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REDACTIONEEL

 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.

Geen einde 
en geen begin

een dag in het leven van mensen met 
dementie beschrijft in verpleeghuis 
Stadskwartier te Rijssen. Zij was 
daartoe uitgenodigd door verzorgende 
Eefje Stokvis, lid van een trio zorgme-
dewerkers dat zich de Drie Zusters 
noemt. Dit drietal had zich onnoe-
melijk geërgerd aan de berichtgeving 
rond moeder Van Rijn, maar het niet 
bij mopperen gelaten. Ze schreven een 
brief aan de staatssecretaris, begon-
nen op Facebook en Twitter een ac-
count om hun werk te laten zien (zie 
ook www.zorgenmoetjedoen.petities.
nl en www.zuster.logze.nl) en nodig-
den de pers uit om bij hen een kijkje 
te komen nemen. 
Een actie die navolging verdient! Ieder 
van ons kent vele voorbeelden van 
uitstekende (dementie)zorg die wij als 
professionals veel vaker zelf onder de 
aandacht van de media zouden moe-
ten brengen om tegenwicht te bieden 
aan alle negatieve berichtgeving. 
Want het gemopper over de kwaliteit 
van de zorg zal toch nooit helemaal 
ophouden. Ook daar is geen sprake 
van einde en begin. De uitspraak in de 
door Gerke de Boer aan te spannen 
rechtszaak wacht ik dan ook geduldig 
af... ♦

‘Der is gjin ein en gjin begjin; in-
keld wikseling.’ Deze tekst 
(‘Er is geen einde en geen be-

gin; enkel wisseling’) staat op de rouw-
kaart van ons redactielid Tiertsje Kui-
pers, Friezin in hart en nieren. Tiertsje 
overleed op 23 november 2014. In de ru-
briek ‘Ontmoeting’ gedenken wij haar. 
Ook onder onze columnisten is er 
sprake van ‘wikseling’, al is de aanlei-
ding hier gelukkig niet zo dramatisch: 
Marian Kaljouw geeft het stokje 
door aan Antoinette Reerink. In haar 
eerste bijdrage werpt die de stelling 
op dat je als naaste van iemand met 
dementie wel kunt mopperen over de 
zorg, maar dat je misschien beter kunt 
proberen er zelf iets van te maken. 
Want gemopperd wordt er al genoeg. 
Onze andere columnist, Gerke de 
Boer, maakt daarvan gewag als hij 
terugkijkt op de affaire rond de moe-
der van staatssecretaris Martin van 
Rijn. De Boer moppert zelf ook flink 
en hekelt de wijze waarop de media 
bij dit soort incidenten steeds olie op 
het vuur gooien. Als aanstichters van 
de vermeende ellende roept hij overi-
gens drie partijen ter verantwoording 
die in dit verband slechts zelden in de 
beklaagdenbank belanden!
Het is dan ook een verademing in de 
landelijke pers eens een ander geluid 
te horen. Zo las ik in de Volkskrant 
van 24 januari een stuk over de ‘nieu-
we zorg’, waarin de verslaggeefster 
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Het is een 
verademing in 
de landelijke 
pers eens een 
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