
DE FAMILIE ALS SLACHTOFFER 

Wie te maken krijgt met vraag

stukken over ziekte en gezond

heid, zit verlegen om heldere uit

leg. Een goed boek geeft raad. 

Door JOHN VAN OPPEN L even met een dementeren
de partner vaJt zwaar. Vroe
ger was diens gedrag door

gaans goed te voorspellen. Maar 
opeens is dat met de dag moeilij
ker. Daardoor zet het demente
ringsproces, dat gemiddeld zeven 
jaar duurt, ook het leven van de 
naaste omgeving op zijn kop. 

,.De naaste familie is het stille 
slachtoffer van deze raadselachti
ge ziekte," zegt Huub Buijssen uit 
Tilburg. 

Als psychogerontoloog heeft 
hij doorgeleerd in de psychologie 
van het ouder worden. Maar hij 
is ook ervaringsdeskundige. Buijs
sen (50) was zelf koud afgestu
deerd toen bij zijn vader de eer
ste signaJen van dementie merk
baar werden. Hij zag hoe de ziek
te niet alleen zijn vader sloopte, 
maar ook een emotionele ravage 
aanrichtte in het leven van zijn 

moeder, broers en zussen. Die ge
beurtenissen verdiepten zijn in
zicht. Buijssen ontwikkelde zich 
tot vertrouwenspersoon aJs het 
ging om de omgang met demen
tie en werd veelgevraagd op 
spreekbeurten. 

Om dieper in te kunnen gaan 
op vragen uit het publiek schreef 
hij het boek De heldere een11oud 1 

,,an dementie. Het is een gids 
voor 'de achterblijvers', de dierba
ren die steeds meer moeite heb
ben om de gedachtengang van de 
dementerende te blijven volgen. 

Aan de hand van voorbeelden 
beschrijft Buijssen de vele vor
men van de ziekte, de opeenvol
gende fasen, de directe en de indi
recte gevolgen. 

In heldere taal lees je hoe je 
het beste kunt communiceren 
met de dementerende, zowel ver
baaJ als non verbaal. Hij geeft ad
viezen hoe om te gaan met stem
mings- en gedragsproblemen. 
'Voor familieleden van demente
rende patiënten is het boek be
slist aan te bevelen', aldus het 
maandblad Geestelijke Gezond
heid over dit boek. Een betere 
aanbeveling kan een auteur zich 
niet wensen. 

Het boek is zojuist verschenen 
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in zevende druk en in vergelijking 
met eerdere drukken is het aantaJ 
tips om te communiceren uitge
breid. Verder zijn enkele 'uit
leg-stukken' verlevendigd met 
voorbeelden, wat de leesbaarheid 
nog verder vergroot. 

De sleutel tot het succes van 
het boek is het uitgangspunt dat 
twee relatief eenvoudige demen
tiewetten - de gestoorde inpren
ting en het oprollend geheugen -
volstaan om het gedrag van de de
menterende beter te bevatten. Fa
milieleden die dankzij deze wet
ten de verborgen logica achter 
het dementeringsproces gaan be
grijpen, kunnen beter met de be
trokkene omgaan. Alles valt dan 
beter op zijn plaats en dat maakt 

bzf�c_ 
15' (tl,_( l<t:J<Pl"-

de confrontatie me dementie 
een stuk draaglijker. 
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De heldere eenvoud van ementie, 
168 blz, Huub Buijssen. - pectrum, 
€12.50, ISBN 9027497254. 

V
oor tal van stelletjes is de 
weg naar zw ngerschap 
minder vanzelfsprekend 

dan ze altijd hadden veronder
steld. Wat kun je doe om je kan
sen op zwangerscha te vergro
ten, als het maar niet wil lukken 
langs de natuurlijke weg? Dat 
staat in het boek Zwa 1ger mak je 
nier uanzelf 

Het begint bij het b gin: hoe je 
lichaam in elkaar zit, hoe de be-

1 vruchting tot srnnd k mt en wat 

Met een hysteroscoop, ·een kleine camera, kijkt de 
gynaecoloog rechtstreeks in de baarmoedcrholte. 

lllustrauc 'Zwanger mak je niet vanzelf /Het Spectrum 

de verschillende oorzaken en psy
chische gevolgen kunnen zijn als 
die uitblijft. 

Daarna volgt de opsomming 
van alle mogelijkheden tot behan
deling, vanaf de eerste standaard
onderzoeken - zaadonderzoek en 
temperatuurcurve - tot technie
ken als ivf en icsi. 
Ook de kansen op herstelopera
ties na een sterilisatie worden af
gewogen. 

He boek is van Anja de Grient 
DretL\'.. Zij werkt als verloskundi
ge. Tijdens het schrijven kreeg ze 
hulp van een groot aantal me
disch specialisten, onder wie 
prof.dr. Didi Braat, gynaecologe 
van Universiteir Medisch Cen
trum Sint Radboud in Nijmegen. 
Toch is het geen moeilijk boek ge
worden. Tekst en illustraties zijn 
glashelder gebleven. 

Omdat De Grient Dreux niet 
één kans op ouderschap onbe
sproken ,vil laten, komen letter
lijk alle opties aan bod, dus ook 
draagmoederschap, adoptie en 
pleegouderschap. 

'Zwanger raak je niet vanzelf', Anja de 
Grient Dreux. Het Spectrum, 200 blz, 
gebonden, full-colour, foto's. €19,95, 
ISBN 9027496145. 

I edereen krijgt vroeg of laat te 
maken met mantelzorg. Of 
het dan gaat om een keertje 

koken voor een zieke en eenzame 
buurman, of om 24-uurs zorg 
voor je partner, ouders of kind -
ooit kom je aan de beurt. 

Het takenpakket van zo'n vrij
williger is soms al te uitgebreid. 
Overbelasting en eindeloos gepie
ker liggen op de loer. Hoc houd je 
het zorgen voor een ander vol? 
Hou je wel genoeg ruimte over 
voor jezelf? Trouwens: zorg je, als 
goedbedoelende leek, wel goed 
voor de patiënt? Op welke veran
deringen in het ziekteproces 
moet je letten? Wanneer schakel 
je een professionele hulpverlener 
in? 

Daarover gaat het Handboek 
voor mamelverzorgers. Het bevat 
uitleg over eenvoudige medische 
handelingen en adviezen over de 
omgang met de zieke en met pro
fessionele hulpverleners. Ach ter
in staan nuttige adressen, tele
foonnummers, websites en litera
tuur. 

Handboek voor mantelzorgers, Caroline 
van den Kommer, 192 blz, fullcolor. 
Bohn Staneu Van Loghum. €19,95, 
ISBN 9027497494. 
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