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‘Tiertsje is casemanager dementie 
en houdt hierover een blog bij. 

Vorig jaar is zij uitgeroepen tot 
Zorguitblinker 2012.’ Zo maakten 
wij volgens de notulen van de redac-
tievergadering van 18 april 2013 
kennis met Tiertsje Kuipers. Die 
blog, ‘Trots op zorg’ (zie www.am-
bassadeursijke.nl), is het lezen meer 
dan de moeite waard. Vanaf 14 mei 
2007 schreef Tiertsje daar honder-
den berichten over wat zij ‘het mooi-
ste werk van de wereld’ noemde. 
Haar verkiezing tot Zorguitblinker, 
een initiatief van ZorgVoorBeter van 
het ministerie van VWS, leek ons 
dan ook volkomen terecht en we wa-
ren blij dat zij de redactie van 
Denkbeeld kwam versterken. 

We leerden Tiertsje, Friezin in hart en 
nieren, kennen als een spontane en 
bevlogen vrouw die vanuit haar werk 
als casemanager het leven van thuis-

wonende mensen met dementie en 
hun naasten heel dichtbij kon brengen. 
Haar interview met Henk en Riekie 
voor de rubriek ‘In gesprek’ in oktober 
2013 was daarvan een mooi voorbeeld.
Maar dan slaat eind november het 
noodlot toe. Tiertsje laat ons weten dat 
er bij haar kanker is vastgesteld; korte 
tijd later wordt duidelijk dat ze onge-
neeslijk ziek is. Typerend is echter dat 
ze niet bij de pakken neer gaat zitten. 
Ze blijft werken als casemanager en 
ook schrijven voor Denkbeeld. Haar  
laatste bijdrage, in het oktobernummer 
van 2014, is persoonlijk en indruk-
wekkend. Tiertsje schrijft: ‘Zelf een 
ongeneeslijke ziekte hebben maakt 
dat ik overeenkomsten zie en voel met 
de cliënten die ik begeleid. Een van 
de raakvlakken die mij opvallen, is 
dat mijn omgeving geneigd is de regie 
van mij over te nemen. Goed bedoeld 
meestal, maar toch... Ook cliënten met 
dementie hebben vaak deze ervaring 

en hierover gaan dan ook regelmatig 
onze gesprekken. Zowel mij als mijn 
cliënten doet dit goed.’
Haar laatste blog schrijft Tiertsje op 
30 oktober. Op 23 november overlijdt 
ze, 52 jaar oud. Tijdens haar uitvaart, 
een indrukwekkende bijeenkomst met 
meer dan 500 aanwezigen, wordt haar 
afscheidsbrief voorgelezen, uiteraard 
in het Fries. De vertaling ervan is te 
lezen op haar weblog. Tiertsje breekt 
daarin nog eens een lans voor mensen 
met dementie. Ze schrijft: ‘Mijn laatste 
wens is dat jullie met elkaar aandacht 
hebben voor deze mensen. Het liefst 
net zoveel als Douwe, de kinderen en 
ik de afgelopen tijd hebben gehad.’ Op 
de begrafenis is er ook een collecte, 
voor Alzheimer Nederland. 
Tiertsje Kuipers, betrokken bij mensen 
met dementie. Tot voorbij het graf. ♦
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