
Patrick, Magda en Christophe kregen alle drie de 
diagnose jongdementie. Hoewel de impact ervan 
enorm is, heeft het hun leven én dat van hun naasten 
Gudrun, Carla en Winnie ook verrijkt. 

Gudrun: ‘Patrick was productiemana-

ger van een groot bedrijf en gedreven

in zijn werk. Maar langzaamaan raakte

hij de grip op zijn job kwijt en hij snapte

zelf niet waarom. Ook was hij steeds

vaker kribbig. De kleinste dingen konden

zijn stemming doen omslaan. ‘Ik herken

mezelf niet meer’, zei hij, en ook ik

maakte me zorgen. We gingen naar de

huisarts en kwamen uiteindelijk bij een

neuroloog terecht die de diagnose

stelde: frontotemporale dementie. We

vielen compleet uit de lucht. Dementie is

toch iets wat oudere mensen overkomt?

Enerzijds was Patrick opgelucht, omdat

het nu duidelijk was waarom hij zo ver-

anderde. Maar anderzijds voelden we

onmacht, omdat er geen medicatie

tegen bestaat. Voor een vechter als 

Patrick was dat heel moeilijk. Hij wilde

het aanpakken maar stond machteloos.

Werken ging ook niet meer, en voor ie-

mand voor wie er nooit genoeg uren in

de dag zaten, was die ommekeer heel

deprimerend. Hij raakte in een isolement

en ik wist dat er iets moest veranderen,

maar voelde me net zo machteloos als

hij. Maar toen werden we gevraagd om

mee te werken aan een project van Te

Gek!?. Mensen met jongdementie en

enkele BV’s zouden gaan fietsen in

Frankrijk, met als ultieme rit de beklim-

ming van de Mont Ventoux. Toen ik 

Patrick daarover vertelde, was hij niet

enthousiast. Hij had niets met wielren-

nen. Maar de kinderen en ik wisten hem

te overhalen. Het bleek uiteindelijk een

soort nieuw begin: hij had weer een

doel, een reden om ’s morgens op te

staan. De Mont Ventoux beklimmen was

ook echt een persoonlijke overwinning

voor hem, het liet hem zien dat er veel

meer mogelijk was dan hij dacht. Ik

wilde dat hij dat gevoel kon vasthouden

en besloot daarom zelf activiteiten te 

organiseren voor mensen met jongde-

mentie. Ook anderen moesten die kans

krijgen. Zo werd Het Ventiel geboren.’

‘De nadruk bij onze activiteiten ligt op

wat mensen wél nog kunnen en op

samen plezier beleven. Mensen worden

na hun diagnose al snel afgeschreven,

maar wij willen net laten zien dat het

leven, en vooral ook de mooie kanten

ervan, daarna zeker niet hoeven op te

houden.’

Meer info: www.hetventiel.be.
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Carla: ‘Het begon met hele kleine din-

gen. Ze vergat een afspraak bij de kap-

per, wist niet meer waar spullen lagen.

Maar dat is niets waar je je zorgen over

maakt. Maar op een gegeven moment

vroeg ze wanneer het kerst was of op

welke datum Sinterklaas viel. En ze huilde

veel, terwijl ze juist een vrolijke vrouw

was. Toen wisten we dat er meer aan de

hand moest zijn. Eerst werd er gedacht

aan een depressie. Maar mijn moeder

voelde zelf dat het iets anders moest zijn.

Een hersenscan wees uit dat haar herse-

nen langzaam afstierven. De diagnose

kwam als een donderslag bij heldere

hemel. Zulk nieuws verwacht je niet als je

moeder nog geen zestig jaar oud is.’ 

‘De drie jaar die volgden waren het

zwaarst. Mijn moeder wisselde tussen 

periodes van besef en geen besef. Als

ze besee wat er aan de hand was,

huilde ze en vonden wij dat ook verdrie-

tig. Maar ze was er mentaal nog wel en

we konden nog praten. De laatste paar

jaar hee ze geen besef meer. Voor ons

is dat zwaar, maar voor mijn moeder is

het beter. Zij is nu veel gelukkiger. Het is

dubbel, want je bent blij voor haar,

maar je mist je moeder zelfs als je bij

haar bent. Ze is er fysiek nog wel, maar

de vrouw die ze was, is toch voor een

groot deel weg. En dat doet elke keer

pijn. Wat wel fijn geweest is, is dat we

doorverwezen werden naar Het Ventiel.

Daar neemt mijn moeder deel aan acti-

viteiten, en als ik tijd heb, ga ik mee.

Dan gaan we samen pingpongen of

wandelen, en beleven we toch nog een

fijn moeder-dochtermoment. Ook voor

mijn pa is het belangrijk geweest om

met anderen in contact te komen die

zijn situatie begrijpen. We hebben er als

familie al veel aan gehad.’ 

‘Soms hoor ik andere vrouwen vertellen

over dingen die ze met hun moeder ge-

daan hebben en dan ben ik soms 
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