
MEDIA ® Jan Steyaert 

DE E . TIE EE YOUD G 
UITGELEGD 

BegriJpen wat dementle Is 
en de verschillende typen 
onct.rscheiden 

De symptomen. oorzaken en 
rlskofactoren herkennen 

Leren omgaan met dementle 

Zorgen vooreen dJerbare die 
demerrtlehffft 

Simon Atkins 

AUTEUR Simon Atkins 

UITGEVER BBNC uitgevers 

PRIJS € 28.95 
PAGINA'S 322 
ISBN 978 90 4535017 2 

Dementie voor dummies 

Je kent ze ongetwijfeld, die boeken met 

hun bekende zwart en gele kaft met 
steevast de titel .. . voor dummies. En 
die · .. .' kun je ondertussen wel vervan
gen door honderden thema's : klassieke 

muziek, moestuinen, Windows 10 , 
James Bond, zakelijk schrijven en ga 
zo maar door. En sinds kart dus oak 
door dementie. Begin dit jaar verscheen 

Dementia for dummies van Simon 
Atkins en recent oak de Nederlandse 
vertaling. 
Het boek heeft de bekende vlotheid en 
toegankelijkheid van de andere 'Dum
mies' -titels en bestaat uit vijf grate blok
ken . In een eerste blok gaat het over de
mentie op zich: wat zijn de symptomen, 
de verschillende typen van dementie, 
oorzaken en risicofactaren en de ver

schillende stadia. Op een uitgebreide, 
maar bevattelijke wijze wardt veel infor
matie aangereikt en warden belangrijke 
vragen behandeld, zoals het verschil 
tussen normale vergeetachtigheid en de
mentie, de rol van erfelijkheid, de eerste 
signalen zien en naar waarde schatten, 
de te verwachten levensverwachting na 

diagnose. 
Het tweede deel behandelt het omgaan 
met de ziekte en geeft informatie over 
diagnose, medische en niet-medische 
behandelingen en wat te doen bij moei
lijk gedrag zoals dwalen of slaapstoor
nissen. Daarna volgt een deel over hoe 
te zorgen voar een naaste met dementie 
in de thuissituatie. Daarin aandacht 
voor juridische en financiele kwesties, 

het bevorderen van veiligheid, maar oak 

voor hoe als mantelzorger je eigen ge

zondheid en grenzen bewaken. 
De informatie over lotgenotengroepen, 
hulpmiddelen en woningaanpassingen 
blijft wat achter, waaraan je merkt dat 

de auteur voaral schrijft vanuit zijn per
spectief als huisarts. 
Het vierde deel gaat vooral in op de 
transitie van thuis naar een residentiele 

zorg en wat bij opname in een zieken
huis, maar oak op de voarbereiding op 
het levenseinde. Heel nuttig is hier het 
hoofdstuk over hoe nag behulpzaam te 
zijn in het verzargingstehuis. Al te dik
wijls leeft immers de gedachte dat eens 
iemand verhuist, de mantelzarg weg

valt. Ten slotte, in het vijfde dee! van 
het boek, twee korte lijstjes van telkens 
tien punten: tien tips om met dementie 
om te gaan en tien onhoudbare mythen 
over dementie. 

Deze Dementie voor dummies is geluk
kig geen letterlijke vertaling, maar aan 
de Nederlandse context aangepast. Ver
der valt op dat deze Dementie voor 

dummies net als andere ' voor dummies ' 

slardig is inzake verwijzing naar bron
materiaal ("uit onderzoek in Duitsland 
bleek dat .. .'; begin met die info maar 
eens te zoeken naar het onderzoek zelf) 
en dat af en toe de grens tussen weten
schap en kwakzalverij wordt bewan
deld. Wat er bijvoorbeeld over 
Ginkgo biloba of Huperzine A beschre
ven staat, is niet noodzakelijk fout, maar 
wel zo beschreven dat het lijkt also£ het 

zou helpen. • 
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