
Anna Kokmeijer: ‘De weg naar het verpleeghuis’ De partner vertelt. Uitgeverij Elikser, 
Leeuwarden 2013. ISBN 9789089545718 ( Ziekte van Parkinson/ Dementie/ 
Ouderenzorg/ Verpleeghuis/Mantelzorg/Zorgbelasting/Bureaucratie/ 
Systeemdwang/ PO) Zie ook: www.elikser.nl  

Soort boek/ziekte stijl: 
‘In de rugzak van ons huwelijk werd met een trefzekere slag een scheur getrokken. 
Een scheur die ging rafelen en nimmer nog is te herstellen.  
Nu ik de zorg voor Jé met een bloedend hart uit handen heb moeten geven, is de tijd 
aangebroken mijn leven op een andere manier inhoud te geven. Ik weet dat dit mij 
zal lukken, maar besef ook dat het tijd nodig heeft.  
Eerst zal ik moeten afkicken van de geboden intensieve zorg aan Jé.’ 

Ervaringsverhaal van Anna Kokmeijer waarin zij beschrijft hoe bij haar man de ziekte 
van Parkinson werd geconstateerd en hij ook dementerend raakte. Zij beschrijft hoe 
zij samen leefden terwijl haar man zieker werd, steeds meer aftakelde en de  
(mantel)zorg voor hem steeds zwaarder en belastender werd. Ook al omdat het zo 
lang duurde voordat de diagnose werd gesteld. Anna Kokmeijer raakte Johan (Jé) op 
een bepaalde manier kwijt, hij kon steeds minder, maar was ook niet meer het 
maatje, de partner die hij voor haar was geweest. Ze bespreekt uitgebreid hoe ze 
daarmee om leerde te gaan. Tenslotte moest ze Jé nog meer loslaten en werd hij 
opgenomen in een verpleeghuis. Ook dat veranderde haar leven indringend. Boek van 
341 pagina’s. 

Over de schrijfster: 

Anne Kokmeijer  is bijna vijftig jaar getrouwd met Jé, met wie zij kinderen en 

kleinkinderen heeft.  

http://www.gilde-zutphen.nl/gildelezingen/ ‘(…). Spreekster ontdekte 

langzamerhand dat het geen toeval was dat dingen bij haar echtgenoot niet goed 

gingen. Nu weet zij welke verschijnselen een aanwijzing kunnen zijn voor Parkinson 

en Alzheimer. Zij werd het door schade en schande wijs en doorstond een bijzonder 

moeilijke tijd. (…)’ 

 

Korte beschrijving:  

Open en eerlijk gaat Anne Kokmeijer in op hoe moeilijk het voor haar was om Jé te 

zien veranderen en aftakelen. Hoe ze probeerde Jé  te begrijpen terwijl hij geleidelijk 

veranderde. Aanvankelijk was niet duidelijk waardoor die veranderingen veroorzaakt 

werden. Jé sprak steeds minder, ondernam minder, raakte naar binnen gekeerd. En 

toen duidelijk was wat er aan de hand was, werd de belasting van het voor hem 

zorgen voor Anne steeds zwaarder. Tenslotte zo zwaar dat ze het niet meer alleen kon 

en Jé naar een verzorgingshuis ging. Anne beschrijft wat zij bij elke fase moeilijk 

vond, waar ze schuldgevoelens en innerlijke strijd over had, wat ze miste en hoe de 

omgeving er tegenaan keek. Hoe moeilijk het ook voor haar was om Jé  los te moeten 

laten na zoveel jaren met hem getrouwd te zijn geweest. Ze licht ook toe hoe moeilijk 

ze het vond om Jé in het verpleeghuis te zien, in een andere wereld, een wereld van 

hem  en de andere personen in zijn nieuwe omgeving. Hoe schrijnend situaties ook 

konden zijn en wat ze probeerde te begrijpen om zelf door te kunnen gaan. 

http://www.elikser.nl/
http://www.gilde-zutphen.nl/gildelezingen/


 

Wat viel op: 

Anna licht haar zoektocht uitgebreid toe. Daarbij is ze eerlijk over boze, verdrietige, 

agressieve gevoelens die ze heeft, naast gevoelens van machteloosheid en liefde voor 

de persoon met wie ze zoveel jaren getrouwd is geweest en de situatie waarin zij 

beland zijn. 

Citaten: 

Pag. 11’: ‘We hebben ons best gedaan Johan een thuisgevoel te geven hier in dit 

verpleeghuis. Opnieuw zo’n belanden term in deze context! Thuisgevoel. Jé had 

immers niet gevraagd om deze uithuisplaatsing.’ 

Pag. 13: ‘Altijd kwam Jé op de eerste plaats. Bij alles wat ik deed, dacht en voelde, 

hield ik rekening met mijn zieke man. Ik moest wel rekening met hem houden, omdat 

deze ziekte een rem zet op zijn gehele functioneren. 

 

Pag. 153-154: ‘In al hun kwetsbaarheid en broosheid wijzen deze mensen ons op de 

breekbaarheid van het menselijk bestaan. (…) Ik realiseer me door de ogen te kijken 

van een vrouw die simpelweg (nog) kan staan en gaan waar ze wil gaan en staan. (…) 

Zijn mijn bevindingen ergens aan de oppervlakte blijven hangen?’  

 

Pag. 217: ‘…Ik kom bij Jé vandaan. Het went nooit. Nooit!  Zijn ogen stonden zo 

afwezig, alsof hij langs me heen keek. (…) Vanavond belde El me op, een fantastische 

meid. Ze zei: Hoort er allemaal bij. En zij kan het weten. Jarenlang haar demente 

partner verzorgd.’ 

Pag. 269: ‘Oh, Johan, waarom ben je zo gesloten naar mij toe geweest?! 

Je was zo gesloten als een oester. 

Nu staat dit zwart op wit. Oh, Johan, wat heeft die geslotenheid van jou mij een pijn 

gedaan en wat heeft het mij gefrustreerd.’ 

Recensies/Extra: 

http://www.gilde-zutphen.nl/gildelezingen/  

http://www.mantelzorgparkstad.nl/steunpunt/files/6513/8719/6797/Ruggesteuntje

_1.4_december_2013_pdf.pdf  

http://www.gilde-zutphen.nl/gildelezingen/
http://www.mantelzorgparkstad.nl/steunpunt/files/6513/8719/6797/Ruggesteuntje_1.4_december_2013_pdf.pdf
http://www.mantelzorgparkstad.nl/steunpunt/files/6513/8719/6797/Ruggesteuntje_1.4_december_2013_pdf.pdf

