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Wat er ook gebeurt…

DDDoordenker

Onder deze Doordenker had eigenlijk de 
naam van Rien van Rijn moeten staan. Enkele 
maanden geleden interviewde ik hem in het 
Alzheimer Café. Een jaar daarvoor was zijn 
vrouw overleden. Ze was dement. Hij had 
zielsveel van haar gehouden en had thuis voor 
haar gezorgd, totdat het echt niet meer ging. 
Ondanks het gemis was hij na haar overlijden 

niet in een gat gevallen, vertelde hij het publiek. Zijn liefdevolle verhaal 
en positieve instelling maakten grote indruk. Met zijn toestemming 
laat ik hem aan het woord.

‘Ik heb heel lang geen hulp ingeroepen, omdat ik zelf voor mijn vrouw 
wilde zorgen. Ik kende haar al vanaf mijn drieëntwintigste, zij was 
toen pas zeventien. In mei 1947 leerde ik haar kennen en in september 
werd ik ziek. Ik bleek tuberculose te hebben en moest twee jaar in het 
sanatorium herstellen. Zij bleef mij trouw opzoeken. Ik zei tegen haar: 
‘‘Kind, als jij niet verder wilt, begrijp ik dat goed. Jij bent pas zeven-
tien. Je kunt jongens genoeg krijgen. Op deze manier heb je geen 
jeugd.’’ Maar daar wilde ze niet aan. Na die tijd in het sanatorium was 
ik twee jaar lang gezond. Tot de tuberculose terugkwam. Wéér twee 
jaar in het sanatorium. En wéér bleef ze me trouw. Toen heb ik voor 
mezelf gezworen: ‘‘Ik zal mijn leven lang voor haar blijven zorgen, wat 
er ook gebeurt.’’’
‘Toen ze dement werd, heb ik thuis vier jaar lang voor haar gezorgd. 
Op het laatst kon ze niets meer, zelfs niet meer praten. Toen ik zelf in 
het ziekenhuis moest worden opgenomen, ging het niet meer en ver-
huisde ze naar het verpleeghuis. Daar ging ik elke middag naar haar 
toe. Het was moeilijk te zeggen of ze blij was met mijn komst. Ze leek 
me wel te herkennen, maar ze was bij lange na niet meer de vrouw 
die ik kende. Ik kon haar wel een kusje geven, dat liet ze toe, maar ze 
deed niets terug.’
‘Ik kan niet zeggen dat ik na haar overlijden in een gat ben gevallen. 
Door mijn zoons en schoondochters ben ik geweldig opgevangen. 
Nóg bellen ze me elke avond op om te vragen of alles goed gaat. Ik 
ben vrijwilligerswerk gaan doen op de afdeling van het verpleeghuis 
waar mijn vrouw verbleef. Elke donderdagmiddag speel ik er spelletjes 
met de mensen. Dat vind ik fijn en nuttig werk. En ik blijf er ook eten, 
net als toen mijn vrouw er nog woonde. In de zomer ga ik twee keer 
per week naar haar graf, in de winter één keer per week. Dan kijk ik 
of alles nog netjes is en zet ik bloemen neer. En ik ben me ook voor 
dementie blijven interesseren. Zo bezoek ik nog steeds het Alzheimer 
Café. Daar worden wel ernstige onderwerpen besproken, maar er 
wordt ook gelachen. En ik kom er mensen tegen die het leuk vinden 
dat ik er ben.’
‘Natuurlijk mis ik mijn vrouw, we waren altijd samen. Ik mis mijn 
maatje, maar dat was eigenlijk de laatste jaren van haar ziekte ook al 
zo. Ik ben realistisch. Het heeft geen zin om te piekeren en verdrietig 
te zijn. Natuurlijk pink ik ook wel eens een traantje weg als ik op de 
televisie een programma zie dat zij leuk vond, of als ik muziek hoor 
waar zij graag naar luisterde… maar dat zijn andere tranen dan die 
van in de put zitten. Ik probeer juist vaak aan de fijne dingen uit ons 
huwelijk te denken. En dat helpt. Op het dressoir staat haar portret, 
met altijd een mooie bos bloemen en een brandende kaars ernaast. 
Dat staat er al zo sinds haar overlijden en zal er blijven staan tot het 
einde van mijn leven.’

Frans Hoogeveen

lijk maakten tussen een begin van dementie en de 
afwezigheid daarvan dan de scores op de neuropsy-
chologische testbatterij, is ronduit opmerkelijk. En dit 
ondanks het feit, zo schrijven de onderzoekers met 
enige ironie, dat het neuropsychologisch onderzoek 
twee uur vergde en het invullen van de persoonlijk-
heidsvragenlijst hoogstens een kwartier. Wanneer 
overigens alleen de geheugentaken uit de complexe 
testbatterij werden geselecteerd, zoals het onthou-
den van een reeks woorden of de inhoud van een 
verhaal, konden de onderzoekers 76 procent van de 
deelnemers bij de juiste diagnostische categorie inde-
len. Dit komt doordat geheugentaken voor de vroege 
diagnostiek van dementie het gevoeligst zijn. Deze 
classificatie kon echter nog worden verbeterd (naar 
een betrouwbaarheid van 80%) wanneer ook rekening 
werd gehouden met de uitslagen op de persoonlijk-
heidsvragenlijst, met name de dimensie ‘nauwkeurig 
en systematisch werken’. Maar deze resultaten wer-
den alleen bereikt wanneer de persoonlijkheidsvra-
genlijst door een ander dan de patiënt was ingevuld. 
De door de patiënt zelf ingevulde persoonlijkheids-
vragenlijst had weinig of geen toegevoegde waarde 
om te bepalen of iemand al dan niet dementie had. 
Ontbreekt een betrouwbare informant, dan is de Big 
Five Persoonlijkheidsvragenlijst dus minder bruikbaar 
voor de diagnostiek van dementie. Uit het onderzoek 
werd ook duidelijk dat toevoeging van de vragenlijst 
aan de gebruikelijke neuropsychologische tests vooral 
in het begin winst aan diagnostische zekerheid kan 
opleveren, bijvoorbeeld bij mensen die zich voor 
onderzoek bij een geheugenpoli melden. Daarvoor 
moet het onderzoek overigens nog wel in Nederland 
worden herhaald, omdat de Amerikaanse ‘formule’ 
niet zonder meer overdraagbaar is naar de situatie in 
ons land. Maar een algemene conclusie is nu al moge-
lijk. Niet alleen subtiele cognitieve veranderingen, 
maar ook uitslagen op persoonlijkheidsvragenlijsten 
kunnen duiden op beginnende dementie. Dat is inte-
ressant, omdat dementie vooral in het beginstadium 
moeilijk is vast te stellen. 
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