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Haarlem en
omgeving

een bocht door een middenberm en
ging er met hoge snelheid vandoor.
De bestuurder vertoonde zeer ge-
vaarlijk rijgedrag. Rijden door rood,
overschrijding van de snelheid, tus-
sen andere auto’s door rijden en
spookrijden. Uiteindelijk is het ge-
lukt hem klem te rijden bij de Ori-
onweg. De bestuurder is aangehou-
den en meegenomen naar het bu-
reau. Zijn rijbewijs is ingevorderd.
De man had ook drugs bij zich. 

Een motorrijder van de politie zag
een auto rijden in Velsen-Noord met
een barst in de ruit en werkende rui-
tenwissers, terwijl het droog was.
Toen hij de 26-jarige Heemskerker
daarop wilde aanspreken, reed dezeDe auto werd uiteindelijk klemgereden. FOTO FRANS VAN SPANJE

Gepakt na achtervolging
Jacob van der Meulen

Haarlem ✱ Eenheden uit Beverwijk,
Velsen en Haarlem waren zaterdag-
middag betrokken bij een achtervol-
ging over de Westelijke Randweg.

Als iemand op latere leeftijd in een
verpleeghuis terecht komt met Alz-
heimer wordt het voor zijn familie
soms pijnlijk en ongemakkelijk om
langs te blijven gaan. Je weet niet
meer waarover je moet praten en de
bezoekjes worden korter, wat de fa-
milie kan opzadelen met een
schuldgevoel. 

Opgenomen

Marcelle Mulder en Anniek Kramer,
beiden in de vijftig en sinds College
Hageveld goede vriendinnen, ble-
ven hun vader en moeder in verzor-
gingshuis De Houttuinen en Sint Ja-
cob in de Hout en Boerhaave gere-
geld bezoeken. 
Ze kwamen dezelfde problemen en
twijfels tegen en besloten tot het
schrijven van het boek, dat een hel-
der geschreven leidraad is voor an-
deren. Ze hadden zelf graag zo’n
boek gelezen toen zij zelf in deze si-
tuatie zaten. ,,Pas toen onze ouders
waren overleden, waren we volleerd
hoe je met je vader of moeder met
dementie om kunt gaan.’’
Allebei constateerden ze dat de pro-
fessionele zorgverleners de handen
meer dan vol hebben aan de ouderen
met Alzheimer. De verzorgenden
zijn als je ze nodig hebt vaak niet te
vinden op de afdeling. Omdat de be-
woners steeds hulpbehoevender
worden, neemt de rol van de familie
in belang toe.
In hun boek behandelen ze eerst de
inzichten van de geriater Anneke
van der Plaats over de wondere we-
reld van de dementie. Zodat de le-
zers beter snappen hoe mensen met
beschadigingen van het denkende
deel van het brein functioneren.
Marcelle: ,,Dementerenden verlie-
zen hun stabiliteit. Ze worden al-
leen een emotioneel mens. Hun cog-
nitieve hersens zijn beschadigd.’’ Ze

worden daardoor erg kwetsbaar
voor indrukken uit de omgeving,
zoals geluid, licht en druk.
De familie heeft in hun visie de taak
van ambassadeur van hun leven, om
te vertellen aan de verpleegkundi-
gen hoe ze vroeger waren en func-
tioneerden. ,,Anders verkommert
iemand als mens. Terwijl hij er nog
wel is.’’
Gouden ideeën om mensen met Alz-
heimer bij te staan, zijn er niet, zegt
Anniek. Het blijft proberen. ,,Mijn
vader was dol op muziek, dus zijn
we samen gaan zingen. Ik bereidde
dat ook voor, als ik op bezoek ging.
Samen lachen, samen zingen. Het
kan ook om iets heel kleins gaan.
Mijn moeder was dol op kleuren,
dus nam ik voor haar kleurpotloden

mee en oude foto’s. Samen naar
plaatjes kijken, dingen waar ze ge-
voel bij had.’’
Marcelle Mulder wist dat haar vader
het fijn vond als zij er mooi verzorgd
uitzag, dus trok ze een mooie zo-
merjurk aan als ze op bezoek ging. 
,,We gingen er vaak samen op uit.
Naar een terrasje of naar de groente-
boer, waar hij lekkere dingen kon
uitzoeken. Het zijn de kleine ge-
neugten waar je wat van maakt.’’
Ook belangrijk vinden de twee dat
hun ouders iets aan hun dochters
konden teruggeven. Daar leefden ze
van op. ,,Dan ontstaat er iets moois.
Mijn vader vond het bijvoorbeeld
naar dat ik geen koffie kreeg van de
verzorgers als ik op bezoek was. Ik
was immers bij hem te gast en hij

wilde ook iets voor mij betekenen.’’
Een ander voorbeeld is het verzor-
gen van de handen van haar vader,
vertelt Marcelle. 
,,Dat deed ik, ik gaf hem een warm
handenbadje en smeerde ze in met
handenlotion. Op een gegeven mo-
ment vroeg ik: wil je dat ook bij mij
doen? In zijn eigen tempo, hij was
dolblij dat hij iets voor mij terug
kon doen.’’ 
In het boek staan zestig ideeën om
samen te genieten. Marcelle: ,,Wij
hopen dat het boek mensen over de
drempel helpt, om hun ouders of fa-
milie te blijven bezoeken.’’ 
De presentatie van ’Op bezoek met
een dierbare met dementie’ is don-
derdag in verzorgingshuis De Hout-
tuinen. Het boek kost 15 euro.

Twee dochters en vriendinnen schrijven boek over mistige levensavond van hun ouders

Samen lachen om kleine dingen 

Vader Ben Mulder, Marcelle Mulder en Anniek Kramer in De Houttuinen. PARTICULIERE FOTO
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Haarlem ✱ ,,Iemand met dementie
is niet gek, het lijkt alsof hij gek is
maar daarbinnen in zijn hoofd is die
persoon er nog helemaal.’’ Marcelle
Mulder en Anniek Kramer schreven
samen het boek ’Op bezoek bij een
dierbare met dementie’ om familie-
leden aan te sporen hun vader of
moeder met dementie te blijven be-
zoeken.

met dementie. Op de site van de
Universiteit van Nederland staat
een college hoe muziek het verleden
dichterbij brengt. 
De site Alzheimermuziekgeluk.nl
meldt stap voor stap hoe je muziek
kunt kiezen die je af kunt spelen bij
verschillende zorghandelingen en

Haarlem ✱ In hun boek ’Op bezoek
bij een dierbare met dementie’ ge-
ven Marcelle Mulder en Anniek Kra-
mer zestig ideeën om samen te ge-
nieten. Een greep hieruit. 
Muziek. Er is op internet veel infor-
matie te vinden over de heilzame
werking van muziek voor mensen

momenten van de dag. 
Schilderen. Steeds vaker worden
schilderscursussen gegeven voor
mensen met dementie. 
Als je googelt op mensen met geheu-
genproblemen, vind je voorbeelden.
Kijk ook op de website van de stich-
ting De Koffer. Die stichting organi-

seert themabijeenkomsten waar je
als familieleden je creativiteit kunt
inzetten.
Museum. Onder de titel Onvergete-
lijk Stedelijk is er in het Stedelijk
Museum in Amsterdam een speciaal
programma voor mensen met de-
mentie en hun familieleden. De na-

druk ligt op het samen plezier heb-
ben en het programma is niet over-
beladen.
Verhalen. Vertel eerst een verhaal
over je kinderen op school, en vraag
daarna: zeg, ma haalde jij ook wel
eens kattenkwaad uit op school? 

Haalde jij vroeger wel eens kattenkwaad uit op school? 


