
GOZATERDAG 26 OKTOBER 20194

Dementie
VERVOLG VAN PAGINA 3

Francine Lammers 

Op dezelfde dag kregen allebei 
mijn ouders de diagnose dementie

Marijke Dekkers

Toch voel ik me gelukkig als mijn man Jingle Bells zingt

W
ij mantelzorgen
niet voor één
maar twee de-
menterende ou-
ders. Op dezelfde

dag kregen zowel mijn vader
(alzheimer) als mijn moeder
(vasculaire dementie) de diag-
nose in een gevorderd stadium.

Mijn ouders zijn alle twee 81
jaar oud en 60 jaar getrouwd. Ze
wonen nog samen in hun flatje
boven zorginstelling Terra. Het
gaat steeds minder goed. Alzhei-
mer versus dementie zijn geen
goede partners in een huwelijk.

Het dementieteam dat ons al
vier jaar begeleidt, geeft samen
met ons aan dat het niet veilig
meer is. Pa zal als er een kamertje
vrijkomt, naar de gesloten afde-
ling op de benedenverdieping
verhuizen. Hoe verdrietig is dit.
Beiden beseffen dat er iets on-
herroepelijk staat te gebeuren.

Wij als familieleden beseffen
dat we de ballen niet langer in de
lucht kunnen houden. Ondanks
veel aanloop en zorg van kinde-
ren en kleinkinderen, familie,
huishoudelijke hulp, bewind-
voering en mentorschap, dagbe-
steding, het  apparaatje ‘Spotter’
dat verteld waar ze zijn. Ook met
een grote dosis liefde lukt het ons
niet om ze samen te houden. 

Oud worden is prachtig, maar
dan wel gezond van lijf en geest.
Misschien wordt de komende ge-

neratie wel 120 jaar. Misschien
vinden ze wel een medicijn te-
gen alzheimer en dementie. Mis-
schien vindt onze maatschappij
en onze regering wel een beter
zorgsysteem uit. Misschien...

Helaas hebben mijn ouders
daar niets aan en zitten ze hui-
lend op de bank te wachten op de
dag dat ze na zestig jaar niet meer
samen in een bed slapen. Mis-
schien komt die dag toch niet.
Dat is op dit moment mijn groot-
ste wens.

Het is fijn dat De Gelderlander
aandacht geeft aan dit maat-
schappelijke en persoonlijke pro-
bleem. Door samen de verhalen
te delen, voel je je minder een-
zaam. Ik heb ook veel leuke en
gezellige verhalen te vertellen.
We lachen vaak om de ‘oneliners’
van vooral mijn vader. Zoals: ik
wil voor mijn verjaardag een ver-
rekijker. Dan hoef ik er niet meer
naartoe te lopen.

Maar op dit moment zijn we
alleen maar heel erg verdrietig en
voelen we ons machteloos dat we
geen andere oplossing of moge-
lijkheden meer zien.

‘D
ementie zal het
niet zijn, want met
zijn geheugen is
niks mis”, ant-
woord ik mijn

vriendin als ze vraagt wat ik in
het Radboud denk te horen als
de uitslagen binnenkomen van
testen die bij mijn man Chris
zijn gedaan. Nee, op dat moment
had ik nog nooit gehoord van
Frontotemporale Dementie
(FTD), een van de ruim vijftig
soorten van dementie. Het is een
vorm die wel het gedrag, maar
niet direct het geheugen aantast.

De diagnose kwam hard aan.
Chris lijkt met zijn 58 jaar te
jong voor dementie. Aan de an-
dere kant vallen veel puzzelstuk-
jes op zijn plaats. Bij FTD hoort
ontremd eetgedrag. Dat ver-
klaarde de pakken koekjes en

snoepjes verstopt in zijn auto en
in de boekenkast. En de plakjes
vleeswaren die te snel op waren.
En waarom Chris steeds dikker
werd. Ook waarom hij niet veel
méér deed dan op de bank zitten
en tv kijken. Apathisch gedrag is
ook een symptoom van FTD.

Het is nu ruim één jaar na de
diagnose. Chris gaat drie dagen
per week naar de dagbehande-
ling. Voor vleeswaren en derge-
lijke heb ik een extra koelkast in
gebruik. Koeken, nootjes,
toastjes en zelfs pitabroodjes lig-

gen in een gesloten kast. Sinds
een paar weken zijn ook de deu-
ren en poortjes rond het huis op
slot. Chris ging wandelen, maar
stapte vervolgens bij mensen in
de auto om mee te rijden naar
een dorp verderop.

‘Funny stories’, zoals onze
zoons het noemen, zijn er (ge-
lukkig) genoeg. Bijvoorbeeld van
die keer dat hij door de politie
werd thuisgebracht na een fiets-
tocht van tien uur. Ja, ‘funny’,
met een heel vette knipoog.

Dementie is een vreselijke
ziekte. De enige zekerheid die je
hebt, is dat het slechter wordt en
nooit beter. Het accepteren en
ermee omgaan, zijn zeker niet
makkelijk. Toch voel ik me ‘ge-
lukkig’ omdat Chris vrolijk blijft
fluiten en zingen, van Jingle Bells
tot Koeweit, kielekiele Koeweit.

‘Het wordt alleen
maar slechter 
en nooit beter’

Er staat iets
onherroepelijks
te gebeuren
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Ria Rutten

Hij zweeg over een heldendaad, 
die diep in zijn brein bleef

Marenka Oude Nijhuis

Zoete herinneringen aan logeren bij opa en oma

E
lke vakantie weer ga
ik bij ze logeren. Af-
wassen in de keuken
met oma, leren scha-
ken van opa, dagjes

samen op stap en eindeloos vi-
deobanden van Pippi Langkous
kijken. Mee naar het archief in
Zwolle, want opa heeft als
hobby stamboomonderzoek.
Russische woordjes leren, grote
lol hebben we! 

Met oma klets ik over vroeger.
Haar vader was kapper in de
oorlog en ja, daar komen de fo-
toboeken. Mijn eerste pop krijgt
ik van ze, Liesje, ze gaat jaar in
jaar mee logeren. Elke avond
typ ik in mijn dagboek en aan
het einde van de week printen
we alles. Logeerpartijen bij
mijn opa en oma, vol mooie
herinneringen.

Ik weet zeker dat zij zich deze
logeerpartijen ook nog herin-
neren, maar nu even niet. Opa
is aan het dementeren. Scha-
ken, stambomen, de Russische
taal, Pippi: opa weet van niks.
En, wie is die man eigenlijk die
daar staat? O, het is de man van
zijn kleindochter, die nu 32 jaar
is! Oma’s geheugen is beter, al
kan ze zich mijn pop Liesje niet
herinneren.

Samen wonen ze in een aan-
leunwoning, beiden 91 jaar oud
en 63 jaar getrouwd. Ze zijn ge-

lukkig en ze klagen nooit. Ze
genieten van iedere dag en van
hun samenzijn. 

Maar vandaag is de telefoon
gegaan. Het kan zo niet langer,
de zorg voor opa zit aan de max.
Er is een plekje vrijgekomen op
een gesloten afdeling voor ou-
deren met dementie, tien mi-
nuten rijden verderop. Er moet
over twee dagen worden beslist.

Zal opa in zijn eentje verhui-
zen? Het is een onmogelijke
keuze. Mijn oma met haar lieve
lach, mijn opa met zijn mooie
verhalen. Ik heb een opa en
oma waar ik heel veel houd.

� De opa van Marenka is inmid-
dels verhuisd. Haar oma over-
leed in de nacht van donderdag
op vrijdag. 

M
ijn man Joop is in
november 2018
overleden aan de
gevolgen van de-
mentie. Toen ik

hem nog maar net kende,
hoorde ik van een meisje dat hij
pas een koninklijke onderschei-
ding had gehad. Ik vroeg Joop
ernaar en hij zei alleen: dat is zo.
Daarmee was hij uitgepraat. 

Toen ik Joop ontmoette, was
hij net uit militaire dienst. Hij
was gelegerd geweest bij de
luchtmacht op vliegbasis Dee-
len. Daar was een enorme ont-
ploffing geweest in een onder-
grondse tank waarin twee bur-
germannen, schilders, aan het
werk waren. De burgerbrand-
weer durfde de tank niet in. Ze
vroegen of er een vrijwilliger
was. ‘Ik doe het’, zei mijn man.
Hij was toen 21 jaar. Met gevaar
voor eigen leven heeft hij die
twee mannen eruit gehaald. Zij
waren helaas overleden. Mijn
man heeft er nooit over willen
vertellen. Hij was erg beschei-
den.

Vier weken voor zijn dood
werd hij opgenomen in de
Weegbree in Wijchen, omdat
het thuis niet meer ging. Hij
ging dwalen en mijn dochter en
ik deden geen oog meer dicht.
De eerste avond al probeerde hij
bij de Weegbree weg te lopen.

Hij was altijd bezig om te kijken
hoe ramen en deuren open
konden. Een psychiater van de
Weegbree belde me. Hij had het
gevoel dat er iets meer aan de
hand was. ‘Is er ooit iets ge-
beurd?’, vroeg hij. Toen ging bij
mij een lichtje branden. De
huisarts zei: ‘ook bij dementie
kunnen ingrijpende gebeurte-
nissen diep in het brein blijven
opgeslagen’.

Ik heb na lang zoeken een
krantenknipsel gevonden uit
het Gelders Dagblad van 22 sep-
tember 1959. Joop was de dag
ervoor koninklijk onderschei-
den voor zijn heldenmoed. Zijn
zus was erbij. Er stonden men-
sen om hem te feliciteren, maar
die kregen de kans niet. Hij gaf
zijn zus het doosje met de me-
daille en weg was hij.

Het kan zo niet
langer, opa 
moet verhuizen

Altijd kijken hoe
ramen en deuren
open konden
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Meer lezen over dementie? 
Kijk op de website voor   

extra verhalen van lezers
dg.nl/dementie


