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eel 1nensen denken dat den1ent wor
den ongeveer hetzelfde is als gek wor
den '' zegt Theo Razenberg. ,,Dat is 
een n1isverstand. Bijna alle proble

n1en �,aar den1enterenden n1ee kampe11 zijn te 
verklaren als geheugenproblemen. Aanpassings
proble1nen en vree1nd gedrag, dat heeft allemaal 
te 1naken n1et ernstige vergeetachtigheid''. 
Huub Buijssen: ,,Voor fan1ilieleden is dementie 
vaak een groot mysterie. Ze kunnen er geen vat 
op krijgen on1dat het n1oeilijk is enige logica in 
het gedrag van de dementerenden te ontdekken. 
Het wordt echter 1�inder 1nysterieus als je iets 
begrijpt van de n1anier waarop n1ensen onthou
den en vergeten, en hoe dementie dat verstoort.,,
Theo Razenberg werkt als arts in een verpleegte
huis voor den1enterende ouderen. Samen n1et de 
psycholoog Huub Buijssen schreef hij het boek 
Den1entie. Een praktische handreiking voor de 0111-

gang ,net den1enterende ouderen. (Uitgeverij 
Boon1, tweede druk al). In dit boek leggen ze op 
een zeer toegankelijke n1anier uit hoe den1entie 
zich 011twikkelt, welke effecten liet kan hebben 
op de dernenterende en hoe de 0111geving daar 
het best op kan inspelen. 
Huub Buijssen: ,, Veel van die praktische boeken 
vergeten de ziekte uit te leggen. Volgens 011s kun 
je niet volstaan met een soort receptenboek vol 
oplossingen voor probleemsituaties'I want iedere 
den1en terende is nan1elij k anders, het gaat 0111

individuen. Wij denken dat je 1neer hebt aan het 
begrijpen van de ziekte'\ aan iniicht." 
Ons geheugen bestaat - grofweg - uit twee on
derdelen. In het korte tern1ijn geheugen houden 
we de dingen die we horen, zien en ruiken zo'n 
dertig seconden vast. Belangrijke zaken slaan we 
op in het lange tern1ijn geheugen, dat je kunt be-
schouwen als een soort bibliotheek, waar de boe
ken n1et ons levensverslag worden opgeslagen. 
Die bibliotheek breidt zich voortdurend uit, elke 
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en 80ste jaar opsloeg, vervolgens wat hij tussen 
zijn 70ste en 60ste jaar opsloeg, enzovoort. Plank 
voor plank raakt leeg in de bibliotheek, jaar na 
jaar verdwijnt voorgoed. Als alles wat ooit aan
geleerd is, is verdwenen,verdwijnt zelfs het spreken. 
Het geheugen van een den1ente is zo te vergelij
ken met een geheel leeggehaalde bibliotheek. 
In Nederland lijden ongeveer 300.000 mensen 
aan een vorn1 van detnentie. ,,Het is een ziekte", 
zo benadrukt Huub Buijssen, ,,dat beteke11t dat
lang niet alle ouderen dement worden. We mo ... 
gen dementie niet verwarren n1et de alledaagse 
vergeetachtigheid van ouderen. Je hoeft je pas 
zorgen te maken als je ondanks dat je je erg in
spant, dingen vergeet die belangrijk zijn voor het 
leven van alledag. Dus niet als je in een super
markt opeens niet meer weet voor welke bood ... 
schap je komt. Wel als je drie keer op een dag 
met dezelfde boodschap thuiskomt." Over de 
oorzaken van deme11tie is weinig bekend. Erf e
lijkheid speelt waarschijnlijk slechts een heel 
kleine rol. 

Theo Razenberg: ,,Een geluk bij een ongeluk is 
dat een dementerende alles snel vergeet, dus ook 
zijn verdriet. Bovendien maken dementen ook 
geluksmomenten mee, als ze zich heel prettig 
voelen, ze houden er alleen geen herinnering aaI1 
over. Fan1ilielede11 hebben dan ook ongelijk als 
ze zeggen: we ko1nen niet meer op bezoek want 
vader heeft er toch niks aan. Vader heeft er lvel 
wat aa11, hij onthoudt alleen niets." 
Huub Buijssen: ,,111 feite is de begit1periode van 
dementie het ergst, als de dementerende nog 
tnerkt dat hij vergeet, en dat vaak ook verborgen 
probeert te houden. Er ontstaan dan ruzies met 
familielede11 die denke11: hij moet 1neer z'n best 
doen on1 dingen te onthoude11.'' 
Theo Razenberg: ,,Naturlijk is dementie ee11 
zware ziekte, die ook heel veel van de familie 
vergt. Maar wat wij in ons boek laten zien is dat 
de 01ngang n1et een dementere11de 11iet per se ee11 
dra,na hoeft te worden. Wie iets begrijpt va11 de
n1entie zal het niet meer griezelig vi11den met de
inen ten on1 te gaan.'' ■ 
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