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Senioren en dementie 
Corrie van Kerkwijk heeft trucjes om haar geheugen te oefenen. Zo zet ze drie uitroeptekens achter belangrijke afspraken en speelt ze vaak 
Scrabble. ‘Blijf trainen’, adviseert de 91-jarige. Als iemand langzaam verandert door dementie, raakt dat ook de omgeving. Betty Birkenhäger 
organiseert cursussen voor partners en kinderen van mensen met dementie, om prettiger te kunnen samenleven. 

‘Ze houden me goed in de gaten’
Corrie van Kerkwijk (91) heeft beginnende dementie, maar volgens haarzelf is dat niet zo. ‘Ik vergeet gewoon heel veel en moet extra m’n best 
doen om mijn hersenen aan de praat te houden.’ Ze heeft veel baat bij de bijeenkomsten van het Geheugenpaleis. Daar traint ze niet alleen haar 
geheugen, maar ook haar lijf. 

Corrie woont nog zelfstandig. Dat 

kan, omdat haar dochters haar veel 

uit handen nemen. ‘Ik sta onder 

curatele, maar wel tussen aanha-

lingstekens hoor’, vertelt ze vrolijk. 

Ze houden me goed in de gaten. 

Maar ik zie dat als liefde hoor, niet als 

bezorgdheid.’ 

Om haar afspraken te onthouden of 

wie er op bezoek komt, schrijft Corrie 

alles op in haar agenda. ‘Op de HBS 

had ik al last van vergeetachtigheid. 

Ik kon de uitgangen van de Fran-

se werkwoorden niet onthouden, dus 

bedacht ik allemaal trucjes, waardoor 

ik ze wel onthield. Dat doe ik nu ook 

in mijn agenda. Achter belangrijke 

afspraken zet ik bijvoorbeeld drie 

uitroeptekens.’ 

Wandelen en spelletjes
Op de wekelijkse bijeenkomst van 

het Geheugenpaleis, een centrum 

voor licht dementerende ouderen, 

ontmoette ze Peter. Hij bleek vlakbij 

te wonen en nu wandelen ze samen. 

Ook spelen ze regelmatig een potje 

Scrabble. ‘Je moet je hersens aan 

de praat houden en spelletjes zijn 

daar heel goed voor. Peter is een 

trouwe vriend geworden. Dat is fijn, 

want mijn man is overleden. Ik weet 

niet meer wanneer, dat zou ik op de 

kalender moeten nakijken.’

Koken doet Corrie niet meer. ‘Ik heb 

van mijn dochters een magnetron ge-

kregen en daar warm ik verse maaltij-

den in op. Het is een lelijk ding en ik 

zou liever nog zelf in mijn pannetjes 

roeren. Een van mijn dochters komt 

een of twee keer per week langs om 

samen te lunchen. Of voor het avond-

eten en dan koken we ook samen. 

Boodschappen doen ze ook voor me. 

Ik haal alleen nog sinaasappelen bij 

mijn groenteboertje om de hoek. Een 

schat van een man is dat.’ 

Ontmoeten en trainen
Wat is haar advies aan senioren met 

beginnende dementie? ‘Blijf men-

sen ontmoeten, train je geheugen 

en ga wandelen. Spelletjes doen is 

ook goed, maar je moet wel tegen je 

verlies kunnen. Dat ik nou toch in de 

krant kom. Van de gemeente, zegt 

u? Wat is Rotterdam toch een leuk 

stadje!’

Het Geheugenpaleis    
Het Geheugenpaleis 
is een dagbesteding 
voor ouderen met 
vergeetachtigheid en 
beginnende dementie, 
georganiseerd door 
welzijnsorganisatie 
SOL. Kijk voor meer 
informatie op 
www.solnetwerk.nl/
rotterdam/diensten/
vernieuwende-
dagbesteding/het-
geheugenpaleis/

Corrie van Kerkwijk: ‘Spelletjes doen is goed, 
maar je moet wel tegen je verlies kunnen’ 
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‘Alle aspecten van dementie komen aan bod’
Dementie zorgt ervoor dat je man, vrouw, vader of moeder langzaam verandert. Dat dit soms moeilijk is om mee te gaan, weet Betty 
Birkenhäger (specialist ouderengeneeskunde bij Laurens) als geen ander. Als organisator van praktische cursussen voor partners en kinderen 
van thuiswonende ouderen met dementie hoort en ziet ze waar mantelzorgers mee worstelen. 

‘En dat is niet niks’, aldus Betty. 

‘Want het kan heel lastig zijn om 

dag in dag uit samen te leven met 

iemand die dementie heeft. Het zorgt 

voor stress, misverstanden, ruzie, 

schuldgevoelens en isolement. De 

deelnemers van de cursus ‘Beter 

Thuis met Dementie’ maken allemaal 

hetzelfde door. Ze herkennen elkaars 

ervaringen. De cursus is dan ook een 

veilige plek waar ze hun hart kunnen 

luchten, elkaar bruikbare tips geven 

en zich na afloop minder bezwaard 

voelen.’

Voor echtparen
Laurens organiseert twee cursussen 

over dementie. Een vijfdaagse cursus 

op een mooie plek speciaal voor 

echtparen en een online avondcursus 

voor hun kinderen en andere mantel-

zorgers. ‘De week voor echtparen is 

een cursus en minivakantie tegelijk’, 

vertelt Betty. ‘Op de luxe gastenboer-

derij De Appelgaard in Gouderak 

organiseren we voor vijf echtparen 

een dagvullend programma. De 

workshops zijn vooral gericht op de 

mantelzorgers en gaan over allerlei 

praktische zaken, waardoor ze beter 

leren omgaan met hun man of vrouw. 

Voor de partners met beginnende 

dementie is er een apart activiteiten-

programma. In juni start er weer een 

cursus. Die kan gewoon doorgaan, 

omdat onze doelgroep inmiddels een 

covid-vaccinatie heeft gehad.’

Veranderende ouder
De online avondcursus helpt kin-

deren van ouders met dementie 

om beter te leren omgaan met een 

vader of moeder die verandert. ‘Alle 

aspecten van dementie komen aan 

bod’, legt Betty uit. ‘Er komen een 

psycholoog, ergotherapeut, maat-

schappelijk werker en een specialist 

ouderengeneeskunde aan het woord, 

maar er is ook ruimte om vragen te 

stellen en zorgen te delen. Ik raad het 

iedereen aan!’ 

Informatie 
Wilt u meer weten? 
Kijk op  
https://beterthuismet 
dementie.laurens.nl/
cursus/

Betty Birkenhäger: ‘De cursus is
een veilige plek waar deelnemers
hun hart kunnen luchten’
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