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raten over dementie is 
niet voor iedereen die 
het heeft even mak-

kelijk. Jos (86) en Joke (83) 
Hentenaar uit Nispen zijn een 
uitzondering: iedereen mag 
weten dat Jos in 2017 de di-
agnose alzheimer kreeg. Voor 
het stel dat al 61 jaar samen 
is rust er geen taboe op het 
onderwerp. 

‘Iedereen mag het weten’

Aan de muur van de woonkamer 
van Jos en Joke hangt Jos’ favoriete 
strijkinstrument: zijn cello. Als zijn-
de een kunstwerk, want erop spelen 
lukt hem helaas niet meer. Toch zegt 
het veel over het actieve leven van 
het echtpaar. Jos speelde jarenlang 
fanatiek in het symfonieorkest van 
Roosendaal, voetbalde graag, deed 
aan judo. Maar ook Joke zit niet snel 
stil. Turnen, bergbeklimmen, scher-
men, fietsen: aan ambitie komt dit 
echtpaar niets tekort. In de 61 jaar 

dat ze bij elkaar zijn, deden ze veel 
samen, maar ook zeker veel los van 
elkaar. Dat zorgde als vanzelf voor 
bepaalde patronen in hun leven. En 
juist die patronen worden door de de-
mentie van Jos nu ineens bemoeilijkt.

Joke: “Soms zijn het kleine dingen, 
bijvoorbeeld dat ik Jos nu moet vra-
gen om te stofzuigen als het vuil is in 
huis. Normaal gesproken zag hij dat 
zelf en deed hij het uit zichzelf. Na 
zoveel jaar ben je van elkaar gewend 
dat je bepaalde dingen doet. Als dat 
ineens niet meer zo vanzelfsprekend 
is, is dat wennen.”

bespreekbaar maken
Het is 2017 als Jos de diagnose al-
zheimer krijgt. Jos: “Natuurlijk is dat 
even schrikken. En het is frustrerend 
dat ik merk dat ik steeds meer ver-
geet. Maar zolang ik onze casemana-
ger Gerben nog geen Piet noem, til ik 
er niet te zwaar aan. Het komt zoals 
het komt, ik verzwijg mijn ziekte dan 
ook niet.” > 
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Als casemanager is Gerben Jansen 
een vast aanspreekpunt en vertrou-
wenspersoon voor Jos en Joke. Hij is 
er voor alle vragen die het Nispense 
stel heeft over dementie en houdt het 
echtpaar goed in de gaten. Daarnaast 
staat Gerben in nauw contact met de 
huisarts en wijkverpleging. Gerben: 
“Ik heb ontzettend veel bewondering 
voor mensen als Jos en Joke. Zij ma-
ken dementie bespreekbaar met hun 
naasten, maar ook met anderen. Met 
iedereen die het wil horen. Inmiddels 
weet door een krantenartikel het hele 
dorp over Jos’ dementie. En dat ter-
wijl ik vaker zie dat dementie zelfs 
ontkend wordt door mantelzorgers en 
mensen met dementie. Mensen scha-
men zich of zijn bang om buitengeslo-
ten te worden.”

Passende dagbesteding
Dankzij Gerben bezoekt Jos nu twee 
keer per week een dagbesteding die 
helemaal bij hem past. Eerder kwam 
hij terecht bij een locatie waar hij 
zich juist niet op zijn plek voelde. Jos: 
“Toen ik daar kwam, lag de helft van 
de mensen te slapen. Ik schrok daar-
van; zo iemand wil ik helemaal niet 
zijn. Nu ga ik naar een kleinschalige 

dagopvang met mensen die beter bij 
mij passen. Dat is fijn. Voor mij, maar 
ook voor Joke. Zij kan dan even lek-
ker haar eigen ding doen, want ook 
voor haar is mijn ziekte soms een bal-
last. Ineens is ze mantelzorger.”

Gerben licht die rol van mantelzor-
ger graag toe. “Als ik voor het eerst 
een stel ontmoet, weet ik dat degene 
met de zorgeloze gezichtsuitdrukking 
vaak degene met dementie is. Dat zegt 
veel over de last die de ziekte voor de 
partner meebrengt.” Met een knipoog 
voegt hij toe: “Als je vergeet dat je 
vergeet, gaat het altijd goed.” Jos en 
Joke lachen. Want dat mag, vinden ze 

allebei. Joke: “Je kunt er maar beter 
mee lachen, toch? Ook tegen onze 
drie dochters zijn we heel open over 
Jos’ ziekte. Anders maak je het voor 
jezelf alleen maar moeilijker.”

Terwijl de koffie en taart inmiddels op 
zijn, onderstreept Gerben nog gauw 
zijn bewondering voor deze mensen. 
Na 61 jaar nog zo vrolijk en gelukkig 
zijn samen, vindt hij bijzonder. Jos en 
Joke weten zelf niet beter. Jos: “We 
hebben het leuk samen. Ik ben blij dat 
Joke elke dag in een boekje schrijft 
wat we hebben gedaan. Want soms 
vergeet ik dat. Maar op deze manier 
blijft elke dag me bij.”

ADVERTORIAL

NEDERLANDSE ARTIESTEN

Tip
Vraag naar de favoriete zanger of zange-
res van je dierbare met dementie. Zet de 
meest bekende hits van de artiesten uit 
de woordzoeker eens op. Vaak zijn het de 
refreinen die voor de meeste herkenning 
zorgen. Ontdek welke Nederlandstalige 
nummers je dierbare nog uit volle borst 
kan meezingen. Zoek deze artiesten of 
liedjes op via Spotify, haal de songteksten 
van internet en zing samen. Van de liedjes 
die het meest losmaken, kun je een play-
list maken voor op andere momenten. 
Maak eventueel van de songteksten een 
boekje en voorzie die van foto’s van de 
artiesten. 

Mijn favoriete zanger of zangeres is:

Deze Nederlandstalige nummers zing ik 
uit volle borst mee:

Deze puzzel is afkomstig uit één van de 
puzzelboekjes van Klessebasjes. De puz-
zel- en prentenboeken van Klessebasjes 
zijn speciaal voor mensen met dementie 
ontworpen. Ze gaan met woorden, afbeel-
dingen en persoonlijke vragen terug in de 
tijd en sluiten aan bij de belevingswereld 
van mensen met dementie.

> Kijk voor meer informatie op 
www.klessebasjes.nl 

Over Klessebasjes

Winactie
Stuur vóór 1 juni 2021 het antwoord op de 
puzzel met je mailadres en telefoonnum-
mer naar info@dementievriendelijk.nl of 
Stichting Zet t.a.v. Wies Arts, Postbus 
271, 5000 AG Tilburg. De winnaars krijgen 
persoonlijk bericht, bij meerdere aanmel-
dingen wordt er geloot. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd.

1e prijs: waardebon t.w.v. €25,00
2e prijs: waardebon t.w.v. €15,00
3e prijs: waardebon t.w.v. €10,00

De waardebonnen zijn te besteden in 
de webshop van Klessebasjes.


