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Nee, de ouderdom vindt hij knudde en 
onredelijk. Het zou andersom moeten 
zijn: dat je oud en krakkemikkig wordt 
geboren en naar mate de leeftijd vordert 
steeds vitaler wordt. Dat je met al je 
opgedane kennis en ervaring nog meer 
kan doen.
Han Kruyswijk (75) zit dan ook nog vol 
plannen en ideeën, maar een paar licha-
melijke ongemakken vragen wat vaker 
om rust, doseren en soms om afscheid 
nemen van activiteiten.
Terugkijkend ziet de voormalig uitgever 
en nog actieve muzikant zijn hele leven 
als één grote universiteit. En voor een 
jongen die niet verder mocht leren tot 
en met de HBS A, heeft hij gretig veel 
kennis tot zich genomen.
Han Kruyswijk werd geboren op 10 no-
vember 1944 in de Amsterdamse Cura-
caostraat. ‘Midden in de hongerwinter 
en ik woog 9 pond.’
Hij was een nakomertje. Zijn oudste 
broer was 19 jaar ouder, zijn middelste 
broer 14 jaar. 
‘In de loop van ‘44 was er geregeld uit-
zicht op bevrijding en ik denk dat mijn 
ouders zich met de vrijheid in gedachte 
eens heerlijk geknuffeld hebben.
‘Ik was een ongelukje maar niet onge-
wenst.’
Hij groeit op in een liefdevol nest. Zijn 
vader was slager maar zijn moeder was 
geen vleesliefhebber. 
‘Mijn moeder zorgde altijd voor veel 
fruit, groenten en geregeld vis. Ik ben 
haar daar ontzettend dankbaar voor. Ik 
ben geen fan van de huidige vleesindus-
trie.’
Han kon goed leren en ontwikkelde al 
jong een grote liefde voor muziek. Hij 
speelde getalenteerd piano en gitaar. 
Zelfs zo goed dat er sprake van was dat 
hij naar het conservatorium kon gaan.

Een veelzijdig leven. Nog steeds. 
Altijd trouw aan zichzelf. Een hekel aan hebzucht.
Iets willen nalaten. Wie adopteert zijn stichting?

Een gesprek met Han Kruyswijk over pionieren en avontureren.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN BEELD ANKO STOFFELS

‘Mijn leven is een  
grote universiteit’
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Han Kruyswijk (75)

Helaas hadden zijn ouders, hard wer-
kende middenstanders, daar geen geld 
voor.
Vanaf zijn veertiende jaar speelde Han 
in eigen bandjes – onder andere Plastic 
People. Ze speelden rock&roll en pop.  
Maakten singles en lp’s, hadden hits en 
traden ook geregeld op in de toenmalige 
Veronica Drive In-shows. Hun producer 
in die jaren was Chiel Montagne.
‘Vorige week kreeg ik een mail van een 
17-jarige jongen uit Friesland. Fan van 
Plastic People. Of hij onze handteke-
ningen mag hebben. Ongelooflijk en 
natuurlijk ook heel geweldig.’

Halleluja
Het gezin Kruyswijk was protestants. 
Geregeld werd de kerk bezocht. Maar 
al op jonge leeftijd vroeg Han zich af 
of dit voor hem wel hèt geloof was. ‘We 
zaten een keer in de kerk en toen stond 
er tijdens de preek een mevrouw op. Ze 
ging in het gangpad staan en riep: ‘Hal-
leluja.’ De mooiste ode aan het geloof. 
Maar er werd ongelooflijk bestraffend 
en afwijzend naar haar gekeken. Met de 
wijsheid van dat moment dacht ik: Ik 
geloof niet in een verticale relatie maar 
in een horizontale. 
Op latere leeftijd ben ik humanist ge-
worden. Dat past beter bij me. 
‘Ook was ik me er als jongen al van be-
wust dat ik iets wilde nalaten. Iets waar 

‘Ik was een ongelukje  
maar niet ongewenst
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anderen wat aan hebben. Terugkijkend 
is dat de Marijke Foundation geworden. 
De stichting die ik met een aantal ex-
perts heb opgericht na het overlijden, 
zeventien jaar geleden, van mijn vrouw 
Marijke. 
Zij leed aan Multiple Arteriitis Tempo-
ralis (AT, Reuscel Arteriitis) en Polymy-
algia Rheumatica (PMR). Ze had er niet 
aan hoeven te overlijden als ze in een 
vroeger stadium was gediagnosticeerd.
In Nederland lijden jaarlijks zo’n 2.500 
mensen aan AT, circa 25.000 aan PMR 
en niet zelden aan de combinatie van 
deze zeldzame ziekten; voornamelijk 
vrouwen vanaf 40-45 jaar. Het is van 
belang dat je de symptomen heel vroeg 
herkent en op tijd bij de (huis)arts aan 
de bel trekt. Daarom hebben wij de 
Symptomatrix ontwikkeld, een vroeg-
herkennigsmethode in vijf talen, gepu-

>

Grote wens
‘Dat jongere mensen de Marijke Foundation  
overnemen en onze missie voortzetten.  
We hebben dit 17 jaar met veel liefde en gedre-
venheid ontwikkeld en gedaan, maar het is nu 
tijd om los te laten. De gedachte dat het hier 
zou stoppen, vind ik vreselijk.’ Wie belangstelling 
heeft, kan contact met Han Kruyswijk opnemen 
020-64 162 79.

Favorieten
•  Muziek: Carnaval des Animaux van Camille  

St. Saens (‘Lieflijke muziek’)
•  Boek: Robert Spoon van Godfried Bomans  

(‘Absurdistisch’)
•  Uitspraak: ‘Jaloezie is succes van de ander  

ervaren als een nederlaag van jezelf.’  
(naar Godfried Bomans)

•  Project: Nationaal Politiek Theater (‘waarvoor ik 
het scenario en libretto schreef, en 26 songs en 
12 muzikale illustraties componeerde en in eigen 
studio speelde c.q. opnam.’)

‘Vorige week kreeg ik een  
mail van een 17-jarige jongen uit 
Friesland. Fan van Plastic People.  
Of hij onze handtekeningen mag 

hebben. Ongelooflijk en  
natuurlijk ook heel geweldig’

bliceerd op internet.
Jaarlijks helpen we hier naar schatting 
zo’n 2.000 mensen mee.’

Persoonlijke ambitie
Zijn eerste baan na militaire dienst is 
assistent cargadoor in de scheepsbe-
vrachting. Hij leert van alles, ook over 
chocolade. Immers, menig schip was 
geladen met balen cacaobonen. 
Hij kent vele soorten bonen uit zijn 
hoofd en zweert bij de gewone repen 
van Cote d’Or, gemaakt van de Congo-
boon waar de typische smaak van echte 
cacao nog in zit.
Han wordt gevraagd om een Europese 
vestiging op te zetten van het Japanse 
Teac, fabrikant van onder andere hifi 
apparatuur, band- en datarecorders. 
‘Dat leek me boeiend. Zeker ook omdat 
ik in de muziek zat. Ik durf wel te zeg-
gen dat ik alle ontwikkelingen in de 
muziek- en geluidsindustrie heb meege-
maakt.’
Twee jaar later, tijdens een vakantie in 
Biaritz, ziet Han een advertentie waarin 
de Noord Hollandse Uitgevers Maat-
schappij een manager verkoop weten-
schappelijke boeken zoekt. Hij wordt 
aangenomen en hoopt op een mooie 
werkplek in de pittoreske Amsterdamse 
Wolvenstraat, hoek Keizersgracht. Het 
lot beslist anders. De uitgeverij fuseert 
met het veel grotere Elsevier en verhuist 
naar een gloednieuw kantoor in Nieuw-
West.
‘Even een kleine anekdote: Als jongetje 
woonde ik dus in West. Oud-West zeg-
gen we nu. Nieuw-West bestond niet. 
Daar waren tuinen, weilanden, slootjes 
en je kon er dus heerlijk spelen en kat-
tenkwaad uithalen. Dat ging allemaal 
tegen de vlakte voor nieuwbouw. Later 
huizen, aanvankelijk wat kantoren. Ik 
heb gezworen in nooit zo’n kantoor, 
nota bene op ons speelterrein, te gaan 
werken. Je voelt ‘m aankomen: naar een 

van die Elsevier kantoren verhuisden 
we.’
In totaal werkte Han 24 jaar bij en voor 
die uitgeverij. Hij was nauw betrokken 
bij de automatisering van het bedrijf en 
gaandeweg vooral bij de ontwikkeling 
van nieuwe media en internet.
Als manager beschouwde hij ‘zijn ploeg’ 
als een orkest. ‘Je deed mee omdat je 
ergens goed in was. Ongeacht huids-
kleur, seksuele voorkeur, noem maar op. 
Daar moesten ze bij Elsevier, behoorlijk 
conservatief, aan wennen. Maar ik heb 
het voor elkaar gekregen.’
In zijn werkzame leven heeft Han mooie 

aanbiedingen gehad die hij toch afsloeg.
‘Ik volg altijd mijn persoonlijke ambitie 
en doe alleen de dingen waar ik 100 
procent achter sta.
Ik hou niet van drank, drugs, hebzuch-
tig financieel gewin.
Terugkijkend: ‘Ik heb veel gepionierd, in 
mijn werk en in de muziek.
Mijn moeder ben ik dankbaar voor haar 
scherpzinnigheid, mijn vader voor zijn 
beschouwelijke kant. Ik ben een prak-
tisch, best veelzijdig maar ook beschou-
welijk mens. 
Ik moet plezier hebben in wat ik doe.’ 

6
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Мondkapje?
Zo draag je het veilig

Menigeen moet of wil er zo nu en dan even uit. Dan is een mondkapje dragen han-
dig. In het openbaar vervoer is het verplicht, in de supermarkt mag het maar hoeft 

het niet. Wat is nu de juiste manier om een mondkapje te dragen?

•  Opzetten 
Was de handen met zeep voordat je een 
mondkapje opzet. Gebruik de touwtjes 
of elastiekjes om het mondkapje op te 
zetten. Raak de binnenkant niet aan. 
Zorg dat het goed aansluit op het ge-
zicht en de neus, mond en kin bedekt.

•  Af doen 
Gebruik de touwtjes/elastiekjes om  
het mondkapje af te zetten. Raak ook 
nu de binnenkant van het kapje en je  
gezicht (ogen, neus, mond) niet aan.  
Gooi het mondkapje weg en was daar-
na je handen met water en zeep.

•  Bewaren
Een herbruikbaar kapje is het beste te 
bewaren in een afgesloten zakje of bakje. 
Stop ze nooit los in jaszak, broekzak of 
tas.

•  Wassen
Een herbruikbaar mondkapje moet na 
ieder gebruik op 60 graden op een vol-
ledig wasprogramma gewassen worden. 
Gebruik alleen wasmiddel, geen wasver-
zachter.

Brentano-vrijwilligers
Koninklijk onderscheiden
Onze Cor Wisse (rechts) en Annie van Dijk kregen 
recent een koninklijke onderscheiding voor hun 
vrijwilligerswerk, onder andere bij Brentano.
Cor Wisse doet al bijna 40 jaar vrijwilligerswerk in 
’t Huis aan de Poel. Voor velen is zij een vertrouwd 
gezicht in de winkel. Daar is zij iedere vrijdagoch-
tend te vinden. Cor maakt graag een praatje met 
haar klanten. Ook helpt zij bij tal van activiteiten 
zoals de bingo, het bloemschikken en de rommel-
markt. Cor wordt erg gewaardeerd en gerespec-
teerd door bewoners en collega’s. Zij is al op leeftijd 
en komt met de rollator naar ’t Huis aan de Poel 
gelopen, weer of geen weer.  
Annie van Dijk is 25 jaar vrijwilliger in een buurt-
huis en sinds 2006 in het restaurant van onze loca-
tie Belmonte. Annie, optimistisch en sociaal, vindt 
helpen ‘gewoon leuk’. Als een van haar kleinkinde-
ren belt om wat af te spreken, kijkt ze eerst in haar 
agenda of ze niet moet ‘werken’. 

Sommige medicijnen hebben niet alleen invloed op 
een ziekte, maar ook op de lichaamstemperatuur van 
degene die ze slikt. Bij hoge temperaturen kan dat 
lastige gevolgen hebben, zoals uitdroging. 
Voorbeelden zijn medicijnen bij hartfalen, angina 
pectoris, hoge bloeddruk, depressie en psychose. 
Misschien is het nodig om tijdelijk de dosering van 
het medicijn aan te passen. 
Overleg met uw huisarts.

Warm weer? 
Check je medicijnen

Onze lezers hebben soms  
vragen, zoeken iets of zit-
ten met iets omhoog. Deze 
kunt u kwijt in deze nieuwe 
rubriek.  
De eerste vraag is van meneer 
Schmit. Hij is verwoed ver-
zamelaar van KLM-huisjes en 
heeft zijn collectie nog niet 
compleet.  
Hij zou erg blij zijn met huisjes 
met de volgende nummers: 
48, 64, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 
88, 94, 96 en 98.
Hebt u zo’n huisje met een  
van deze nummers over?  
En gunt u meneer  
Schmit een com- 
plete collectie?  
Bel hem dan op:  
020 - 6994792

Even een 
vraagje

NIEUWE 
RUBRIEK
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Wees zuinig op je handen
Eindeloos de handen wassen. Dat is wat velen van ons doen zo lang het corona-virus onder ons is.  

Heel goed voor de hygiëne maar je huid krijgt er een optater van.
Bovendien veroorzaakt een droge huid voor een hogere doorlaatbaarheid van bacteriën, schimmels en 

virussen. Niet handig dus. Maar wat te doen?
•  Gebruik het liefst zeepvrije producten of 

een product op oliebasis. Zepen en gels 
drogen de huid uit.

•  Gebruik lauw water (beter voor het vet-
laagje op de huid) en was per beurt niet 
langer dan 1 minuut.

•  Dep de handen droog. Dan wrijf je minder 
vet af.

•  Smeer de handen meteen daarna in met 
een vette crème of zalf. Kies een product 
dat bij je past. Geschikt zijn onder meer: 
cetomacrogolzalf, lanettezalf, koelzalf, 
paraffine-vaseline en vaseline-lanettecrè-
me. Deze zijn zonder recept verkrijgbaar 
bij drogist of apotheek.

Binnen
• Dagje spa in eigen huis. 
Is heel goed te doen.Begin 
met een warm bad of een 
warme douche. Voor in bad 
zijn er heerlijke badparels of 
bruisballen, voor de douche 
heerlijke schuimers of oliën. 
Neem daarna in badjas een 
gezichtsmaskertje en ont-
span. Een voetenbadje is 
zeker een aanrader. Ook ge-
schikt voor de heren hoor.
• De thuisbioscoop. Licht 
uit, film aan. Alsof je in 
de bioscoop zit maar dan 
zonder pratende en etende 
mensen en doorgezakte 
stoelen. Maak een knus 
plekje in woon- of slaapka-
mer en zorg dat je lekker zit 
of ligt (kussens en dekens 
erbij) en zet een favoriete 
film aan op tv of laptop. Ge-
niet, met wat lekkers erbij, 
en vergeet niet na de film 

het licht weer aan te doen.
• Maak een buitenlands ge-
recht. Dol op Spaanse paella 
of traditionele Italiaanse 
pasta? Kook zelf zo’n heer-
lijk buitenlands gerecht. 
Dek eventueel de tafel in 
dezelfde sfeer als het ge-
recht dat je hebt gekozen.

Buiten
• Kunst kijken maar niet 
afhankelijk willen zijn van 
een tijdslot of reservering? 
Doe een dagje buitenkunst. 
Kijk op de site www.sleutel-
werken.nl voor inspiratie. 
Het is een initiatief van BK-
informatie, en vakblad voor 
beeldend kunstenaars dat 
het 40-jarig bestaan viert. 
Daar staat een overzicht 
van 328 kunstwerken die in 
de openbare ruimte staan. 
Vanaf 1945 tot nu.
• Naar de film. Dat kan ook. 

De bioscopen zijn, met de 
nodige beperkingen, weer 
open. 
Twee kijktips:
La Verité
De Newyorkse scenario-
schrijver Lumir (Juliette 
Binoche) komt op bezoek 
bij haar moeder Fabienne 
(Catherine Deneuve), een 
gevierde Franse actrice, die 
naast het acteren ook bezig 
is met haar autobiografie. 
De reünie tussen moeder 
en dochter verandert in een 
hevige confrontatie. 
Fjord 
In de documentaire Fjord 
wordt de unieke fauna en 
flora van Noorse fjorden in 
al zijn glorie getoond: van 
de uitgestrekte koraalriffen 
vol lichtgevende zeediertjes 
tot op haring jagende orka’s 
en bultrugwalvissen.

Lekker zomeren
We hebben nog even en vaak is het begin van de herfst ook schitterend.

Voor wie thuis blijft hebben we wat suggesties en voor wie op pad wil  
hebben we ook een paar ideetjes.

Die rot mug!
Ieder jaar weer een strijd. Of je wordt gek van de 
jeuk of van het gezoem. Is er nou echt niets aan te 
doen? 
Muggenexpert Bart Knols geeft advies.
•  Controleer allereerst je directe omgeving (straal 

van 100 meter). Daar zitten de broedplaatsen. Bij-
voorbeeld bij stilstaand water.

•  Maak een fysieke barrière. Plaats horren en maak, 
als je die hebt, de dakgoot schoon (om stilstaand 
water te voorkomen). Neem voor de slaapkamer 
een klamboe (overal in alle soorten en maten te 
koop).

•  En ten slotte: koop een flesje muggenspray met 
vijftien tot twintig procent deet. Wij tippen nog 
citronella en citronella-kaarsen voor als je een 
avond buiten zit. Dan kan je de krant laten liggen.

Nieuwe app
Dit ben ik

Alzheimer Nederland heeft 
een nieuwe app ontwikkeld die 

helpt om het gesprek aan te 
gaan met iemand met  

dementie. Met deze app vind 
je gemakkelijk een onderwerp 

dat positieve herinneringen 
oproept. Samen met familie en 
vrienden verzamel je gespreks-
onderwerpen die degene met 

dementie aanspreekt.  
Ook kunnen afbeeldingen en 
video’s worden toegevoegd.

https://dementie.nl/dat-ben-ik

Meer 
weten?



1312

Onvolmaakt afscheid
We zaten in het restaurant van Nieuw 
Vredeveld. Het kon weer. 
Herwonnen vrijheid. 
‘Ik neem een rood wijntje, maar alleen 
als jij het ook neemt.’ Slechts heel even 
overwoog ik om te melden dat ik onder 
werktijd niet drink. Een blik op het 
uurwerk leerde echter dat de vijf in de 
klok zat en de werkdag feitelijk tot het 
verleden behoorde. ‘Ik doe met u mee’, 
was dan ook een antwoord dat mak-
kelijk en zonder scrupules uit de mond 
rolde.
Mevrouw Dennenboom had bewogen 
maanden achter de rug. Haar echtge-
noot was in het verpleeghuis overleden 
aan corona. Ze had de uitvaartplechtig-
heid niet in levende lijve kunnen bij-
wonen. Wel op haar kamer. Livestream 
op de computer. In het bijzijn van onze 
eminente geestelijk verzorger. Dat dan 
weer wel. Maar toch: de man van wie je 
zielsveel hebt gehouden, niet de laatste 
eer kunnen bewijzen. De ultieme be-
perking van Covid-19.
‘Ik ben vorige week naar het graf van 
Karel geweest. Met mijn kinderen. Ik 
heb een uiterste inspanning geleverd 
om het droog te houden. Niet gelukt. Ik 
heb gehuild. Hartverscheurend 

gehuild.’ Mevrouw Dennenboom 
schudde meerdere malen het hoofd. 
‘Het lijkt me een zeer gepaste emotie’, 
probeerde ik zeer nadrukkelijk verzach-
tende omstandigheden in te roepen en: 
‘Ik zou me meer zorgen maken als u 
onder dergelijke omstandigheden niet 
zou kunnen huilen.’
Ik had de laatste zin nog niet uitge-
sproken, of mevrouw Dennenboom 
liet opnieuw de waterlanders rijkelijk 
vloeien. De situatie nodigde nadruk-
kelijk uit tot het leggen van een hand 
op de schouder. De eindoverwinning 
op corona is echter nog niet behaald. 
Anderhalve meter. Het maakt het werk 
van de zorgverlener niet completer.
‘Dat zei mijn zoon nou ook. Dat ik 
moet huilen. Dat ik veel heb meege-
maakt. Ik heb recht op verdriet.’ 
Ik bracht het glas in toaststand en 
knikte mevrouw Dennenboom op mijn 
meest empathisch toe. ‘Ik wil drinken 
op de nagedachtenis van uw man en op 
de wijsheid van uw zoon. Proost!’
De rode wijn werd verdund met een 
traan.
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Job van Amerongen is projectverpleegkundige  
dagbesteding bij Nieuw Vredeveld, Brentano Hij is  
gespecialiseerd in dementie. 

Je hoeft niet 
te springen om 
vrolijk te zijn, 
als je maar 

veerkracht hebt
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Piekeren
Bedwing het monstertje

Nederlanders kunnen er 
wat van: 98 procent piekert 
minimaal eens per week. 
Vrouwen doen dat twee keer 
zo veel als mannen en het 
gepieker komt bijna altijd 
voort uit onzekerheid.
Al dat getob is niet goed 
voor de mens. Je gaat er 

slecht van slapen, je wordt 
somber, krijgt hoofd- en 
spierpijn. Bovendien kan 
je je niet meer zo goed 
concentreren.  

Stoppen met piekeren 
vereist training. 
We geven tips.

Het zijn ingewikkelde en onzekere tijden.  
Een geweldige voedingsbodem dus voor piekeren. En hoewel in de  

oorspronkelijke betekenis van het woord piekeren nadenken betekent en  
zou aanzetten tot actie, is dat in de praktijk van nu maar zelden het geval. 
Piekeren leidt tot piekeren. Tot ‘torturer l’esprit: het martelen van de geest.  

We gaan dit monstertje bedwingen.

1  Richt je op dat waar je 
mee bezig bent. Of dat nu 
de afwas is, boodschappen 
doen, je administratie, richt 
al je aandacht en energie op 
wat je op dit moment doet.

2  Stel jezelf geregeld de 
vragen: Hoe voel ik me? Wat 
heb ik nodig?
Ben je bijvoorbeeld humeu-
rig omdat je moe bent? Ga 
dan liggen. Ben je gestrest? 
Haal dan een paar keer diep 
adem.

3  Luister naar je gedach-
ten. Veroordeel ze niet. Laat 
ze toe en accepteer ze.

4  Besef dat je anderen 
niet kunt veranderen. Als 
iemand om wie je geeft een 
probleem heeft, maak het 
dan niet tot jouw probleem. 
Luister gewoon en ben er 
voor hem of haar.

5  Geef dat wat jezelf het 
liefst zou ontvangen. Wil je 

liefde en respect? Laat die 
dan zelf zien. Wil je verge-
ving? Vergeef dan jezelf en 
anderen.

6  Lever kritiek op ge-
drag, niet op de persoon. 
Als iemands gedrag jou van 
streek maakt, zeg dan iets 
simpels als: ‘Als jij dat doet, 
dan voel ik (en dan zeggen 
wat je voelt) en wacht op 
een antwoord. Ook al is 
een eerste reactie vaak dat 
mensen zichzelf verdedigen, 
toch zullen veel mensen 
wanneer ze merken dat 
iemand last heeft van hun 
gedrag, proberen dat te ver-
anderen. Vooral al ze waar-
de hechten aan de relatie.

7  Hou je advies voor je. 
Mensen klagen vaak over 
dingen in hun leven, maar 
zijn niet altijd op zoek 
naar oplossingen. Eerder 
naar een luisterend oor. 
Geef alleen advies als daar 
uitdrukkelijk om wordt 
gevraagd.

8  Ga je piekeren? Zoek 
dan direct een andere (ac-
tieve) bezigheid. Tegelijk 
tobben en iets doen waar 
je al je aandacht bij nodig 
hebt, zoals koken of spor-
ten, is bijna onmogelijk. 
Proberen geen aandacht 
te besteden aan piekeren, 
heeft geen zin; dan komen 
de gedachten meestal twee 
keer zo hard terug.

9  Spreek met jezelf af dat 
je alleen op vaste momen-
ten piekert, bijvoorbeeld 
’s ochtends en ’s avonds 
een kwartiertje. Als er tus-
sendoor piekergedachten 
opduiken, zegt dan tegen 
jezelf: ‘Niet nu, straks weer.’ 
Of je schrijft je pieker-  
gedachten kort op (ook  
’s nachts). Dat helpt om  
ze tijdelijk van je af te zet-
ten. Tijdens het volgende 
piekerkwartiertje lees je  
ze terug.

10  Uit je zorgen.

11  Relativeer. Uit onder-
zoek blijkt dat 40 procent 
van de piekergedachten 
gaat over situaties die zich 
nooit voordoen, en 30 pro-
cent over gebeurtenissen 
uit het verleden die niet 
meer te veranderen zijn. 
In slechts 4 procent (!) van 
de gevallen gaat getob over 
problemen waar de pieke-
raar daadwerkelijk iets aan 
kan veranderen. 
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Wanneer oudere mensen in het zie-
kenhuis worden opgenomen, zijn ze 
vaak erg ziek. Meestal is er dan geen 
tijd om rustig na te denken en duide-
lijk te maken wat iemand wel en niet 
wil. 
Bespreek deze zaken daarom eerder 
met partner, familie, huisarts of een 
andere zorgverlener. 
Het is heel handig om je persoonlijke 
wensen en grenzen schriftelijk vast 
te leggen, dan weten betrokkenen en 
zorgverleners wat je wil op het mo-
ment dat je dat zelf niet kunt aange-
ven. 
Je kunt hiervoor het Behandelpaspoort 
gebruiken. Dit is aan te vragen bij de 
huisarts, apotheek of gewoon bij de 
boekwinkel (www.behandelpaspoort.
nl). Het kost 12,50 euro.
Een levenstestament is ook een moge-
lijkheid. 
Het levenstestament is een verklaring 
die bij de notaris wordt opgesteld 
waarin je alle zaken regelt die iemand 
kan overnemen wanneer je dat zelf 

niet meer kunt. 
Het is uitgebreider, en betreft ook  
financiën, vertegenwoordiging etc.
Het Behandelpaspoort is nieuw en 
vooral bedoeld als handvat om na te 
denken en te praten over de wensen 
ten aanzien van behandeling/zorg. 
Mocht je iets ernstigs overkomen, dan 
weten naasten en behandelaren wat je 
graag zelf zou willen.
De inhoud van het Behandelpaspoort 
kan in het levenstestament worden 
opgenomen.
Een levenstestament kost zo rond de 
275 euro. Maar daarin is dus meer 
vastgelegd.

Wat past?
Sommige mensen weten het precies, 
anderen vinden het minder makkelijk 
om te beslissen wat hun wensen en 
grenzen zijn. Hoe kom je tot een wel-
overwogen beslissing voor jezelf? 
Ga in gesprek met je zorgverlener. 
Neem samen de verwachtingen door. 
Doe dat ook wanneer er een behande-

ling wordt voorgesteld. Wat hoop jij 
dat een behandeling oplevert en zeg 
dat tegen de zorgverlener. Dat maakt 
veel helder. Het helpt de zorgverlener 
ook om uit te zoeken welke behande-
ling het best bij jou past.
Neem iemand mee naar dit gesprek. 
Twee horen, zien en onthouden meer 
dan één. Bovendien kan een naaste 
aanvullende vragen stellen.
Heb je moeite om de informatie die 

Het is verre van eenvoudig: van tevoren beslissen  
of je wel of niet gereanimeerd of behandeld wilt  
worden als er wat met je gebeurt. Toch wordt het ieder-
een vanaf een jaar of 70 aangeraden dat wel te doen. 

Nadenken, bespreken
en samen beslissen

Behandelen en reanimeren

de zorgverlener geeft te begrijpen? 
Schroom niet en vraag op meer hel-
derheid. Zeg gewoon dat je het niet 
begrijpt. Zeg het ook als je gespannen 
bent (meteen aan het begin van het 
gesprek). 
Wil je alles nog even op het rijtje zet-
ten en laten bezinken? Als de situatie 
niet acuut is, kun je om bedenktijd 
vragen. 

Corona
Door de corona-crisis zijn de tijden  
onzeker. Komt er op korte termijn een 
vaccin? Komt er in het najaar weer een 
golf aan besmettingen?
Het is in ieder geval duidelijk dat oudere 
mensen zomaar ernstig ziek kunnen 
worden na besmetting met het virus. 
Juist in deze situatie is het slim om nu je 
gezond bent, na te denken over wat je 
wensen en grenzen zijn als je Covid-19 
krijgt.
Deze vragen kunnen helpen bij de  
gedachte- en besluitvorming:

Ik raak besmet met het virus en wordt 
ernstig ziek. Wat is dan voor mij het 
belangrijkste:
•  de kans op genezing
•  zo min mogelijk last hebben van  

ymptomen als pijn en benauwdheid
•  thuis blijven
•  aanwezigheid van mijn naasten
•  wil ik naar het ziekenhuis en eventueel 

naar de intensive care
•  ik kan niet zelf meer beslissen. Wie 

gaat dat dan voor me doen en weet die 
wat ik wil en niet wil

Informatie over de voor- en nadelen van thuis,  
ziekenhuis en intensive care voor ouderen 

https://thuisarts.nl/corona/ik-ben-oud-en-heb-zwakke-gezondheid-
en-denk-na-over-behandeling-bij-corona
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Je conditie blijft goed en je 
benen ijzersterk. Wie gere-
geld fietst houdt de spirit 
erin.  We moeten er echter 
wel rekening mee houden 
dat leeftijd een rol speelt. 
Zo zie en hoor je meestal 
slechter en zijn evenwicht 
en wendbaarheid ook niet 
meer hetzelfde als op je 
achttiende. Wie lekker en 
veilig wil doorfietsen doet 
er goed aan ogen en oren 
jaarlijks te laten checken 
en breng ook de fiets jaar-
lijks naar de fietsenmaker. 
Zijn remmen, banden, 
verlichting, frame, bouten, 
moeren en spaken ook nog 
in conditie? Hieronder nog 

een paar tips om zo veilig 
mogelijk te blijven genieten 
van het fietsen.

1  Draag schoenen met 
niet te gladde zolen zodat 
de voeten niet van de trap-
pers afglijden.

2  Zorg altijd voor goed 
zicht. Neem bril of zon-
nebril mee. Bedenk dat een 
varifocusbril niet altijd 
geschikt is voor op de fiets. 
Overleg met de opticien.

3  Moeite met achterom 
kijken? Zet zijspiegels op 
het stuur.

4  Stel het zadel zo af 
dat beide voeten plat op 
de grond staan als je op 
het zadel zit (je hoeft niet 
steeds af te stappen en 
verkleint de kans op om-
vallen).

5  Kies voor een fiets met 
een lage instap. Ja, heren, 
u ook.

6  Voorkom stress door 
niet tijdens spitstijden te 
gaan rijden.

7  Overweeg een helm. 
Niet verplicht maar wel 
veilig.

8  Slik je medicijnen? 
Check of je er slaperig of 
duizelig van kan worden. 
Vraag bij apotheek, huis-
arts, kijk in  bijsluiter of  
ga naar www.rijveiligmet-
medicijnen.nl.

9  Train je evenwicht. Bij-
voorbeeld door iedere keer 
als je je tandenpoetst op 
één been te blijven staan 
(afwisselen links, rechts).

10  Controleer in het na-
jaar altijd de fietslampen 
en de reflectoren. Ook 
goed zichtbare kleding is 
een aanrader.

Heerlijk     die fiets!
Wie fietst die blijft. Want de fiets  

houdt ons fit en mobiel. Tot op hoge  
leeftijd. Wel handig om als senior een  
paar voorzorgsmaatregelen te nemen.  

Want, nee we zijn geen 18 meer.

Moeiteloos vooruit
Elektrische fietsen zijn enorm populair, 
want je rijdt altijd met een duwtje in de 
rug. Minpuntje van de elektrische fiets is 
de prijs. Gelukkig zijn er ook budget mo-
dellen op de markt. Wie niet meer dan 
ongeveer 1000 euro wil uitgeven koopt 
met de Anyway Royal de beste.
Dat blijkt uit een test van de ANWB. De 

Anyway Royal (1099 euro, inclusief accu) 
is een complete en netjes afgewerkte fiets 
met voorwielmotor. De motor is krachtig 
en aangenaam en geeft ook heuvelop vol-
doende ondersteuning. Minpunten zijn dat 
de fiets slechts drie versnellingen heeft en 
dat het frame op de stabiliteitsproef matig 
presteert.



Geniet vandaag,
morgen bestaat 

nog niet
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FRANK PELS (75) IS SCHRIJVER EN (OUD) RECLAMEMAN. JARENLANG MAAKTE HIJ NAAST ZIJN WERK VOOR  
ONDER MEER GAMMA, DE HYPOTHEKER, FELIX EN DUYVIS STRIPS VOOR HET MEDIAVAKBLAD ADFORMATIE.

Hoe bedoel je, oud?



2322

We horen het de laatste tijd vaker van ervaringsdeskundigen.  
De mededeling van de arts ‘U heeft dementie en u mag niet  

meer autorijden.’ Twee klappen ineen. Of dat zo moet, is de vraag  
maar feit is wel dat het voor de betrokkenen een lastige zaak is.

Wat kan je doen?
TEKST XXXX XXXXX X

NL

A B C  D N L 6 7 1 0 8 7 6 1 1 7 5 4 5 3 3 5 6 X Y Z > > 9 9 9 T T T

Pieterse
Gerda Maria
29.08.1935  Den Haag
24.03.2009 >> 24.03.2022
Gemeente Amstelveen

Automobilisten zijn met meerdere dingen 
tegelijk bezig: de auto besturen, reageren 
op anderen in het verkeer, route bepalen en 
snel kunnen reageren.
Naast problemen met het geheugen, ken-
merkt dementie zich door het minder goed 
overzien van situaties, verminderde oriën-
tatie en minder makkelijk kunnen reageren 
op verandering.
Vaak merken bestuurders met dementie 
zelf dat het autorijden niet meer gaat zoals 
voorheen. Zij besluiten dan zelf -met steun 
van de familie- niet langer auto te rijden.
Dat is een moeilijke en ingrijpende beslis-
sing. Niet meer kunnen autorijden bete-
kent verlies van zelfstandigheid en autono-
mie.
Mensen met de diagnose zeer lichte of 
lichte dementie kunnen terecht bij het 
Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) voor 
een test. Aan de hand van de testresultaten 
beslist het CBR of iemand kan blijven rij-
den en wanneer opnieuw een test nodig is.

Dementie en 
het rijbewijs

Voor de test naar rijgeschiktheid worden 
drie stappen doorlopen:

•  Eigen verklaring met of zonder 
geneeskundig verslag.   
Deze vraagt de persoon met dementie 
zelf aan en is te verkrijgen bij gemeente  
of het CBR.

•  Aanvullend onderzoek door medisch  
specialist. 
Het CBR bepaalt of aanvullend onder-
zoek door een onafhankelijk specialist 
nodig is. De kosten van dit onderzoek zijn 
voor eigen rekening.

•  Rijtest met beoordeling door CBR. Als er 
sprake is van zeer lichte tot lichte demen-
tie roept het CBR de persoon op voor een 
rijvaardigheidstest op de openbare weg in 
de eigen auto.

•  Ga in gesprek en vertel 
waarom het gevaarlijk is 
als je naaste nog auto gaat 
rijden. Zeg dat je bezorgd 
bent en wijs op het gevaar 
voor andere weggebrui-
kers.

•  Soms helpt het als bijvoor-
beeld de huisarts of een 
wijkagent vertelt over het 
gevaar van autorijden als 
je dementie hebt.

•  Voorkom onderhandelen 
en op basis daarvan af-
spraken maken. Mensen 
met dementie vergeten 

die afspraken.
•  Bied jezelf aan als chauf-

feur of stel met familie en 
vrienden een rijschema op.

•  Maak van autorijden een 
gezamenlijke activiteit: jij 
rijdt en je geeft je naaste 
een andere taak (bijvoor-
beeld bedienen van de 
radio). Dit kan voorkomen 
dat je naaste zich verveelt 
en daarom liever zelf wil 
rijden.

•  Voorkom dat je naaste 
wordt herinnerd aan au-
torijden. Parkeer de auto 

om de hoek en leg de 
autosleutels weg. Je kunt 
natuurlijk ook de auto 
inruilen voor een ander 
merk of model.

•  Maak de auto onklaar 
door de garage een start-
onderbreker te laten 
installeren. Die moet wor-
den gedeactiveerd om de 
auto te starten.

•  Als je naaste echt niet wil 
stoppen met autorijden, 
is het verstandig dit met 
professionele zorgverle-
ners te bespreken.

Niet meer mogen rijden omdat je dementie hebt is naar.  
Niet iedereen legt zich daar even gemakkelijk bij neer.
Hierbij een paar tips om er samen uit te komen.

Tips

(BRONNEN: ALZHEIMER NEDERLAND, CBR, DEMENTIE ONLINE)
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In 1978 uitgevonden door de Zweedse Aina Wifalk,  
bijna tien jaar later (in 1987) geïntroduceerd in Nederland en 

inmiddels verkrijgbaar in alle soorten, maten en prijzen.
De rollator. Welke past het best, bij wie en wanneer?

Tip

Meer 
weten?

1 Lekker licht
Wie nog redelijk goed 
zelf loopt en geregeld een 
aardige eindje wil tip-
pelen (maar niet wil val-
len) kan het best op zoek 
naar een lichtgewicht of 
ultra-lichtgewicht rolla-
tor. Deze zijn meestal niet 
zwaarder dan een kilo of 
6 en worden door gebrui-
kers het minst als ‘last’ 
ervaren.

 2 Buiten-mensen
Wie geregeld over onver-
hard terrein of in het bos 
loopt, kan ook een zoge-
noemde buiten rollator 
aanschaffen. Deze is spe-
ciaal ontworpen voor de 

Kijk op
www.hulpmiddelenwijzer.nl

www.scouters.nl
ww.alleszelf.nl

wat woestere wandelaar. 
Is steviger van construc-
tie, heeft grotere wielen, 
dikkere banden en vangt 
beter schokken en trillin-
gen op.

3 Reislustig
Ga je een weekend of 
weekje weg, heb je dat 
gedoe met je rollator die 
natuurlijk ook mee moet.
Er bestaat een extra com-
pacte rollator (in allerlei 
uitvoeringen) die super 
opvouwbaar is. Fijn voor 
in een auto met weinig 
ruimte, in het openbaar 
vervoer of als je met het 
vliegtuig gaat.

4 Zoeven
Heerlijk als een rollator 
lekker meebeweegt. De 
rollator met luchtbanden 
doet dat en wordt aanbe-
volen als trillingsvrij.

5 Voor de huismus
Voor iedereen die het 
liefst binnen veilig aan de 
wandel gaat, zijn er bin-
nenrollators. Allemaal 
licht van gewicht en goed 
wendbaar maar heel 
divers in uitvoering. Ze 
zijn er met dienblad, met 
mandje, met drie in plaats 
van vier wielen, met zitje.
Kies wat bij je past.

6 Mini en Maxi
De ontwikkeling van de 
rollator heeft de afgelopen 
33 jaar niet stilgestaan. Zo 
zijn er dus ook rollators 
speciaal voor hele lange 
en hele kleine gebruikers. 
Gemak dient de mens.

7 Speciaal 1
Voor wie reuma heeft, 
artritis of artrose is er een 
speciale rollator. Deze 
heeft onderarmschalen 
(die steun bieden) en daar 
waar nodig kan speciale 

bediening worden inge-
steld.

8 Speciaal 2
Voor wie slecht ziet of 
blind is, is er ook een rol-
lator ontworpen. Deze 
heeft reflecterende rode 
markeringen op het 
frame, een stokhouder, 
dienblad, boodschap-
penmandje, een knijp- en 
parkeerrem. De rollator is 
wel zwaarder (11 kilo) om-
dat deze meer stabiliteit 
behoeft.

De prijzen van een  
nieuwe rollator  

variëren tussen de  
89 en zo’n 600 euro.  

En natuurlijk zijn  
er nog duurdere  

varianten. Zeg maar 
de Rolls Royces onder 

de rollators. Het is 
mogelijk een rollator 

te huren, bijvoorbeeld 
als u op reis gaat en er 
zijn ook tweedehands 

verkrijgbaar.

Tip

1
2

3 4
5

7 8

24
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Hersengymnastiek
De oplossingen van deze puzzels vindt u op bladzijde 31.

AALSCHOLVER
BIJENETER
BOERENZWALUW
BOOMKLEVER
BOOMVALK
EEND
GANS
KLUUT
KOEKOEK
KOLIBRIE
KOPERFAZANT
KOPERWIEK
MEES
MEREL
MUS
RANSUIL
SPECHT
STAARTMEES
TOEKAN
WATERSNIP
WULP

L
W
A
T
E
R
S
N
I
P
R
K

I
T
A
S
K
L
T
U
K
L
E
O

U
H
L
E
K
L
E
U
M
U
V
E

S
C
S
E
O
S
A
R
U
W
E
K

N
E
C
M
P
N
N
V
E
L
L
O

A
P
H
T
E
A
I
A
M
M
K
E

R
S
O
R
R
G
N
D
K
O
M
K

W
U
L
A
W
Z
N
E
R
E
O
B

A
L
V
A
I
E
M
E
E
S
O
B

P
R
E
T
E
N
E
J
I
B
B
T

P
V
R
S
K
O
L
I
B
R
I
E

E
T
N
A
Z
A
F
R
E
P
O
K

2  Zoek de tweeling tussen al deze gezichtjes

1  Help Ineke om bij haar 
leesbril te komen

3  Vogelzoeker
In deze puzzel zitten vogelnamen verborgen. U moet ze in alle richtingen 
zoeken. Van de overgebleven letters kunt een vogelnaam maken.

 Deze vogel is. 
 een bijeneter.
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4  
Welk setje 
bollen wol 
hoort bij 
welke trui?

5  Zoek de 9 verschillen

1

5
6

7

2

3

8

4

6  Maak deze puzzel af door de letters met de juis-
te cijfers te combineren

A

C

B
G

I

JH

F
E

D

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

K

L
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‘Dit laat ik niet zo maar los’

Sommigen worden alleen 
nog even wakker bij het 
Onze Vader of een ver-
trouwd lied, maar toch 
vindt vrijwilliger Riekus 
Kok het fijn dat er kerkdien-
sten zijn voor de bewoners 
van Nieuw Vredeveld.
Al vijftien jaar brengt de 
78-jarige Riekus (met een 
groepje vrijwilligers, waar-
van sommigen ook al jaren 
actief) mensen één keer in 
de veertien dagen naar de 
dienst op deze locatie. 
Hij heeft in de loop der 
jaren veel zien veranderen. 
Zo waren er nogal wat ver-
bouwingen, gingen en kwa-
men collega’s en zag hij de 
samenstelling van de groep 
kerkgangers wijzigen.
‘Er zijn nu veel meer men-
sen met zware dementie.

Brentano kan niet zonder vrijwilligers.  
Ook niet zonder Riekus Kok die samen met een vaste groep  

(vrijwillige) collega’s de kerkdienst in Nieuw Vredeveld verzorgt.
TEKST JANTIEN ANDERIESEN  BEELD ANKO STOFFELS

Vrijwilliger Riekus Kok:
ook voor de medewerkers.’
Tijdens de lockdown heeft 
Riekus zelf niet stilgezeten. 
Voor de Kruiskerk, waarbij 
hij en zijn vrouw zijn aan-
gesloten, heeft hij geregeld 
telefonisch contact met 
kerkleden die op leeftijd zijn 
en in deze tijd aan huis zijn 
gebonden. Dit in plaats van 
de gebruikelijke bezoekjes.  
‘We doen het graag. Het is 
toch een hechte gemeen-
schap.’
Ook vindt hij het fijn dat de 
diensten in deze corona-tijd 
digitaal worden uitgezon-
den. ‘Hoewel je het directe 
contact mist, is dit toch 
iets.’

Het vrijwilligerswerk voor 
Nieuw Vredeveld doe je al 15 
jaar. Steeds meer kerkgan-
gers hebben zware demen-
tie. Is het werk nog leuk?
‘Leuk is niet het woord. 
Toen ik in 2005 met pensi-

1 E
2 J
3 L

4 C
5 B
6 F

7 G
8 K
9 I

10 A
11 H
12 D

1

6

2-5
3-8

6-1
7-44

3

5

2
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Riekus Kok in het kort
‘Ik heb een hele overzichtelijke cv. In 1959 ben ik vanuit de 
“wereldstad” Harderwijk naar Amsterdam gekomen om 
aan de VU wiskunde te gaan studeren. Na studie en pro-
motie ben ik daar gebleven als universitair (hoofd)docent 
wiskunde. Tot mijn pensionering.’
Riekus, getrouwd, vader van drie kinderen en grootvader 
van vier kleinkinderen (waarvan één zeer jong overleden), 
vindt wiskunde het ‘mooiste vak dat er is’. 
Na zijn pensionering in 2005 heeft hij nog tien jaar zomer-
cursussen wiskunde gegeven van HOVO (Hoger Onder-
wijs Voor Ouderen). ‘Dat waren echt liefhebbers. Heerlijk 
om te doen.’
Nu profiteren vooral zijn kleinkinderen van grootvaders 
wiskundeknobbel. ‘Je moet bij de basis beginnen hè. Dat 
vergeten sommige docenten weleens.’

oen ging besloot ik dat 
ik niet alleen voor me-
zelf leuke dingen ging 
doen. Ik heb toen iets 
op me genomen en dat 
laat ik niet zo maar 
los. Maar ik vraag me 
wel af hoe we de dien-
sten in Nieuw Vrede-
veld in stand kunnen 
houden. Iedereen die 
bij de diensten betrok-
ken is, wordt ouder. 
De vraag is of er jong 
bloed bijkomt.
‘Het werk geeft me nog 
steeds voldoening en 
soms is het ook grap-
pig. Zo was er een me-
vrouw die tijdens de 
dienst hardop zei: “Ik 
snap er helemaal niks 
van.” Waarop de predi-
kant antwoordde: “Dat 
komt dan goed uit, 
want dat wilde ik net 
gaan uitleggen.”’ 

We waren er op voorbereid, 
hebben alle informatie over 
de verzwaring van de zorg-
zwaartepakketten gekre-
gen. Wat voorheen nog een 
woonzorgcentrum was is nu 
echt een verpleeghuis. Met 
nagenoeg alleen nog be-
woners met zware tot zeer 
zware dementie.
In combinatie met mensen 
van de aanleunwoningen 
die wel helder zijn, krijgt de 
kerkdienst een heel andere 
chemie. We zijn dan ook 
in gesprek om te kijken of 
en hoe de dienst in de toe-
komst kan aansluiten op de 
nieuwe realiteit.’
In het oude normaal be-
staat Riekus’ werk uit de 
zaal inrichten, de katheder 
klaarzetten en zorgen dat 
de geluidsinstallatie werkt. 

Daarna belt hij aan bij de 
aanleunbewoners dat de 
kerkdienst gaat beginnen 
en haalt hij bewoners van 
het verpleeghuis op. Alles 
samen met de andere vrij-
willigers. Na de dienst is er 
koffie/thee en daarna wor-
den de bewoners naar hun 
huiskamers teruggebracht.
Sinds half maart zijn deze 
werkzaamheden door co-
rona vervallen. 
Wat betreft Nieuw Vrede-
veld kijkt hij dus al enige 
tijd werkloos toe. ‘Het erg-
ste vind ik dat ik niet weet 
hoe het met de bewoners 
gaat. Of ze nog leven über-
haupt. Ongetwijfeld zijn er 
mensen gestorven. Ik hoop 
niet in eenzaamheid, maar 
ik vrees het ergste. Heel heel 
naar. Voor alle betrokkenen, 



Вedankt!
Voor alle bloemen, 

geschenken, lieve post, optredens 
aandacht en medeleven tijdens  
de lock-down. Het heeft ons  

erg goed gedaan. 

Namens iedereen bij Brentano


