
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
  
 

  

 

'Lekker zingen helpt bij dementie'  
Door redactie VROUW  

”Iemand van wie je houdt, zo te zien lijden”, schrijft Jolande naar aanleiding van onze oproep. We vroegen hoe jij het hebt 
ervaren toen een van je ouders dement werd. En of je nog tips hebt. Kennelijk leeft het onderwerp zeer, want we kregen erg 
ontroerende, maar ook schrijnende verhalen in onze mailbox. En een paar mooie tips: ”Heel veel zingen!" 

Tamara over haar vader: ”De onrust die hij heeft is niet te vatten. Van alles wat hij deed is niets meer over. De hele dag is hij 
bezig met onrustig zijn. Wandelen is wat hij de hele dag doet. En moe dat hij moet zijn! Maar uitrusten op de bank is er niet 
meer bij, rustig aan tafel eten is er niet meer bij, continu onrust." 



Machteloos 

Je hebt het gevoel dat je je vader kwijt bent maar zijn lichaam is nog aanwezig. Het doet zo’n pijn, je staat machteloos en het 
beïnvloedt je hele leven. Het beïnvloedt mij als vrouw, moeder, werknemer, vriendin en dochter." 

Jolande: ”Mijn vader zit nu in zijn laatste fase, het maakt verdrietig. Hoe lang gaat dit duren? Geloof me, dit is een 
mensonwaardige ziekte. We proberen er elke dag wat van te maken door veel op elkaar te bouwen, te praten, elkaar liefde te 
geven. 

Een vader die kracht bezat, er voor zijn gezin was, die vroeger op zijn handen kon lopen en altijd grapjes maakte… nee, die is 
er niet meer. Maar ondanks dat hij niet meer weet wie we zijn, laten we merken dat hij niet bang hoeft te zijn. Dat we er voor 
hem zijn, hem niet in de steek laten. Een veilige haven is alles wat ze nodig hebben." 

Verlies 

Mardi: ”Dementie is ontluisterend… Hoe pijnlijk als je zelf beseft dat je het gewoon gaat verliezen allemaal. De radeloosheid, de 
redeloosheid." 

Karin: ”Voor mijn oma ben ik niet meer de kleindochter, ik ben de dochter. Ze weet het niet meer. Het zijn de kleine dingen die 
je pijn doen. Heel soms is ze er even. We zeggen dan snel dat we van haar houden, maar de laatste tijd is ze weg. Ik mis mijn 
oma.” 

Marja heeft tips: ”Praat mee in hun beleving. Laat ze soms ook even in hun eigen beleving. Behandel ze nooit als een kind. Laat 
ze in hun waarde en blijf ze respecteren. Stel geen vragen waarvan je weet dat ze dat niet meer kunnen herinneren. Laat 
voelen dat je van ze houdt." 

'Probeer samen te genieten' 

Hartman: ”Mijn tip is: verdiep je zo snel mogelijk in de regels en mogelijkheden. Regel de zeggenschap over tehuisopname 
(curator) en financiën, voordat de ouder er een potje van maakt door de ziekte. Probeer verder je ouder te helpen de ziekte te 
accepteren; dat is een heel moeizaam proces, vooral als de dementie op jonge leeftijd optreedt. En probeer samen te genieten 
van alles wat je ouder nog wel kan." 

Ad over zijn moeder: ”Wat wij hebben gedaan is haar goed in de gaten houden en ons niet ergeren aan haar onhandigheid, 
zodat ze het gevoel krijgt dat ze er nog steeds bij hoort. Je weet nooit of ze alles nog onthouden wat je zegt en doet. Wees lief 
voor je naaste en probeer rustig te blijven, het zal een moeilijke strijd zijn." 

Oleary: ”Probeer vooral in de beginfase niet boos te worden. Ga zo veel mogelijk mee in de beleving van de patiënt. Dan geniet 
je nog samen van dat wat er nog is." 

Anneke: ”Probeer ouderen zoveel mogelijk in de oude omgeving te laten en ga mee in hun gesprek, wat veelal over vroeger 
gaat. Wat mijn man en ik vaak deden, was een ritje maken met de auto naar de plek waar hij vroeger woonde. Als we dan weer 
thuis kwamen was het vaste prik, dan zei hij dat hij een fijne middag had gehad. Hij had dan het gevoel dat hij nog meedeed. 
Het gaf ons een goed gevoel om zijn ogen te zien stralen." 

Toch is het niet alleen kommer en kwel. 

Erna: ”Het dementiale proces van mijn moeder heeft mij heel veel gegeven. Mijn moeder was geen knuffelaar, ook niet tijdens 
haar dementiale proces. Maar ik heb in deze fase haar leren aanhalen, kusjes geven en haar hand vasthouden, haar eten 
geven, haar mond afvegen. In deze fase is mijn moeder dichterbij mij komen staan, heb ik geleerd om van haar te houden zoals 
ze is." 

Mooiste tijd met mijn moeder samen 

Pepita: ”Ook ik heb mijn moeder met Alzheimer verzorgd, het was de mooiste tijd met mijn moeder samen, hoe verdrietig het 
ook was. Ik ging elke week van Doetinchem naar Zaandam om haar te verzorgen. De laatste week van haar leven ben ik dag 
en nacht bij haar geweest. De mooiste en meest dierbare week van mijn leven , die band die we toen hadden was zo fijn. 
Vroeger, voor haar ziekte, hadden we dat niet samen. Het heeft erin geresulteerd dat ik nu in de zorg werk.” 

Jolande: ”Mijn moeder werd dement op haar 86ste en mijn zus en ik hebben toen gelijk gezegd: we gaan haar goed verzorgen 
en er met humor mee om. Dat bleek naderhand volgens de Stichting Draagnet, die ons adviseerde over dementie, ook de beste 
manier om met dementie om te gaan. Niet proberen om je moeder terug in de realiteit te krijgen, maar zorgen dat ze lekker 
goed wordt verzorgd. En de humor dus, dat werkt!" 

Henny: ”Veel zingen samen, vooral liedjes uit jeugd en uitgaansjaren. Zingen helpt."	  


