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 Frans Hoogeveen is hoofdredac-

teur van Denkbeeld; hij is werkzaam  

als gz-psycholoog in de zorg voor 

mensen met dementie bij Florence  

in Den Haag.

Hoe dan ook, 
Denkbeeld zal 

het voor u  
volgen!

Vakblad over dementie
een beetje mantelzorger zijn,’ zegt hij. 
Henks motivatie vindt zijn oorsprong in 
wat hij meemaakte toen zijn eigen moe-
der dementie kreeg.
Iets vergelijkbaars geldt voor de Vlaamse 
oud-journalist  Erik Stroobants, die aan 
het woord komt in de rubriek ‘In 
gesprek’. Stroobants kreeg in zijn familie 
bij herhaling te maken met dementie. De 
ervaringen die hij daarbij opdeed, vorm-
den hem tot de voorvechter voor de 
belangen van mensen met dementie die 
hij sindsdien is. Of zoals hij dat zelf ver-
telt: ‘Op dat ogenblik, in de patio van dat 
woonzorgcentrum, sloot ik een overeen-
komst met mezelf: ‘‘Gij zult alles doen 
wat in uw macht ligt om deze toestanden 
onmogelijk en het leven van mensen met 
dementie menselijk te maken.’’’
Uit beide voorbeelden blijkt maar weer 
dat niets zoveel invloed op je denken en 
doen heeft als een indringende persoon-
lijke ervaring. En dat roept meteen een 
volgende gedachte bij me op: bestaat de 
Inleef Tweedaagse nog? Die gesimu-
leerde verpleeghuisomgeving van het 
‘zorgethisch lab’ sTIMUL in Moorsele, 
Vlaanderen (zie Denkbeeld, 2011/2), 
waar professionals in de dementiezorg 
twee dagen worden ondergedompeld in 
de rol van verpleeghuisbewoner met 
dementie? Zo ja, dan heb ik een idee. Op 
15 maart zijn er in Nederland verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer. Nog net op 
tijd dus voor alle lijsttrekkers om af te 
reizen naar Vlaanderen en zo’n ervaring 
te ondergaan. Misschien leidt dat op ter-
mijn tot nieuw (en beter) beleid. Hoe 
dan ook, Denkbeeld zal het voor u vol-
gen, net als alle andere ontwikkelingen 
in de wereld van de dementie!  

In zijn negenentwintigste jaargang 
ondergaat Denkbeeld een naamswijzi-
ging. In de ondertitel noemen wij ons-

zelf nu ‘vakblad over dementie’. Dat 
waren wij natuurlijk altijd al, maar vanaf 
heden leggen wij daarop ook in onze 
naam nog wat meer nadruk. Want zo is 
het toch? En niet zomaar een vakblad, 
het enige vakblad over dementie in 
Nederland en Vlaanderen! Tot onze lezers 
zeg ik dan ook: ‘Hoort zegt het voort’!
Vanaf het eerste nummer van deze 
jaargang zijn er ook drie nieuwe 
rubrieken. In ‘Achter de voordeur’ 
schrijft verpleegkundige en onderzoe-
ker Hugo van der Wedden over indrin-
gende ervaringen van mensen met 
dementie, hun naasten en hulpverle-
ners die zijn opgetekend in de Demen-
tie Verhalenbank. In ‘Aanrader’ bren-
gen de redacteuren van Denkbeeld bij 
toerbeurt een initiatief in de dementie-
zorg onder de aandacht dat indruk op 
hen maakt. En in de rubriek ‘Harten-
kreet’ – de naam zegt het al – willen 
wij mensen met dementie een podium 
bieden om in hun eigen woorden te 
vertellen over wat hen bezighoudt. 
Niet nieuw is dat Denkbeeld de ontwik-
kelingen rond dementie op de voet blijft 
volgen. Eén zo’n – betrekkelijk nieuwe – 
ontwikkeling is de campagne om Neder-
land dementievriendelijker te maken. In 
dit nummer laten wij zien wat individuele 
burgers daarin kunnen betekenen. Patri-
cia Muijres interviewde de ‘dementie-
vriendelijke slager’ Henk van ’t Slot, die 
in zijn woonplaats Wassenaar samen met 
zijn personeel pal staat voor zijn plaatsge-
noten met dementie. ‘We moeten gewoon 
een beetje op elkaar letten en allemaal 
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