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‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het lij-
den dat hij vreest…’ Aan dit gezegde moest ik 
vier maanden geleden denken bij lezing van het 
artikel ‘Het gevreesde lijden bij dementie’ door 
Marike de Boer en Cees Hertogh. Deze bijdrage én 
de overige artikelen van het controversiële mini-
thema ‘Dementie en het zelfgewilde levenseinde’ 
(DENKBEELD, 2011/3) riepen veel discussie op. 
Daarom vroegen we Dorothea Touwen, ethica van 

het Leids Universitair Medisch Centrum, hierover nog eens haar 
licht te laten schijnen. In het voor u liggende nummer van ons 
tijdschrift leest u haar diepgaande en trefzekere reflectie in de 
bijdrage ‘Botsende visies’. Zij constateert daarin onder meer dat 
iemands standpuntbepaling in het euthanasiedebat sterk samen-
hangt ‘met de waarde die je in de rechtvaardiging van euthanasie 
het belangrijkst vindt: zelfbeschikking of barmhartigheid’.
In de komende nummers besteedt DENKBEELD onder meer aan-
dacht aan dementie bij oudere allochtonen. Vrees en schaamte 
voor dementie hebben van de ziekte een taboe gemaakt in de 
Turkse gemeenschap, zo stellen voorlichtsters Hulya Cingi en 
Gülsün Cetinturk in het eerste artikel door Milou Willemsen en 
Nienke van Wezel. Het Turkse woord voor dementie, bunama, 
heeft een sterk negatieve bijklank. ‘Ze denken dat zo iemand gek 
en gevaarlijk is geworden. Zo angstwekkend is het.’
Ook in ‘Voor de poort’, een artikel van Theo Royers en Kitty 
Oerbekke, speelt angst voor het onbekende een rol. In dit geval 
gaat het om ‘verpleeghuisvrees’ onder familie en vrienden van 
mensen met dementie. Soms haken familieleden of vrienden af 
en komen niet of nauwelijks meer op bezoek nadat iemand met 
dementie in het verpleeghuis is opgenomen. Bijvoorbeeld omdat 
men bang is voor deprimerende gevoelens en confrontatie met de 
ziekte en de verpleeghuisomgeving liever uit de weg gaat. Daarvan 
is de persoon met dementie dan het slachtoffer. Ook hier blijkt 
angst een slechte raadgever!
Het gezegde waarmee ik deze In Beeld begon wordt overigens, 
waarschijnlijk ten onrechte, toegeschreven aan de Nederlandse 
dichter, predikant en hoogleraar Nicolaas Beets (1814-1903). In 
zijn geheel luidt het: ‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het 
lijden dat hij vreest doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men 
meer te dragen, dan God te dragen geeft.’ Nee lezer, we zijn hier 
inderdaad niet op een taalkundig congres en ook is het niet mijn 
bedoeling u stichtelijk toe te spreken. Maar toch … Ik wens u veel 
leesgenoegen met dit nummer van DENKBEELD.
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