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vo o rwo o r d

Geeft u een gezicht aan dementie?

Jaarlijks vindt op 21 september de Wereld Alzheimer Dag 
plaats. Steeds met een ander thema om aandacht te geven aan 
de ziekte dementie en aan de mensen die belast zijn met een 
vorm van dementie. Niet onbelangrijk als u weet dat deze 
ziekte nagenoeg onze hele samenleving raakt. Binnen onze 
gemeente zijn het Alzheimer Café en de werkgroep Dementie-
vriendelijk Bergen op Zoom proactief betrokken en zetten zich 
in voor meer bewustwording en kennis over deze “volksziekte” 
en hoe ermee om te gaan.  

Het thema van Wereld Alzheimer Dag dit jaar was de vele 
gezichten van dementie. Een thema waar we deze keer eens 
totaal anders mee om wilden gaan. De ziekte kent zoveel 
verschillende vormen en gezichten (waarvan Alzheimer de be-
kendste is). We kennen daarnaast ook mensen met beginnende 
geheugenproblemen in een “niet pluis” situatie, die het lastig 
vinden om grip te houden op het leven. Natuurlijk kunnen we 
de problematiek van de ziekte aan de orde stellen, want daar 
is alle reden voor, maar bij deze gelegenheid hadden we de 
intentie om daadwerkelijk een gezicht te geven aan dementie. 
Een oproep had tot resultaat dat we van een 15-tal mensen, die 
een relatie hebben met dementie, bijdragen kregen in de vorm 
van gedichten, verhalen, tekeningen, schilderijen en beeld-
houwwerkjes.

De werkgroep Dementievriendelijke gemeente heeft net als 
voorgaande jaren in samenwerking met het Alzheimer Café 
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Bergen op Zoom (onderdeel van Alzheimer Nederland afde-
ling West-Brabant) invulling gegeven aan deze succesvolle dag. 
In De Raayberg was een overzichtstentoonstelling ingericht, 
geïllustreerd met toepasselijke tekeningen en schilderijen van 
de Bergse kunstenaar Hendrik Boot. In een sfeervol samenzijn 
met een 55-tal bezoekers hielden de deelnemers hun voor-
dracht door hun eigen werk te presenteren. Voor een aantal gaf 
het een herkenning en aanleiding om in gesprek te gaan. 

Een bekende slogan van Alzheimer Nederland is: door demen-
tie verlies je jezelf en elkaar. Juist om dit te voorkomen willen 
wij u dit boekwerkje aanbieden, waarin u een beeld krijgt van 
de bijeenkomst en de tentoonstelling van 21 september met de 
portretten, gedichten en bijdragen van het Odensehuis Bergen 
op Zoom en dagondersteuningsproject ’t Wasven.  
De ervaringsverhalen nemen u mee en stimuleren u om wat 
meer op uw omgeving te letten opdat we dementievriendelij-
ker worden en blijven en daadwerkelijk een gezicht kunnen 
geven aan dementie.

Namens het Alzheimer Café en de werkgroep Dementievrien-
delijke gemeente Bergen op Zoom

Raymond van Oosterbos en Margot Wentink
15 november 2021
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d e  d ag  d at  
“m e n e e r  a l z h e i m e r” a a n  o n z e 

d e u r  k l o p t e  e n  b l e e f

Het was april 2013 en wij beiden zaten in de wachtkamer van 
de geriater te wachten op de officiële diagnose van Jos zijn 
onderzoeken en problemen.

We zagen er goed uit, al zeg ik het zelf. We kwamen net terug 
van een paar dagen Vlissingen, waar Jos in zijn jeugd de Zee-
vaartschool had doorlopen voor zijn studie.

Het was druk en we zaten tussen de inwoners van het ei-
land Tholen, wat te zien was aan hun klederdracht. Ook wij 
woonden toen in Zeeland. We vielen op door onze leeftijd en 
kleurige kleding, beetje gebruind door het vele buiten zijn.

Eindelijk waren we aan de beurt en hand in hand liepen we de 
spreekkamer binnen alwaar de geriater ons verwelkomde. We 
namen plaats tegenover haar en het viel mij op, dat ze ons niet 
recht aankeek. Ook niet toen ze zei, het is helaas toch de ziekte 
van Alzheimer.
“Oh” zei Jos, “dat is ongeneeslijk” en ik hapte naar adem.

En voor we het beseften, stonden we weer buiten voor het 
ziekenhuis met lege handen. En het enige wat ik dacht was  
“O mijn God, wat nu?”
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Tja, wat nu?

Nu is het september 2021 en woont Jos niet meer bij mij maar 
bij Tante Louise in Bergen op Zoom. 1 maart 2019 is hij daar 
gaan wonen!
Meneer Alzheimer klopte niet alleen aan onze deur, nee, hij zat 
al binnen en pestte mijn Jos zo erg, dat ik hem moest loslaten 
na bijna 50 jaar huwelijk.

En ik heb onze geliefde woning bij Krabbendijke verkocht om 
wat dichter bij hem te gaan wonen. Iedere dag loop ik met de 
hond Famke naar Jos om op bezoek te gaan. En toch moet ik 
accepteren dat anderen voor hem zorgen. Die Meneer Alzhei-
mer kruipt steeds dieper in zijn brein!
Lieve mensen, houd hem buiten de deur. Maar helaas hebben 
wij niet altijd die keus.

Ik mis de oude vroegere Jos steeds meer. Uiterlijk is het nog 
mijn Jos, maar die Meneer Alzheimer laat steeds meer zijn 
sporen na. En ik, zijn vrouw, moet hem steeds meer loslaten, 
iedere dag een stukje meer, wat pijn doet.

Loslaten en accepteren is het moeilijkst.
Het is een proces waar je als dierbare doorheen moet.
Het is steeds afscheid nemen, iedere dag een beetje meer.

Hilde Machielsen Koopal
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e i  k u l l e k e

Oew g’euge wor as ’n vergietje, ’n tijd waarin ge beseft
Dagge nie mir goed wit waar alles bleft
’t Begin mè d’t ont’ouwe van name
Oe it die ok wir, diejen leuke vent of gèève dame
Agge tuis zijt dan witte wir presies wie of da was
O ja da was d’n diejen, die zat bij mijn in de klas
In plek van mar steeds te zitte luiere
Wulde nog ‘s gèère n’n eindje gaan kuiere
Bewege n’ is ommes goed voor iedre mens
Neeje, ge wit ’t wel ‘k vertel oe gin nonsens
Ge trekt oew jas aan en wil gaan
Mar ge blef nog even in de gang staan
Ge zoekt en zoekt in alle zakke
Mar g’et allééneg mar ’n zaddoekske te pakke
Ei kulleke, 
Witte gij waar ik m’n sleutels eb gelate?
‘k Ad ze net nog in de gate
Legge ze messchient in de gang of in d’al?
Ge wit ’t ee, dèèr ligge ze mééstal
Nou manneke, ga dan ’s kijke n’in de laaibak
En kek dan ’s goed in ’t rechse vak
Witte gij da zeker? Of latte gij mij mar prate?
Want da wit ik wel, ‘k eb oe wel in de gate
Gade vanavend op de lappe?
Neeje, doe nou ’s mettie geintjes kappe
Waar motte gij dan feitelek naartoe?
‘K wul naar m’n vader en m’n moe
Neeje, witte, ‘k klets gin onzin
Ik pak m’n dilleke en ‘k zet de sokke d’r in
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Mar oe vader en moe zijn nie tuis 
D’n emel, das allang zullie uis
Oh mar dèèr ken ik nie op m’n dilleke naar toe
Blef nou maar lekker ier; ‘k zet poejersukelaat vor oe
Me zette de tillevisie lekker aan
En me late d’n avend gezelleg aan ons tweekes voorbijgaan
Me doen net as vroeger asof me n’ in de Vetpan zitte
Mar kulleke ge meugt netuurlek nie gaan legge pitte
Zou d’oe da wa lijke?
Same n’op de bank ’n éél leuteg filmpke kijke
Zo gezeed zo gedaan
Wa vergeetachteg’eid mè d’n lach en ‘n traan1

Marianne Wierckx Hagens

1 Vertaling ‘Ei kulleke’ op pagina 47
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m o e d e r

In haar besloten wereld,
waar ze woont in een kamer
is er bezoek: ‘blijf je even’.

Ze haalt de wereld overhoop,
ze kan haar huis niet vinden,
zal ze mij nog herkennen?

‘Kijk daar, die meneer heeft
rozen voor mij meegebracht’.
Moeder hield van rode rozen.

Lucie Putzeijs
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h e m e l s e  m u z i e k

Ik leg je in een sigarendoos van opa.
Jouw jurk past er niet in. 
Het onderste deel gaat er af.  
 
Zonder die witte randen 
kijk je veel strenger. 
Misschien doen de stoflagen niezen.    
 
Het bed lijkt op een vleugelpiano
met ontstemde klanken. 
Toetsenhangen aan vele draden vast.  
 
Als liefhebbende ruggen  
van teruggekeerde minnaars 
kus ik jouw handen, een laatste keer.    
 
De wereld hoest zich naar buiten.
Lieve oma, jij met de allures 
van een Parijse wereldster. 

Erika De Stercke
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d a a r  z i t  j e  d a n

Daar zit je dan, zo anders dan normaal
Je vertelt niet meer een nieuw verhaal
Langzaam zijn de woorden opgeraakt
Bij iedere vraag hoor ik bijna je hersens gekraak
Steeds vaker denk ik, was je nog maar hier
Dan drink ik met jou een glaasje bier
Maar zoals jij al tijden bent veranderd
Hoop ik dat de tijd werkt als verzachtend
Als een echte man loop ik met opgeheven hoofd naar buiten
Om moedeloos, uitgeput en heel alleen in de auto 
te gaan zitten huilen
Mijn papa, mijn vader, de opa van mijn kinderen
Ik zou willen dat jij je nog alles kon herinneren.

Zoon, mantelzorger
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m i j n  m o e d e r

Ze is alles vergeten
alles kwijt
zelfs het zoeken
haar lege ogen 
volgen haar vinger 
langs lijnen 
in het Perzisch kleedje

Ik neem haar hand en
zoek haar blik
witte zwanen
zing ik zacht

zonder zoeken 
vormen haar lippen 
de zwarte zwanen
en haar ogen zingen mee.

Rianne Acda
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o u w e  k e f e e k e s

Vandaag gaan me n’s trug in de tijd
Wa zijn me toch veul ouw gèèfs kwijt
Zomar verdwene, edde d’r nog wel ’s van g’oord?
Gelukkeg leef t’r veul in ons kopkes voort
Dèèrom nim ‘k oe vandaag mee nar vroegere tijje
En kunne me n ‘ons messchient mè veul erinneringe verblijje
Me gaan ’s lache n ‘om die goeie n’ouwe tijd
Wie wit zijn me n’éélemaal nie veul van d’ouwe beelde kwijt
Kende gij van oew jeugd ok nog ’n leutege kroeg
Dèèrom gif ik oe avvast ’n schot voor de boeg
Wa denkte van Café de Ster
Dèèr bij ’t Geitje, das toch nie zover?
The Sparks trade n’op, sterre van gròòt formaat
En The Moslims ware dèèr ok éél dikkels paraat
En dan ’n paar uize verder de Zwarte Kat, 
’n Kefee waar dikkels ’n bietje wier gemat
En ken d’t antwoord op dees vraag: 
oe itte da kefee van Jan Latjes?
Da was kefee Verpaalen, wie wier dèèr mè vastenavend nie zatjes
En De Stad Goes, op d’n oek van de straat
Dèèr wier ’t ok altijd b’oorlek laat
Dan adde ok nog wa nachtbars, 
D’r ston t’r één in D’òògstraat éélegaar onderaan
Spannend, de mééste n’onder ons mochte d’r nie nar toegaan
En ging d’ok wel ’s nar Tenny Twenny in Koppennolle
Wa d’n féést, wa konde dèèr flink swinge n’en dolle
Was de gij ok zo’n Tenny Twenny friek
En genoot gij ok zo van die geweldege bends en ruige meziek
Dèèr mocht ik nooit nar toe
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Da vonde ze nikskenie, m’n pa en moe
Mar me ginge zogenaamd danse bij Jordans
’n Leugetje n’om bestwil,  
me pakte n’op zondagavend onze kans
Mar o wee as ’t uitlekte
En me vader ’t ontdekte
Nou da was nie pluis
Dan mocht ik éélemaal nie mir van uis
Toen me wa d’ouwer wiere ginge me nar Sjors en Sjan
In de Bruine Visstraat, ja dèèr kwam mééneg sportman
Wa gezelleg was ’t dèèr toch altijd
Witte nog, diejen altijd sportieve Moc-Dosko strijd
Ging de voor ’t nar uis gaan ok lengst de Smalle Pijp  
om ’n kreket
Of naar Schepers op de Bosstraat voor ’n frietje met
D’r ware netuurlek nog veul meer kroege in ons Krabbegatje
Elaas zijn d’r nou nog maar ’n paar in ons mooie stadje
Kwame ze nog mar ‘s trug, al was ’t mar voor ééne keer
Berrege, die veule kefees, die vergete me nòòt nie meer
Wa name me d’r toch gèère n’n neut
En nie te vergete: wa d’adde me n’n leut1

Marianne Wierckx Hagens

1 Vertaling ‘Ouwe kefeekes’ op pagina 49
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o p  d e  f oto  m e t
ko n i n g i n  m a x i m a

Mevrouw van B woont bij ons in de instelling. Ze is lang en 
bijna kaal. Het is een bijzondere vrouw, die verhalen kan ver-
tellen met haar handen.

Mevrouw zit bijna de hele dag op haar stoel in haar kamer. 
Dan luistert ze naar klassieke muziek op haar ouderwetse 
cd-speler. Soms wandelt ze door de gangen. Ze reageert nauwe-
lijks als iemand haar iets vraagt of iets tegen haar zegt, want ze 
begrijpt steeds minder.

In haar appartement hangen mooie foto’s aan de muur waarop 
mevrouw staat samen met Koningin Maxima. Mevrouw speelt 
piano en de koningin kijkt naar haar.

Als je mevrouw ziet verwacht je niet dat ze zo’n bijzonder ta-
lent heeft. Vaak zijn mensen die haar in de Hofkamer op onze 
locatie horen spelen heel verbaasd dat ze dat kan. Koningin 
Maxima was één van hen.

Leven met Alzheimer is moeilijk. De ziekte verandert mensen. 
Maar ik zie ook dat sommige talenten en vaardigheden heel 
lang in de mens blijven. Als we naar dat mooie deel in elkaar 
blijven zoeken, wordt het leven beter.

Madelina Verbiest
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v e l e  j a r e n  h e e f t 
z e  e r  g ewo o n d

Vele jaren heeft ze er gewoond
Met hem waarvan ze hield
vele herinneringen
staan gebrandmerkt op haar ziel

Het oude huis is als een boek
Dat ze eens heeft gelezen
Het is alsof het verleden roept
Beelden terugbrengt naar het heden

Nu alleen in het nieuwe huis
denkt ze terug aan het verleden
barensweeën en verdriet
Toch was het beter dan het heden

Zoekend is ze aan het leven
Vindt nog niet het juiste spoor
Het oude huis was toch veel beter
Het is alsof ze iets verloor

Ze wil vertellen hoe het voelt
Zoekt naar een luisterend oor
Zo is ze zoekend naar een doel
Want voor haar gaat het leven door

G.A.
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b o ot j e s

Het is het begin van een nieuw jaar 
en nog steeds stroomt er zand uit opa.
Het waait alle kanten op, 
tegen duinen van herinnering waar het halt houdt.
Vaker niet dan wel.  
Zijn ziltige ogen speuren naar bootjes.

Opa speelt in zijn zandbak  
vraagt wie heeft de vormpjes afgepakt  
wat is een schelp een schep een schop
zodat ik een groot kasteel kan bouwen? 
Waar zijn mijn bootjes wie leidt de zee om  
je weet toch hoe gek oma is op water  
maar bang voor drijvende vissen? 
Het is het midden van een nieuw jaar en zand hoopt op 
voorbij opa’s middel  
maar moeder zei toch tot aan je navel en niet verder? 
Opa zo iel in het opkomende zand. 

Het is het einde van een nieuw jaar 
kastelen stromen over vaker wel dan niet, 
verliezen alle vorm,  
het zand komt tot aan zijn lippen
knarst tussen zijn tanden
en opa zegt kijk daar aan de horizon
zie je zijn mijn bootjes. 

Sonja C. de Bruijn



Keramiek

Werk van bezoekers dagondersteuningsproject ’t Wasven Halsteren
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h e e  l i e v e r d 
( v e rta l i n g  e i  k u l l e k e )

Je geheugen wordt als een vergiet, een tijd waarin je beseft
Dat je niet meer goed weet waar alles blijft
Het begint met het onthouden van namen
Hoe heet hij of zij ook alweer, die leuke vent of mooie dame
Als je thuisgekomen bent dan weet je weer precies wie dat was
Oh ja, dat was die en die, die zat bij mij vroeger in de klas

In plaats van steeds te zitten luieren
Wil je ook weleens een eindje gaan kuieren
Bewegen is immers goed voor ieder mens
Nee, je weet het wel, ik vertel je geen nonsens
Je trekt je jas aan en je wil gaan
Maar toch blijf je nog even in de gang staan
Je zoekt en zoekt, in alle zakken
Maar je hebt enkel maar een zakdoek te pakken

Hee schat,
Weet jij waar ik mijn sleutels heb gelaten?
Ik had ze zojuist nog in de gaten
Liggen ze misschien in de gang of in de hal
Je weet het, daar liggen ze meestal
Nu manneke, ga maar eens kijken in de keukenlade
En kijk dan eens goed in het rechtse vak
Weet jij dat zeker? Of laat je mij maar praten?
Want dat weet ik wel, ik heb je wel in de gaten
Ga je vanavond op stap en plezier maken?
Nee, hou jij nu eens op met geintjes maken
Waar moet jij dan eigenlijk naar toe?
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Ik wil naar mijn vader en mijn moe
Nee, weet je, ik praat echt geen onzin
Ik pak mijn fiets en ik zet er de sokken in
Maar je pa en je ma zijn niet thuis
De Hemel, die is al heel lang hun huis
Oh maar daar kan ik niet op mijn fiets naar toe
Blijf nu maar hier, 
ik zet een lekkere kop chocolademelk voor oe
We zetten de televisie aan
En we laten de avond gezellig aan ons twee voorbijgaan
We doen net als heel vroeger alsof we in De Vetpan zitten
Maar lieve schat, je mag natuurkijk niet gaan liggen pitten
Zou je dat wel iets lijken?
Samen op de bank een hele leuke film kijken?
Zo gezegd zo gedaan
Wat vergeetachtigheid met een lach en een traan

Marianne Wierckx-Hagens
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Vandaag gaan we eens terug in de tijd
Wat is er toch veel oud moois kwijt
Zomaar verdwenen, heb jij er nog weleens iets van gehoord
Gelukkig leeft er veel in onze hoofden voort
Daarom neem ik je vandaag mee naar vroegere tijden
We kunnen ons misschien wel met veel herinneringen verblijden
We gaan samen lachen om die goede oude tijd
Wie weet, zijn we helemaal niet veel van die oude beelden kwijt
Ken jij uit jouw jeugd nog een leuke kroeg
Daarom geef ik je alvast een schot voor de boeg
Wat denk je van Café de Ster
Daar op het Bleekveldje bij het Geitje, dat is toch niet zover
De Sparks traden op, sterren van groot formaat
De Moslims waren daar ook heel vaak paraat
Een paar huizen verder De Zwarte Kat
Een café waar dikwijls wat werd gemat
En ken je het antwoord op deze vraag:
Hoe heette dat café van Jan Latjes? 
Dat was café Verpaalen,  
wie werd daar met Vastenavond niet zatjes
De Stad Goes, op de hoek van de straat
Daar werd het ook altijd behoorlijk laat
Dan hadden we ook nog een paar nachtbars
Er stond er een in de Hoogstraat, helemaal onderaan
Spannend, de meesten onder ons mochten daar niet naar toe gaan
En ging je ook wel naar Tenny Twenny in Coppenolle
Wat een feest, je kon er lekker swingen en dollen
Jij was dan vast ook zo’n Tenny Twenny friek

o u d e  c a f é s
( v e rta l i n g  o u w e  k e f e e k e s )
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Je genoot ook zo van die geweldige bands en ruige muziek
Daar mocht ik zeker ook nooit naar toe
Dat vonden ze echt helemaal niks, mijn vader en mijn moe
Maar we gingen zogenaamd dansen bij Jordans
Een leugentje om bestwil, we pakten op zondagavond onze kans
Maar oh wee als het uitlekte
En mijn vader het ontdekte
Nu dat was niet pluis
Dan mocht ik helemaal niet meer van huis
Toen we wat ouder werden gingen we naar Sjors en Sjan
In de Bruinevisstraat, ja daar kwam menig sportman
Wat gezellig was het daar toch altijd
Weet je het nog, die altijd sportieve Moc-Doskostrijd
Ging je voor het naar huis gaan 
ook langs de Smalle Pijp om een kroket
Of naar Schepers op de Bosstraat voor een frietje met
Er waren natuurlijk nog veel meer kroegen in ons Krabbegat
Helaas zijn er nu nog maar een paar in onze mooie stad
Kwamen ze nog maar eens terug, al was het maar voor één keer
Bergen op Zoom, de vele cafés, die vergeten we nooit meer
Wat namen we er toch graag een neut
En niet te vergeten: wat hadden we een leut.

Marianne Wierckx-Hagens
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d e  v e l e  g e z i c h t e n 
va n  d e m e n t i e

Het thema “De vele gezichten van dementie” dat in 2021 
gebruikt is om op Wereld Alzheimer Dag extra aandacht te 
vragen voor en te geven aan de mensen die belast zijn met een 
vorm van dementie en in bijzonder ook hun naasten is op ver-
schillende manieren te benaderen. In Bergen op Zoom hebben 
we ervoor gekozen om niet alleen uit te gaan van het sombere 
beeld van de ziekte, maar ook te benadrukken dat mensen met 
dementie nog heel veel kunnen, nog jarenlang een normaal le-
ven kunnen leiden, met werk, vrijwilligerswerk, sport, muziek, 
schilderen, beeldhouwen, schrijven, fietsen, wandelen en noem 
maar op. En dat is juist goed: blijven meedoen, zo lang als het 
kan en niet jezelf terugtrekken en bij de pakken neerzitten.

Dementie gaat volksziekte nummer 1 worden. Dit is de 
verwachting als de explosieve toename blijft doorgaan van 
het aantal mensen die één van de maar liefst 61 vormen van 
dementie heeft. Hiervan is de ziekte van Alzheimer de grootste 
boosdoener; zo’n 70 % van de zieke mensen heeft deze vorm.

Op dit moment overkomt het 1 op de 5 mensen en bij de 
vrouwen is het zelfs 1 op de 3. Gelukkig kan het merendeel 
van ons steeds ouder worden, blijven we langer leven, maar 
dan wordt ook het risico groter om één van de vormen van de-
mentie te krijgen. Genezing is nog niet mogelijk, al zijn er wel 
medicijnen die het proces iets kunnen vertragen bij Alzheimer 
en hopelijk gaan de wereldwijde onderzoeken, in Nederland 
mede onder impuls van Alzheimer Nederland, op enig mo-
ment de oplossing leveren.
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Tot die tijd moeten we de jongere leden van de samenleving, 
onze kinderen en kleinkinderen, laten weten dat zij goed voor 
zichzelf moeten zorgen. In het kader van preventie gezond le-
ven, i.c. veel bewegen, gezond eten, niet (te veel) drinken, niet 
roken en zich geestelijk blijven uitdagen. Hiermee is toename 
van de ziekte terug te dringen. Natuurlijk is daarmee ook niet 
alles uit te sluiten, maar het helpt wel, zo zeggen de onderzoe-
kers van Alzheimer Nederland.

Daarbij is het ook heel belangrijk dat de samenleving “demen-
tievriendelijk” genoemd mag gaan worden. Een veelomvat-
tend begrip, maar het wil niet meer zeggen dan dat wij ervoor 
moeten zorgen dat de mensen met dementie en hun naasten zo 
goed mogelijk mee kunnen blijven doen. Dat er in winkels, bij 
de banken, in de woonomgeving, in de kerk, bij alle vereni-
gingen (muziek, jeu de boules, tennis, wandelen, bridge, zang 
e.a.) ruimte blijft voor leden “waar iets niet pluis mee is”.  Zij 
moeten oog hebben en houden voor de kwetsbaar wordende 
leden en hen binnenboord houden.

Samenvattend: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet”. Stelt u zich eens voor dat uzelf of uw naaste 
belast wordt met een vorm van dementie, wilt u dan hebben 
dat mensen u gaan mijden, u niet meer uitnodigen voor feest-
jes, zangrepetities of sportwedstrijden? Nee natuurlijk niet, ook 
al zou u zelf de neiging hebben om u actief terug te trekken, 
thuis in uw veilige omgeving te blijven, wanneer door de dok-
ter is vastgesteld dat u Alzheimer hebt of een andere vorm van 
dementie.

Overkomt het u toch, probeer dan zoveel mogelijk in uw 
omgeving, bij familieleden, bij de verenigingen, te vertellen 
wat er met u aan de hand is, dan zullen zij eerder begrijpen wat 
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er “mis” is en kunnen zij ook handreikingen doen, helpen waar 
nodig en u blijven betrekken.

Wees ook niet te bang om op tijd (als er iets niet pluis lijkt te 
zijn) een beroep te doen op een casemanager bij één van de 
zorginstellingen. Zij staan klaar om mee te helpen uw eigen 
weg te vinden in de periode dat u de ziekte moet doormaken.

Daarnaast wijzen we ook nog graag op de websites van Alzhei-
mer Nederland en in bijzonder op de website www.dementie.
nl.  Alle vragen waar u mee kunt zitten over de ziekte, het 
verloop daarvan, over hoe om te gaan met iemand met de-
mentie en waar hulp te vinden is voor de zieke mensen en hun 
naasten, worden daar heel duidelijk en begrijpelijk behandeld. 
Er is zelfs een mogelijkheid om de mensen met dementie zelf 
te laten zoeken naar antwoorden op zijn of haar vragen.

Tot slot is er ook nog een telefonische hulplijn die gratis 
beschikbaar is voor u. Heeft u een vraag over de zorg voor uw 
naaste of heeft u behoefte aan een luisterend oor: tel. 0800-
5088 (van 9.00 tot 23.00 uur en gratis).

Namens de werkgroep Dementievriendelijk Bergen op Zoom 
en Alzheimercafé Bergen op Zoom,

Raymond van Oosterbos, Addy Verhagen, Hanny Vos 
Martien van Leeuwen en Margot Wentink.







Het gezicht is het voornaamste zichtbare deel van ons lichaam waar-
aan we elkaar als individu herkennen en gevoelens bij af kunnen 
lezen. Iemands gezichtsuitdrukking geeft belangrijke aanwijzingen 
over diens geestesgesteldheid en gemoedstoestanden. In zijn alge-
meenheid kun je stellen dat de ziekte van dementie vele vormen en 
gezichten kent. Dementie ontwikkelt zich op een eigen wijze. De 
mens met dementie die het proces beleeft, vervreemdt als het ware 
van de omgeving omdat er door de geheugenproblemen een on-
begrepen gedrag ontstaat. De communicatie verloopt ook anders.

Om een gezicht te geven aan dementie, het proces, de persoon 
met dementie en de omgeving, is dit boekje met ervaringsver-
halen samengesteld. U wordt meegenomen in de wereld van  
“De vele gezichten van dementie”.

Persoonlijke beschrijvingen en belevingen met een beeldbepalend 
gezicht van een uniek mens met dementie.

d e  v e l e  g e z i c h t e n  
va n  d e m e n t i e

Alzheimer–Nederland.nl
Dementie.nl


