
Dementiecampagne succesvol, maar ook angstaanjagend 
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BREDA, maandag 
, ,Hoe héét-ie nou ook al

weer? Kom, die lange 
blonde slungel, mijn buur
man, ik kan hem zó uitte
kenen." Even niet op een 
naam van iemand of iets 
komen terwijl het op het 
puntje van je tong ligt, 
overkomt iedereen wel
eens. 

Geestelijke blunders ma
ken ook: wie heeft nooit 
naarstig gezocht naar een 
balpen die je al die tijd in je 
hand houdt? Verstrooid dus, 
of gewoon een beetje ver
geetachtig. 

Maar dit kunnen ook de 
eerste signalen zijn van de
mentie. De Stichting Ideële 
Reclame (SIRE) heeft een ad
vertentiecampagne opgezet 
met beeldende, komische te
keningen: een vrouw met 
haar hoofddeksel op die 
vraagt: Heb jij mijn hoed ook 
gezien? Een man die een tele
foonhoorn omgekeerd vast
houdt, roepend: Hallo, ik 
versta u niet. Met daaronder 
een tekst dat dit kan wijzen 
op een begin van dementie. 
En: hoe vroeger erbij, hoe 
beter deze ziekte te behande
len is. 

iemand ook is. Dat heeft 
niets met dementie te ma
ken." 

Wijst op de advertentie
tekst: ,,Kijk hier staat: 'Mis
schien een eerste teken van 
beginnende dementie. Zeker 
wanneer zulke dingen regel
matig voorkomen.' Nu dat 
woordje 'zeker' zou ik graag 

eens mijn bril 

kwijt, terwijl
ie op mijn neus 
staat." 

Foto Hans Chabot. 

maand al 5 .800 informatie
boekjes aangevraagd door de 
familie van mogelijke pa
tiënten, onze primaire doel
groep. Iemand die demen
teert onderkent dit zelf na
melijk niet." 

Paniek 
veranderd zien in 'maar pas'. De heer Figee noemt het 
Ja, ik geef toe, het klinkt plaatje van de vrouw met een 

Blikvanger pietluttig. En, wàt is regel- tandenborstel in haar hand, 
matig? Eén geestelijke blun- die roept: 'Hier is je scheer-

Drs. Huub Buijssen, psy- der per maand lijkt mij nor- kwast'. ,,Dat is toch al een 
cho-gerontoloog verbonden maal." stuk duidelijker? Ik denk zelf 
aan de Kruisvereniging in A.D. Figee, lid van het al- dat het met de paniek wel 
Breda, is gelukkig met de gemeen bestuur van SIRE meevalt. Iemand die hiervan 
advertenties, maar plaatst er staat open voor de kritiek, schrikt, wá waarschijnlijk 
zijn kritische kanttekenin- maar hij vindt het toch wat al onzeker! Ik geloof en hóóp 
gen bij. ,,Het is een fantasti- ver gezocht: ,,Het is de eerste niet dat wij ons doel voorbij-
che campagne met zo'n te- negatieve reactie die wij ont- schieten." 

kening als blikvanger. Maar vangen. We zijn anderhalf Huub Bu1Jssen. wiens va-
ik vrees dat zo'n stukje krant jaar bezig geweest om dit der dement 1s heeft samen 
ook overbodige paniek zaait. goed en gedegen 1n kaart te met Theo Razenberg het 
Een eenmalige vergissing is brengen. Wat ons betreft is boek Dementie, en prakri-
gewoon menselijk, hoe oud dit gelukt, want er zijn in één sch handleiding voor de om-

gang met dementerende ou
deren geschreven. Hij geef 
lezingen en cursussen. Regel
matig komt hij voor vreemde 
zaken te staan: ,,Dementie is

gevreesde volksziekte num
mer één voor ouderen: be
jaarden ZIJn banger voor 
deze 'gekte· dan voor bij
voorbeeld kanker." 

, ,Laatst kwam hier een 
vrouw geschokt vertellen dat 
ze de groenten en het vlees 
op tafel had gezet en toen tot 
de ontdekking kwam dat ze 
de aardappels vergeten was. 
Toen zei ik nog: ,,Wat be
wijst dat nou? Dat u een 
goede huisvrouw bent, toch! 

Maar ze keek mij argwa
nend aan. Zo van 'nou me
neer, mij maak je niets wijs. 
Ik word dement.' Terwijl al
leen al het feit dat ze had 
onthóuden wat ze was verge
ten het tegendeel bewijst." 

,,Bij dementie, geheugen
stoornis, verlies je als eerste 
de herinnering aan gisteren. 
Het rolt zich als het ware 
achterstevoren op. In de eer
ste periode vergeet je je 
stropdas. Later dat je gepen
sioneerd bent en nog later 
dat je ouders zijn oYerleden. 
Iemand met vergevorderde 
dementie leeft met alleen 
nog herinneringen aan de al
lervroegste jeugd. '' erkind
sen' 1S het woord.'' 

"Dat is echt ieL anders 
dan vergeetachtigheid. In de 
hitparade staat een nummer 
van Van �lorrisson eindi
gend met de ,-raag Have I 
told you. that I lo, e you?' 
Nou als een vijftiger zoie 
belangrijks verg t, mag e n 
zeventiger dan , erg n dat 
zijn hoed al op zijn ho fd 
taat?" 

Huub Buij.:-en lacht: , Ik 
ben zelf ook weleens op zoek 
naar mijn bril terwijl-ie op 
nuj n neus staat. 1 m m 
maar een ver� rooid 'prof 
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