Dementie

Verdwalen in jezelf
Vooraf

O

ngeveer 300.000 m ensen in Nederland boven de 65
j aar hebben een of andere vorm van dem ent ie. Onder de
65 j aar zij n dat er 12.000. De schat t ing is dat er in 2010
ruim 500.000 m ensen aan deze ziekt e zullen lij den. Dat
bet ekent dat u grot e kans hebt er m ee t e m aken t e
krij gen, nu of in de t oekom st . Als part ner, fam ilie,
vrienden, buren, kennissen of als broeder of zust er in de
gemeente.

Voorbeelden uit de Bijbel?

N

ergens kom j e in de
dem ent ie t egen. Wel
m oeit en van het ouder
daarvan zijn de woorden

Bij bel concret e voorbeelden van
kennen de bij belschrij vers de
worden. Een t reffend voorbeeld
van Prediker 12 vers 1-7:

Gedenk daarom j e Schepper in de dagen van j e j eugd
voordat de slechte dagen kom en en de j aren naderen
waarvan j e zegt : I n deze j aren vind ik weinig vreugde
m eer. Voordat de zon verduist ert , de st erren en de m aan
niet langer st ralen, de lucht ook na de regen grauw van
wolken wordt . De dag waarop de wacht er t rillend voor het
huis st aat ( t rillende arm en en handen) , de soldat en
krom gebogen voort gaan ( krom m e benen) , de m aalst ers
langzaam aan verdwij nen ( t anden en kiezen) , de vrouw en
uit het venst er st aren en een schaduw lij ken ( ogen) .
Wanneer de deuren naar de st raat worden geslot en
(oren) , de m olen geen geluid m eer m aakt ( het spreken
wordt m inder) , het fluit en van de vogels ij l van t oon
wordt , wanneer hun lied verst erft ( de st em wordt hoog) .
Je durft geen heuvel t e beklim m en, de weg is vol gevaar.
De am andelboom behoudt zij n wint ert ooi ( de haren
worden wit ) , de sprinkhaan sleept zich voort (langzam er
voort bewegen) , de kapperbes droogt uit ( de eet lust
verdwij nt ) . Een m ens gaat naar zij n eeuwig huis, een
klaagzang vult de st raat . Voordat het zilverkoord wordt
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weggenom en, de gouden lam p gebroken, de wat erkruik in
st ukken valt, het scheprad bij de put wordt st ukgebroken
(vier voorbeelden voor het leven dat wordt afgebroken) .
Wanneer het st of t erugkeert naar de aarde, weer wordt
zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar
God gaat , die het leven heeft gegeven.
Prediker durft de werkelij kheid onder ogen t e zien, ook de
m oeit en van het ouder worden. Opvallend is dat hij begint
bij de Schepper ( vers 1) en ook weer eindigt bij God (vers
7) . Alles van ons leven, speelt zich af voor Gods
aangezicht . Ook een leven waarin het ouder worden wordt
versneld het ziekteproces van de dem ent ie..

Dementie

D

em ent ie is een hersenziekt e. Een ziekte! Er vindt
eiwit st apeling plaat s in de hersenen en dat leidt t ot
ge est elij k e
a cht e ruit ga ng.
Door
die geleidelij ke
teruggang is het in het begin m oeilij k uit t e m aken of er
iet s ernst igs aan de hand is. En dat kan zeer verwarrend
werken, op de persoon zelf en op de naaste omgeving.
Dem ent ie zou j e kunnen om schrij ven als verdwaald zij n in
j ezelf . Dat geldt in de eerst e plaat s voor de persoon zelf. Maar
ook m ensen in zij n of haar om geving raken vaak op een
dwaalspoor.

De patiënt ondergaat zij n ziekt e in m eer of m indere m at e
bewust en reageert op dat gene wat hem overkom t . Deze
reacties zij n heel uit eenlopend. Som m igen worden heel
verdriet ig, anderen boos en snauwerig. Som s reageert
m en zo extreem , dat er sprake kan zij n psychiat rische
problem at iek, zoals wanen en acht erdocht . Weer anderen
lij ken zich echt er gem akkelij k en rust ig t e schikken in de
nieuwe om st andigheden. Veel zal afhangen van iem ands
karakt er en de m anier waarop hij vroeger m oeilij ke
problemen het hoofd bood.
Dem ent ie verwoest j e persoonlijkheid. Dat is een ram p
voor de persoon zelf, m aar voor de fam ilie is het vaak nog
moeilijker. Zij verliezen een persoon die nog in leven blijft.
Er komt een heel vreemd en complex rouwproces op gang.
Er best aan m eerdere vorm en van dem ent ie. I edereen
brengt dem ent ie in verband m et ouderdom , m aar dat is
een m isvat t ing. Er is een groep pat iënt en die ruim vóór
het 65e levensj aar t e m aken krij gt m et desoriëntat ie,
beginnende vergeet acht igheid en het onverm ogen t ot
correct handelen (apraxie).
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Ziekte van Alzheimer

D

e belangrij kst e oorzaak van dem ent ie is de ziekt e van
Alzheim er. Dat is een ziekt e in de hersenen waarbij de
zenuwcellen hun werk niet m eer goed doen. Het ziet eruit
als een supersnelle veroudering van de hersenen.
Voor
de
persoon
bet ekent
dit
dat
zij n/ haar
korte-termijn-geheugen
niet
goed
m eer
werkt .
Toenem ende vergeet acht igheid, vooral voor nieuwe feit en,
is het meest opvallende verschijnsel. Het begint met kleine
vergissingen,
geleidelij k
ont st aan
er
echt e
geheugenproblem en. Men weet de gewoonst e dingen niet
m eer. Men verliest het besef van t ij d en plaat s
(desoriënt at ie) . Lat er kunnen er ook andere geest elij ke
en licham elij ke storingen opt reden. En veranderingen in
gedrag, karakter en gevoelsleven.
10% van de mensen met de ziekte van Alzheimer heeft de
erfelijke variant van deze aandoening.
Er zij n ( nog) geen m ogelij kheden om het ont st aan van de
ziekt e van Alzheim er t e voorkom en en/ of t e genezen. De
enige m ogelij ke behandeling best aat uit het aanbrengen
van structuur in het dagelij ks leven en het zo veel
mogelijk activeren van de patiënt.

Vuistregels en valkuilen

W

ie dem ent eert faalt de hele dag. En als j e wordt
gecorrigeerd, voel j e dat ext ra. Dat kan t ot apathie leiden,
of j uist t ot woede, irrit at ie en argwaan. Probeer dus een
beet j e m ee t e buigen en geduld op t e brengen. Dat
maakt het voor iedereen gemakkelijker.
Houd rekening met geheugenproblemen.
Ga de zieke niet overvragen; verbet ering is vaak niet
meer mogelijk.
Confront eer iem and zo m in m ogelij k m et zij n of haar
fout en.
Corrigeer
niet
wat
fout
gaat ,
m aar
complimenteer met wat goed gaat.
Ga niet in discussie m et iem and over zij n ziekt e. Praat
mee met zijn/haar ervaringen.
Probeer het zelfvertrouwen op te krikken.

H

et hoofd van iem and m et dem ent ie zit eigenlij k
voort durend vol inform at ie. Norm aal filt eren de hersenen
alle binnenkom ende inform at ie en onderscheiden ze w at
belangrij k en wat niet . Bij dem ent ie werkt die funct ie
steeds slechter. Alles komt ongefilterd binnen.
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Vermijd daarom overbodige drukte.
Verminder visuele prikkels.
Communiceer in duidelijke, korte zinnen.
Vraag zo min mogelijk naar recente gebeurtenissen.

N iet alleen rust is belangrijk. Ook structuur.
Bied st ruct uur in de dag en blij f gewoont es doorzet t en.
Zorg daarom zoveel m ogelij k voor een vaste
regelmaat en dagindeling. Dat geeft houvast en
voorkomt veel onzekerheid bij de patiënt..

D

em ent e m ensen reageren vaak op wat ze zien en wat
ze horen.
Laat een fot oboek of een leve nsboe k van vroeger
aanleggen. Het lange- t erm ij n- geheugen is vaak nog
aanwezig.
Praat over het geloof of zing ( sam en) een geest elij k lied.
Bekende liederen en ver ha len uit de Bij bel en het
bidden van het Onze Vader hebben voor dem ent e
gem eent eleden dikwij ls nog bet ekenis en geven hen
st eun. Sluit aan bij vertalingen waarm ee het vert rouwd
was in zijn/haar vroegere jaren.
Door een zoen, een aai, een gezellige knuffel o.i.d. kunt
u de pat iënt het gevoel geven dat hij / zij er ( nog)
helemaal bij hoort.
Ook wanneer geen enkele react ie of t eken van
herkenning kom t , dan nog is een bezoek zinvol. Vaak
geniet de bezocht e t och van het m om ent van het
bezoek, ook al is het zó weer vergeten.

V

eel fam ilieleden van dem ent erenden kam pen m et
schuldgevoelens. Schuldgevoelens hebben vaak t e
m aken m et gedane beloft es (b.v. trouwbeloft e) . Beloft es
op em ot ionele m om ent en waarin nauwelij ks de gevolgen
konden worden overzien. De opnam e in een verpleeghuis
ervaren ze als het in de st eek lat en van hun partner,
vader of moeder.
Schuldgevoelens worden door de om geving dikwij ls
onderschat en niet erkend. Daardoor geven ze de
betrokkene juist het gevoel niet begrepen te worden.
Schuldgevoelens kunnen hardnekkig zij n en ext ra pij n
geven. Acht er gevoelens van schuld gaan verhalen schuil.
Je doet er verst andiger aan t e luisteren naar die verhalen
dan t egen hen t e zeggen dat ze zich niet schuldig hoeven
te voelen.
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Vergeet de partner en de kinderen van de zieke niet !
Neem de t ij d en breng het geduld op om naar hun
verhalen te luisteren.
Biedt zelf eens aan om een keer op te passen ter
ontlasting van de partner/familieleden.
Laten hij/zij snel goede hulp zoeken.
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