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Verlangen, hoop, verdriet en blijdschap
blijven bestaan, ook voor iemand met
dementie
OPINIE
Redactie- 1A:40.26oktober2017

Gevoelens worden niet dement. Als partner van iemand met
Alzheimer is het wel wennen aan het niveau van communiceren,
zegt Dirk Oostelaar, lezer te Meteren.
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haar bijna dagelijks na.ar hel oude centrum van haar woonplaats om samen
boodschappen te. doen of iets te eten. We passeerden dan ook een fietsenwinkel. "'Ik
wil ook weer fiet-;en", zei ze dan. Een bce-tje ongemakkelijk vodde ik me du.arbij aJs
ik antwoordde: "Ja. maar hel is hier Ie druk lie.verd". Onsemnkkdijk.. omdat il,: me
realiseerde dat ze nooit meer zou kunnen fietsen.
Veiligheid
Enige tijd later schroef psychogerontoloos Huub Buijsscn een stukje over dementie
waarin hij uitlegde dat ge.,•oelens niet dement worden en dal je op dat niveau kunt
blijven communiceren. Als ik dat \•ertdde tegen andere mensen die oen familielid
hadden met dementie kn,eg ik vaak de indruk dat ze het maar h.alfbegre.pc-n en het
we.rd mij zelr ook pas in de loop van de tijd hclemaaJ helder. Verlangen, hoop,
ver. driel. blijdsc.hap, onzeke-rhe-i d blijven bestuan. ook ,•oor iemand me.t dementie.

Bij het voortschrijden van de ziekte werd contact op dat
gevoelsniveau steeds belangrijker, was mijn ervaring
1-kt ,•erlangen is «n verlangen naar veiligheid, geborgenheid, identiteit. Is er bestaan
denkbaar zonder \'CrlMgcn? Mijn reactie op het ve.rlangen \'an mijn lc\'enspartner om
wc,er te fietsen was op het niveau van ons denken juist. Pas in de loop •ian de tijd
realiseerde ik me dat ik met mijn reactie haar verlangen om weer te fie-tscn in feile
negeerde en daarmee ha.ar eenzaamheid en ook mijn afstand tot haar groter maakte.
Ma.ar wat had ik dan anders kunnen zeggen?
De moeite waard
Eerst wist ik dat niet Later pas bedachl ik me dat ik op het se,.·oe-lsniveau van haar
\'Crlange-0 had kunnen reageren door bijvoorbeeld te zegge-0: •Ja, dat zou fijn zijn hè
lie\'erd". Bij het voorbchrijde-n vun de ziekle werd conlacl op dat gevoelsniveau
steeds belansrijker, was mjjn ervaring. Op een rouwkaart las ik: 'Het was moeilijk uit
te leggen watje bedoelde maar je. kon goed aangeven wat je ,•oelde'. Dat was precies
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\'Oorhidd. Ik kon hel aan haar ogen en haar gezic.hlsuitdrukking zien.
Mtujolc-inc- de Vos schreef onlangs in oen artikel O\'er dementie: 'Je zou willen dat
degenen van wie je houdt altijd voden dat hun leven de moeite waard is'.
Daar gaat hc.1 indcrd.a.ad uiteindelijk om.

