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Inboedel Parkinson-patiënte onder 
de hamer ten voordele van onderzoek

Meer dan twintig jaar 
leefde Anna Janssens 
(91) uit Herk-de-Stad 
met Parkinson, de 
slopende zenuwziekte 
waar ze eind december 
aan bezweek. Als eer-
betoon aan hun moeder 
verkopen haar kinderen 
vandaag Anna’s spul-
len. “De opbrengst van 
Ma’s Garage gaat inte-
graal naar het onder-
zoek naar de ziekte van 
Parkinson.”
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moesten Clement
Leemans en zijn zus
Myrèse afscheid ne-
men van hun moeder
Anna, die op 91-jarige

leeftijd de strijd tegen Parkinson
verloor. “De ziekte heeft mama
stukje voor stukje haar leven afge-
pakt”, vertelt zoon Clement, die 
lijdzaam moest toezien hoe zijn
moeder de voorbije twintig jaar
langzaam achteruitging. “Parkin-
son is een neurologische aandoe-
ning die de zenuwcellen aantast
waardoor patiënten langzaam 
maar zeker hun zelfstandigheid
verliezen. Het meest gekende
symptoom is het beven, maar Par-
kinson is veel meer dan dat. Het
speelt in op elk stukje van het
mens zijn: zowel lichamelijk als 
geestelijk. Aanvankelijk merkte je
weinig van de ziekte bij mijn moe-

tiënten langzaam 

der, maar gaandeweg werd lopen 
lastig, kon ze moeilijker zelfstan-
dig eten en de laatste jaren zat ze
volledig aan haar rolstoel gekluis-
terd. Wij moesten mama ’s avonds
in bed leggen en er ’s morgens weer
uithalen. Ook geestelijk ging het 
van kwaad naar erger met gere-
geld hallucinaties, stemmingswis-
selingen en geheugenverlies. Dan
zag mama plots een hondje in de 
tuin staan of werd ze kwaad om-
dat ze niet uit de zetel kon. De
ziekte vreet aan patiënten en hun 
omgeving. Bovendien staat de 
medische wereld nog altijd mach-
teloos. Met medicijnen kunnen de
symptomen worden onderdrukt, 
maar genezing is onmogelijk.”

Ma’s garage
Anna overleed thuis aan de gevol-
Ma’s garage
Anna overleed thuis aan de gevol-
gen van Parkinson. Na het overlij-
den van zijn mama groeide bij Cle-

ment het idee om de spullen uit 
‘Ma’s Garage’ te verkopen, ten
voordele van het onderzoek naar 
Parkinson. “Een laatste eerbe-
toon aan mijn moeder”, zegt hij. 
“Uiteraard hebben mijn zus en ik
een aantal spullen met emotionele
waarde gehouden, maar de rest
van de inboedel is veel te mooi om
naar het containerpark te bren-
gen. Daarom hebben we beslist 
om alles online te verkopen. De 
opbrengst schenken we integraal 
aan het Parkinsononderzoek van 
professor Wim Vandenberghe 
van het UZ Leuven, die mama tot
aan haar dood heeft behandeld.”

Porseleinen hummeltjes
Meteen na de dood van Anna be-Meteen na de dood van Anna be-
gon Clement met het inventarise-
ren en fotograferen van de spullen
in het ouderlijke huis. “Boeken, 
servies, kunst, elektrische toestel-

len … alles wat mij het redden
waard leek, heb ik te koop gezet
met daarbij een prijssuggestie.
Mensen mogen uiteraard meer ge-
ven, want elke cent vloeit naar de
wetenschap.” Intussen zijn al zo’n
honderd items verkocht, vooral 
aan vrienden en kennissen. “Ik
ontdek nog elke dag nieuwe spul-
len die online komen. Mama hield
bijvoorbeeld van de bekende por-
seleinen hummeltjes, waarvan er
verschillende te koop staan.” 

ghe Dapper en kranig
Clement benadrukt dat de ver-Clement benadrukt dat de ver-
koop dient om onderzoek te steu-
nen, en dus niet voor brocanteurs
die de items met winst willen
doorverkopen. “Mijn moeder was
een sterke vrouw en heeft haar
ziekte waardig gedragen”, zegt 
hij. “Ik kan alleen maar hopen dat
haar spullen een tweede leven krij-

gen bij mensen die oprecht het on-
derzoek naar deze vreselijke ziek-
te willen steunen.”
Neuroloog professor Wim Van-
denberghe is vol lof over het initia-
tief. “Anna was een ontzettend
dappere, kranige dame met een 
goed gevoel voor humor. Dat haar
kinderen op deze manier de we-
tenschap steunen, is fantastisch.”
Vandenberghe benadrukt dat er 
nog ontzettend veel nood is aan 
onderzoek naar Parkinson. “We 
weten immers nog altijd niet wat 
de ziekte precies veroorzaakt.
Vandaag lijden in ons land tien-
duizenden mensen aan Parkin-
son, maar dat aantal neemt snel
toe. Precies daarom is het zo be-
langrijk dat onderzoek over Par-
kinson voldoende wordt onder-
steund.”
XAnna’s spullen staan te koop op 

https://www.steunparkinson.be/

“Ik kan alleen maar 
hopen dat haar 

spullen een tweede 
leven krijgen bij 

mensen die oprecht 
het onderzoek naar 

deze vreselijke ziekte 
willen steunen”

Clement Leemans
Zoon van Anna

Inboedel Parkinson-patiënte onder 

Meer dan 
twintig jaar 
leefde Anna 
Janssens (91) 
uit Herk-de-
Stad met 
Parkinson. 
FOTO  RR

https://www.steunparkinson.be/

