
De Kreeftjes ( eindred. Loes Schrijver) : ‘Wonen met een demente ouder - Toetjes en 
Slaatjes -’ Uitgeverij Boekscout Soest 2014 ISBN: 9789402212846 Zie ook: 
http://www.boekscout.nl en http://wonenmeteendementeouder.nl/  
 
Soort boek/ziekte/stijl: 
Egodocument van de kreeftjes, Inge Tanja en Stephan die beschrijven waarom ze hun 
dementerende ‘Ma’ in hun -dan- drie generatiegezin opnemen en wat daarbij kwam 
kijken. Een boek van 156 pagina’s vol praktische informatie en tips  over onderwerpen 
als verbouwen, regelingen en aanvragen waaraan gedacht moest worden en praktische 
problemen waar zij tegenaan liepen. Met een bijdrage van notaris mr. André Bosscher. 
 
Boekscout.nl: "Ouder worden, hoge AWBZ-bijdrage en het slechte imago van 
zorginstellingen. Het zijn zo maar een paar redenen waardoor er steeds meer gekozen 
wordt voor alternatieven. Ouders gaan bijvoorbeeld bij hun kinderen wonen als 
zelfstandig wonen onverantwoord is of gewoon niet meer gewenst. In ons buurland 
Duitsland is dat al jaren de gewoonste zaak van de wereld." 
  
Wie zijn (dementerende) vader of moeder in huis neemt, staat voor vele verrassingen en 
moet veel regelen. De emotionele impact en de praktische gevolgen zijn groot. Met de 
combinatie van (soms komische) ervaringen en administratieve, financiële en juridische 
tips uit dit boek kun je je enigszins voorbereiden. 
 
Over de schrijvers: 
Pag. 11: ‘Wij zijn de Kreeftjes. In een meer generatiewoning wonen wij op een 
schiereilandje in het Oldambtermeer in  Oost Groningen (…) Met Ma erbij is het een drie 
generatiewoning en er is dus altijd iemand om voor haar te zorgen.’ De Kreeftjes zijn 
Inge, Tanja en Steven van der Kreeft.  
 
Korte bespreking: 
Het boek begint met een toelichting op de situatie van Ma die nog in Dordrecht woonde 
waar ze niet meer alleen kon wonen. Vervolgens wordt toegelicht hoe het huis in … 
verbouwd werd en Ma voorbereid werd op de verhuizing. In de daarna volgende 
hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod; 
Hoofdstuk 4 Het nieuwe leven van ma met ons, verander zo min mogelijk gewoontes, 
voorkom onrust met kleine ingrepen, leef je in de dementerende in: geef niet te veel en te 
vroeg informatie, wat ze niet heeft, kan ze ook niet kwijtraken, soms streng en kordaat, 
zo lang mogelijk zelfstandig, gebruik geheugensteuntjes voor tijdsbesef, haal keuzes weg, 
een legentje om bestwil is toegestaan, blijf alert en neem de nodige maatregelen, bepaal 
je eigen huisregels. Hoofdstuk 5: Je hebt ook nog een eigen leven, het schoonhouden van 
Ma’s huisje, eetpatronen,  persoonlijke hygiëne, de was, privacy, tijd voor jezelf,  
vrijwilligster, dagactiviteit. Hoofstuk 6: Gelukkig is er ook nog professionele hulp, 
buurtzorg, de dementieconsulente, overige hulpverlening, Hoofdstuk 7: Terugblik. 
Moeder stierf op 14 december 2014 
 
Wat viel op: 
De vele duidelijke tips en beschrijvingen van hoe ze hobbels die ze tegenkwamen 
oplosten. 

http://www.boekscout.nl/
http://wonenmeteendementeouder.nl/


 
Citaten: 
 
Pag.17: ‘Ze was altijd heel duidelijk over: in een tehuis “tussen die oude zeikers zeker” 
wilde ze beslist niet wonen. “Dan liever naar jullie, dat is eigen.” Maar dan pas als het 
echt nodig is hoor! Zolang ze nog goed was, wilde ze in haar flatje in Dordrecht blijven. 
Met haar eigen meubeltjes, met haar eigen gewoontes en met het wekelijkse uitje naar de 
stad voor een kop koffie met haar vriendin. Inschrijving bij een verzorgingshuis was niet 
aan de orde, omdat Ma dat niet wilde. 
Bespreek het onderwerp wonen op tijd! Wacht niet tot het te laat is en mensen zelf niet 
of niet meer goed kunnen beslissen hierover. 
De hele procedure van aanmelding bij het verzorgingstehuis sloegen wij dus over. In 
plaats daarvan vroegen we, toen het nodig werd, verzorging aan huis aan.’ ’ 
 
Pag.20: ‘ De belangrijkste stap was gezet, de beslissing was genomen. We waren er zeker 
van dat Ma goed op haar plaats zou zijn  bij ons. De volgende stap was de vraag: wat was 
de beste plek in huis waar we haar nieuwe huis  konden creëren en waaraan moest deze 
plek voldoen? Er borrelden toe nog meer vragen op. 
 

 Wil je uitbreiding van je gezin of wil je een goede buur zijn? 

 Wil je elkaar tegenkomen in de badkamer? 

 Wil je op de bank naar hetzelfde tv-programma kijken als Ma? 

 Wil je dat visite van Ma door je privégedeelte loopt? 

 Wil je eventuele hulpverlening, zoals Buurtzorg, bij he over de vloer?  
Vele gesprekken later kwamen we tot de conclusie dat we wél graag voor Ma wilden 
zorgen, maar niet tegen elke prijs. Privacy was en is voor ons essentieel om samen te 
kunnen wonen.’ 
 
Pag.26: ‘De televisie was voor Ma onmisbaar. Ze keek  er elke dag naar, van drie uur ‘s 
middags tot middernacht.’ 
 
Pag.28: ‘Ik belde de dementieconsulente. We wilden graag advies hoe we Ma konden 
voorbereiden op de verhuizing. (…) We stuurden Ma een paar dagen voor de verhuizing 
de volgende brief: ‘Lieve Ma, 
Zoals Steven en ik gisteren met U  afgesproken hebben, sturen we u  deze brief.(…)’  
 
Pag.36: ‘Voorkom onrust met kleine ingrepen. (…) Op de deuren plakten we daarom 
velletjes papier met daarop” slaapkamer’, ‘badkamer’ en ‘Steven& Inge’ . Dat werkte 
goed. Na een week kon ze alles vinden en kon de informatie er alweer af.’ 
 
Pag.44: ‘Maar toen we samen onder één dak  woonden, zagen we vaker en intensiever de 
minder leuke kanten van elkaar. Hoe moesten we hiermee omgaan?’ 
 
Pag.45-47: ‘Van buurtzorg kregen we de tip om samen met haar te eten. Dat motiveert 
veel dementerenden, zodat ze meer en met meer plezier eten.(…) ze bleef dwars en at 
nog steeds haat bord niet leeg. We gooiden het over een andere boeg. Ma at voortaan 
tussen de middag in haar woonkamer warm. ’s Avonds kreeg ze bij ons in de keuken het 



slaatje en ze at haar boterham en toetje weer bij haar thuis. (…) Bij het wekelijkse wegen 
zagen we echter een alarmerende daling in haar gewicht. (..)Het avondeten is immers 
belangrijker. Ik moest het niet perfect willen doen! (…) Buurtzorg neemt nu extra de tijd 
voor Ma. (…) Nu we de moeilijke taken overgedragen hebben, resteert de gezelligheid.’    
 
Pag.61-62: ‘De eerste tijd(…) Ze raakte minder vaak in paniek dan toen ze nog 
zelfstandig woonde. Omdat we bijvoorbeeld haar  pasjes bewaren, kan zij die niet meer 
kwijtraken. Omdat Inge haar was doet, denkt ze niet meer dat de wasmachine  kapot is 
als zij er niet mee overweg kan. Dit soort zaken geven rust. (…) Omdat ze nu meer rust 
heeft, is er ruimte om nieuwe dingen te leren, bijvoorbeeld het opzetten van cd’s. (…) Na 
langere tijd  De paniekaanvallen zijn niet meer terug gekomen. (…) Ze beseft dat ze veel 
vergeet en ze moet daar af en toe om huilen. Wat ben ik dan blij dat ze hier woont! Inge 
kan haar op zo’n moment troosten en haar vertellen dat wij haar agenda en financiën 
bijhouden en voor haar zorgen. 
“ Hoef ik dan nooit naar zo’n tehuis?’ 
“Over mijn lijk!” Dan kijkt ze Inge aan en geeft haar een kus. Één keer barstte ze in 
huilen uit, het kwam uit haar tenen. Ze zei dat ze zo dankbaar was  dat ze hier mag 
wonen. Kijk, daar doen we het allemaal voor!’ 
 
Pag.68: ‘Als ma in een verzorgingshuis in Sliedrecht zou hebben gewoond, zouden wij 
haar door de grote afstand heel weinig zien. Door de schaarse bezoekjes, in combinatie 
met haar dementie, zouden we het echte contact met haar al snel hebben verloren. Door 
dat wij voor haar zorgen, voelt ze zich veilig bij ons. Het maakt dan niet uit dat wij ’ 
 
Extra; 
Boekscout.nl: "Ja, hoe lang woon ik hier eigenlijk? Ik zou het niet weten. Eens even 
denken… Nee, ik weet het niet. Maar ik ben bijna negentig, hoor. Dan mag je best wat 
vergeten! Het bevalt me hier in elk geval best. Het is rustig en ik heb aan mijn zoon en 
schoondochter goede buren, waar ik heel goed mee op kan schieten. Je hoort wel eens 
van schoondochters en schoonmoeders die ruzie hebben. Nou, bij ons gaat het prima. 
Dat is toch fijn? (…) Soms komt Nies hier, een schat van een mens. Zo nu en dan gaan we 
ergens koffie drinken, geloof ik. Gek hè, veel weet ik niet meer. Ik zit dan niet te liegen, 
maar dan weet ik het even niet meer. Ik ben een makkelijk mens, hoor, ik zit er niet mee. 
Als je bijna negentig bent, dan mag je toch best een beetje vergeetachtig zijn? Ik schaam 
me er niks voor. Ik ben nog hartstikke vief en ik loop als een kievit. (… ) Ja, we hebben 
het gezellig samen. Waarom wil je dat ook alweer weten? Oh, wat leuk, je schrijft een 
boek. ‘Toetjes en slaatjes’? Ja, daar ben ik dol op!’ 
 
Recensies: 
http://www.grootgroningen.com/index.php/actueel-nieuws/1725-we-zijn-blij-en-
dankbaar-dat-het-zo-goed-is-gegaan  
Familie Van der Kreeft komt met boek over leven met demente ouder. (..)is sinds kort op 
de overvolle boekenmarkt verschenen. Een bundeling van soms hilarische verhalen, 
maar ook een deel advies over de praktische kant. Want de familie Van der Kreeft nam 
hun demente moeder in huis, bepaald geen sinecure.(…) “Nou, ze woonde in Dordrecht 
en we kregen steeds vaker telefoontjes waarin ze vertelde dat ze dingen kwijt was”, 
begint Steven. “Toen we haar een bezoek brachten kwamen we erachter dat ze vaak van 

http://www.grootgroningen.com/index.php/actueel-nieuws/1725-we-zijn-blij-en-dankbaar-dat-het-zo-goed-is-gegaan
http://www.grootgroningen.com/index.php/actueel-nieuws/1725-we-zijn-blij-en-dankbaar-dat-het-zo-goed-is-gegaan


energiemaatschappij was gewisseld, wat tot gevolg had dat ze in totaal 1800 euro aan 
boetes kreeg.” 
(…)  De familie Van der Kreeft had al in een eerder stadium aangegeven dat het een optie 
zou zijn om de moeder, schoonmoeder en oma van Steven, Inge en Tanja van der Kreeft 
in huis te halen. “De dementieconsulent gaf aan dat het handiger zou zijn wanneer ze 
hier zou komen wonen”, vertelt Inge. “Alleen, we hadden zelf al een verbouwing in gang 
gezet en we hadden nog enkele maanden de tijd om alles te regelen. We hebben hier met 
z’n vieren keihard gewerkt en uiteindelijk is het gelukt.” Dat hield in dat ook Oskar, de 
partner van dochter Tanja eraan moest geloven. Er is met man en macht gewerkt om de 
inpandige garage om te toveren tot woonruimte voor ‘Ma’, zoals de moeder van Steven in 
het boek steevast wordt genoemd. Het tekent de hechte band van de familie. 
Het boek is een overzicht van ervaringen, emotionele momenten en feitelijke 
omstandigheden. Alledrie hebben ze vanuit hun eigen beleving een verhaal aan het boek 
toegevoegd. (…) ook notaris mr. André Bosscher heeft een hoofdstuk geschreven over de 
complexe casus die de familie Van der Kreeft eigenlijk was. Bijzonder boeiend om te 
lezen. En nu? Vandaag de dag is iedereen in de familie eraan gewend en zijn de 
ervaringen positief. “Het is ons erg meegevallen”, bekent Inge van der Kreeft. “Vooraf 
zeg je natuurlijk toe dat je dit graag wilt doen, maar het is wel even afwachten wat er 
precies staat te gebeuren. Het is gewoon erg gezellig. (…)Kortom, de familie Van der 
Kreeft kan het iedereen aanraden. “Jazeker, het is echt heel praktisch en naast het feit 
dat je samen leeft heb je ook je eigen leven”, vertelt Steven van der Kreeft. “We zijn dan 
ook blij en dankbaar dat het zo goed is gegaan.” (…)’ 


