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huidige normbesef en waardepluralisme
met een veelheid van opvattingen en
overtuigingen geniet een uitspraak als
‘de beschermwaardigheid van personen
met dementie’ steeds minder een exclu-
sieve voorkeur. Het lijkt er zelfs op dat de
pleitbezorgers bevoogdend overkomen
als zij hun vrees uitspreken over inslui-
pende tendensen die er geleidelijk voor
zorgen dat personen met dementie on-
der individuele of maatschappelijke
druk komen te staan om in de ene of an-
dere richting te (moeten) beslissen. 
De realiteit gebiedt ons uit te roepen dat
het dementieproces meer genuanceerd
is dan de stereotypering. Personen met
dementie zijn in hun beleving en uiting
sterk verschillend: verscheidenheid
wint op gemeenschappelijkheid. De-
mentie is ook geen alles of niets verhaal:
het overkomt mensen niet als een don-
derslag waarbij ‘on’ onvoorwaardelijk

maatschappelijke agenda te plaatsen.
Het staat vast dat onze West-Europese
samenleving voor een gigantische en te-
gelijk financiële uitdaging staat om de
zorg voor de oldest old in de komende de-
cennia te waarborgen. Vandaag leven wij
met z’n allen langer in goede gezond-
heid. Een toenemende leeftijd doet ech-
ter personen in een wankel fysisch en
psychisch evenwicht belanden waarbij
kleine oorzaken steeds grotere gevolgen
gaan krijgen. Deze fragiliteit doet oude-
ren terugvallen op een frequent gebruik
van dure gezondheids- en welzijnsarra-
gementen. In die zin gaat de zorg voor
wie het zonder zijn medemensen niet
kan redden de hele gemeenschap aan. 
Het recht op zorg in ziekte en nood kan
alleen worden verdedigd wanneer daar
een plicht tot zorg in de gemeenschap te-
genover staat: dit is een essentieel soci-
aal-ethisch uitgangspunt. In het zorgde-
bat moeten daarom ook mensen die zich
vandaag een ‘zorgvrij’ leven kunnen ver-
oorloven kleur durven bekennen: ‘hoe
sta ik tegenover het gekwetste leven?’ en
‘wat wat zou ik wensen als het noodlot
mij morgen treft’. Ons antwoord is alvast
ondubbelzinnig: de sterke schouders
moeten de zwakke ondersteunen omdat
het leven ons overkomt: goed en kwaad,
vreugde en verdriet.

VO O R B I J  H E T  ST E R E O T I E P E  B E E L D  VA N  D E M E N T I E
Personen met dementie zijn in hun beleving en uiting sterk verschillend, zegt JOHAN ABRAHAMS op Wereld Alzheimerdag.
We moeten dus uiterst behoedzaam omspringen met uitspraken als ‘de zin van zo’n leven’.

De Alzheimer-karikatuur
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JOHAN ABRAHAMS
Wie? Algemeen directeur Zorggroep Bejaar-
denzorg Grauwzusters Limburg en auteur
van het boek ‘Een respectvolle omgang met
personen met dementie - een praktijkgids
voor de zorgsector’.
Wat? Een pleidooi voor een genuanceerde
benadering van Alzheimer-patiënten, tegen
de druk van buitenaf ‘om een keuze te
maken’.
Waarom? Om stereotiepe ideeën als ‘dit is
geen menselijk leven’ tegen te gaan.

Personen met dementie zijn helemaal geen ‘doden die nog niet helemaal dood zijn’. © reuters

In alle tijden en culturen is het moei-
lijk geweest om de schaduwkanten van
het menselijke leven, zoals een onge-
neeslijke ziekte, een handicap of de dood
onder ogen te zien. Opmerkelijk in onze
cultuur is de gedachte van de maakbaar-
heid van het leven, met als keerzijde dat
‘het noodlot’ onverdraagbaar is gewor-
den. Nochtans wordt het leven juist ge-
leefd in de spanning tussen groei en ont-
plooiing maar ook begrenzing en eindig-
heid.
Vandaag, 21 september, Wereld Alzhei-
merdag, is een geschikt moment om de
ijzeren wetmatigheid van de ‘kwetsbaar-
heid’ onder de aandacht te brengen.
Ziekte en handicaps zijn niet louter bio-
logische categorieën, uitspraken over
menswaardigheid of over kwaliteit van
leven gebeuren binnen institutionele en
culturele contexten die voortdurend ver-
schuiven en waarbij de invloed van taal
en massamedia onmiskenbaar groot is. 
Alzheimer is een drama, onomkeerbaar
en in die zin ook uitzichtloos. Het doet de
mens geleidelijk verglijden naar een le-
ven dat ontdaan is van elke mening en
betekenis. Er ontstaat een wereld van
groeiende isolatie, van verminderde
competentie, van toenemende hulpe-
loosheid maar ook van chaotische emo-
ties: angst, onzekerheid en onveiligheid.
Dat is de rauwe werkelijkheid en ze mag
niet verbloemd worden. 
Aan de publieke opinie wordt echter een
karikatuur voorgehouden waarbij perso-
nen met dementie worden getypeerd als
individuen zonder een persoonlijke en
sociale identiteit, beroofd van hun diep-
ste ‘ik’ zijn het ‘doden die nog niet hele-
maal dood zijn’. Steevast wordt daarbij
het beeld gehanteerd van aftakeling en
verregaande persoonsontluistering —
ook als slechts één op de zeven demente-
rende personen het eindstadium door-
maken. 
Dat soort informatie is niet neutraal. Het
openlijk en herhaaldelijk celebreren van
een aantal standpunten zoals ‘het heft
zelf in handen nemen en de uitstap rege-
len’ en ‘dit is geen menselijk leven’ kan zo
het karakter krijgen van iets normaals.
We moeten bovendien beseffen dat zo’n
stigmatisering een grote impact heeft op
wie pas de diagnose heeft gekregen en
dan als het ware de suggestie krijgt om
‘een keuze te maken’. 
Vandaag is er ongetwijfeld een groot
draagvlak om onze dementerende mede-
mens een plaats te geven in onze samen-
leving. Tegen de achtergrond van het
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‘off ’ wordt: de persoon en omstanders
kunnen geleidelijk meegroeien. Veelvul-
dig onderzoek bevestigt dat de meerder-
heid lange tijd een relatief hoog niveau
van welbevinden aangeeft en wel omdat
ze, zelfs met aangetaste cognitieve ver-
mogens, blijft belang hechten aan waar-
den zoals familiecontacten en genieten
van de kleine dingen. Personen met de-
mentie zijn geen ontgeeste lichamen die
buiten hun dementieproces staan. Ze
blijken, zoals anderen die geconfron-
teerd wordt met ingrijpende aandoenin-
gen, een grote aanpassingskracht te ont-
wikkelen om met hun ziekte om te gaan.
Eén en ander moet ons behoedzaam
doen omspringen met uitspraken over
de ‘zin van zo’n leven’. 
Dementie is een noodlot: niemand kiest
ervoor, het doorbreekt de levensplan-
ning en doet met vrees naar de toekomst
kijken omdat het perspectief van afhan-
kelijkheid dreigt. Dementie heeft een
tragisch karakter, maar dat geldt onge-
twijfeld ook voor talloze andere ernstige
pathologieën. De ethische toets bij het
omgaan met het noodlot is ons af te vra-
gen of alles in het werk is gesteld om dit
gekwetste leven te humaniseren. In aan-
sluiting daarbij moet er voldoende aan-
dacht zijn voor degenen die deze kwets-
bare medemens zorgend nabij is. Van-
daag staat een breed gamma van dien-
sten ter beschikking, en toch moeten wij
vaststellen dat elke vorm van psychoso-
ciale ondersteuning en begeleiding na-
genoeg volledig ontbreekt. Wie jaren-
lang zorg draagt, dikwijls ten koste van
de eigen gezondheid, schreeuwt hier zijn
nood uit. Op dat vlak was ook het advies
van het ‘Kenniscentrum voor de Gezond-
heidszorg’ uitermate relevant. Het ken-
niscentrum erkent dat je niet alle heil
mag verwachten van geneeskundige in-
terventies die slechts tijdelijk heilzaam
zijn en dat voor een beperkt aantal ge-
bruikers. Medicatie biedt alvast hele-
maal geen antwoord op de emotionele
ontreddering voor de betrokkenen. 
De discussie moet je ten slotte ook in een
breder politiek kader voeren. Met de de-
mografische evolutie die zich aankon-
digt is het hoog tijd om het thema van de
intergenerationele solidariteit op de
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Ik beweeg mij in zeer uiteenlopende werelden met
even uiteenlopende dresscodes. Als moeder van vier
in het park trek ik net iets anders aan dan voor de
televisiecamera of op de gemeenteraad. Dat was
vooral in het begin nogal zoeken. Voor de camera sta
ik op stilletto’s van — ik heb ze gemeten — 12 centi-
meter, maar verder draagt iedereen in televisieland
sneakers. Laat dat het land zijn waarin ik mij al
sinds mijn studententijd beweeg. Dus draag ik ook
liefst sneakers. Die zitten toevallig ook nog eens lek-
ker makkelijk in de speeltuin. Dus neem ik die mee
naar mama-land. Let wel: niet in combinatie met

een joggingbroek. Het is mijn innige overtuiging dat jogging-
broeken alleen dienen om dat ermee te doen waar ze naar ge-
noemd zijn: joggen. 
Ook niet doen: sneakers op de gemeenteraad. Dat is mij meer-
maals zeer duidelijk gemaakt door een bezorgde collega-politi-
cus. Ordinaire sportschoenen tasten de eerbiedwaardigheid
van de instelling aan. Ik lap dat natuurlijk vierkant aan mijn
laars. We laten ons in de naam der schoonheid en schaamte en
eerbied veel te gemakkelijk in een keurslijf stoppen. En al hele-
maal in naam van religie. Want God de Vader mag zich dan al
niet actief bezighouden met — ik zeg maar wat — de strijd tegen
aids of tegen massale verkrachtingen in Oost-Congo, hoe een
vrouw er uit moet zien heeft Hij haar precies uitgelegd. Wij
vrouwen laten ons ook zo mak daarin meeslepen. Wij laten ons
zelfs wijsmaken dat ‘dat een hoofddoek afleggen hetzelfde is als
je broek afsteken’. Dat beweerde een moslima deze week. Dat
‘zonder hoofddoek haar schaamte dezelfde is als van elke wel-

denkende vrouw die zonder broek de straat op zou moeten’. 
Het zit toch maar tussen onze oren, niet? Als borsten bedekt
zijn, worden haren sexy. Als haren verborgen worden, trekken
ogen de aandacht. Als je je ogen verstopt, zijn het de enkels die
het hem doen. Op den duur is de muur waar een vrouw zich
achter verstopt erotisch geladen. Wie heeft dat in godsnaam
uitgevonden? In het boek Penser le Coran leggen twee Franse
islamologen uit dat de hoofddoek voor het eerst in de Koran
opdook omdat de profeet klachten had gekregen over vrouwen
die ’s avonds buiten de stadsmuren door onverlaten lastig wer-
den gevallen. Kort nadien kwam er (toeval bestaat niet) een ge-
bod van Boven dat vrouwen voortaan een sjaal moesten dragen
zodat die onverlaten wisten dat ze met een moslima te maken
hadden en daar dan ook van af zouden blijven. Een bijzonder
praktische ingeving, me dunkt.
Er moet mij toch iets van het hart als het over Hierboven gaat. Is
het u ook al opgevallen dat het telkens mannen zijn die de leer
met de grote L verkondigen? En dat seks daar elke keer weer
een bijzonder grote rol in speelt? Terwijl vrijen en verliefdheid
en opwinding zo schoon kunnen zijn en net des mensen zijn.
Daartegen strijden, is een kruistocht tegen menselijkheid. Als-
of mensen geen mensen mogen zijn. Mensen hébben seks, men-
sen gáán dood, mensen wìllen macht/geld/schoonheid en vul
maar aan. Maar op een dag hebben een stel mannen — elk in
hun tijd en deel van de wereld — beslist dat mensen zichzelf
maar moeten ontkennen. En vrouwen nog net iets meer dan
mannen. 
Het is weglopen van het leven zelf als seks verstopt moet wor-
den en de dood moet worden ontkend. Als je geluk niet mag
nastreven en als vrouwen zich moeten verstoppen. Op voorzet
van een stel mannen en in de naam van een god wordt dit be-
staan leeggezogen, worden vrouwen verpletterd en wordt alle
menselijkheid de kop ingedrukt. 
Ik reed deze week in mijn auto rondjes door mijn buurt op zoek
naar een parkeerplaats. Aan de bushalte stond een jong koppel-
tje hartstochtelijk te tongzoenen. Elke keer ik zo’n jeugdige on-
stuimigheid zie, vertedert mij dat. Die pubers zijn dolverliefd
en kunnen gewoon niet van elkaar afblijven. Hoe waren wij in
onze tijd? Maar bij zien van dit koppeltje ging ik bijna op de rem
staan. Het meisje was gehuld in een donker gewaad en droeg
een grote zwarte hoofddoek. De jongen — in joggingbroek trou-
wens — kon niet genoeg van haar krijgen en zij keek af en toe
eens schichtig opzij maar ging dan weer lustig verder. De goes-
ting ontkennen, heeft dat nog zin? 

IN DE NAAM
VAN DE VADER

KRISTL STRUBBE

Op voorzet van een stel mannen
en in de naam van een god wordt
dit bestaan leeggezogen, worden
vrouwen verpletterd, en wordt
alle menselijkheid de kop inge-
drukt

Kristl 
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Mechelen
voor Open
VLD.

WAARDE REDACTIE

‘Om bepaalde redenen kan een pasje worden
gegeven.’ (DS 12 september)

Een BMW cabriolet met sportvelgen doet het nog
altijd. Een hoogpotige blondine aan je terrastafel-
tje ook. En met een BlackBerry kom je al een eind.
Maar zelfs als je echt op de kleintjes moet letten,
kun je nóg de patser uithangen. Al wat je nodig
hebt is een pasje.
Daar is tegenwoordig veel vraag naar, naar pasjes
en badges. Op de autoloze zondag in Brussel kon
je je op elk kruispunt laten overrijden door men-
sen met zo’n ding. ‘Spring maar opzij’, schreeuw-
de dat. ‘Ik ben hier officieel.’
Het doordeweekse pasje hangt met een metalen
clip aan je borstzakje of ergens aan je jurk. Dat is
het model dat ze je aan de balie geven van een con-
gres of een beveiligd gebouw. Maar professione-
len dragen hun pasje aan een lint om de nek. Zo’n
lint, tussen twee haakjes, heet een lanyard, wat
eigenlijk ‘veter’ betekent. Ooit werd een wedstrijd
uitgeschreven om een Nederlands woord ervoor
te vinden en daar kwam houwtouw uit. Maar
bruikbaar is dat niet zolang niemand weet wat je
ermee bedoelt. Misschien is het woord neklintje
bruikbaar. Nekhanger zou ook kunnen, maar vol-
gens Van Dale is dat al gereserveerd voor een sie-
raad dat je om de nek draagt.
Een sieraad is de gemiddelde badge beslist niet.
Er staat alleen een logo op, een naam en soms een
pasfotootje uit de gevangenis. Mensen met bad-
ges trekken elkaar aan. Ze lopen in roedeltjes
rond in de stad en dragen dezelfde kleren. Soms
vind je een verloren exemplaar. Zo zit er een man

met een héél autoritaire badge (ik vermoed een
militaire) vaak luid te snurken in de trein naar
mijn werk. De officiële snurker van de trein.
Vanmiddag zag ik in de stad waar ik werk een man
lopen met een heel ander soort badge. Waar-
schijnlijk was hij te gast geweest in een of ander
openbaar gebouw, waar ze hem — omdat de voor-
schriften dat nu eenmaal voorschrijven — een
knalrode sticker op z’n revers hadden geplakt.
‘Bezoeker’ stond erop. Waarschijnlijk was het de
bedoeling aan te geven dat de man tijdelijk in het
gebouw werd geduld, maar dat hem niets vertrou-
welijks mocht worden overhandigd. Hij had er
niet aan gedacht de plakker weer los te rukken
toen zijn bezoek afgelopen was. Nietsvermoe-
dend liep hij ’s avonds in een winkelstraat, voor
iedereen behalve hemzelf gestigmatiseerd als ‘Be-
zoeker’.
Bezoeken komt van zoeken, en dat woord is onge-
veer duizend jaar oud. Een bezoeker gaat ergens
naartoe om iets te zoeken. Kennis? Verstrooiing?
Genegenheid? Het kan alles zijn. Bezoeken veron-
derstelt altijd een verplaatsing, en het idee dat de
bezoeker niet echt thuishoort op de plaats waar je
hem aantreft. Hij is een passant, maar een met
een doel. Hij komt, bevraagt en verdwijnt.
Ik wou dat ik zo’n badge had. Rondlopen als een
bezoeker. Dat lijkt me een fijne manier om je da-
gen door te brengen in de stad waar je werkt.

Ludo Permentier is verbonden aan de UGent en aan
de Nederlandse Taalunie. ‘Woorden weten alles’ ver-
schijnt wekelijks op maandag.
Reacties: ludo.permentier@standaard.be
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WOORDEN WETEN ALLES

Melkcrisis
Als actieve melkveehouder kan
ik landbouweconoom Eric Tol-
lens bijtreden in zijn analyse
van de oorzaken van de melk-
crisis (‘Achilleshiel melkboeren
blootgelegd’, DS 10-20 septem-
ber) Helaas zitten er in het arti-
kel ook een aantal onwaarhe-
den. 
Zo is Nieuw-Zeeland wereldex-
porteur nummer één voor zui-
vel; in het artikel wordt het
land genoemd als importeur.
De Verenigde Staten en Austra-
lië zijn eveneens exporteurs.
Eric Tollens stelt verder dat de
Vlaamse melkveehouders min-
der zwaar getroffen zijn dan de
Waalse. Dat is pertinent on-
waar. De melkprijs was in
Vlaanderen minstens even laag
deze zomer. Veel meer dan in
het zuiden van het land hebben
onze melkveehouders er echter
een nevenactiviteit bij of gaat
boer of boerin buitenshuis wer-
ken. 
Ten slotte wordt Milcobel ge-
prezen als een afnemer dicht bij
huis. De waarheid is dat de co-
operatie te veel afhankelijk is
van de bulkmarkt (melkpoeder)
en dat haar dochter Ysco vier-
kant draait en een eeuwige be-
lofte blijft. 

Ignace Poignie (Koolskamp)

Autoloze zondag
Ter gelegenheid van de autoloze
zondag kregen we weer roos-
kleurige verhalen te horen van
jonge, sportieve mensen die
zich verplaatsen met het open-
baar vervoer. Als 65-plusser
maak ik graag gebruik van de
gratis bussen en van het senio-

renbiljet voor de trein. Dat zijn
heel positieve maatregelen,
maar... comfortabel is anders.
De bussen zitten vaak (over)vol.
Zeker voor oudere personen
‘met pak en zak’, is het moeilijk
om je staande te houden terwijl
de bus heen en weer slingert
tussen straat en halte en over de
verkeersdrempels. Maar nog er-
ger is dat je halte om de haver-
klap afgeschaft kan worden. Je
zou dus elke dag op de website
van De Lijn moeten controleren
of er geen bloementapijt, ker-
mis, stoet van de ‘Mannen van
het Jaar’, asfalteringswerken
enzovoort... zijn waardoor je
halte afgeschaft wordt, zoals
bijvoorbeeld de laatste weken
gebeurde met de halte Sint-Mi-
chielskerk in Leuven.
Met de bus kun je er dus niet op
rekenen dat je op tijd op je be-
stemming geraakt (bijvoor-
beeld het spoorwegstation) of
dat je niet ver moet lopen met

pak en zak. Trouwens, met ba-
gage de trein nemen is ook geen
pretje in stations zonder of met
defecte roltrappen en op trei-
nen met hoge, smalle trappen.
Als men meer passagiers (beta-
lende en andere) wil lokken
naar het openbaar vervoer dan
zal men toch eerst moeten in-
vesteren in comfort.

Annie Balet (Leuven)

Brussel. Het
fotootje van Bleri
Lleshi, bij zijn
opiniestuk ‘Wie
steekt zijn nek
uit?’ (DS 19-20
september) was
verkeerd. Dit is
de juiste foto.
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