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In de avonduren studeerde ik economie in 
Rotterdam.’ 
‘Van Fokker ben ik overgestapt naar de 
Algemene Rekenkamer. Daar werd iemand 
gezocht die voor het ministerie van Defen-
sie onderzoek wilde doen naar zowel tech-
nische als economische vraagstukken, dus 
dat was mij op het lijf geschreven. Daarna 
heb ik een groot project bij de PTT gedaan 
en ben ik gaan werken bij een toonaange-
vend softwarebedrijf waar ik me behalve 
met automatisering ook met marketing 
bezighield. Toen mijn contractperiode daar 
was afgelopen, heb ik als bedrijfsleider van 
een sociale werkplaats gewerkt. Ook daar 
had ik het erg naar mijn zin. Boven de deur 
van mijn kantoor had ik een bordje met een 
van mijn lijfspreuken hangen: ‘‘Niet: waar-
om niet? Wel: hoe wel?’’ Oftewel: laten we 
niet kijken naar wat je niet kunt, maar naar 
hoe we je kunnen helpen om jou in jouw 
situatie optimaal te laten presteren. En dat 
sloeg niet alleen op de mensen met handi-
caps die daar werkten, maar op iedereen.’
‘Vervolgens ben ik nog directeur-bedrijfs-
voering van een kabeltelevisie- en inter-
netbedrijf in het Westland geweest en heb 
ik bij een bedrijfsadviesbureau in Alkmaar 
gewerkt. Dat ging na drie jaar helaas over 
de kop. Ik was inmiddels 58 en voorzag 

Nico Köhler is  
62 jaar oud. Op zijn vijfentwintigste 
trouwde hij met Marian. Samen heb-
ben ze drie volwassen dochters:  
Nicolette, Suzanne en Marjolein. 
Nico is energiek en enorm actief, zo-
wel beroepsmatig als maatschappe-
lijk en sociaal. Tot op 20 december 
2012 het noodlot toeslaat. Nico 
wordt ziek naar huis gestuurd, enke-
le maanden later volgt de diagnose: 
‘corticobasale degeneratie’ (CBD), 
een zeldzame hersenziekte die tot 
dementie leidt. Wat gebeurt er dan 
met je? Frans Hoogeveen sprak met 
Nico, zijn vrouw Marian en zijn 
dochter Suzanne.

‘Ik heb HTS werktuigbouwkunde gedaan,’ 
vertelt Nico. ‘Na mijn studie ben ik met 
heel veel plezier bij Fokker gaan werken 
in de vliegtuigtechniek. Maar al werkende 
kwam ik erachter dat ook andere dingen 
heel leuk zijn, zoals mensen coachen. Daar 
kreeg ik lucht van toen ik voor Fokker 
projecten ging doen. Dat leidde tot een 
sollicitatie naar een managementfunctie 
en vervolgens weer naar andere functies 
die weinig meer met techniek te maken 
hadden, zoals logistiek en automatisering. 

dat het moeilijk zou zijn om weer aan het 
werk te komen. Toen heb ik besloten om 
opnieuw te gaan studeren en de overstap 
te maken naar het onderwijs. Tijdens mijn 
stage kreeg ik een contract van het Da 
Vinci College in Dordrecht aangeboden. 
Daar was ik in eerste instantie verant-
woordelijk voor het team elektrotechniek 
en het jaar daarop voor het team werktuig-
bouw. Zo was de cirkel rond!’

Niet alleen in zijn werk, ook in het 
maatschappelijke en sociale verkeer 
was Nico een duizendpoot. Zo is hij 
twaalf jaar lang gemeenteraadslid ge-
weest in Rijswijk. Zijn vrouw Marian: 
‘Een van Nico’s leuke kanten is zijn 
enthousiasme. Ik kan een hele waslijst 
aan activiteiten opnoemen, van zingen 
in een koor tot tennissen en het bouwen 
van decors bij het jeugdtheater van 
Suzanne. Kwam er iets leuks voorbij, 
dan zei hij bijna altijd “ja”. Hoe hij dat 
voor elkaar moest krijgen bedacht hij 
pas later, maar een mogelijkheid vond 
hij altijd.’ Dochter Suzanne vult aan: 
‘Als papa hoort dat er iemand nodig is, 
zegt hij al gauw: ‘‘Dat doe ik wel!’’ Nico: 
‘Kinderlijk enthousiasme. Dat is een 
knop die heel dichtbij zit...’

‘Ik ben hier  
nu toch!’

Nico Köhler over zijn levenshouding
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VREEMDE DINGEN
‘In mijn laatste werkkring begonnen de 
problemen,’ vertelt Nico. ‘Anders dan 
voorheen merkte ik dat het werken me 
ontzettend veel energie kostte. In het 
tweede jaar van mijn docentschap zag een 
collega dat ik vreemde dingen deed als ik 
met de stift op het bord wilde schrijven. 
Ik tikte ermee op het bord en draaide de 
stift dan meerdere keren rond voordat ik 
hem in de goede stand had. En mijn hand-
schrift werd dramatisch slecht als ik snel 
moest schrijven. Ook technisch tekenen 
ging niet meer. Of gereedschappen op de 
juiste wijze gebruiken.’ 
Na enig nadenken: ‘Je merkt wel dat er 
iets niet pluis is, maar je zoekt naar de 
meest voor de hand liggende oorzaak. En 
in mijn geval was dat lange dagen maken. 
Ik stond om zes uur op, vóór zeven uur 
ging ik de deur uit en meestal was ik pas 
om half elf ’s avonds weer thuis. Totdat 
diezelfde collega zei: ‘‘Mijn vader heeft 
dementie, om precies te zijn: Alzheimer 
bij de ziekte van Parkinson, en ik zie jou 
dingen doen die ik bij hem ook zie.’’ Toen 
ging er een lampje branden.’

Marian: ‘Kort daarna werd je ziek naar 
huis gestuurd, het was 20 december 2012. 
Je leek een zware griep te hebben en was 
helemaal uitgeput. Er waren me al wel 
dingen aan Nico opgevallen. Zo draaide 
hij het bestek om, dus het mes met de 
snijkant naar boven. Dat irriteerde me en 
ik zei: ‘‘Nico, zit niet zo stom te doen, ik 
heb het al een paar keer gezegd.’’ Ik rea-
liseerde me helemaal niet dat er iets met 
hem aan de hand kon zijn.’ 
Suzanne: ‘Ik weet nog dat we met een 
verjaardag met het hele gezin thuis aan 
tafel zaten. Er wordt dan een hoop gekletst 
en een discussie kan soms vrij hoog oplo-
pen. Papa kwam daar niet meer tussen, en 
dat kende ik helemaal niet van hem. Hij 
hield zich afzijdig en zei op een gegeven 
moment geïrriteerd dat hij zijn mond wel 
hield, omdat er toch niet naar hem geluis-
terd werd!’ Nico: ‘Dat klopt, maar dat komt 
omdat ik jullie snelheid niet meer bij kan 
houden. Ik heb woordvindproblemen. In 
mijn hoofd schiet dan een leuke opmer-
king, maar ik kan niet op dat ene woord 
komen. En dan is het gesprek al drie straten 
verder. Dan hoeft het van mij niet meer.’ 

SLECHTE B-FILM
Nico ging naar de neuroloog. Marian: 
‘Die vroeg mij of ik vond dat Nico ver-
anderd was. Toen heb ik gezegd: ‘‘Ik heb 
van een jonge hond, een heel enthousiaste 
man, opeens een oude man gekregen.’’ 
De neuroloog stuurde hem door naar het 
VUmc in Amsterdam. Daar werd na uitge-
breid onderzoek de diagnose corticobasale 
degeneratie gesteld (zie kader).
‘Marian en Suzanne waren bij me toen ik 
de diagnose te horen kreeg,’ vertelt Nico. 
‘Ik was bang dat het Alzheimer zou zijn. 
Maar dan zeggen ze: ‘‘Meneer Köhler, u 
heeft corticobasale degeneratie.’’ Daar had 
ik nog nooit van gehoord en mijn eerste 
gedachte was dan ook: ‘‘Gelukkig geen 
Alzheimer.’’ Maar toen zei de neuroloog: 
‘‘Het is een progressieve ziekte.’’ Hij heeft 
nog veel meer verteld, maar ik was zo ge-
schrokken dat ik daar niets van onthouden 
heb. Wel nog dat hij vroeg: ‘‘Snap je het?’’
Suzanne: ‘Het was zó onwerkelijk!’ Nico: 
‘Het leek een slechte B-film waar we op-

eens in zaten. We gingen koffie drinken, 
en Suzanne zocht op haar telefoon op het 
internet naar informatie over de ziekte. En 
dan kom je thuis en ga je zelf naar infor-
matie zoeken. De behoefte is dan heel 
groot om alles te weten te komen. Maar 
van al die ellende die je dan leest, word je 
op het laatst heel naar.’
Marian: ‘Dat heb ik op een gegeven mo-
ment ook tegen Nico gezegd: ‘‘Stop er-
mee, want je hoeft niet alles te krijgen wat 
daar staat. En als je het wel krijgt, kun je 
er altijd nog mee verder gaan.’’ Ik had er 
zelf ook heel erg last van en ik dacht: ‘‘Nu 
wil ik het niet meer weten.’’ Op een gege-
ven moment is alles op de ziekte gericht, 
dat is in die begintijd heel erg het geval 
geweest. Het moet ook zijn tijd hebben 
om het allemaal te laten bezinken. Nico 
had in het begin heel sterk het gevoel dat 
hij afgedaan had. Hij was zijn werk kwijt 
en mocht geen auto meer rijden. Zelfs 
bloed geven mocht niet meer.’
Nico: ‘Ik verwijt het Vumc en de neu-
roloog niks hoor, maar achteraf denk ik 
dat ze me veel meer informatie hadden 
moeten geven. Ze hebben wel gezegd: ‘‘U 
kunt daar en daar een gesprek aanvragen’’, 
maar het zou volgens mij beter zijn als dat 
meteen in het protocol zit. Dat je niet op 
eigen initiatief zo’n gesprek aan hoeft te 
gaan, maar dat je kort na de diagnose ruim 
de tijd krijgt om er met een deskundige 
over na te praten.’ 

EEN ONVERWACHT PENSIOEN
Marian: Inmiddels zijn we anderhalf jaar 
verder. Ik had altijd gehoopt dat Nico met 
vervroegd pensioen zou kunnen. Dat zat er 
niet in, maar dit is toch ook een soort ver-
vroegd pensioen – zonder dat we eerst de 
cursus ‘‘Pensioen in zicht’’ hebben gevolgd.’ 
Nico: ‘Dat raakt me dat je dat zegt. Ik kan 
het misschien niet helemaal goed verwoor-
den, maar de situatie zoals die nu is zorgt er 
wel voor dat wij de tijd voor elkaar hebben. 
Ik heb altijd heel hard gewerkt. Als ik terug-
kijk en bedenk dat ik heel veel tijd aan an-
dere dingen besteed heb dan aan het gezin, 
dan is daar misschien wel een opmerking 
over te maken. De balans is daar niet altijd 
aanwezig geweest.’ 

WAT IS CORTICOBASALE 
DEGENERATIE?
Corticobasale degeneratie (CBD) is een 
zeldzame aandoening, waarbij delen 
van de hersenen kleiner worden, de-
genereren. De ziekte veroorzaakt 
symptomen die lijken op parkinsonis-
me. Opvallend is dat aanvankelijk al-
leen de linker- of rechterhersenhelft 
kleiner wordt, waardoor het uitvallen 
van lichaamsfuncties ook eenzijdig 
(asymmetrisch) begint. Naarmate het 
ziekteproces vordert, worden beide 
hersenhelften en daarmee ook beide 
lichaamszijden aangetast. Veelvoorko-
mende symptomen bij CBD zijn: trillen, 
ongecontroleerde bewegingen van 
bijvoorbeeld een arm, woordvind-
stoornissen, apraxie, geheugenproble-
men en gedragsstoornissen.
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‘Ik heb dat wel eens zo gevoeld,’ beaamt 
Marian. ‘Maar aan de andere kant: Nico’s 
enthousiasme had ook zijn leuke kanten, 
doordat hij overal ‘‘ja’’ op zei, gebeurde 
er altijd wat!’ Suzanne: ‘De situatie is 
niet leuk, maar het is wel fijn om papa nu 
continue thuis te hebben.’ Marian: ‘We 
hebben het hartstikke fijn met elkaar.’
Nico: ‘Mijn levensmotto is altijd geweest: 
‘‘Ik ben hier nu toch.’’ Daar bedoel ik 
mee dat je overal waar je bent altijd kunt 
kijken of er nog iets gedaan kan worden 
waar iemand wat aan heeft. Dat doe ik nu 
ook. Ik heb contact met een van de artsen 
van het VUmc. Hij heeft me meer dan 
twintig artikelen over CBD gestuurd. Die 
ben ik aan het doorploegen om te probe-
ren de algemeen geldende informatie over 
deze ziekte zodanig te beschrijven, dat 
mensen die er voor het eerst mee gecon-
fronteerd worden te weten komen wat ze 
moeten weten zonder een verschrikkelijke 
zoektocht op internet te moeten aangaan. 
Het is belangrijk dat mensen niet in het 
wilde weg gaan zoeken en dan vreselijke 
verhalen lezen of door de bomen het bos 
niet meer zien.’
Marian: ‘Dat is Nico’s instelling. Altijd!’ 
Suzanne: ‘Ik vind dat bewonderenswaar-
dig, vooral in de situatie waarin mijn va-
der nu zit: je baan kwijtraken en op jonge 
leeftijd bepaalde dingen niet meer kunnen. 
Dat hij daar dan toch een draai aan pro-
beert te geven, zodat er iets positiefs uit 
voort kan komen, vind ik knap’.
Nico: ‘Dat is helemaal niet knap, zo sta 
ik in het leven.’  ♦

TEKST FRANS HOOGEVEEN

BEELD VINCENT BOON

Frans Hoogeveen is hoofdredacteur van Denk-

beeld, gz-psycholoog en lector Psychogeriatrie 

aan De Haagse Hogeschool.

 Nico Köhler: ‘Je merkt wel dat er 

iets niet pluis is, maar je zoekt naar 

de meest voor de hand liggende 

oorzaak. En in mijn geval was dat 

lange dagen maken.’
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