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GEZONDHEID

Editoriaal
We presenteren jullie deze keer een themanummer rond ‘jongdementie’, dementie vastgesteld beneden het vijfenzestigste
levensjaar. Naar schatting zijn er in België
tussen de 3.000 en 10.000 personen die met
deze ziekte geconfronteerd worden. Op basis
van buitenlandse studies vermoedt men dat
jaarlijks tussen de 600 à 700 mensen in België de diagnose te horen krijgen. De ziekte
heeft niet alleen een ernstige weerslag op het
leven van de patiënt zelf, maar is ingrijpend
voor heel het gezin. Zo getuigt ook Jan in dit
nummer. Koesteren en rouwen lopen in zijn
verhaal door elkaar.
Uit onderzoek blijkt eveneens dat één van de
grootste bekommernissen een schrijnend gebrek is aan gespecialiseerde voorzieningen
voor personen met jongdementie. Vanaf dit
najaar starten Ons Zorgnetwerk en Landelijke Thuiszorg in samenwerking met partners van het arrondissement Turnhout met
’t jongdementiehuis’, een gespecialiseerde
dagopvang voor deze doelgroep waar ook
hun mantelzorgers een speciale aandacht
krijgen (zie rubriek zorg).

Dementie op jonge leeftijd:
‘jongdementie’
Mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar) vormen een aparte groep met
specifieke noden en uitdagingen. Concentratiestoornissen en vergeetachtigheid
bij jonge mensen worden immers vaak geweten aan drukke werkzaamheden of
problemen in het gezin. Men denkt eerder aan overspanning. De eerste symptomen openbaren zich vaak op het werk: afspraken worden vergeten, de persoon
met dementie is minder slagvaardig, stiller, krijgt zijn werk niet af. Binnen een
relatie worden apathie, verminderde interesse, initiatiefloosheid toegeschreven
aan aandachttrekkerij, egoïsme of onverschilligheid. Op deze leeftijd denkt
men niet aan de mogelijkheid van dementie. De onduidelijkheid over de oorzaak van de veranderingen in het gedrag kan tot grote spanningen in het gezin
leiden. Vaak moeten heel wat specialisten geraadpleegd worden voordat de
diagnose rond is.

DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD
Een praktische gids voor personen met
jongdementie, familie en hulpverleners
Auteurs:
Annemie Janssens, Marjolein De Vugt
Uitgeverij: Lannoo
Dit boek biedt antwoorden en informatie, zowel voor mensen die nog maar pas
geconfronteerd worden met de ziekte, als
voor zij die er al langere tijd mee te maken hebben. Ook voor hulpverleners die
meer willen te weten komen over deze
aandoening of hun kennis willen opfrissen, is dit boek een absolute aanrader.

Verder in dit nummer kan je heel wat informatie vinden over (jong)dementie, gaande
van interessante boeken, film tot app. Je
kan je ook inschrijven voor de interessante
studiedag ‘Dementie met een kroontje’ van
Zorg-Saam.
Veel leesplezier!

Monique Swinnen
Voorzitter
Landelijke Thuiszorg

Dementie op jonge leeftijd bevat een rijkdom aan informatie die helpt bij het
herwinnen van de controle over het leven. Informatie, getuigenissen en persoonlijke ervaringen bieden een totaalbeeld van deze ziekte.

De nieuwe website met alle
gespecialiseerde info over jongdementie

Nik Van Gool
Voorzitter
Ons Zorgnetwerk

www.jongdementie.info
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ZORG

’t Jongdementiehuis in Dessel
Het project wil zeker ook inspelen
op een belangrijk tekort in het zorglandschap voor jonge mensen met
dementie: een zinvolle dagbesteding
en ondersteuning exclusief voor deze
doelgroep, begeleid door zorgkundigen van Landelijke Thuiszorg en een
coördinator: ’t Jongdementiehuis te
Dessel.

Foto: www.onthoudmens.be

’t Jongdementiehuis richt zich op activiteiten met cliënten, door hen zelf
georganiseerd, die sociale inclusie
en autonomie bevorderen en zo onrechtstreeks ademruimte geven aan
mantelzorgers. De openingsuren van
het dagcentrum worden maximaal afgestemd op de noden van cliënten en
mantelzorgers.
In samenwerking met de Vlaamse
Alzheimerliga voorziet Ons Zorgnetwerk op jaarbasis een achttal mantelzorgontmoetingen in ’t Jongdementiehuis. Tijdens de ontmoetingsmomenten blijft de opvang open zodat de
mantelzorger met een gerust hart kan
deelnemen.

Bij zo’n vijf à tien procent van het aantal mensen met dementie beginnen de
symptomen van dementie al voor het
vijfenzestigste levensjaar. Mensen
met jongdementie hebben andere noden en kampen met andere problemen
dan mensen met dementie op latere
leeftijd.
Je komt als mantelzorger terecht in
een dubbele rol: je wordt geliefde én
verzorger. Gaandeweg wordt het jouw
uitdaging een eigen leven op te bouwen naast de zorgsituatie.
De ervaring leert dat als mantelzorgers
vroeg in het ziekteproces hulp inroepen, ze de zorg langer kunnen volhouden. Echter, voorzieningen specifiek
gericht op jonge mensen met dementie
zijn schaars.

Om hieraan tegemoet te komen, is er
in september in het arrondissement
Turnhout een project gestart specifiek
gericht op mensen met jongdementie
én op hun mantelzorgers.
De spilfiguur in het project is de trajectbegeleider die mensen in de thuissituatie ondersteunt en begeleidt. De
trajectbegeleider komt op huisbezoek
en screent de hulpvraag met het oog op
een snelle, onmiddellijke verwijzing
naar een gepaste zorg: niet méér maar
ook niet minder.
Er wordt niet enkel gefocust op de
cliënt maar ook op draagkracht en
draaglast van de mantelzorger. De
trajectbegeleider zorgt ervoor dat de
communicatie tussen al de betrokken
partijen (verpleegkundigen, huisarts,
verzorgenden, …) vlot verloopt.

MEER INFORMATIE
Landelijke Thuiszorg
Annelies Duthu – 016/24 49 39 –
aduthu@ons.be
Ons Zorgnetwerk
Hilde Weckhuysen – 0470/29 11 16 –
hweckhuysen@ons.be
Trajectbegeleider
Greet Decroos – 014/40 35 05 –
infojongdementie@gmail.com
Volgende partners slaan de handen in elkaar
voor dit project: SEL Kempen (GDT), Alfons
Smet Residenties vzw, Thuisverpleging WitGele Kruis, Huisartsenvereniging Regio
Turnhout vzw, Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen vzw, Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem vzw, Christelijke Mutualiteiten, Landelijke Thuiszorg
vzw en Ons Zorgnetwerk vzw.
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GETUIGENIS

Jan (51 jaar), gehuwd met Ann (49 jaar) met jongdementie
Twee zonen: Thomas (24 jaar) en Simon (21 jaar) – waarvan één werkend en één nog student – beiden wonen nog thuis

DOOR EEN TOEVAL VRIJ SNEL
DE DIAGNOSE ‘JONGDEMENTIE’
Een zestal jaar geleden werd mijn
vrouw haar borst preventief verwijderd, met daaraan gekoppeld een reconstructie. Het was een narcose van
om en bij de acht uren. De operatie was
geslaagd, maar daarna had Ann problemen met haar geheugen. Op haar
werk als opvoedster merkte ze dat ze
veel meer tijd nodig had om taken af te
werken. Ze had eerder al een burn-out
gehad omdat de combinatie van haar
taak als hoofdopvoedster van twee
leefgroepen met ons huishouden, voor
haar niet meer haalbaar was. Ook thuis
liep er regelmatig één en ander fout.
Er vielen regelmatig glazen en flessen
uit haar handen. Als ze aan het koken
was en er stonden vier vuren tegelijk
op, liep het steeds in het honderd. Ook
gesprekken met haar waren vreemd.
Ze vroeg telkens: ‘Wablieft?’. Ze
verstond blijkbaar niet alles meer. De
arts van de borstkliniek verwees haar
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door naar de neuroloog in hetzelfde
ziekenhuis. Ze onderging testen in de
geheugenkliniek. Na een half jaar was
de diagnose onverbiddelijk: ‘jongdementie’. Het verdict kwam als een
donderslag bij heldere hemel. We hadden wel iets verwacht, maar de prognose, een levensverwachting van vijf
à zeven jaar, daar waren we niet op
voorbereid. De kinderen waren op dat
moment negentien en zestien jaar. En
dan probeer je er samen het beste van
te maken. De eerste jaren hebben we
nog veel kunnen genieten. Maar regelmatig merk je toch dat er op vlak van
zowel fysieke als mentale gezondheid
iets wegvalt. Op dit moment, vier jaar
na haar diagnose, kan Ann praktisch
niets meer zelfstandig doen.

ONZE HULPBRONNEN: EEN STERK NETWERK
EN AANGEPASTE HULP OP MAAT VAN ANN
Bij de vaststelling van de diagnose
in het ziekenhuis kregen we dadelijk
de nodige begeleiding van de sociale

dienst. We kregen folders en uitleg
over tal van organisaties die ons eventueel zouden kunnen helpen. We kregen eveneens de raad om tijdig professionele hulp in te schakelen. Maar we
gaven niet graag al onze privacy op.
Ann laten wassen willen we zo lang
mogelijk uitstellen. Mijn zoon is verpleger en helpt mij hierbij. Via Landelijke Thuiszorg hebben we een poetsvrouw die wekelijks komt en voor de
rest hebben we een sterk netwerk van
familie en vrienden waar we kunnen
op terugvallen. We hebben een achttal
personen die wekelijks op vaste basis
langskomen om voor Ann te zorgen.
Zelfs mijn schoonmoeder van drieënzeventig jaar helpt nog veel. Voor haar
is het de omgekeerde wereld.
Sinds kort bezoekt Ann één of twee dagen per week de CADO (kleinschalige
dagopvang) van Landelijke Thuiszorg
in Kortenaken. Een initiatief dat we
leerden kennen via de maatschappelijk
werkster van het OCMW van Herk de
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Stad. We zijn in diezelfde periode ook
gaan kijken naar de dagopvang in het
woonzorgcentrum. Dit was te groot en
de bezoekers waren te oud voor Ann.
De CADO, als kleinschalige dagopvang, heeft voor haar belangrijke
troeven. Ze wordt hier met open armen onthaald; ook al is activering heel
moeilijk bij Ann, er wordt constant
gezocht naar wat haalbaar is en leuk
is voor haar. Er wordt tijd gemaakt.
Ze is geen nummer, maar ‘Ann’. Het
feit dat men haar hier zo actief wil
houden, vind ik persoonlijk een grote
meerwaarde. Het enige nadeel aan de
CADO is dat Ann tussen bejaarde personen vertoeft. Vooral voor Ann was
dit in het begin zeer confronterend.
Het is jammer dat er in Vlaanderen zo
weinig opvangmogelijkheden zijn op
maat van personen met jongdementie.

LOTGENOTENCONTACT VERBINDT
Via de sociale dienst van de geheugenkliniek kwamen we ook in contact met
het jongdementiehuis te Hasselt, een
initiatief van de Alzheimerliga. Het
jongdementiehuis organiseert regelmatig praatcafés, lotgenotencontact
voor mantelzorgers van jongdementerende personen. Wat voor mij confronterend was, was dat ik – ondanks
dat deze groep specifiek gericht was
op jongdementie – de jongste mantelzorger was. De anderen waren tien tot
vijftien jaar ouder, naar mijn aanvoelen mensen van een andere generatie.
Een aantal hadden hun partner al verloren, andere mantelzorgers hadden
dan weer te maken met een andere fase
in het ziekteproces. Maar ondanks de
grote diversiteit in de groep heb ik zeer
veel deugd gehad aan die contacten.
We worden allemaal met hetzelfde geconfronteerd, het schept een band, het
verbindt. Het jongdementiehuis heeft
me tevens goed geholpen met de ingewikkelde papierwinkel die bij de ziekte komt kijken, maar ook de deskundige informatie van een psycholoog,
notaris, … over tal van onderwerpen
waarmee we als mantelzorgers geconfronteerd worden, waren voor mij zeer
verhelderend en verrijkend. Onze kinderen gingen soms mee naar de jaarlijkse familiedag voor mantelzorgers

van personen met jongdementie. Ook
zij hebben heel veel deugd en steun beleefd aan het contact met lotgenoten.

CONSTANT ZOEKEN NAAR
NIEUWE EVENWICHTEN
Over de ziekte van Ann wordt thuis
met de kinderen weinig tot niet gesproken. “Eigen aan mannen zeker?”
De kinderen helpen mij veel in de zorg
voor Ann en in het huishouden. Vooral
tijdens de avonduren als ik werk, staan
zij steeds paraat. Dit brengt soms spanningen met zich mee. De kinderen willen er ’s avonds ook wel eens op uit.
We kunnen niet met ons drieën zeggen: “We zijn weg!”. Dat kan wegen,
zeker op onze volwassen kinderen.
Ik apprecieer het dat de kinderen me
zoveel helpen en steunen in de zorg
voor Ann. Toch tracht ik hen niet te
veel te belasten. Ze mogen ook nog
hun leven hebben. Dat evenwicht zoeken in de zorg, zonder mijn kinderen
te overbelasten, vind ik een moeilijke
opdracht. Soms kan ik over taken die
moeten gebeuren met de jongens fel
te keer gaan. Gelukkig kunnen we na
de discussie alles op een goede manier
uitpraten. Mijn grootste angst is toch
wel dat één van onze zonen hier uit
huis zou vertrekken omwille van de
zorg voor Ann. Ondanks alles heb ik
een fijne band met mijn zonen en maken we tijd om over de leuke dingen
van het leven te babbelen.
Ook onze vrienden blijf ik koesteren.
Ik heb Ann omwille van haar ziekte
nooit weggestoken. Onze vrienden
blijven komen ondanks het alsmaar
moeilijk wordende contact met Ann.
Onlangs gingen we samen met een
groep vrienden uit eten. Spontaan
zorgden de vrouwen voor Ann, terwijl
ik met de mannen rustig kon bijbabbelen. Het is voor hen toch ook een
avondje uit ? Ik draag daarom mijn
netwerk op handen. Ik heb hen nodig.
Van hen krijg ik regelmatig deugddoende schouderklopjes om het vol te
houden.
Ann is de laatste weken sterk achteruitgegaan en de professor in Leuven
heeft me meegedeeld dat de prognose nog anderhalf jaar tot twee jaar
is. Vanavond komen de kinderen,

familieleden en vrienden die zorgen
voor Ann bij ons samen. Ik sta voor
een moeilijke opdracht om hen deze
prognose mee te delen. Daarnaast wil
ik met hen bespreken hoe we Ann nog
maximale kansen thuis kunnen geven.
Ik hoop dat we een open gesprek kunnen hebben over ieders draagkracht. Ik
weet niet of ik het zou aankunnen om
Ann in een woonzorgcentrum te laten
opnemen. Momenteel ben ik hier in
elk geval nog niet aan toe.

IK MIS IETS, MAAR TOCH KAN IK NOG
GENIETEN VAN KLEINE DINGEN
Ik kan enorm genieten als ik zie dat
Ann gelukkig is. Vooral als vrienden
haar komen halen om te gaan wandelen, zie ik aan haar blik dat ze oprecht
blij is. Ze is er dan als de kippen bij om
haar schoenen aan te trekken. Sinds
Ann naar de CADO gaat, probeer ik
voor mezelf ook iets leuks te doen. Al
moet ik eerlijk toegeven, dat ik heb
moeten leren om me hier niet schuldig
over te voelen. Onlangs ben ik door
Antwerpen gaan fietsen en heb ik daar
een terrasje gedaan. Zalig was dat!
Voor mij een moment van adempauze.
Ondanks deze gelukkige momenten
ervaar ik toch een groot gemis. We zijn
vijfentwintig jaar getrouwd. We hebben fantastische jaren samen gehad.
Nu kan ik niets meer delen met haar,
niets meer bespreken, zelfs niet eens
meer kibbelen. Elkaar intens vastpakken en een warme knuffel zitten er ook
niet meer in. Volgende week zou ik
graag met Ann nog eens een weekje
naar zee gaan. Ik weet op voorhand al
dat dit voor mij een zorgvakantie zal
worden, maar toch wil ik er samen met
haar nog eens op uit. Ik kan al voorspellen hoe het er aan toe zal gaan. Als
we samen op het terras zitten, zal zij
daar met een cola zitten en is zij tevreden. Maar ik zit daar ook… Wat krijg
ik van haar terug? En dan denk ik:
“Waar zijn onze vakanties van vroeger naar toe?”. Op zo’n moment kan ik
gelukkig terugblikken op vijfentwintig mooie jaren, maar voelt mijn gemis
des te pijnlijker aan.
Meer info: 070/22 88 78
www.landelijkethuiszorg.be
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ACTUEEL

Mantelzorgers in kansarmoede
krijgen onze steun
Mantelzorgers in (kans)armoede
is een tot nu toe onzichtbare groep
mantelzorgers. Deze groep kent onvoldoende het professionele netwerk
waarop zij beroep kunnen doen. En
als men het aanbod kent, blijkt het
tijdig inschakelen van professionele
zorg en aandacht voor goede zelfzorg, niet evident voor deze groep.
Financiële problemen en emotionele
(over)belasting door de eigen problemen waarmee zij dagdagelijks
worstelen, zijn mogelijke oorzaken.
Ons Zorgnetwerk zet voor deze
groep in Brussel een aantal nieuwe
initiatieven op. Dit i.s.m. Pigment,
een vereniging tegen armoede en
i.s.m. lokale dienstencentra Het
Forum en het Anker. De Vlaamse
Gemeenschapscommissie geeft een
projectsubsidie.
Op 9/10/2014 om 20.30 u. starten
we in het Anker met een informatiemoment voor brugfiguren. Deze
brugfiguren krijgen de opdracht om
in hun wijk mantelzorgers in (kans)
armoede op te sporen en hen aan
te moedigen om deel te nemen aan
ontmoetingsmomenten. Het opzet

is eveneens dat deze brugfiguren op
lange termijn blijvende steunpilaren
zijn.
Op 20/11/2014 om 18.00 u. plannen we een eerste ontmoetingsmoment voor mantelzorgers in (kans)
armoede. Locatie: LDC Het Anker,
Marcqstraat 25 te 1000 Brussel.
Meer info: tel. 0470/29 11 16 of
hweckhuysen@ons.be.
Ook in Mechelen is Ons Zorgnetwerk betrokken bij een gelijkaardig
initiatief. Ons Zorgnetwerk verzorgt
samen met Maatkracht, een initiatief
van De Lage Drempel, een vereniging waar armen het woord nemen
en het OCMW, een eerste contactmoment voor kwetsbare mantelzorgers. Contact en ontmoeting over het
belang van zelfzorg, het zoeken naar
een evenwicht tussen draaglast en
draagkracht, staan centraal.
Donderdag 30 oktober 2014 van
14.00 tot 16.00 u. in de ‘Lage drempel’, Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
te 2800 Mechelen.
Meer info: tel. 015/34 43 77 of
kelly.maatkracht@gmail.com.

Eerste Nederlandse app
voor mantelzorgers
van mensen met dementie
Mantelzorgers die zorgen voor een
persoon met dementie zijn vaak overbelast of lopen een groot risico op
overbelasting. Op vraag van deze
mantelzorgers werd door Alzheimer
Nederland een digitale applicatie aangemaakt voor en door mantelzorgers
en experts. Een app ‘de Alzheimer
Assistent’ voor de tablet voor steun
en advies zodat mantelzorgers direct
ervaringen en tips digitaal kunnen uitwisselen.
In de Alzheimer Assistent staat informatie in tekst én in video over meer
dan zestig onderwerpen. Deze adviezen worden gegeven door experts en
mantelzorgers. Het aanbod van informatie zal blijven groeien. Gebruikers kunnen namelijk zelf tips delen
en onderwerpen aandragen. Zo wordt
de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die
samenleeft met iemand met dementie.
Meer informatie over de mogelijkheden en de download links is te vinden
op de website:
www.alzheimerassistent.nl.

Graag jullie medewerking voor een grootschalig onderzoek
‘duurzame mantelzorg’ in Vlaanderen
Jouw ervaring en mening maken het verschil!
Hoe ervaar je de zorg voor een naast familielid of bekende? Op welke vlakken zou je meer steun kunnen gebruiken
om het nog beter te doen en om te blijven zorgen? Wat is er
nodig om jouw leven kwaliteitsvol te blijven invullen? Ben
je tevreden over de dienstverlening en de informatie die je
ontvangt ? En wat verwacht je van de overheid?
De Vlaamse Overheid is erg benieuwd naar jouw antwoorden op deze en andere vragen. Mantelzorgers zijn onmisbare partners in de zorg. Daarom wil de overheid leren
uit je dagelijkse ervaringen en zoveel mogelijk rekening
houden met de verscheidenheid aan mantelzorgsituaties.
Met dit doel voor ogen organiseren het Departement Wel-
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zijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg
& Gezondheid dit najaar een grootschalige bevraging
bij mantelzorgers van kwetsbare personen die een tegemoetkoming van de zorgverzekering ontvangen. Een toevallige selectie van vierduizend mantelzorgers in Vlaanderen zal thuis een brief ontvangen met een schriftelijk in
te vullen vragenlijst. Het is voor de overheid belangrijk
dat er zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten teruggestuurd worden. De antwoorden worden volstrekt anoniem
verwerkt. Op die manier help je de overheid de situatie van
de mantelzorgers beter te leren kennen. De onderzoekresultaten ondersteunen het beleid bij het uitbouwen van
duurzame mantelzorg in Vlaanderen. Zo krijgt jouw
mening een STEM!
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EVEN UW AANDACHT

ORGANISEERT EEN STUDIEDAG OP
VRIJDAG 10 OKTOBER 2014

Dementie
met een kroontje
“KONINKLIJKE ZORG
VOOR PERSONEN MET DEMENTIE”
Het thema dementie verschijnt regelmatig in de actualiteit. Dementie
komt steeds vaker voor. Boven
de vijfentachtig
jaar heeft bijna
één op drie bejaarden dementie. Maar ook
veertigers en
vijftigers krijgen
soms dementie.
Iedereen kent wel iemand met dementie, dichtbij of veraf: je moeder, je partner, je buurman of
een vriend … Vaak is de confrontatie hard: niets
is meer zoals het was. De wereld van een persoon
met dementie, is niet meer de onze. Toch blijven we
contact zoeken met elkaar, in nabijheid en warmte.
Goede zorg en gepaste ondersteuning staan hierbij
centraal.
De thema’s die behandeld worden zijn:
• Moeilijk hanteerbaar gedrag,
door Patrick Verhaest
• Het maaltijdgebeuren, door Sabine Boerjan
• Keuze tussen thuiszorg en residentiële zorg,
door Bart Deltour
• Pijn bij personen met dementie,
door dr. Charlotte De Clercq

Welkom op onze
ontmoetingsmomenten
ANTWERPEN
Locatie
Mechelen

Datum
Onderwerp
06/10/2014 Doolhof van voorzieningen,
start: 14.00 u. premies en tegemoetkomingen in
de thuiszorg

Bonheiden

14/10/2014 Goede afspraken maken goede
start: 14.00 u. vrienden – financiële afspraken
maken in de thuiszorg

Hove

21/10/2014 Levenslang wonen
start: 14.00 u.
21/10/2014 Zorg voor adempauze
start: 20.00 u.

Boechout

LIMBURG
Locatie
Datum
Onderwerp
Tessenderlo 18/11/2014 Doolhof van voorzieningen,
start: 13.30 u. premies en tegemoetkomingen in
de thuiszorg
Beringen

08/12/2014 Goede afspraken maken goede
start: 14.00 u. vrienden – financiële afspraken
maken in de thuiszorg

OOST-VLAANDEREN
Locatie
Laarne

Datum
Onderwerp
30/09/2014 Zorg voor adempauze
start: 14.00 u.

VLAAMS-BRABANT
Locatie
Datum
Steenhuffel 03/11/2014
start: 14.00 u.
Londerzeel 17/11/2014
start: 14.00 u.
Malderen
02/12/2014
start: 14.00 u.

Onderwerp
Zorg voor adempauze
Levenslang wonen
Het lege nestsyndroom na
mantelzorg

Voor meer informatie en inschrijvingen:
www.onszorgnetwerk.be/aanbod/mantelzorgontmoetingen
of tel. 0470/29 11 16

Het volledig programma vind je op
www.zorgsaam.be
Plaats: Remylaan 4b – 3018 Wijgmaal-Leuven
Deelnemersprijs: 85 euro
Inschrijven: vooraf inschrijven is noodzakelijk.
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VOOR U GELEZEN EN GEZIEN

Klant blijft Koning
De documentaire “Klant blijft Koning”
kadert binnen het project “Samen voor
een dementievriendelijk Brugge”. De
film vertelt gedurende 20 minuten vier
korte, levensechte verhalen wat winkeliers en horeca-uitbaters kunnen betekenen voor mensen met dementie en hun omgeving. De
personen met dementie in de film blijven hun vertrouwde
zaak bezoeken dankzij winkeliers en uitbaters die dementievriendelijk met hen omgaan. “Klant blijft Koning”
toont wat een dementievriendelijke lokale economie kan
betekenen in de relatie met personen met dementie.

“Klant is Koning” situeert zich in Brugge, maar is inspirerend voor elke gemeente in België, Europa en wereldwijd.
De film is daarom ondertiteld in het Nederlands, Engels
en Duits.
De film is een realisatie van regionaal expertisecentrum
dementie Foton en een initiatief van Familiezorg WestVlaanderen vzw. De DVD kost € 15.
Meer info en bestellen: www.dementie.be

De Woestenij
‘Er is maar één manier om lang te
leven en dat is oud worden. Je moet
dan vrede nemen met wat daarbij
komt kijken!’
Dat zei mijn eigen moeder toen ze
negentig werd. Haar geest nog helder, haar lichaam moe, ...

En toch levert zijn verhaal een helder en ontroerend portret
op van een sympathieke man én van een verschrikkelijke
ziekte.
Als Jake na de dood van zijn vrouw een relatie aangaat met
jeugdvriendin Eleanor, zegt zij:
‘Ik heb dertig jaar op je gewacht en nu ik je eindelijk heb,
ben je er niet meer.’

Het moet pijnlijk zijn als het omgekeerde je overkomt, als er gaten vallen in je geheugen!
Dat overkomt de Brits-Joodse architect Jake Jameson. Hij is
vijfenzestig en heeft alzheimer. Door die ziekte verliest hij
in vier jaar de herinnering aan geur, smaak, gezichten, zindelijkheid, ... Jake woont in de East Midlands van Engeland.
Het zijn de jaren 1990.
Hij is weduwnaar en vader van een zoon en een dochter. Als
architect was hij middelmatig, als echtgenoot ontrouw, als
vader weinig betekenend.

Je voelt je leeg na het lezen van deze roman. Je krijgt zoveel
indrukken te verwerken.
‘Hij draait het raampje open om te voelen welke maand het
is. Het is geen maand. Er zijn geen maanden.
Alleen gebeurtenissen en te weinig wegwijzers.’

Aan de hand van zijn herinneringen krijgen we zijn levensverhaal mee en al snel realiseren we ons dat die onbetrouwbaar zijn.
Even lijkt het alsof niet hij, maar alle andere mensen om
hem heen vreemd doen. Hij is de gebrekkige getuige van
zijn eigen verleden.

Je kan alleen maar hopen dat het jou nooit overkomt en dat
het geen van je geliefden treft!
DE WOESTENIJ
Auteur: Samantha Harvey
Nederlands (vertaald uit het Engels)
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mei 2009
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