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Ter inleiding

Met de titel ‘Je suis dementie’ wil ik getuigen van mijn solidariteit en 
compassie met de slachtoffers van dementie. Ik wil een advocaat zijn die 
niet opgeeft hun lot openbaar te maken en zo wegen te zoeken en te 
openen om hun lijden te verlichten. 
Dit boek is bedoeld voor eenieder die zich op hoofdlijnen wil verdiepen 
in de impact van dementie op alle betrokkenen. 

Een halve eeuw naar mensen met dementie, hun dierbaren en professio-
nals luisteren en hen begeleiden, vormt een solide basis voor een kleine 
psychologie van dementie, uitgedrukt in deze minicolleges. Al die jaren 
stond ik op de bres om de ernst van hun problematiek voor het voet-
licht te brengen. Het Alzheimer-Café-concept is daar een voorbeeld van. 
Vanuit een psychologisch perspectief op dementie waarin onder andere 
begrippen als besef, vermijden/ontkennen en gehechtheidsgedrag cen-
traal staan, betekent dementie voor alle ‘partijen’ hoe dan ook een con-
frontatie met een (psycho)trauma. Vroeg of laat gaat dat globaal gepaard 
met onmacht door regieverlies, ontwrichting van het dagelijkse leven en 
ontreddering; kortom met gevoelens van angst en onveiligheid. Met an-
dere woorden: ieder is slachtoffer van een ramp die eenmalig noch her-
haald maar continu aanwezig is en in beginsel pas eindigt bij overlijden. 
Dat maakt het proces van dementie, eenmaal vastgesteld, per definitie tot 
een palliatief traject. 

Dit boek bestaat uit vijf delen: de patiënt (1), de familie (2), de verzor-
gende (3), euthanasie (4) en de media (5). Elk deel behelst een aantal 
minicolleges. 
Bij deze minicolleges heb ik een selectie uit mijn gedichten (vanaf be-
ginjaren ’60 tot nu) toegevoegd. Dat heb ik gedaan om de lezer na elk 
minicollege even tot rust te laten komen en om de informatie te laten 
bezinken. Misschien ontmoet de lezer van deze minicolleges mij daar 
ook, maar nu komend van een andere kant.

Bère Miesen
Scheveningen, maart 2019
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DEEL 1 – DE PATIËNT





 

 er is een tijd van komen –

wat later dan dit eeuwig wachten
op de rand van geboren worden
komt er een dag dat al mijn dromen
door anderen worden uitgelegd als
liefde op het netvlies van naderhand
wanneer die dag eindigt
zal mijn tijd ten einde zijn gekomen 

maar zoals die dag ooit begon
zullen zij altijd verder reizen:
mensen zoals ik
niet te stuiten
de angst diep in hun bagage

hou mij niet tegen
hou mij vast
hou van mij
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Beeldvorming over de 
ouderenzorg

Anno 2019 is er in Nederland in de zorg voor ouderen een tekort aan 
verzorgend en verplegend personeel. Bij de expertise van het personeel 
in een aantal huizen kunnen vraagtekens worden gezet. Dat tekort kan 
echter niet met geld worden weggewerkt. Dat komt eenvoudigweg 
omdat er te weinig aanbod is. Ook in de nabije toekomst komen er niet 
zomaar méér (jongere) mensen die bij voorbaat interesse voor en affini-
teit met dit werkveld hebben. Alle moeite die wordt gedaan om interesse 
te wekken en affiniteit te kweken, levert bijzonder weinig gegadigden 
op.

Ik ken geen enkel land waarin op de een of andere manier de laatste 
jaren meer aandacht aan dementie is besteed dan in Nederland. Ook 
de doorsnee-kwaliteit van de behandeling en zorg voor mensen met 
dementie en hun familie kan de vergelijking met andere landen nog 
steeds doorstaan. En wereldwijd is men jaloers op de wijze waarop bij-
voorbeeld Alzheimer Nederland voortdurend maatschappelijke aandacht 
en mankracht genereert voor de impact van dementie: ‘Pleiten voor 
betere zorg, investeren in hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, 
ondersteunen van mensen met dementie en mantelzorgers.’1* En toch 
is de algemene beeldvorming, zeker in de media, haast tegenovergesteld: 
met de zorg voor onze kwetsbare ouderen in de tehuizen is het droevig 
gesteld. 

In de media wordt nauwelijks een (juist) onderscheid gemaakt tussen 
verzorgingshuizen, somatische en psychogeriatrische verpleeghuizen, 
laat staan plekken voor dagbehandeling. Dat het, toegespitst op demen-
tie, om een proces gaat dat vaak een jarenlang verloop kent, komt nau-
welijks naar voren. En dat er op dit moment circa 70% van alle ouderen 
met dementie thuis woont, blijft in de regel buiten beeld. 
Dat is tot op zekere hoogte acceptabel, maar dat iedere inhoudelijke 
nuancering ontbreekt over de impact van de ziekte dementie op alle 
betrokkenen, is funest voor elke discussie en de daaruit voortvloeiende 

*  De nootcijfers verwijzen naar de literatuur achterin dit boek, p. 137.
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acties. Immers pas als je weet wat deze impact inhoudt, kan (de voor-
waarden voor) een ‘goede’ begeleiding, behandeling en zorg voor alle 
betrokkenen worden vormgegeven. Deze nuancering lijkt niet besteed 
aan de media. Nuancering van de beeldvorming kost tijd. En dat gaat 
mogelijk ten koste van kijkcijfers en/of lezers.

Dat er zoveel ouderenpsychologen meestal in multidisciplinair verband 
in de psychogeriatrie werkzaam zijn, wekt internationaal zowel verba-
zing als jaloezie. Het zijn vooral psychologen geweest – in het begin 
veelal op voorspraak van vooruitstrevende geriaters – die vanaf 1970 in 
Nederland hun steentje hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 
de zorg voor mensen met dementie door te gaan werken in een wat 
toen nog ‘verpleegtehuis voor demente bejaarden’ heette. Van meet af 
aan schetsten zij de dementieproblematiek vanuit een psychologisch 
perspectief en ontwikkelden in de loop van de tijd instrumenten en 
methoden om dat ook in beeld te brengen. Tegenwoordig kunnen zij 
door middel van onder andere neuropsychologisch onderzoek ook een 
cruciale bijdrage leveren aan het vaststellen van wils(on)bekwaamheid. 
Toen waren er een aantal uitgangspunten die als leidraad dienden. Ik 
noem er enkele.

Met het ouder worden neemt de verscheidenheid in gedrag en beleving 
toe. Daardoor is in de ouderdom de uitzondering de regel, de norm. 
Dat wil zeggen: begeleiding, behandeling en zorg zullen per definitie 
geïndividualiseerd geformuleerd moeten worden. Omdat dementie in 
iedere fase van het proces op een andere wijze complex en gecompli-
ceerd is, dienen de afspraken hierover geregeld te worden bijgesteld. 
Daar komt bij dat er naast de dementie altijd sprake is van ‘bijkomende’ 
aandoeningen, zogeheten comorbiditeit, en multipathologie (meerdere 
aandoeningen). Omdat het bij dementie om een ongeneeslijke, chroni-
sche hersenziekte gaat, leidt dit steeds opnieuw tot verlies aan controle 
en toenemende afhankelijkheid. Door het feit dat er bij mensen met 
dementie meestal een ‘besefcontext’ bestaat (ze voelen dat er iets of veel 
mis is), betekent dit dat zij steeds worden geconfronteerd met gevoelens 
van onveiligheid. Er is dus sprake van ‘psychisch lijden’. Dat betekent 
dat dementie bezien kan worden vanuit het perspectief van een psy-
chotrauma dat moet worden verwerkt en dat ook nog eens met steeds 
minder cognitieve (rest)vaardigheden. Ga er maar eens aan staan. Want 
dat is, zeker op den duur, vechten tegen de bierkaai. Dat dit alles ook 
vergaande consequenties heeft voor familie en professioneel verzorgen-
den staat buiten kijf.



 

 liberté

ik denk niet aan de wolken –

misschien peins ik wel
met heimwee in mijn stem
aan een gebroken dageraad

ik verzamel
de benauwde brieven van je keizerrijk 
en ik verzegel ze onhandig


