
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief februari/maart 2023 

De verteller vertelt, vergeet, verwart, herhaalt …  (door Ingrid van der Wal) 

Ingrid van der Wal maakt op dit moment voor de tweede 

keer een levensboek voor een Haagse dementerende. Wat 

zijn haar ontdekkingen? 

Het verhaal opschrijven van iemand met dementie vind ik 

eervol. Ik heb respect voor de klus die het is om met deze 

ziekte te leven. De directe communicatie vind ik mooi. De 

mening is nogal eens ongezouten. Dat is zowel positief 

(nabijheid, knuffelen) als kritisch (bijvoorbeeld over naasten 

die het boek krijgen – oei). Over voorvallen valt te lachen, 

maar het is ook pijnlijk op momenten dat de vertelster de 

woorden niet kan vinden. Een paar ervaringen.                                                                         

Het was fijn als bij het eerste gesprek een naaste aanwezig 

was voor een veilig gevoel. Soms was dat ook prettig in de 

volgende gesprekken. Bij elk bezoek stelde ik mezelf weer even voor. We babbelden wat en ik vertelde waar het 

de vorige keer over ging. Het hielp denk ik wel dat ik de taal sprak uit de jeugd van de vertelster. Regelmatig 

kwam hetzelfde verhaal naar voren. Ik luisterde dan geduldig en op een geschikt moment haakte ik in, 

bijvoorbeeld met ‘ik ben nog zo benieuwd naar…’. Soms was de vertelster te verdrietig of te erg in de war. Dan 

maakten we een nieuwe afspraak.  

Bij een vertelster had ik het gevoel dat ik haar aan het ‘uithoren’ was. Ik gebruikte toen vraagkaarten, alsof we 

een spelletje deden. Dat lukte maar gedeeltelijk trouwens. Ze hield niet van spelletjes. In dat geval had ik extra 

informatie nodig van de familie. Als een boek af is, is dat echt een cadeau! 

 

Levensverhalen van dementerenden in beeld (door Henk Koning) 

Schrijver Henk Koning is extra gemotiveerd om een levensboek te maken voor een (licht) dementerende. Hoe 

dat komt? Hij vertelt hieronder over zijn 

ervaringen. 

Afgelopen jaren mocht ik levensboeken maken 

voor (licht) dementerenden. In totaal nu zes 

stuks. De eerste keer vond ik het best wel 

spannend. Het betrof een man van net in de 80 

die aardig de weg kwijt was. Hij kon bijvoorbeeld 

op een familiefoto niet meer de namen noemen 

van zijn eigen kinderen. Op vragen van mij 

kwamen maar moeilijk antwoorden. Zijn vrouw 

droeg de onderwerpen toen aan en dat maakte 

bij hem wel veel los. Ik beperkte mij in de 
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verwerking tot de informatie die hij duidelijk bevestigde, waar hij ook eigen woorden aan kon geven. Uiteindelijk 

was het niet genoeg voor een boekje en bracht ik het terug tot het maken van een A4-map met informatievellen 

‘hobby’, ‘werk’, ‘kinderen’, ‘vrouw’, ‘vakanties’. Per vel meer foto dan tekst. Toch gaf het zeker in vogelvlucht een 

aardig beeld van deze man. Enkele maanden later is hij opgenomen in een verzorgingstehuis en de A4-map ging 

mee. Met het oog op die aanstaande opname had ik ook de map samengesteld. Voor het verzorgend personeel is 

het heel handig om een snel overzicht te hebben van het leven van een dementerende, zodat ze weten waarop 

ze iemand aandacht kunnen geven. Het geeft mij een extra motivatie voor dit vrijwilligerswerk.  

Een mooie steun 

Van de vijf andere (licht) dementerende personen ben ik nog een keer niet verder gekomen dan een 

informatiemap, maar die werd ook zeer gewaardeerd. Bij de andere vier kon ik wel een boekje samenstellen: 

driemaal met hulp van partner en/of kinderen, en één keer met alleen de dementerende als bron. In dat laatste 

geval bleek de verzameling fotoalbums een mooie steun om tot verhalen te komen.      

Ik maak altijd een geluidsopname van de interviews, die ik dan eerst helemaal uitwerk. Na enkele interviews 

wordt het soms puzzelen om te zien welk verhaalfragment waar hoort. En soms blijf ik met onzekerheid zitten, 

maar ben ik wel zeker van de onderwerpen en van de totaalindruk. Ik vind het dankbaar werk en ik ontmoet stuk 

voor stuk heel aardige mensen. 

 

Waar het om draait (door Marian van Kalmthout) 

Feedback van de familie vond ze onmisbaar, zo merkte schrijfster Marian van Kalmthout tijdens het 

schrijfproces voor een dementerende vertelster. Ze pakte het op haar eigen manier aan toen ze deze niet 

kreeg. Het resultaat was een zeer tevreden mevrouw. 

Vorig jaar maakte ik een levensboek met een dementerende dame. Het was mijn vierde boek, maar de eerste 

keer met iemand met dementie. Dat bleek een ander proces.                                                                                  

Gelukkig herkende mevrouw me steeds en vond ze het heerlijk als ik kwam, maar ze ging in de periode dat we 

met het boek bezig waren erg achteruit. In januari woonde ze nog zelfstandig met veel thuiszorg en hulp van de 

familie, maar in juni verhuisde ze naar een verpleeghuis.               

Het leuke aan onze gesprekken was dat ze zichtbaar genoot van wat ze nog allemaal wist te vertellen, vooral over 

vroeger. Ze kon ook heftig reageren als het over moeilijke zaken ging, zoals de oorlog die ze als jong kind 

meemaakte. Al met al ging ik er graag heen en had ik respect voor de manier waarop ze met de voor- en 

tegenspoed in haar leven is omgegaan. 

 

Mevrouw haalde nogal eens dingen door elkaar hoe dichter we naar het heden gingen. Haar twee zonen - die erg 

 
Foto: DS stories, www.pexels.com 



  

 

veel voor haar deden en ook druk waren met hun zaken - vonden helemaal geen tijd om feedback te geven op de 

feiten of foto’s. Die feedback miste ik erg. Dat vond ik lastig om mee om te gaan.  

Wat doe je dan? 

Ik vond een telefoonnummer van een veel oudere zus. Met mevrouw haar toestemming heb ik met haar een paar 

keer gebeld en zij kon een en ander aanvullen. Via het Haags Archief en andere websites kon ik oude foto’s van 

plaatsen, waar ze gewoond had, en andere informatie opzoeken, en dat hielp soms een verhaal op te rakelen. En 

heel belangrijk: sparren met de andere schrijvers op de tweemaandelijkse bijeenkomst heeft me erg gesteund. 

Mevrouw was blij en trots met het resultaat en daar ging het om. 

‘Save the date’: Schrijversbijeenkomst op 25 mei over dementerende vertellers  

Wil je erachter komen of schrijven voor een dementerende verteller 

wat voor je is? Of wordt jouw verteller steeds meer vergeetachtig?  

Jolanda Vrooland, casemanager dementie bij Cardia, geeft een 

interactieve inleiding over dementie op donderdag 25 mei van 14.00 

tot 16.30 uur in Het Klokhuis. Deze bijeenkomst over (lichte) 

dementie is aan de Celebesstraat in Den Haag. Je krijgt nog een mail 

met informatie en voor aanmelding, maar zet het alvast in je agenda! 

 

Tips over dementie 
 Podcast over dementie 

Via Dementieindefamilie.nl kan je luisteren naar een podcast over ervaringen en 

adviezen die met dementie te maken hebben, zoals ‘Als een gesprek niet meer lukt’; 

‘Herinneringen maken’; ’12 Tips voor mantelzorgers’. Hoewel de podcastmakers 

levensboeken niet specifiek noemen, concludeer je uit de podcast hoe waardevol het 

is herinneringen vast te leggen voor de dementerende en de familie.  

 

 In gesprek met mensen met dementie 

Om mensen met dementie aan het woord te laten, ontwikkelden Marie-Elise van den Brandt en Wout Huizing 

45 themakaarten, zoals ‘Belangrijke anderen’, ‘Omgaan met spanning’, ‘Gewoonten/rituelen’. Foto’s roepen 

hierbij herinneringen op. Bij dit kaartensysteem ‘In gesprek met mensen met dementie‘ horen onder meer 

tips, handvatten, informatie over andere hulpmiddelen bij gesprekken.  

Marie-Elise van den Brandt-van Heek en Wout Huizing: In gesprek met mensen met dementie, De kracht van 

persoonlijke verhalen, Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media, ISBN 9789036807487 

 

 Cursus ‘Schrijven voor mensen met beginnende dementie’ 

Wil jij je meer verdiepen na de schrijversbijeenkomst van 25 mei over dementerende vertellers? Kijk eens naar 

onze Verdiepingscursus ‘Schrijven voor mensen met beginnende dementie’ en schrijf je in! 

      

 Blijf nog even 

Kijk even goed wat ik doe en let op het ritme 

Dan kun je het alleen als ik het stokje overgeef 

Want nu ik het nog kan wil ik jou al die dingen nog lerеn 

Voordat ik langzaam, langzaam alles vergeet.  

Het bovenstaande is een fragment uit de ontroerende ballad ‘Blijf nog even’ van Irene Hin. Ze zingt hierin over 

haar vader die aan alzheimer leed. Een liedje om even te beluisteren aan het einde van deze nieuwsbrief.  
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https://dementieindefamilie.nl/
https://www.haagselevensboeken.nl/verdieping-dementie/
https://www.youtube.com/watch?v=KLrFHA4Fnfg

