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... dementie het karakter van je partner verandert

Interview

Sjef van Bommel en Rinse Merkus

"Erken en
accepteer
dat iemand
verandert"
plat ... daar ligt het.' En als je het hebt over iets wat
niet aanwezig is, wordt het helemaal moeilijk en al
gauw onbegrijpelijk. Als Thom zich vreemd gedroeg,
deed ik heel erg mijn best om dat aan anderen uit te
leggen. Zo wisten de bakker op de hoek en de caissière
in de supermarkt wat er aan de hand was. Daardoor
begrepen ze wat er in Thoms hoofd omging."

le kennen elkaar uit het bestuur van de afdeling
Amsterdam van Alzheimer Nederland. Oudzenuwarts Rinse Merkus nam onlangs afscheid als
bestuursvoorzitter van de afdeling, maar blijft zich
gepassioneerd inzetten als belangenbehartiger
voor mensen met dementie. Sjef van Bommel is
ervaringsdeskundige. Hij schreef het boek 'Ik ben niet
kwijt' over het leven met zijn partner Thom, die aan
een zeldzame vorm van frontotemporale dementie
(FTD) leed.
Sjef: "Thom had semantische dementie, een vorm
van FTD. Mensen met semantische dementie praten
vaak om de dingen heen. Begrippen vallen bij hen
in flarden uit elkaar, waardoor ze steeds moeilijker
duidelijk kunnen maken waar ze het eigenlijk over
hebben. En als je niet meer weet dat het ding dat daar
op tafel ligt een boek is, zui je ook het woord 'boek'
niet gebruiken, maar praten over 'dat ding ... daar ...
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Rinse: "Bij FTD zijn gedragsveranderingen
heel erg
uitgesproken. Omdat de ziekte meer op jonge leeftijd
voorkomt, zijn mensen vaak fysiek nog heel krachtig en
sterk. Door de mensen in je omgeving veel uit te leggen
over de ziekte, kweek je begrip. Dat is belangrijk,
omdat je anders in een sociaal isolement raakt.
Bovendien bepaalt de manier waarop de omgeving
reageert ook hoe lang een mantelzorger de zorg zelf
kan volhouden."
Sjef: "Het is ontzettend moeilijk, maar probeer
te erkennen en te accepteren dat iemand
verandert. Ik ben nog heel lang met Thom naar de
nieuwjaarsreceptie van zijn voormalige werkgever
gegaan. Thom vond dat prachtig. De meeste mensen
vonden het fijn om Thom te zien, al waren er ook
mensen bij die zich rot schrokken. Als iemand Thom
een hand gaf, kon het nog wel eens gebeuren dat hij
de andere hand ook pakte en 'Twee emmertjes water
halen' begon te zingen."
Rinse: "FTD wordt moeilijk onderkend; het is beslist
niet het eerste waar je bij jonge mensen aan denkt."
Sjef: "Ik had helemaal niet in de gaten dat het

"Ik nam

het leven
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dementie zou kunnen zijn. Ik dacht altijd dat
dementie begon met vergeetachtigheid en daar had
Thom geen last van. Op zijn werk was al van alles
voorgevallen waar ik geen weet van had. Thom kon
ontzettend boos worden, terwijl ik hem zo helemaal
niet kende. Als ik mensen tegenkom die met Thom
hebben gewerkt, dan zegt de helft dat hij zo'n sociale
man was. De andere helft, die hem van de laatste
jaren in zijn werk kent, zegt dat hij geen gemakkelijke
man was. Toen Thom stopte met werken, werkte ik
keihard door. Thom zelf deed bijna niks meer. Als
ik hem 's ochtends vroeg wat hij ging doen, was zijn
antwoord altijd: "Ik zie het wel." Dat wat ik aan hem
voorstelde, bepaalde zijn dag. Ik wilde alles voor Thom
doen en had zonder dat ik het in de gaten had een
bepalende rol in zijn leven. Langzaam ging ik aan alles
merken dat het mis was, maar ik bleef een bezoek aan
de huisarts uitstellen. Ik wilde ook helemaal niet dat
er iets aan de hand was. Al die tijd zat ik alleen met
die voortdurende angst. Ik durfde er met niemand
over te praten en niemand sprak mij er op aan. En als
niemand je vermoedens bevestigt, ga je ook aan jezelf
twijfelen."
Rinse: "In de zeven jaar dat ik bestuursvoorzitter
was van de afdeling Amsterdam van Alzheimer
Nederland, is er veel meer openheid over dementie
gekomen. Mensen nemen de gevolgen van dementie
op de maatschappij serieus en lopen er niet meer
met een boog omheen. Waar we tien jaar geleden
het woord 'dementie' bijna niet mochten zeggen,
wordt er nu open over het onderwerp gesproken
in Alzheimer Cafés en Theehuizen en wordt er
onderscheid gemaakt tussen diverse vormen van
dementie. Waar ik me wel zorgen over maak, is de
zorg voor mensen met dementie. Die wordt aan alle
kanten gekort. De begeleiding en dagbesteding voor
mensen met dementie gaat over naar de gemeente,
die een kwart minder geld krijgt om dit uit te voeren.
Via Cliëntenbelang Amsterdam kunnen we gelukkig
meedenken en meepraten. Maar meer samenwerking
is hard nodig, omdat we er alleen dan voor kunnen
zorgen dat er goede zorg en begeleiding is en blijft
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers."
Sjef: "In de grote steden woont meer dan de helft van
de mensen met dementie alleen. Ze moeten steeds
langer zelfstandig blijven wonen, soms zonder hulp
van kinderen offamilie. Het is belangrijk om een

netwerk om je heen te hebben, van mensen die kunnen
helpen. Ik vind dat buurtbewoners van mensen met
dementie eigenlijk ook naar het Alzheimer Café of
Theehuis om de hoek zouden moeten om zich te
laten informeren over wat ze voor hun buurman of
buurvrouw kunnen doen."

Rinse: "Dat zien we al regelmatig gebeuren en dat
vind ik fantastisch om te zien. Maar de situatie blijft
zorgelijk. Eigen regie lijkt een toverwoord binnen de
zorg, terwijl mensen met dementie juist structuur zo
hard nodig hebben. In de dagbesteding wordt al veel
gebundeld waardoor er grotere groepen ontstaan.
Wij vinden dat er voor mensen met dementie een
speciale vorm van dagbesteding zou moeten zijn,
onder professionele begeleiding. Bovendien hebben te
weinig mensen de beschikking over een casemanager:
een vaste en deskundige begeleider voor mensen
met dementie en hun naasten. Dementie is een
dynamische ziekte, met een heel wisselend verloop.
Daarom moet er vanaf het begin een casemanager
beschikbaar zijn, die de zorg regisseert en in actie
komt wanneer dat nodig is."
Sjef: "Toen Thom ziek was, waren er nog geen
casemanagers. Onze huisarts was gelukkig zo slim om
me in contact te brengen met Joke, de coördinator van
het ontmoetingscentrum
waar Thom later naartoe
zou gaan. Ik heb veel aan haar gehad. Ik ben heel ver
ge_gaan in het zorgen voor Thom, maar dat was wat ik
wilde. Ik nam het leven van Thom volledig over. Toen
hij in 2007 overleed had ik helemaal niks, ik had geen
enkele bezigheid meer. Het gat was heel groot. Zonder
onze vrienden had ik het niet gered."
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