stijver wordende nek.
Bert: “Wat mij als eerste opviel was dat 
haar denkpatroon anders werd. Hoe is 
heel moeilijk uit te leggen. We kennen  
elkaar al heel lang - ik zeg altijd: ‘We zijn 
al 32 jaar ‘gelukkig niet getrouwd’ - en 
opeens merkte ik dat Jerney anders op 
dingen begon te reageren. Het waren  
reacties die buiten het normale patroon 
van de voorgaande dertig jaar vielen. Toen 
wisten we nog niet dat parkinson erfelijk 
kan zijn. Daarom gingen er geen alarm-
bellen bij ons af.”
Jerney: “Onze huisarts adviseerde me te 
laten onderzoeken. Na afloop zei de  
neuroloog: ‘Ik stel vast dat u parkinson 
heeft.’”
Hoe kwam dat bij je aan?
Ze glimlacht: “Zoals de meeste nare  
dingen bij mij: ik doe gewoon alsof het 
niet zo is.” 
Verdringing dus.
Ze knikt.
Heb je dat lang volgehouden?
Met een stralende lach: “Tot op de dag 
van vandaag lukt dat aardig. Natuurlijk 
beangstigt het me weleens en heb ik in het 
begin gedacht: waarom ik? Maar ik verzet 
me er niet meer tegen, ik heb het geac-
cepteerd. Het restant van mijn leven hoop 
ik op een zo plezierig mogelijke manier 
door te brengen. Bert en ik proberen van 
elke dag iets leuks te maken.”
Bert: “Door onze ervaring met mijn 
schoonmoeder komen de dingen minder 
als een verrassing en weten we hoe we  
bepaalde hindernissen slim kunnen aan-
pakken. Al is geen parkinsonpatiënt het-
zelfde.” Hij pakt Papaver, het blad van de 
patiëntenvereniging en bladert door naar 
een artikel. “Kijk, hier staat het ook: de 
parkinsonpatiënt bestaat niet.”
Jerney: “Het verloop is onvoorspelbaar. 
Maar zolang het op dit niveau blijft is het 
wel te handelen. Al zijn bepaalde dingen 

natuurlijk heel lastig. Me omdraaien in 
bed gaat niet meer. Dan moet ik me eerst 
proberen op te drukken en ook dat valt 
niet mee. Sporten is goed, dus dat doe ik 
heel plichtsgetrouw. Bovendien vind ik 
het leuk.”
Wat was de reden om eerst vijf jaar lang 
niets te zeggen?
Jerney: “Ik werkte nog en groeide lang-
zaam naar mijn pensioen toe. De vijf jaar 
tot mijn 65ste hebben we overbrugd met 
verzwijgen wat er aan de hand was. Want 
als je ermee naar buiten komt...”
Bert: “… dan word je melaats.”
Jerney: “Precies. Ik was bang dat ik niet 
meer zou worden gevraagd, niet alleen 
voor Idols, maar ook voor ander werk. 
Dus hebben Bert en ik tegen elkaar ge-
zegd: ‘We gaan het er niet over hebben.’”
Bert: “Ik vind dat trouwens geen kwestie 
van ‘verzwijgen’.”
Jerney: “Het was meer tactiek.”

Michael J. Fox is Jerneys grote voorbeeld. Bij deze Canadese 
 acteur die beroemd werd door zijn rollen in televisieseries als 
Family Ties, Spin City en de filmtrilogie Back to the Future 
werd in 1990 parkinson vastgesteld. In 1998 besloot hij met  
zijn ziekte in de openbaarheid te treden. Sindsdien is hij in het 
Amerika het gezicht van parkinson geworden en zet hij zich  
fanatiek in als fondsenwerver voor stamcelonderzoek.
Jerney: “Ik las in Papaver een column van de hoofdredacteur 
waarin ze schreef dat het jammer is dat parkinson in Nederland 
geen ‘eigen’ Michael J. Fox heeft om meer aandacht voor de 
ziekte te krijgen. Ik zei tegen Bert: ‘Dat spreekt mij wel aan.’”
Bert: “Dus mailde Jerney: ‘U kunt mij bellen!’”
Was het niet eng om ermee naar buiten te treden?
Jerney: “Dat heb ik niet zo ervaren, omdat Bert en ik samen op 
de bühne hebben gestaan. Het is wat Bert zegt, een jaartje of 
tien… Maar eh…” (stopt even) “Wacht even, ik ben het weer 
kwijt…” Herpakt zich: “Het was meer een impulsieve reactie. 
Als je leest: hadden wij maar een BN’er en je dan als ambassa-
deur opwerpen, is inderdaad het tegenovergestelde van de vijf 
jaar daarvoor. Niemand wist het nog. Al vroegen mensen  
weleens aan Bert: ‘Is er iets met Jerney aan de hand?’”
Bert: “Dan zei ik: ‘Geen idee, dat moet je haar vragen.’”

Maar dat gaat gelukkig  ook weer over’

Jerney 
Kaagman en 
haar man 
Bert Ruiter.

Jerney Kaagman is ziek. Dat is duidelijk vanaf het 
moment dat ze de deur opent. Lopen doet ze met 
de voor parkinson kenmerkende schuifelende 
pasjes en ook haar spraak en reacties zijn trager 
dan normaal. Tijdens het praten vergeet ze  
geregeld wat ze wil vertellen; dan volgt na een 
verontschuldigende glimlach de opmerking: 

‘Sorry hoor, ik ben even ‘het draadje’ kwijt.’ 
Maar ondanks die beperkingen komt ze nog 

steeds over als een charismatische vrouw. Mooi, 
tot in de puntjes verzorgd. Sterk en kwetsbaar  

tegelijk. Terwijl haar man Bert (66, energiek, type 
‘rots in de branding’, licht geaffecteerde spraak) koffie 

maakt, antwoordt ze op de vraag hoe het met haar gaat: 
“Wat zal ik zeggen. Een beetje op en neer. Er zijn goede dagen 
en slechte dagen. Moeilijk… lopen, aankleden, dat soort din-
gen. Het levert in zoverre problemen op dat het een beetje 
langer duurt dan anders met wassen en aankleden.
Wat is voor jou een goede dag?
“Op een goede dag kan ik even vergeten dat ik parkinson heb. 
Ik kan dan bijvoorbeeld een wandeling maken.”
En een slechte dag?
Tegen Bert: “Bert, wat zie je aan mij als ik een slechte dag heb? 
Bert: “Dan ben je niet vooruit te branden. Alles gaat dan tachtig 
procent langzamer, bewegen, denken, alles.” 
Jerney: “Op een slechte dag ben ik inderdaad heel langzaam, 
heb ik overal pijn en kan ik soms het juiste woord niet vinden. 
Maar dat gaat gelukkig ook weer over.”
Bij een relatief klein percentage van de parkinsongevallen is  
erfelijkheid de oorzaak. Zo ook bij Jerney. Haar moeder kreeg 
op haar vijftigste deze ziekte en ze overleed uiteindelijk op haar 
76ste. De laatste zes jaar nam Jerney haar ouders in huis om 
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Jerney: “En dat deden ze dan niet. Vanaf het moment dat ik het 
eerste interview gaf waren de reacties eensluidend: wat stoer, 
wat goed dat je dit doet. Fantastisch. En woorden van gelijke 
strekking.”
In de Idols-jaren, waarin Jerney als jurylid wekelijks op televisie 
te zien was en niemand wist dat zij parkinson heeft, werd ze het 
mikpunt van spot. Door de ziekte lijkt haar gezicht strak en uit-
drukkingsloos. ‘Een overdosis botox’ riep menig roddelrubriek. 
Deed dat geen pijn? 
Bert: “Dat was lachen. Mensen geven daar toch zelf hun niveau 
mee aan?” Schouderophalend: “Zoals mijn broer zegt: varken-
tjes maken ook geluid. De een roept dit, de ander dat, het 
blaadje moet toch vol, programmaatje moet ook vol. Weet je, 
als je, zoals wij, al dertig jaar met journalistiek te maken hebt 
gehad, dan ben je er klaar mee hoor. Dan heb je een olifants-
huid gekregen.”
Jerney: “Dat is zo.”
Bert is mantelzorger, zoals dat tegenwoordig heet, maar dat 
woord wekt een wrevelige reactie bij hem op: “Ik weet niet 
waarom er elke keer weer een nieuw woord wordt bedacht 
voor een activiteit die al vijfhonderdduizend jaar hetzelfde is.”
Bert: “Maar het is waar, zo’n ziekte heb je niet alleen. Daar 
moet je aan wennen. In praktisch opzicht heeft dat niet veel tijd 
in beslag genomen, maar het heeft wel een paar jaar gekost 
voordat ik deze situatie emotioneel op z’n plek heb kunnen 

geworden. Niet erg anders, maar het heeft 
uiteraard invloed.”
Bert: “Met Earth & Fire waren wij veel op 
tournee, dan ben je ook constant aan  
elkaars gezelschap overgeleverd. Je leert 
te zien wanneer iemand geen aandacht 
wil. Als je dat kunt, dan houd je het lang 
met elkaar uit. Dat is de kunst die wij  
beheersen.” Lacht: “Van tijd tot tijd.” 
Jullie zijn al vanaf begin jaren zeventig bij 
elkaar. Opmerkelijk voor de showbizz.
Jerney: “Ik denk dat het ook een kwestie 
is van goed opletten wie je kiest. Vrouwen 
zoeken de man uit, hè Bert?”
Bert: “Dat heb ik een bioloog eens horen 
vertellen: de vrouw kiest de man uit, 
maar laat hem in de waan dat híj de keuze 
heeft gemaakt. Maar natuurlijk hebben 
we ook geluk gehad.”
Jerney: “Ja hoor. Dat realiseren wij ons 
ook als we zien hoe het met de meeste 
stellen is gesteld. Bert en ik zijn al muziek 
makend met elkaar vergroeid.”
Bert: “Elkaar met rust kunnen laten is 
echt belangrijk. Een te hoog verwach-
tingspatroon is eveneens een valkuil. Niet 
doen, dat voorkomt teleurstelling. Verder 
leven we van dag tot dag. Wat je ook mee-
maakt, laat je humeur er niet onder lijden. 
Zo voorkom je dat je je door je eigen  
gedachten nóg slechter voelt. In deze  
situatie zijn vrienden en familie ontzet-
tend belangrijk, alleen al voor het gevoel 
erbij te blijven horen. Mensen met een 
goed sociaal netwerk leven het langst.”
Jerney: “We zijn ons aan het oriënteren op 
de toekomst. We hebben al geïnformeerd 
bij het Rosa Spier Huis, het verzorgings-

Eén op de vijftig mensen krijgt de ziekte van Parkinson, 
de ongeneeslijke - maar niet dodelijke - ziekte waarbij 
zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afster-
ven. Hierdoor wordt onvoldoende dopamine aange-
maakt, de stof die ervoor zorgt dat de opdrachten van 
de hersenen goed door het lichaam worden uitgevoerd. 
De symptomen van parkinson worden in de loop der tijd 
steeds ernstiger. Deze ziekte kan behalve fysieke 
gevolgen zoals trillen en verstijving ook concentratie- 
en -geheugenstoornissen en/of een persoonlijkheids-
verandering tot gevolg hebben. Bij een klein percentage 
is er sprake van een erfelijke factor. Meer informatie op 
www.margriet.nl/parkinson

ParKInsOn

huis voor kunstenaars. Jij kijkt een beetje bedenkelijk, Bert.”
Bert: “Ik verdiep me dus noodgedwongen in de ‘zorgjungle’. 
Wat we zeker weten is dat we hier zo lang mogelijk willen  
blijven wonen en dat als het moment daar is, niet een of andere 
overheidsinstantie, maar wij zélf bepalen waar we terecht-
komen. Het Rosa Spier Huis is een optie. Maar zoals onze huis-
arts al zei: zolang ik nog handen en voeten heb die kunnen 
bewegen komen wij niet voor hulp in aanmerking. Dat is  
bezuinigend Nederland: eet eerst je huis en de rest maar op.  
Stel dat ik tijdelijk niets meer zou kunnen? Dan zit je. Er is  
particuliere verpleging in te huren, maar dan ben je snel failliet, 
hoor. Marktwer king is leuk voor broodroosters en televisies. 
Maar niet voor de zorg.”
Jerney: “Zonder Bert ben ik nergens.”
Bert: “We gaan straks lekker met vakantie. Dat vind ik nog te 
overzien. Juist omdat het verloop van deze ziekte onvoor-
spelbaar is kunnen we wel zeggen: ‘Over een half jaar gaan  
we dit of dat doen,’ maar misschien kan dat dan wel niet meer.  
We leven bij de dag. En elke dag die leuk is geweest, is mee-
genomen.” 

zetten. Het is jammer; we hadden ons het 
laatste gedeelte van ons leven anders 
voorgesteld. Dingen die vroeger gemak-
kelijk en snel gingen, duren nu veel lan-
ger. Dat kan soms ook weleens irriteren. 
In het begin zei ik dan soms: ‘Schiet eens 
op.’ Nu doe ik dat niet meer. Ik heb geac-
cepteerd dat als Jerney zegt: ‘Nog even dit 
of dat doen,’ we minstens een half uur 
later weg kunnen dan gepland. Ook mijn 
vrijheid is beperkter geworden. Als ik een 
halve dag of iets langer weg moet, moeten 
we iets regelen. Of ik mijn rol als partner 
veranderd vind? Ik zie het zo: het is net 
alsof ze een zware griep heeft. Al blijft 
deze ‘griep’ voor de rest van ons leven. 
Daar ben ik verdrietig over  
geweest, maar het is zoals het is.”
Jerney: “Mijn afhankelijkheid van Bert 
vind ik het moeilijkste van deze ziekte, al 
probeer ik hem wel een beetje uit de wind 
te houden door op te passen dat ik niet te 
snel zijn hulp inroep. Ik moet ook zelf aan 
de bak blijven.  En ja, de manier waarop 
wij met elkaar omgaan is hierdoor anders 

           ‘Vanaf het moment dat ik het eerste  
interview gaf waren  de reacties eensluidend: 

wat stoer, wat goed  dat je 
                        dIt doet. fantastIsch’
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