Monique Bijl - van der Linden: ‘Dementie’ ‘Pap, we vergeten allemaal wel eens wat’
Uitgeverij Mopi /In eigen beheer, 2015. ISBN 9789492301000 (Dementie/Alzheimer/
Aftakeling/ Persoonlijke relaties/ Zorginstellingen/ PO)Zie ook:
https://www.hetboekenschap.nl/
Soort boek/Ziekte/Stijl:
Boek van 224 pagina’s waarin Monique Bijl - van der Linden in korte hoofdstukjes
beschrijft hoe haar vader geleidelijk vergeetachtiger wordt, totdat tenslotte de diagnose
dementie gesteld wordt. Zij gaat in op veranderingen bij haar vader en hoe haar moeder
daarop reageert en schrijft ook over betere tijden uit haar jeugd. Zij is een vaderskind,
probeert de situatie te accepteren zoals deze is geworden en steeds weer verandert.
Geïllustreerd met jeugdfoto’s en foto’s uit de periode dat haar vader in het
verzorgingshuis zat.
Bol.com: ‘Jaren gaan er voorbij maar dan…..Op een dag komt mijn moeder naar ons toe.
Ze weet zich totaal geen raad meer. Haar man wordt steeds meer vergeetachtig en ze kan
er niet meer goed mee omgaan. Hij wordt ook steeds driftiger, in verschillende situaties,
het lijkt wel of hij zich gewoon niet meer kan beheersen. Mijn moeder heeft al die jaren,
ongeveer tien jaar lang, de problemen weten te verbergen voor haar eigen kinderen en
haar familie en vrienden. Ik probeer haar te vertellen dat dit echt niet zo vreemd is en
dat ze eens met iemand hierover moet gaan praten. Maar dat…..O nee, dat gaat ze echt
niet doen! Als dochter moet je dan uitkijken dat je geen ruzie krijgt. Ik begrijp mijn
moeder wel, maar toch…… Waarom probeert ze niet eens te praten met haar
huisdokter?’
Over de schrijfster:
Monique Bijl - van der Linden werkte toen zij jonger was in het bedrijf van haar vader.
Ze woont in Herwijnen, Gelderland. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/gewoonmonique-3634b7129/, https://twitter.com/mbvdlinden , en
https://www.youtube.com/watch?v=mufK3huuiyU en
https://www.youtube.com/user/Moniquebijl1967
Citaten:
https://tallsay.com/page/4294985899/dementie-pap-we-vergeten-allemaal-wel-eenswat
Recensies/Extra:
M.A.M. Bomhof, neuroloog-psychiater: ‘(…) Een persoonlijk, gemakkelijk leesbaar
verslag, waarbij wij van de rest van de familie niet veel horen en waarbij de chronologie
van de hoofdstukjes soms verloren gaat. Dit in eigen beheer uitgegeven boek zal bij
anderen die dit thuis meemaken veel herkenningspunten geven.’
http://www.hazelhoff.nl/?gclid=CMfF4Z6wtdICFY8Q0wodmigOdg
https://twitter.com/mbvdlinden/status/639449929933561856/photo/1
https://twitter.com/mbvdlinden/status/622685852653735936/photo/1

