
WAT IS

DEMENTIE?

Hilde Lamers is directeur van de

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw:

‘Dementie is een verzamelnaam voor

een groep aandoeningen waarbij

meerdere stoornissen in het cognitieve

functioneren optreden. Onder cognitieve

functies verstaan we onder andere het

geheugen, het leervermogen, het

taalgebruik en het kunnen begrijpen en

uitvoeren van complexe en dagelijkse

handelingen. Doorgaans is dementie

chronisch en progressief van karakter.

Geheugenverlies staat meestal op de

voorgrond, maar dat is niet bij alle

vormen zo. Veranderingen in stemming,

persoonlijkheid en gedrag kunnen ook

voorkomen. We onderscheiden onder

dementie verschillende vormen. Bijna de

helft tot driekwart van de personen met

dementie krijgt de ziekte van Alzheimer.

Daarbij sterven zenuwcellen van de

hersenen geleidelijk af. Daarnaast

onderscheiden we onder meer

frontotemporale dementie, wat een

verzamelnaam is voor verschillende

vormen van jongdementie, waarbij

zowel taal- als gedragsstoornissen

voorkomen.’ 

‘De eerste verschijnselen van dementie

verschillen per persoon en per type van

de aandoening. Meestal kaart de partner

of een familielid het aan als er

dagelijkse vergeetachtigheid optreedt

die het normale overstijgt. Vaak zijn het

subtiele maar terugkerende

geheugenklachten, gedragsproblemen

en veranderingen in het karakter die de

omgeving beginnen op te vallen.

Gemiddeld zit er één jaar tussen de

eerste symptomen en het melden ervan

aan een vriend of partner. Meestal wordt

de diagnose daarom pas gesteld na

twee of drie jaar. Bij jongdementie duurt

het twee keer zo lang. In Vlaanderen

hebben naar schatting 122.000 mensen

dementie. Het aantal mensen met

jongdementie (jonger dan 65) varieert

tussen 3.000 en 12.000.’

Meer info: www.alzheimerliga.be,

www.dementie.vlaanderen en

www.omgaanmetdementie.be.

jaloers. Omdat ik ook graag met haar

zou praten of winkelen. Simpele dingen

die vroeger vanzelfsprekend waren en

waarvan we ons niet bewust waren hoe

mooi het was om die samen te kunnen

doen. Maar ondanks de verdrietige situ-

atie is er ook veel moois. Sommige ge-

zinnen groeien uit elkaar door een

dergelijke diagnose, omdat de impact

ervan enorm is. Maar onze familie is juist

hechter geworden. Mijn broer en pa zit-

ten in hetzelfde schuitje, niemand an-

ders weet precies hoe het voelt. We pro-

beren als familie nog vaker dan vroeger

samen te zijn. Zo zijn we laatst met zijn

allen naar de Ardennen gegaan. Mijn

vader wilde dat graag doen nu mijn

moeder dat fysiek nog kan. En dan zien

we dat zij het naar haar zin hee. Ze

hee dan toch het besef dat we samen

zijn, en dat zijn mooie momenten voor

ons gezin.’
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Winnie: ‘Christophe en ik hebben elkaar

ontmoet op scoutskamp toen ik zeven-

tien was en hij twintig. De vonk sloeg

over en we zijn een paar jaar later ge-

trouwd en kregen daarna een zoon en

dochter. We werkten samen op een 

Argenta-kantoor, en als ik terugkijk,

waren de eerste tekenen van dementie

daar al te zien. Zo waren vernieuwingen

altijd moeilijk voor hem, bijvoorbeeld als

er overgeschakeld werd naar nieuwe

computerprogramma’s. We maakten er

ons geen zorgen over, maar na verloop

van tijd kwamen er steeds meer dinge-

tjes bij. Hij vergat hoe gezelschapsspelle-

tjes gingen of kwam afspraken niet na.

Af en toe spookte het woord dementie

dan door mijn hoofd. Maar de huisarts

wimpelde onze zorgen weg. Christophe

werd wat ouder, daar lag het aan. Maar

we voelden dat er meer aan de hand

moest zijn. In januari 2014 kwam uiteinde-

lijk de diagnose jongdementie, een

tweede opinie wees hetzelfde uit.’ 

‘Voor Christophe vormde de diagnose

ergens een opluchting. Zijn verstrooid-

heid was geen nonchalance geweest,

maar kwam door een aandoening. We

hebben eigenlijk meteen tegen elkaar

gezegd dat we er samen het beste van

zouden maken. Een prognose was er

niet, dus we zouden wel zien hoe het

verderging. We besloten tegelijk dat we

meer van het leven zouden genieten,

meer samen wilden beleven, omdat we

beseen hoe waardevol dat was. Via

een studie waar we aan deelnamen,

hoorden we over een trektocht in Nepal

onder begeleiding van de directeur van

het Expertisecentrum Dementie Vlaan-

deren, Jurn Verschraegen. Het doel van

de trektocht was laten zien dat je on-

danks de diagnose nog steeds veel kan.

Christophe en ik waren er meteen voor

gewonnen. In totaal namen drie koppels

deel, van wie telkens een van de part-

ners de diagnose jongdementie gekre-

gen had. Het was een bijzondere

ervaring. Eindelijk waren er mensen die

precies begrepen wat wij meemaakten.

Zowel voor mij als Christophe was dat

heel waardevol. De tocht zelf was zwaar,

zowel fysiek als mentaal. Maar we sleep-

ten elkaar erdoorheen. Aan het einde

voelden we dat we echt iets overwon-

nen hadden. Over de tocht is een docu-

mentaire gemaakt en een boek

geschreven. Door mee te doen traden

we dus echt in de openheid. Dat was

bevrijdend, omdat we het nieuws vóór

die reis nog niet aan onze familie en

vrienden verteld hadden. Maar nu had-

den we er een perfecte aanleiding

voor.’

‘Christophe en ik beseffen goed dat

deze diagnose betekent dat het niet

meer beter zal gaan met hem. Maar we

blijven positief en bekijken het leven zo-

veel mogelijk dag per dag. We kijken 

gewoon naar wat wel mogelijk is en 

grijpen de mooie momenten die het

leven biedt.’

‘Jongdementie - De 

beklimming van de berg

Alzheimer’, Jurn 

Verschraegen, Mathieu

Vandenbulcke en Rick de

Leeuw (EPO, € 19,95).

‘WE BEKIJKEN

HET LEVEN

NU DAG

PER DAG’

WINNIE (58) EN HAAR MAN CHRISTOPHE (61) 

BESLOTEN EEN TREKTOCHT TE MAKEN DOOR NEPAL.


