Vergeetachtigheid als signaal
Noord-Holland

Iedereen is wel eens wat kwijt,
bijvoorbeeld de huissleutels of zijn bril. En
dat iemand zich even niet kan herinneren
waarvan hij die persoon toch kent,
noemen we vergeetachtigheid. Het wordt
zorgelijker wanneer iemand niet meer
weet dát hij een persoon ergens van kent.
Geheugenverlies dat verder gaat dan
gewone vergeetachtigheid kan een
signaal zijn van dementie.
Beginnende dementie
Kenmerkend voor beginnende dementie
zijn:

Dementie



Ernstige vergeetachtigheid.
Iemand met beginnende dementie
heeft aanvankelijk vooral
problemen met het korte
termijngeheugen en vergeet zowel
details als hele delen van de
meest recente gebeurtenissen.
Mensen in deze fase van dementie
zijn voortdurend spullen kwijt,
vergeten afspraken, stellen steeds
dezelfde vragen en vertellen
telkens dezelfde verhalen.



Problemen met complexe en
nieuwe situaties, zoals een
vakantie of ziekenhuisbezoek.
Dementerende mensen raken
sneller het overzicht kwijt doordat
het ordenen van gedachten niet
lukt. Ze kunnen dingen niet meer
goed organiseren en nemen vaker
verkeerde beslissingen.

raakt
veel
mensen
Deze folder wordt u aangeboden door de
Werkgroep Ethiek van de Katholieke Bond
van Ouderen in Noord-Holland,
Zaanenstraat 18, 2022 CP Haarlem.
E-mail: info@kbonoordholland.nl

•

Verlies van het besef van tijd. De
beginnende dementie uit zich ook
doordat iemand niet meer weet
welke dag of hoe laat het is. Ook
inschatten hoelang iets duurt gaat
moeilijker; een bezoek van een
kwartier lijkt wel uren te duren.
Dementie raakt veel mensen. Het
is niet iets om je voor te schamen
of om te verbergen.

Een veelvoorkomend
gezondheidsprobleem
Ongeveer 250.000 mensen hebben in
Nederland één of andere vorm van
dementie. 10.000 à 15.000 van hen zijn
jonger dan 65 jaar. Ongeveer 6% van de
mensen boven de vijfenzestig jaar heeft
dementie. De kans op deze aandoening
stijgt met de leeftijd.
De snelheid waarmee dementie zich
ontwikkelt, verschilt. Een beloop van de
ziekte over vijf tot tien jaar (of langer) is
heel normaal. Dementie komt anderhalf
tot drie keer zoveel voor bij vrouwen als
bij mannen.
Wat is dementie?
Dementie is een uiting van een stoornis in
de werking van de hersenen.
Mensen die dement worden, verliezen
geleidelijk hun intellectuele
mogelijkheden. Ze krijgen bv.
geheugenmoeilijkheden. Dementie treft
ook andere functies. Demente ouderen
kunnen problemen hebben met denken,
spreken en begrijpen van taal.

Ook het uitvoeren, plannen en bijsturen
van allerlei handelingen en het herkennen
van voorwerpen verlopen problematisch.
Ze gedragen zich vreemd en hun karakter
verandert.
Hun geestelijk en lichamelijk functioneren,
gaat globaal achteruit: werken of het
huishouden doen worden onmogelijk en
de relatie met anderen raakt ernstig
verstoord.
Overspoeld door emoties
Dementie is een psychische ziekte met
een lichamelijke oorzaak. De persoon en
diens gedrag veranderen door aantasting
van de hersenen. Mensen bij wie de
diagnose net is gesteld, worstelen
bovendien met gevoelens van ontkenning,
angst en onzekerheid. Ook voelen ze zich
vaak verdrietig, somber en wanhopig
omdat ze beseffen dat ze het contact met
hun dierbaren zullen verliezen. Verder kan
onverwerkt verdriet uit het verleden naar
boven komen.
In een later stadium van de ziekte
realiseren mensen zich slechts bij vlagen
wat er met hen aan de hand is. Dan
kunnen ze overspoeld raken door
emoties. Uiteindelijk hebben ze geen
besef meer van hun toestand.
Mensen met dementie trekken zich
meestal steeds meer in zichzelf terug. De
belangstelling voor de omgeving, die voor
hen steeds chaotischer, onbegrijpelijker,
onbekender en onveiliger wordt, verdwijnt.

Tips voor de omgeving
•

•

•

Probeer af te stappen van het idee
dat u de zieke helemaal zelf moet
verzorgen en neem tijd voor uzelf,
uw hobby´s en sociale contacten.
Praat er met anderen over uw
gevoelens en gedachten, bijvoorbeeld de huisarts, geestelijke
verzorging, familie en vrienden.
Schakel in een vroeg stadium hulp
in. Dan kan de dementerende daar
nog aan wennen.
Maak met alle betrokkenen
duidelijke afspraken over de
verzorging en de taakverdeling.
Verdeel de zorg, zodat bij uitval
van één persoon de omgeving van
de zieke vertrouwd blijft.

Nuttige organisaties zijn:
•

•

•

Lezen
•

Ondersteuning
•
•

•

Omgaan met een geheugen dat de
patiënt u in de steek laat, is lastig.
Dagelijkse dingen lukken niet meer
zo goed. En wanneer het ritme van
de dag zoekt raakt, kan dat een
flinke belasting zijn. Voor de
patiënt en ook voor de partner en
omgeving. Dagbehandeling kan
net dat beetje houvast bieden om
thuis te blijven wonen. Overdag is
er begeleiding en zijn er
activiteiten die structuur geven aan
de dag. Aan het eind van de
middag kan de patiënt weer naar
huis.
Zoek hulp bij een steunpunt
mantelzorg.
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Alzheimer Nederland, voor
informatie, advies en
lotgenotencontact voor
familieleden en verzorgers van
dementerende mensen.
www.alzheimer-nederland.nl
Landelijke Vereniging voor
Mantelzorg en vrijwilligerszorg
www.mezzo.nl
Servicetelefoon van de Unie KBO,
zie: www.uniekbo.nl.

•

•

•
•

Dement: zo gek nog niet. Kleine
psychologie van dementie.
B. Miesen.
Weten van vergeten. Tips en
adviezen bij het omgaan met
dementie. M. Blom, F. Tjadens, P.
Withagen.
Toen moeder kind werd. Alzheimer
en de familie.
N. van den Oever.
Verdwalen met een gids. Dementie
en mentorschap.
F. Wouters.
Mijn partner raakt de weg kwijt.
Omgaan met dementie. Van Loon.
Altijd opnieuw afscheid nemen
Houvast bij dementie en mantelzorg.
Erik Stroobants.

Afscheid
“Ik vond het best schokkend en
indrukwekkend om te zien, al die oude en
zwaar demente mensen bij elkaar, een
beetje suffend voor zich uitstarend of
gewoon slapend, want meer doen die
mensen niet. Je moet niet verwachten dat
het een gezellig tehuis is waar allemaal
oudjes bij elkaar gezellig zitten te
theeleuten, want dat is het totaal niet. Ik
had niet verwacht dat het zo erg zou zijn
en ik vond het toch wel wat dat ik mijn
moeder daar achterliet, alsof ik zomaar
over haar leven beslis en maar besluit dat
zij de rest van haar leven tussen die
demente ouwe mensen moet slijten, dat
vindt ik een afgrijselijk en deprimerend
idee. Echter, thuis gaat het ook niet meer
dus moet ik kiezen tussen twee kwaden.
Gelukkig is er leuk verplegend personeel
met wie ze het meteen al goed kon vinden
en toen ik daarnet belde om te vragen
hoe het was, bleek ze al het hoogste
woord te hebben en al gezellig met wat
mensen zitten te kletsen, wat dat betreft is
mijn moeder wel een gangmaker. Toch
ging ik met een enorme brok in mijn keel
weg en kon ik mijn tranen niet bedwingen
toen ik haar daar zo achterliet. Ik beloofde
haar dat ze me morgen weer zou zien en
vanavond heb ik haar ook even aan de
telefoon gehad en ze klonk tamelijk
opgewekt. Nu ik dit zit te schrijven rollen
de tranen ook over mijn wangen, want het
is enorm zielig om te zien hoe je moeder
aftakelt en een beetje verward uit haar
ogen kijkt. Gaandeweg takelt ze meer en
meer af en haar lange termijn geheugen

begint ook slechter te worden. Bepaalde
dingen van vroeger weet ze ook niet
meer, zoals de dood van haar vader 28
jaar geleden en haar moeder 15 jaar
geleden, terwijl andere dingen van lang
geleden weer zeer vers in haar geheugen
liggen.
Magda

"Soms doet ze ook rare dingen, dan wil
ze op zondag boodschappen gaan
doen of om vier uur 's nachts al
ontbijten."
Wim de Boer (78 jaar) maakt zich de
laatste tijd veel zorgen over zijn vrouw.
“Ze gedraagt zich zo anders. Zo is ze
bijvoorbeeld sneller geprikkeld. Om het
minste of geringste wordt ze boos. Ook
wordt ze steeds vergeetachtiger. Laatst
had ze na het koken bijvoorbeeld het gas
aan laten staan. Of dan weet ze ineens
niet meer waar de huissleutels zijn, terwijl
ze die een kwartier geleden nog heeft
gehad.” Ook de kinderen maken zich
zorgen over het gedrag van hun moeder.
“Ze was altijd heel netjes, maar
tegenwoordig komt het steeds vaker voor
dat ze vlekken in haar kleren heeft of dat
ze haar haren niet wast,” vertelt haar
oudste dochter. “Soms doet ze ook rare
dingen, dan wil ze bijvoorbeeld op zondag
boodschappen gaan doen of om vier uur
’s nachts al ontbijten.” Op aanraden van
de hulp van de thuiszorg besluiten ze om
met haar naar de huisarts te gaan.
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Na een onderzoek blijkt dat mevrouw De
Boer dementie heeft. Meneer De Boer
krijgt nu begeleiding bij de zorg voor zijn
vrouw en de thuiszorg komt in plaats van
één dag drie dagen per week langs.
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