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Album met herinneringen biedt steun bij
dementie
HOHE

Rita van Veen- 13 oktober 2008

Dementerende ouderen kunnen hun eigen levensalbum maken.
Bladeren in zo'n persoonlijk boek geeft rust in een leven waar
herinneringen houvast bieden.

Een levensalbum, waann met foto's en hterviewg de belangrijks.te momenten uit het leven van een
oudere worden opgetekend. Het� demen1erende ouderen om met de buitenwereld te
communiceren.

Oe makets van het voorbeeldalbum. verlies� Riet Fiddelaers-Jaspe,s en dementiedeskundige

Huub Buijssen, hebben de bel81W5te vragen op een 1'1Je gezet Het is de bedoeling dat partner.
kinderen of vrienden de demeolerende int&Niewen en samen op zoek gaan naar bijpassende foto's.
Oe twee deskundigen W'lden dat e, niet te lang gewacht moet worden met het maken van het
le'w'ensalbum. ..Doe hel als de demen6e zich nog in de eerste fase bevindr. adviseren de makers. Bij
het 81:>u'n is een tstvoeoge handreiking gevoegd, met tips en uitleg ovet de ziekte. ..Door hel
vertelen van hel etgef'I levensverhaal gaat de oooere ziehzelf ook beter begrpn', s1ellen Fiddelaets
en 8uij8!1en. �De dementerende ontdekt de rode draad In zijn le'Yen en ziet samenhang...
Is de ziekte \/efdet ge\'Ol"derd, dan kunnen familieleden en Wrz.ocgefS hel lewnsatium gebruiken om
met de demente ouoore 1e comrnunloecen. De f01o's en vemaaen geven de oudere weer vaste grond
onder de voeten 11n een wereld die zij steeds minoo, begtp'\. BovendEn help( praten aver vroeger
de dementerende
identiteit 1e beWaren.
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voor )evensboeken. Veel �en we.ten al met zelfgemaakte le\lensab.Jm3,
Ook nog thuiswonende ouderen zijn tegenwoordig «uk met het sctw'ijven van autobiogr8'eén.
Somnjgen zetten hU'l verhaal op intiemel Oe ouderenbond PCOB geeft sinds kort cusussen
'he�en �-. Volgens de bond s.ûrrueert het ouderen om lrwcht te krijgen welke
henrwl8Rl9en het waard zijn om In een levensboek te zetten.
Uit geheugenondetzoek blijkt dat Iets spontaan hetn'leren zeven keer moeilijker Is dan iets

hetnlnnen van wat een ander vertelt of aanreikt. FiddelaetS en Buijssen raden familieleden aan om
00k tas.lbare herinneringen te bewaren voor dementerenden. Zo kan het \fOelen van oude pijp of een
lngel99te typediploma bil demente<M een hoop henMerlngen oproepen.

Het levensalbum is te koop bij Ultgevenl Oamon in Budel (www.damon.nl ).

