
Bij dementie denken we automatisch aan hoogbejaarden. Toch treft de aandoening ook veel 
jongere mensen, zoals Marleen Peperstraete (��) uit Lendelede. ‘Na de diagnose heb ik mijzelf 
moeten heruitvinden’, zegt zij. ‘Nu leef ik van dag tot dag en probeer ik uit het leven nog het 

uiterste te halen, ook al is dat met vallen en opstaan. “Nooit opgeven”, is mijn advies.’

Men heeft het over de-
mentie op jonge leef-
tijd als het mensen treft 

voor hun 65ste. Hoeveel dat er 
in ons land precies zijn, is niet 
geweten, maar men schat het 
aantal op zo’n 6000 mensen. Bij 
de meerderheid is de oorzaak 
de ziekte van Alzheimer, maar 
er kunnen ook andere zijn, zoals 
frontotemporale dementie, Lewy 
Body-dementie of dementie ten 
gevolgde van zwaar alcoholisme. 
Doorgaans wordt de diagnose 
laat gesteld, wat fnuikend is voor 
een afremmende behandeling, 
omdat concentratiestoornissen 
en vergeetachtigheid vaak worden 
geweten aan werkstress of gezins-
gerelateerde problemen. Die on-
duidelijkheid kan tot spanningen 
leiden in de werksfeer, maar ook 
thuis. Jonge mensen met demen-
tie beseffen vaak beter dat ze ziek 
zijn, waardoor de frustraties en 
gevoelens van machteloosheid 
des te heftiger zijn. Ook voor hun 
familie is het niet makkelijk, want 
hoe ga je met zo’n aandoening 
om? Hoe reageer je op de gedrags-
veranderingen? De partner wordt 
verzorger, een stap die voor nie-
mand evident is. Bovendien is de 
tijd die men met de persoon met 
dementie heeft, niet te overzien. 
De gezonde partner staat nog vol-
op in het leven, heeft plannen die 
hij of zij noodgedwongen moet 
afsluiten. Financieel wordt het 
voor velen een zeer zware dobber.
Bovendien is er voor mensen met 
(jong)dementie een erg beperkt 
aanbod. Kunnen ze thuis niet 
meer worden verzorgd of zijn 
ze alleenstaand, dan is zowat de 
enige uitweg een opname in een 
bejaardentehuis, iets waarvoor 

‘Ook wij hebben recht 
op een zinvol leven’

 Dirk: Ik verbied Marleen niets 
en neem haar niets uit han-
den tot ze het zelf voorstelt

 Marleen: Wanneer Dirk 
naar de bakker gaat, is hij 
hooguit twintig minuutjes 
weg, maar in mijn bele-
ving kan dat drie uur lijken

ze te jong zijn en waar voorzien 
in een aangepaste begeleiding de 
uitdaging is. Het is niet het meest 
rooskleurige vooruitzicht, zeker 
omdat hun interesses en moge-
lijkheden anders liggen dan bij 
de gemiddelde 80-plusser. Of ze 
komen in de psychiatrie terecht, 
wat zo mogelijk nog dramatischer 
is. Zelfs als ze nog thuis verblijven, 
zijn er weinig alternatieven. Her 
en der zijn er startende initiatie-
ven zoals dagverzorgingscentra 
en zijn er beginnende buddywer-
kingen, maar die zijn doorgaans 
het initiatief van privépersonen 
die meestal rechtstreeks met de 
problematiek hebben te maken 
(zie kaderstuk).
Het Vlaams Parlement heeft nu 
een resolutie van Peter Per-
syn (N-VA) aanvaard om daar 
iets aan te doen, waaronder het 
verzamelen van cijfergegevens 
om de problematiek accuraat 
in beeld te brengen, het in kaart 
brengen van het ondersteunings-
aanbod, zodat dit efficiënter kan 
worden georganiseerd, het verbe-
teren van het stellen van 
een diagnose, het creë-
ren van een nicheaan-
bod binnen de erkende 
dagverzorgingscentra en 
het bieden van betere 
ondersteuning en aan-
dacht voor de financi-
ele haalbaarheid van de 
zorg, vooral voor gezin-
nen met kinderen.
Mooie intenties die hopelijk niet 
op de lange baan worden gescho-
ven. Dat vinden ook Marleen Pe-
perstraete (59) en haar man Dirk 
Decabooter (63). Twee jaar gele-
den werd bij Marleen de ziekte 
van Alzheimer vastgesteld.

Hoe werd je je daarvan bewust?
MARLEEN: Achteraf gezien waren 
er al langer signalen dat er iets 
fout liep, maar het trieste hoog-
tepunt was een pijnlijk incident 
op het werk. Ik zat op het ont-
haal van een bedrijf. Op een dag 
meldde zich een man. Ik zag hem 
voor me staan, wilde iets zeggen 
maar kon me met de beste wil 
van de wereld niet herinneren wat 
ik met zo’n bezoek aan moest. 
Ik probeerde mijn verwarring te 
verdoezelen en verwees hem naar 
mijn collega. Maar ik was com-
pleet van de kaart. Waarom wist ik 
niet wat ik moest doen terwijl ik 
die job al jaren deed? Ik ben naar 
de baas gegaan en heb gezegd dat 
er iets aan de hand was, maar dat 
ik niet wist wat. Bleek dat zij en 
mijn collega’s dat al langer in de 
gaten hadden. Mijn bureau lag vol 
post-its die me moesten herin-
neren aan zaken die feitelijk rou-
tine waren, ik antwoordde soms 
verward, schreef cijfers verkeerd 
op en leek mentaal niet bij de les. 
‘Ga naar huis, laat je verzorgen en 

dan zien we wel weer’, zei ze. Ik 
ben dan naar huis gegaan. En we 
hebben toen een arts geconsul-
teerd. ‘Madammeke, neem maar 
wat Metarelax en ’t zal beteren’, 
zei die, terwijl ze me amper had 
bekeken. Ik was boos, voelde me 
genegeerd. Dan zijn we naar het 

ziekenhuis gegaan. Daar werd 
beenmerg getrokken, maar de 
definitieve diagnose bleef maar 
aanslepen. We kregen het gevoel 
dat men rond de hete brij draaide, 
dat men ons niet rechtuit durfde 
te zeggen hoe het zat. Daarom 
zijn we dan naar Leuven gegaan. 
Toen de prof daar de onderzoeks-
gegevens doornam, wond hij er 
geen doekjes om. ‘U hebt alzhei-
mer’, zei hij.  
DIRK: Ik had ook al een vermoe-
den dat er iets niet in de haak was. 
Marleens gedrag in het verkeer 
werd een probleem. Na een bijna-

ongeval consulteer-
den we een oogarts, 
want ik dacht dat daar 
het probleem lag. Wie 
denkt er nu aan de-
mentie, zeker op die 
leeftijd? En ze werd 
vergeetachtig, maar 
dat schrijf je op conto 
van de levensdrukte 

en de vorderende leeftijd.
MARLEEN: Ik ben gestopt met wer-
ken op 17 oktober 2015. (glim-
lacht) Zie je, dàt herinner ik me 
wel nog. Iets dat langer is gele-
den kan ik me soms herinneren 
door de ogen te sluiten en me te 
concentreren.

Hoe reageerde je op die diagnose?
Ik was razend kwaad. 
Op iedereen en alles. Ik deed  
’s nachts geen oog dicht. Ik kon 
enkel in bed kruipen en mijn 
ogen uit mijn lijf wenen. Het 
voelde zo oneerlijk aan, ik voelde 
me zo verpletterend machteloos, 
want ik wist uiteraard dat er aan 
dementie weinig valt te doen. Na 
twee weken heb ik mij herpakt. Ik 
heb mijzelf toegesproken: ‘Mar-
leen, hoe zit het? Ga je blijven 
bleiten of ga je ervoor vechten?’ 
Toen besliste ik er voor te gaan. 
Tegen mijzelf praten, is iets wat 
mij nog steeds uit de put kan ha-
len. Op dagen dat het niet goed 
gaat, praat ik tegen mijzelf. Dat 
ik de moed niet mag opgeven, 
dat er nog veel is om dankbaar 
voor te zijn, dat ik moet vechten, 
voor mijzelf en voor de mensen 
van wie ik houd en die ook om 
mij geven. Mijn man, mijn twee 
prachtige dochters, mijn twee 
fantastische schoonzoons. Een 
van de eerste zaken dat ik heb 
gedaan, is me inschrijven in een 
testprogramma voor experimen-
tele medicatie. Het tweede was 
een onderzoek opstarten naar de 
aard van mijn specifieke aandoe-
ning. Ik wilde zeker zijn dat het 

geen erfelijke variant betrof en 
mijn dochters zich geen zorgen 
moesten maken. Gelukkig bleek 
dat niet het geval. Maar we heb-
ben wel een jaar op die uitslag 
moeten wachten.
Elk geval van jongdementie is anders. 
Sommigen krijgen spraakproblemen, 
anderen motorische stoornissen. Hoe 
evolueert dit bij jou?
Ik heb vooral een pro-
bleem met het korte 
termijngeheugen. 
Gaandeweg heb ik 
evenwel trucjes ontwik-
keld om dat enigszins op te van-
gen. Bijvoorbeeld mijn probleem 
bij het inschatten van tijd. Wan-
neer Dirk naar de bakker gaat, 
is hij hooguit twintig minuutjes 
weg, maar in mijn beleving kan 
dat drie uur lijken. Dan word ik 
ongerust en bang. Waar zit hij? 
Heeft hij een ongeval gehad? Ik 
heb geleerd om, telkens wanneer 
hij de deur uitgaat, op te schrij-
ven op welk uur hij waarheen is 
vertrokken. Ik weet soms ook niet 
meer of het voor- dan wel namid-
dag is. Thuis moet ik een lange 
gang door om bij de voorraadkast 
te komen. Soms opende ik de kast 
en was ik compleet vergeten wat 
ik wilde. Nu herhaal ik bij elke 

stap wat ik wil. Eerst 
deed ik dat luidop, 
nu doe ik het in mijn 
hoofd. Zodoende weet 
ik wat ik nodig heb 
wanneer ik bij de kast 
arriveer. Ik fiets graag, 
maar dat toeren heb ik 
moeten beperken tot 
vaste routes van hoog-
uit twee kilometer rond 
ons huis. Dirk heeft een 
app op zijn gsm zodat 
hij altijd weet waar 
ik ben. Ik kook graag, 
maar op een dag vergat 
ik dat ik witloof had 
opgezet. Tot het eten 
was verbrand. Het had 
uiteraard erger kunnen 
zijn. Dirk wilde niet 
meer dat ik nog kookte, 
maar dat brak mijn 
hart. Ik kook zo graag, 
ook dát mocht men 
me toch niet afnemen? 
De deal is nu dat ik alle 
voorbereidingen tref en 
de gerechten prepareer, 
maar dat Dirk bij het 
fornuis blijft zolang het 
eten opstaat. Het vraagt 

van ons beiden een inspanning 
om tot dergelijke vergelijken te 
komen, maar met een positieve 
houding lukt dat wel.
DIRK: Eigenlijk is dat de grote 
uitdaging voor mij. Hoe moet ik 
reageren? Hoe verzeker ik mij 
van haar veiligheid zonder haar 
het gevoel te geven alles uit haar 

handen te nemen? Ook daarop 
hebben we een leefbare oplossing 
gevonden. Ik verbied haar niets 
en neem haar niets uit handen tot 
ze het zelf voorstelt. Soms kan dat, 
ik ben er eerlijk in, wel eens op de 
zenuwen werken of mijn geduld 
op de proef stellen, maar ik kan 
me voldoende in haar plaats stel-
len om te begrijpen hoe moeilijk 
en pijnlijk het voor haar moet 
zijn om zaken die ze altijd al goed 
heeft gedaan en nu niet meer kan, 
uit handen te geven. We beseffen 
immers allebei het definitieve ka-
rakter ervan. Toen we Het Ventiel 
ontdekten, leerde ik daar beter 
mee omgaan. Ik zag hoe andere 
partners reageerden en leerde 

ervan. Ik moet de neiging onder-
drukken om haar te bepampe-
ren en heb haar eigen ritme leren 
accepteren. Dat is niet altijd even 
makkelijk.
Ben je persoonlijk veranderd, 
Marleen?
MARLEEN:  Mijn karakter is veran-
derd. Ik kom veel meer op voor 
mijzelf, terwijl ik mij vroeger 
altijd en overal voor iedereen 
wegcijferde. Nu zeg ik ‘neen’ als 
ik ergens geen zin in heb of tijd 
voor vind. Ik heb er ook niet om 
gevraagd. Ik heb twee kinderen op 
de wereld gezet, ik heb één keer 
een ingreep moeten ondergaan 
wegens een bolletje in een borst 
en voor de rest heb ik al die jaren 
hard gewerkt. Mag het even, ja? Ik 
had bij de diagnose eigenlijk nog 
een jaar of tien moeten werken, 
maar dat kan niet meer. En ik 
vloek geregeld als een ketter, wat 
ik voorheen nooit deed. Niet elke 
dag, maar wanneer ik voel dat de 
moed me in de schoenen zinkt of 
wanneer er weer eens iets is dat ik 
niet meer kan. Wanneer de mach-
teloosheid te wurgend wordt. Dan 
kan eens goed vloeken voldoende 
opluchten om er opnieuw tegen-
aan te gaan. En zoals Dirk al aan-
gaf, heb ook ik mijn eigen ritme 
moeten leren aanvaarden. Nu kan 
ik twee uren bezig zijn, maar dan 
ben ik op en moet ik recupereren. 
En ’s avonds is de bobijn echt af.
Voel je je sociaal geïsoleerd?
Neen, grotendeels omdat ik het 
niet toelaat. Ik ben graag onder 

de mensen en zij 
die het moeten 
weten, weten ook 
wat er met me aan 
de hand is. Al rea-
geren sommigen 

afstandelijk. Alsof ze het niet wil-
len weten. Bijvoorbeeld door het 
te minimaliseren met opmerkin-
gen als ‘ik vergeet ook wel eens 
wat’. Kan best, maar de vergelij-
king gaat uiteraard niet op. En de 
situatie is ook verbeterd sinds Het 
Ventiel in mijn leven is gekomen. 
Ik ontmoet er anderen, ook men-
sen die hetzelfde hebben als ik, al 
is dat soms best confronterend. 
Ik zie er mensen in diverse stadia 
van de aandoening. Soms sla ik 
hen gade en denk ik: dit staat me 
ook te wachten. Al probeer ik er 
zo weinig mogelijk aan te denken, 
soms maak ik me grote zorgen. 
Wat als Dirk er niet meer zou zijn? 
Ik kan en wil van mijn kinderen 
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Buddywerking bij 
vzw Het Ventiel

Mensen met jongdementie en hun families voelen zich vaak 
alleen en onbegrepen. Dat is ook het verhaal van Gudrun 

Callewaert (��), wiens man Patrick (��) lijdt aan jongdemen-
tie. Zij startte de vrijwilligersorganisatie Het Ventiel op.

In juli 2013 kregen Gudrun en 
Patrick de kans mee te fietsen 
met de mini-Tour de France van 
TeGek!? in het teken van jong-
dementie. Daar namen Koen 
Buyse, Rick de Leeuw en Chris 
Van den Abeele aan deel, naast 
uiteraard mensen met jongde-
mentie en hun partner. ‘Patrick 
leefde daar zo van op, dat ik er 
alles aan wilde doen om dat ge-
voel bij hem te laten duren. Hij 
voelde zich op zijn gemak bij 
lotgenoten. Ze praatten, zwe-
gen, huilden, vloekten en grap-
ten samen en het gevoel van 
evenwaardigheid dat de ‘be-
kende’ deelnemers hen gaven, 
was een enorme opsteker. Van-
uit dat idee heb ik Het Ventiel 
opgestart.’
Het Ventiel is een buddywer-
king. Vanuit Het Ventiel worden 

activiteiten voor mensen met 
(jong)dementie en hun partner 
georganiseerd, maar elke per-
soon die lijdt aan jongdemen-
tie wordt ook gekoppeld aan 
een vrijwilliger, die dan diverse 
activiteiten doet met de jong-
dementerende in kwestie, al 
dan niet in aanwezigheid van de 
partner, die daardoor wat meer 
ademruimte krijgt. De deelne-
mers worden begeleid door 
buddy’s, dat zijn vrijwilligers die 
dat met veel goesting doen. 
Het is voor mensen met (jong)
dementie immers van primordi-
aal belang dat ze zoveel moge-
lijk actief blijven. Daarom wordt 
ook steeds gezocht naar nieu-
we uitdagingen en gefocust op 
wat wel nog kan.
Ook al werkt Het Ventiel en-
kel regionaal, toch zijn er nu al 

65 mensen met jongdementie 
aangesloten en evenveel vrij-
willigers die zich belangeloos 
voor die mensen inzetten. ‘Vijf-
enzestig mensen is inderdaad 
niet weinig en dat is maar het 
topje van de ijsberg’, zegt Gud-
run. ‘Want er zijn wellicht nog 
zoveel mensen die nog geen di-
agnose hebben gekregen, die 
de stap niet durven zetten naar 

Alle info bij het 
Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen, Lokkaardstraat 8 
in 2018 Antwerpen.  
Tel.: 03-609 56 14  

(mail: info@dementie.be - 
website: www.dementie.be)

Wie meer informatie wil over Het Ventiel, geïnteresseerd is in 
dergelijk vrijwilligerswerk of zelf iets dergelijks wil opstarten en 

daarbij wat tips kan gebruiken, kan contact opnemen met  
Gudrun Callewaert via de website www.hetventiel.be  
(mail: info@hetventiel.be - telefoon: 0468-27 44 93)

Op zondag 18 maart houdt Het Ventiel tussen 14u en 17u een 
opendeur- en informatiedag in het kader van  

de Dag van de Zorg. Locatie: Marktstraat 37 in Harelbeke.

niet verwachten dat zij hun leven 
opofferen. Dat zou niet fair zijn en 
ik zou het ook niet willen. Maar 
wat is het alternatief? Een bejaar-
dentehuis? Daar ben ik te jong 
voor. Daarom leef ik vooral van 

Het Ventiel, die thuis zitten weg 
te piekeren en vereenzamen. 
Dat men helemaal geen zicht 
heeft op de omvang van het 
probleem, illustreert pijnlijk het 
taboe dat daar nog steeds rond 
bestaat.’
Naast het organiseren van 
groeps- en individuele acti-
viteiten met buddy’s is Het 
Ventiel ook een ontmoetings-
plaats voor lotgenoten en hun 
partners. ‘Voor die laatsten is 
het ook ontzettend belangrijk 
om te weten dat ze er niet al-
leen voorstaan’, zegt Gudrun. 
‘Bovendien wisselen ze op die 
manier informatie en tips uit, 
leren ze van elkaar ook hoe ze 
best met hun partner kunnen 
omgaan. Mensen ontmoeten 
die weten wat ze doormaken, 
die hen begrijpen, is voor velen 
van hen een openbaring, een 
steun.’

Tekst: DT

dag tot dag en als de ne-
gatieve gedachten zich 
opdringen, praat ik in op 
mijzelf. Het is de enige 
manier om me weer op 
te peppen, iets wat nie-
mand in mijn plaats kan 
doen, zelfs Dirk en de 
dochters niet. Overigens 
krijg ik van mijn doch-
ters en schoonzoons 
alle hulp en steun, zelfs 
in die mate dat het me 
soms verlegen maakt. Ik 
voel er me soms schul-

dig om, alsof ik hen iets van hun 
eigen leven ontneem. Maar ik 
moet ook dat toelaten, want het 
is hun manier om te tonen hoe 
graag ze me zien.
Hoe ga je om met een beperkt 

toekomstperspectief?
DIRK: We maken geen grootse 
plannen meer, we houden het bij 
het hier en nu en proberen daar 
zo goed mogelijk mee om te gaan. 
Er zo veel mogelijk uit te halen. In 
mei gaan we bijvoorbeeld op va-
kantie naar Rhodos. Op ons ritme.
MARLEEN:  We hebben ook voor-
zorgen genomen. We hebben bij 
de notaris alles laten vastleggen 
zodat er geen problemen rijzen 
eens een van ons beiden ver-
dwijnt. Ik heb ook mijn laatste 
wilsbeschikking laten vastleggen, 
zodat het nodige kan worden ge-
daan eens ik echt van niets meer 
weet. Ik wil niet verder leven als 
een plant, in dat stadium weet 
men wat er moet gebeuren. En 
de organen die men nog kan ge-

bruiken, mag men gebruiken om 
anderen te helpen.
Wordt er voldoende gedaan voor de 
partners, Dirk?
DIRK: Er wordt voor ons eigenlijk 
zo goed als niets gedaan. Wat ik 
heb geleerd, leerde ik via ande-
ren die net als wij naar Het Ventiel 
gaan. Daar zou dringend verande-
ring moeten in komen.

Tekst: Dominique Trachet

 Marleen: Wanneer de machteloosheid te wurgend 
wordt, kan eens goed vloeken voldoende opluchten 
om er opnieuw tegenaan te gaan
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