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  Frans Hoogeveen is hoofdredac-
teur van Denkbeeld; hij is werkzaam als 
lector Psychogeriatrie aan De Haagse 
Hogeschool en als psycholoog in de 
zorg voor mensen met dementie bij 
Florence in Den Haag.

Een lach en  
een traan

over de helende kracht van humor. ‘Hu-
mor is goud in de handen van zorgver-
leners,’ zegt hij. Bogers is een man met 
een missie: ‘Die is pas volbracht als alle 
zorgopleidingen structureel aandacht 
besteden aan de kracht van humor.’
In ‘Onder de loep’ laat Han Diesfeldt 
zijn licht schijnen over vriendschap 
tussen mensen met dementie. Hoewel 
dementie het moeilijker maakt beteke-
nisvolle, duurzame relaties aan te gaan, 
blijken er tussen mensen met dementie 
nog wel degelijk vriendschappelijke 
betrekkingen te kunnen ontstaan. Ook 
dat stemt hoopvol.

Voor ons, gezonde mensen, blijft het 
nauwelijks voorstelbaar wat het bete-
kent dementie te hebben. De Alzheimer 
Experience, een online interactieve film 
die je door de ogen van een persoon 
met dementie laat kijken, kan daarbij 
helpen. Rob Groot Zwaaftink en Mar-
jolein Veerbeek rapporteren over twee 
jaar ervaring met dit experiment. Sinds 
mei 2011 hebben meer dan 180.000 
mensen de film bekeken, en dat is een 
goede zaak. Of zoals patiënt Jan zegt: 
‘Ik ben op zoveel onbegrip gestuit toen 
ik vertelde dat ik de diagnose Alzheimer 
had gekregen. Maar toen mijn broer de 
film gezien had, belde hij me op en zei: 
“Nu snap ik pas echt wat je meemaakt.”’ 
Kortom, een nummer van Denkbeeld 
dat tot nadenken stemt.  ♦

Dementie is een ingrijpende en 
ontwrichtende ziekte voor allen 
die ermee te maken krijgen. 

Daarover bestaat geen enkele twijfel. Toch 
is er gelukkig ook ruimte voor kwaliteit 
van leven bij mensen met dementie en hun 
naasten. Onze taak in de dementiezorg is 
in de eerste plaats die kwaliteit van leven 
te bevorderen. Dat is werk met een lach en 
een traan. Je komt prachtige mensen te-
gen, maar maakt ook veel verdrietigs mee. 
Die tweedeling zien we terug in het voor 
u liggende nummer van Denkbeeld.

In de rubriek ‘In Gesprek’ vertelt Joke 
van Driel over haar jaren van zorg voor 
Gerrit, haar echtgenoot die op zestig-
jarige leeftijd de diagnose Alzheimer 
kreeg. Gerrit vroeg om euthanasie toen 
hij nog wilsbekwaam was, maar kreeg 
die uiteindelijk niet omdat hij op dat 
moment zijn wil niet meer kenbaar kon 
maken. In de rubriek ‘Pro & Contra’ 
gaan we nader op dit vraagstuk in. Joke 
vertelt ook openhartig over haar gemis 
aan intimiteit en seksualiteit in de peri-
ode dat zij voor Gerrit zorgde: ‘En dat 
is een taboe, hoor!’ Een ander ernstig 
onderwerp in dit nummer is de ‘knellen-
de werkelijkheid van de Zweedse band 
anno 2013’. Daarover gaat de column 
van Rudi Westendorp.
Maar u leest ook over de minder don-
kere kanten van ons vak. In ‘Lachen als 
medicijn’ schrijft Marcellino Bogers 
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