Verpleegkunde nieuws

OORDEEL

Een oudere vrouw die
zoekt naar haar hoed
terwijl ze die op heeft,
is nog niet deinent
Een oudere me rouw met een
hoed op vraagt: "Hebt u mijn
hoed gezien?" Een meneer die
de telefoon onder te boven
va thoudt zegt: · Ik ver ta u
niet''. Dit zijn twee plaatje die
al blikvanger fungeren oor
de reclamecampagne die de
Stichting
Ideële
Reclame
(SIRE) momenteel in alle lan
delijke en regionale ( dag)
bladen voert en gericht is op
het tijdig onderkennen van de
eerste verschijnselen van ge
nee lijke en ongenee lijke or
men van dementie.
Een prima initiatief. Het i in
derdaad zo dat -zoals in de
advertenties met grote letter
wordt verkondigd- later eel
verwardheid kan worden oor
komen als in een vroeg ta
dium de juiste diagnose wordt
gesteld. Hoe eerder men er bij
is, des te groter de herstelkan
sen zijn in het geval de verniet
wardheidverschijnselen
veroorzaakt worden door
'echte' dementie bijv. door de
ziekte van Alzheimer of multi
infarct dementie.
Maar ook als het om één van
deze, of een andere vorm van
ongeneeslijke dementie gaat
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heeft een nelle ontdekking
-hoe pijnlijk ook- e n h ilzaam effect op alle betr kk nen.
ederzijd nbegrip n
onnodig ruzie n \V rdenwi elingen omdat de omg ving te hoge ei n telt aan de
getroffene zoud n
ij\' r
beeld voork, m n kunn n \\' r
den al men \V et dat d p roon 111 kVl·e ti ni t m r de
roeger apa it iten he ft.
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De IRE-r lam h ft z al
lke gr t
z tt
ning campagn
k n
du\vzijde. nam lïk h t ri i
dat men en t n l n p ba i
an 'én of nk I i 0 nal n d
erkeerd
n lu i
c-aan
trekk n. E n ud r vr u,v
die zoekt naar haar h ed ter
wijl ze d ze op he ft i n O niet
dement. et zomin al i mand
die -z al mij e n i o erko
men- zoekt naar zijn leute!
terwijl hij deze reed in zijn
hand heeft. Kortom één grote
geheugenmis lag is geen reden
voor ongerustheid of bezorgd
heid.
Bij de SIRE-advertenties is dit
gevaar helemaal niet denk-
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beeldig. Eèniedcr die zich v r
di t h eft in d w rking� van
h t g heu �;... en \\'Cet dat b eld n
bijv rb eld d t k ning van
d 111 r u n1et de h ed) veel
ter ijblijv n dan wo rd n.
Dit i
k vaak de r den dat
\vij v 1 1n r rn ite hebben
1net het h rinn ren van namen
al met het oor d g st halen
van de erb.ij horende gezich
t n.
Dus al in de begeleidende
tek t o er vergissingen, dus
meervoud, wordt gesproken,
zal alleen de aandachtige lezer
deze mededeling goed oppak
ken!
Maar ook deze zal na 24 uur
reeds minimaal 60% van wat
hij heeft gelezen zijn vergeten.
Kortom, ik vrees dat op ter-
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Oordeel is een rubriek waarin
verpleegkundigen en zieken
verzorgenden hun n1ening
kunnen geven over zaken die
verband hebben met de ge
zondheid zorg. De redactie be
houdt zich het recht voor om
artikelen voor deze rubriek in
te korten. In te sturen tukken
adresseren aan redactie
'Verpleegkunde nieu\\1 S', Post
bus 4, 2400 MA Alphen aan
den R\jn.

mijn de meeste 1nensen alleen
h t blikvanger-plaatje van de
SIRE-advertentie zullen ont
houden. Dit zal zeker niet de
bedoeling zijn geweest van
SIRE. Voor verpleegkundigen
en verzorgenden is het belang
rijk te weten -en velen weten
dat reeds- dat er niets aan de
hand is zolang het bij één en
kele vergissing blijft.
Paniekvoetbal

Deze simpele kennis kan hen
hoeden voor 'paniekvoetbal',
bovendien kunnen ze hiermee
patiënten en naaste familiele
den die te voorbarig diagnoses
stellen, geruststellen.
Zo spreek ik tijdens voorlich
tingsbijeenkomsten over ver
geetachtigheid regelmatig on-
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