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Dementie raakt iedereen. Juiste informatie over
deze ziekte is essentieel voormantelzorgers
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S
preek alsjeblieft niet van
‘dementerenden’.We zul-
len tochooknooit spre-
kenover verkankerende
mensen.Depersoonmet
dementie heeft een ziekte,

personifieerhemofhaarnietmetdie
ziekte.Dezehartenkreet komtuit het
zeer lezenswaardigeboekOnderde-
mentieprofessoren, eenbundel van44
interviewsmethooglerarendementie,
doorhoogleraarRobbertHuijsman.De
taal en framing vandementie als een
slopende enontluisterende ziektedie
alleenmaar ontmenselijkt, is te sim-
plistisch enwerkt stigmatiserend. In
het boekwordt een lans gebroken voor
het bestrijden vandit stigmaenwordt
de tegenbeweginggesteunddie stelt
dat het verplegen en verzorgen van
mensendie lijdenaandementiemet
respect voordepersoonmoetplaats-
vindenen steunmoetbiedenaande
mantelzorgers.

Dedementieprofessoren verdienen
eengroot compliment.Het boekbiedt
eenkeur aan informatie over de ziekte,
over deorganisatie vande zorg, enover
het onderzoeknaardeoorzakenen
behandeling vandementie.Hier een
kleine selectie uit het boek.

Wat is eigenlijk dementie?We lezen
de volgendebeschrijving: ‘Dementie
is denaamvoor een combinatie van
symptomen (een syndroom),waarbij
steedsmeer zenuwcellen indeherse-
nenen/of verbindingen tussendeze
zenuwcellenkapotgaan,waardoor
dehersenen steedsminder goed in
staat zijn informatie te verwerken.Dit
leidt tot gedragsveranderingeneneen
achteruitgang in verschillendeher-
senfuncties,waaronderhet geheugen,
demogelijkheid tot abstract denken,
initiatief nemen, taal, stemmingenka-
rakter.Dat heeft allerlei belemmerin-
gen inhet (onafhankelijk) functione-
ren inhet dagelijks leven tot gevolg.’

VERSCHILLENDE VORMEN
Dementie is in feite een verzamelnaam
voormeerdan vijftig hersenziekten,
waaroverwewel steedsméérweten
maarnogniet zo veel begrijpen, zo stelt
Huijsman.Het dementiesyndroomals
geheel vanhersenziektenwordt ver-
oorzaakt door een samenloop van vele
factoren.Demeest voorkomendeoor-
zaak vandementie is de ziekte vanAlz-
heimer. Andere vormen vandementie
zijn onder andere vasculaire dementie
enparkinsondementie.Daarnaast kan
dementie optredenbij tientallen ande-
re ziekten.

Het verloop vande ziekte is heel ver-
schillend. Bij velenontwikkelt dede-
mentie zich geleidelijk, somsgaat het
snel en soms is er sprake vaneengrillig
beeld.Deze grote variëteit enduson-

voorspelbaarheidheeft gevolgen voor
deomgangmetdementie.De ziekte-
duur kanenormverschillen, net zoals
de ziektelast endebehoefte aan zorg
enondersteuning tijdensde verschil-
lende stadia.Meer inhet bijzonder is
dit eengroot themavoordemantel-
zorgers:wat kunnen zij verwachten,
hoe zwaarwordt de zorg, is die vol te
houden?

VERLIES IDENTITEIT
Deze vragenklemmendes temeer als
weons realiserendat dementieniet
‘alleen eenneurologisch syndroom is,
maar ook eenexistentieel syndroom:
het raakt aande zin vanhet bestaan’
aldus een vandeprofessoren inhet
boek. Vaak is een verandering vange-
draghet eerste dat gezien enervaren
wordt bijmensenmetdementie.Dat
begint klein en isnoggoed tedoen
voordepersoon zelf endeomgeving.
Maar er komt eenmomentdat de ge-
liefdepartner, vader ofmoeder ernog
wel is,maar eigenlijk ooknietmeer.De
identiteit vandegeliefdebreekt stukje
bij beetje af. Voormantelzorgers is dit
misschienwel de zwaarste last.

Dankomtde vraag: hoelangkaneen
dierbaredienupatiënt is nog thuis
wonenals behalvedekarakterveran-
deringookde zorgbehoefte toeneemt?
Debeperkingendiedementiemet zich
meebrengen, hebbengrote invloedop
het dagelijks leven vandepersoonen
vandemantelzorgers.Hetmoetenbe-
slissenom je geliefdenietmeer thuis
te verzorgenmaarnaarhet verpleeg-
huis te brengen,wordt vaak als eenon-
menselijkebeslissing ervaren. Schuld,
schaamte, loyaliteit,maar ookuitput-
ting enopluchting—alles speelt
mee.

Mantelzorgersnemendezebeslis-

sing in eigenkring.Maar in veel geval-
len is diebeslissingniet aandeorde, zo
blijkt uit de cijfers.

In totaal teltNederlandnaar schat-
ting 305.000mensenmetdementie
(cijfer uit 2017).Daarvanwoont 73%
thuis. Endit zijn schattingen, exacte
cijfers zijn erniet. Ennogeenonthut-
sendcijfer: bij 24.000mensenonderde
65 jaar komtdementie voor, dat is twee
keer zo veel als tot nu toewerd aan-
genomen.Het is danookniet alleen
een ziekte vanouderen, zoalsweleens
wordt gedacht.Opdewerkvloerwordt
dementie ookniet zo snel onderkend.
Dandenktmeneerder dat iemandge-
bukt gaat onder eenburn-out of een
depressie, terwijl het eigenlijk al symp-
tomen vandementie zijn.Hier ligt dus
veelwerk voordebedrijfsartsen, om
de signalen vanmogelijkedementie
vroegtijdig op te sporen.

Het voorkomenvandementie is
vooralsnognietmogelijk.Daarover is
het boekduidelijk.Wel zijn er steeds
meer aanwijzingendat leefstijlin-
terventies het proces vanhersende-
generatie kunnenuitstellen. Een
belangrijke onderzoekslijnbetreft de
‘cognitieve reserve’. Deze reservewordt
gedurendehet levenopgebouwd, door
scholing, ontspanningsactiviteiten,
levenservaringen, actievebeweging
eneengoed sociaal netwerk.Deopge-
bouwde cognitieve reserve kan later
beschermen tegen verval endekwa-
liteit van leven verhogen.De vraag is
natuurlijk hoemendezeopgebouwde
reserves kanontsluiten.

Iedereendiedit stuk leest, kentwel
eenpersoondie temakenheeftmet
dementie, inde familie, de vrienden-
kringof ophetwerk.Het boekOnder
dementieprofessoren is danookeen
aanrader.

Hoelang kan de
geliefdemetdementie
nog thuis wonen als
de zorgbehoefte
snel toeneemt?
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