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Tip: Als je erin slaagt in een gesprek 
het initiatief te houden, dan kan je 
het heel lang volhouden dat m

en 
nauw

elijks in de gaten heeft dat je iets 
m

ankeert. 

M
arijke, 72 jaar, Hoorn

M
arijke w

erkte als Z-verpleeg-

kundige. Nadat ze w
eduw

e 

gew
orden w

as, is ze getrouw
d 

m
et Ab. Sam

en hebben ze zes 

kinderen en tw
aalf klein-

kinderen.

“
EB JIJ OOK LAST VAN 

 
DE VERGEETZIEKTE?

Beste lotgenoot of lotgenote,

M
edio 2007 kw

am
 ik m

et vage klachten over ‘w
arrig en w

atten in m
ijn hoofd’ 

en ook ‘in toenem
ende m

ate dingen vergeten’ bij m
ijn huisarts, die heel fijn en 

adequaat reageerde. H
ij had zich kennelijk in geriatrie verdiept en nam

 een paar 

eenvoudige testjes af en op grond daarvan achtte hij doorverw
ijzing naar G

G
Z, 

afdeling G
eriatrie, nodig. Bij de G

G
Z w

erd na de gebruikelijke intake en onder-

zoek de diagnose gesteld ‘ziekte van A
lzheim

er’ en m
en adviseerde een second 

opinion bij het A
lzheim

er Research Centre aan de V
U

m
c in A

m
sterdam

.

A
an de V

U
m

c is, onder de bezielende leiding van prof. dr. Philip Scheltens, 

nogm
aals onderzoek gedaan, w

aaronder onderzoek van het hersenvocht en 

w
erd onom

stotelijk vastgesteld dat ik de ziekte van A
lzheim

er had en dat ik 

behoorde tot de categorie ‘Jong D
em

enterenden’.

O
m

dat ik geen m
edicatie had gebruikt in verband m

et A
lzheim

er, w
erd ik 

uitgenodigd om
 m

ee te doen aan een trial onderzoek ‘Souvenir II’ w
aarbij een 

w
erkzam

e stof in een D
anonedrankje w

erd gedaan en ik dagelijks een pakje 

D
anone m

oest drinken. A
ls je w

eet dat ik absoluut geen m
elk lust, w

as het 

m
eedoen aan deze proef een enorm

e beproeving voor m
ij. N

a afloop van de 

proefperiode bleek ik een placebo te hebben gebruikt, m
aar goed het dient een 

goede zaak. H
ierna ben ik begonnen m

et m
edicatie en w

el een Exelon pleister 

die dagelijks vervangen m
oet w

orden. Ik bleef onder behandeling bij het A
lzhei-

m
er Research Centre aan de V

U
m

c in A
m

sterdam
 en de fijne gesprekken m

et 

prof. Scheltens hebben zeker bijgedragen aan het acceptatieproces.

M
ijn m

oeder w
as jong overleden aan een astm

atische aandoening, m
aar ik 

herinner m
ij w

el dat m
ijn om

a dem
entie had, en zij had m

ooi haar en verzorgde 

dat goed, stak het op en zag er altijd goed verzorgd uit. Toen zij dem
enterend 

in een verpleeghuis w
as opgenom

en, had m
en haar haar in een paardenstaart 

gebonden en ik w
eet nog dat ik dat heel erg vond. D

eze gedachte, m
aar ook de 

lieve begripvolle reactie van m
ijn directe om

geving, hebben ervoor gezorgd dat 

ik accepteerde dat ik A
lzheim

er heb en m
ijn korteterm

ijngeheugen helem
aal 

niets m
eer w

aard zou zijn. O
ok hum

or heeft tot acceptatie bijgedragen.

A
cceptatie is belangrijk, m

isschien van levensbelang. Stop m
et vechten en leg 

je erbij neer dat je je som
s niets herinnert van w

at er zojuist is voorgevallen. 

Zolang je niet geaccepteerd hebt dat je een probleem
 hebt, blijf je er in hangen 

en benadeel je jezelf alleen m
aar. O

p term
ijn ging ik terug naar de G

G
Z W

est-

Friesland en sindsdien ben ik daar onder behandeling. D
e geriater, psycholoog 

en de casem
anager, allem

aal fijne m
ensen die het beste m

et m
e voor hebben 

en altijd voor m
ij klaarstaan. D

oor tussenkom
st van de casem

anager w
erd m

ij 

voorgesteld om
 een aantal dagen per w

eek deel te nem
en aan het program

m
a 

H
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van dagbesteding in een groep dem
enterenden. In verpleeghuis D

e H
oge H

op 

in H
oorn w

as eerder dat jaar gestart m
et een groep jong dem

enterenden onder 

leiding van een enthousiaste leidster. In de groep zaten leeftijdgenoten m
et ver-

schillende vorm
en van dem

entie. Ik zit sinds die tijd in de groep en inm
iddels 

zit ik er al het langst, en zijn er al verschillenden overgeplaatst en opgenom
en 

in verpleeghuizen en is er ook een aantal overleden. In het verpleeghuis m
ag 

ik gebruik m
aken van faciliteiten als fietsen, roeien en fysiotherapie. D

it houdt 

m
ijn m

obiliteit op peil en bew
eging stim

uleert de hersenen!

O
m

dat ik de A
lzheim

er voor m
ijzelf geaccepteerd en een plekje gegeven had, 

kon ik er goed over praten. In gesprekken m
et de kinderen en de kleinkinderen 

concludeerde m
ijn kleinzoon dat om

a last had van ‘de vergeetziekte’. Ik heb 

over de A
lzheim

erziekte gesproken in de klas, groep 3, van m
ijn kleinzoon en 

dat w
as een heel fijne ervaring. D

eze ervaring deelde ik in de groep op D
e H

oge 

H
op en w

as voor de leidster, die ook bestuurslid is van A
lzheim

er N
ederland, de 

aanleiding om
 m

eer aandacht voor deze ziekte te vragen dan tot nu toe gebrui-

kelijk w
as. M

et enkele leden van de groep sam
en hebben w

ij klassen op de 

basisscholen bezocht en vragen beantw
oord. O

ok ben ik, sam
en m

et m
ijn m

an 

als m
ijn m

antelzorger, te gast gew
eest op bijeenkom

sten van het A
lzheim

ercafé 

in H
oorn en W

ervershoof. Erover praten en het duidelijk m
aken w

at A
lzheim

er 

is en inhoudt, geeft m
ij voldoening. A

lzheim
er is progressief en persoonlijke 

achteruitgang w
ordt geconstateerd, reken m

aar dat je geconfronteerd w
ordt 

m
et je gebrek, w

ant dat is het toch. Een film
 kijken is m

oeilijk, w
ant je bent al 

vergeten w
at in de vorige scène gebeurde.

Persoonlijk heb ik het altijd als een ‘doodsteek’ ervaren dat m
ensen, ove-

rigens goed bedoeld en m
eelevend, reageren m

et ‘ach, ik vergeet ook w
el eens 

w
at’ of ‘ik vergeet zoveel’. Ik ervaar dit als respectloos en een m

iskenning van 

m
ijn ziekte en probleem

. Ik vind dat ik door m
ijn ziekte em

otioneel sensitie-

ver ben gew
orden. M

ijn ‘sociale antenne’ staat op scherp en daardoor ben ik 

gevoeliger voor een bloem
etje of anderszins aardig gebaar of het juist achter-

w
ege blijven daarvan. Ik proef eerder negativiteit in iem

ands gedrag of houding. 

H
um

or is belangrijk en daardoor kan ik het een en ander relativeren. A
ls ik het 

nodig vind, m
aak ik kenbaar dat ik A

lzheim
er heb en dat voorkom

t dat ik m
ij 

ongem
akkelijk voel en daardoor prettiger in het leven kan staan.

D
e A

lzheim
er vreet energie w

ant de hersenen w
illen zo graag datgene herin-

neren w
at over het onderw

erp van gesprek gaat, m
aar dat is kansloos w

ant de 

verbindingen tussen hersendeeltjes zijn er niet m
eer. A

ccepteer dit! 

D
e confrontatie en het besef m

aken m
ij m

istroostig, m
aar gelukkig heb ik 

m
ijn m

an en kinderen die m
ij oppeppen. D

oor het energieverbruik van de A
lz-

heim
er en de reum

a artritis heb ik vaak te w
einig energie om

 de hele dag door 

te kom
en, m

aar gelukkig zijn er genoeg m
anieren om

 dat op te vangen. M
ijn 

m
an w

erkt nog fulltim
e, m

aar hij is er scherp op dat het verantw
oord is dat ik 

alleen thuis ben. Ik w
ord elke dag bezocht door Buurtzorg voor verzorging en 

daardoor is er w
el voor een ‘oogje in het zeil’ gezorgd. Ik ben blij dat ik nog zo 

goed ben, m
aar de vooruitzichten zijn allerm

inst gunstig, m
aar daar w

il ik nu 

nog niet te lang over nadenken.

Tip: als je erin slaagt in een gesprek het initiatief te houden, dan kan je het 

heel lang volhouden dat m
en nauw

elijks in de gaten heeft dat je iets m
ankeert. 

H
eb je het initiatief niet, dan ben je onzeker en geef je er blijk van dat je het 

niet m
eer w

eet.

D
e herinneringen van ‘m

e allessie’ zijn aan 
het vervagen, m

aar de herinnering aan M
arijke 

blijft bestaan tot in lengte van dagen.

M
ijn m

an heeft voor m
ij een levensboek gem

aakt en daarin schreef hij: ‘D
e 

herinneringen van “m
e allessie” zijn aan het vervagen, m

aar de herinnering aan 

M
arijke blijft bestaan tot in lengte van dagen’.

D
it boek w

il ik nog niet inzien, m
aar ik ben blij dat het er is, en er zullen on-

getw
ijfeld tijden aanbreken dat het gebruik van dat boek noodzakelijk is, m

aar 

dan ben ik vergeten dat ik het niet w
ilde inzien.

Ik hoop je m
et deze brief een steuntje in je rug gegeven te hebben, w

ant het 

is niet niks, en ik w
ens je heel veel sterkte.

M
arijke “


