
OPINIESTUK  

Dementie: is er nog leven na de vervaldatum? 

De jongste cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie en de 

toekomstperspectieven hierbij lokken heel wat reacties uit. We gaan akkoord met de stelling dat 

dementie een paradoxaal succes is (Luc Bonneux, DS 16 april) aangezien gezondheidsmaatregelen 

die de dood uitstellen of liever: een leven met dementie mogelijk maken, mede een stijging van het 

aantal mensen met dementie met zich meebrengen. Maar als we lezen dat onze nuttige levensduur 

zich beperkt tot 75 jaar en dat euthanasie dan een mogelijke uitweg biedt, dan bekruipt ons toch een 

gevoel van onbehagen, gevoed vanuit het besef dat kwaliteitsvol leven ook na de vervaldatum nog 

kan. Overigens is het begrip kwaliteit van leven ook een beladen term: wat het voor de een betekent, 

is het zeker niet voor iemand anders.   

Het is erg kort door de bocht om te beweren dat het niet nuttig is om een onbehandelbare 

aandoening zoals dementie niet vroegtijdig op te sporen. In het NRC Handelsblad van 11 april 

houden enkele Nederlandse professoren overigens het pleidooi om niet meer te spreken over de 

ziekte van Alzheimer, maar eerder over een Alzheimersyndroom waarbij de achteruitgang van het 

geheugen en van andere intellectuele functies veeleer een cluster is van symptomen.    

Moeten we vandaag bij het spreken over dementie de klassieke medisch-technische logica dan toch 

niet enigszins bijstellen? De diagnose is één aspect, de representatie van dementie in al zijn aspecten 

een ander. Die stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Elke persoon beleeft en ervaart de 

aandoening immers anders, met een diverse impact.  

Toch blijven wij het belang van een  tijdige diagnose verdedigen. Niet enkel vanuit het oogpunt om 

tijdig geneesmiddelen in te zetten (die de ziekte-evolutie overigens niet tegenhouden), maar a 

fortiori omdat een patiënt recht heeft op een goede (differentiaal)diagnose, ook om andere 

aandoeningen vast te stellen en adequaat te behandelen . Overigens gaat er bijna drie jaar verloren 

tussen de eerste symptomen en de diagnose.  

Weten wat er aan de hand is geeft de mogelijkheid om met de aandoening om te gaan en om, zo er 

zorg en begeleiding nodig is, deze mee te organiseren . Dit betekent onder meer ook mantelzorg en / 

of (vroeg)tijdige zorgplanning.  Voor sommige families biedt  dementie zelfs nog de mogelijkheid tot 

(her)nieuw(d) contact en bejegening zowel naar de persoon met dementie als intrafamiliaal.     

Als je als persoon met dementie zicht krijgt op wat er fout loopt, en dit gaat niet alleen bij dementie 

op, kan je verder in je verwerking ervan. Het in vraag stellen van ondersteuningsmogelijkheden is 

hierbij een erg defaitistische en zelfs ageïstische visie. Het is gevaarlijk om dit pad te bewandelen. 

Welke functie heeft palliatieve zorg bij een terminale kankerpatiënt van 85 jaar dan nog?   

Een diagnose geeft ook  kansen aan de persoon om alles rustig op een rijtje te zetten en – waar het 

nog kan – zijn leven blijvend in handen te nemen.  In diverse Europese landen waaronder ook België 

zien we trouwens dat mensen met dementie zelf het woord nemen om hulpverleners, maar ook 

beleidsmakers te dwingen naar hun verhaal te luisteren.  En deze verhalen zijn allemaal verschillend. 

Velen onder hen geven aan dat ze realistisch zijn in de evolutie van de aandoening. Ze zeggen echter 

ook dat met dementie leven nog mogelijkheden biedt. In binnen- en buitenland zien we zelfs 

‘dementievriendelijke gemeenschappen’ ontstaan. Het wereldwijde stigma op geestesziekten in het 



algemeen en dementie in het bijzonder leidt overigens naar een situatie waarin dementie al snel als 

mensonwaardig wordt bestempeld.  Het is net een valkuil om niet in te zetten op een 

genuanceerdere kijk op het ziektebeeld. De Vlaamse overheid heeft dit goed begrepen door met een 

veelomvattend dementieplan recht te doen aan deze kwetsbare doelgroep. Genuanceerde 

beeldvorming is hiervoor een minimale voorwaarde. Waar ben je het meest mee geholpen eens 

dementie je pad kruist? Met een arts die aangeeft dat er toch niets meer aan te doen is of met 

iemand die met jou begrijpend op weg gaat en de kansen tot kwaliteitsvol leven maximaal helpt te 

ondersteunen. 
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