
Riet van Diemen, Charles van de Nieuwegiessen: ‘Met één been aan de andere kant : de 

verborgen belevingswereld van dementerende ouderen’ Uitgeverij Intro, Nijkerk 1995.  

ISBN 90-5574-027-6. (Dementie/Alzheimer/PO/AG) 

Korte beschrijving: Boek van 72 pagina’s waarin de auteurs die werken als 

activiteitenbegeleiders bij mensen die dementeren, de lezer willen meenemen in de 

wereld van dementerenden.  Na een aantal inleidende hoofdstukken met toelichting op 

kijk op dementie, ordening van het boek, en waarom ze het boek hebben geschreven 

komen korte situatieschetsen en uitspraken aan bod. Het zijn vrije gedachten associaties, 

eigen woordcombinaties, versmelting van heden en verleden) van dementerende 

ouderen die de schrijvers toelichten en interpreteren. De uitspraken zijn verdeeld over 

de hoofdstukken 'algemeen', 'symbolisch', 'filosofisch' en 'bijzonder'.  Met een voorwoord 

van Naomi Feil, die zich onder andere bezig houdt met communicatiemogelijkheden met 

'diep' demente ouderen. ( zie ook: 

https://vfvalidation.org/web.php?request=Naomi_Feil_Bio ) 

 

Citaten: 

Pag.32: ‘Mevrouw C., vertelster in hart en nieren, vertelt die ochtend een verhaal waar ik 

niets van begrijp. Dat zeg ik haar ook eerlijk. Dan zegt ze onderwijzend: ‘Je moet je 

andere ogen openzetten.’’ 

 

Pag.38: ‘Meneer van P. geeft aan: ‘Mijn denken zit aan de andere kant, hier heb ik 

niets.’’ 

 

Pag.39: ‘ Mevrouw G. legt haar dementie tegenover mij uit: ‘Ik zit in een grote bol. En ik 

kan jullie nog zien en ook horen. Maar langzamerhand wordt er een soort van vacuüm 

over de bol getrokken. Ik kan jullie wel zien, maar mij niet meer verstaanbaar en 

duidelijk maken. Ik probeer het nog steeds. Maar jullie horen mij niet meer. Uiteindelijk 

ben ik blij met dat vacuüm. Ik hoef niets meer duidelijk te maken. Ik hoef niets meer uit 

te leggen.’’   

 

Pag.65-66: ‘Soms formuleert ze het op een andere manier: ‘Als je dement wordt, dan 

praat je niet meer tegen iemand, je denkt meer tegen iemand, je voelt met iemand.’(…) 

Voelen jullie je als demente mensen begrepen door de maatschappij? Is mijn vraag op 

een keer, als ik met haar aan het wandelen ben in het bos. ‘Nee, mensen verstaan ons 

niet. Dat kunnen ze ook niet, want ze zijn niet dement,’ antwoordt ze glimlachend.’ 

Recensie/Extra: G.H. von Faber (Biblion recensie): ‘(…) De kracht alsmede de zwakte 

van het boek is de opsomming van belevenissen. Het geheel is makkelijk leesbaar.’   
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