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Lilly Jansen: “En alles wordt anders… leven met vasculaire dementie” Uitgeverij 
Boekscout, juni 2017, Soest. (Dementie/ Hersenletsel/ Neurologische aandoeningen/ 
Vasculaire dementie/ Aftakeling/ Zorgbelasting/ PO).  ISBN 978-94-0223-708-5. Zie 
ook: www.boekscout.nl  
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 138 pagina’s waarin Lilly vertelt over het leven van haar partner (Theo) en 
haar, nadat bij Theo de diagnose vasculaire dementie is gesteld. Het verhaal wordt 
ondersteund door plaatjes van Theo zijn schilderwerken.  
 
“In het boek 'En alles wordt anders… Leven met vasculaire dementie' vertelt de 
schrijfster het verhaal van haar man na de diagnose vasculaire dementie. 
Zij beschrijft niet alleen de gevolgen van deze hersenziekte op de patiënt en zijn 
omgeving, maar geeft in haar boek veel praktische informatie over de gevolgen van 
vasculaire dementie. Ook gaat zij in op de verschillen tussen vasculaire dementie en 
ander niet aangeboren hersenletsel. Regelmatig neemt zij de lezer mee in 
humorvolle situaties en dialogen die zij en haar man hebben ervaren. De 12 
schilderijen die in het boek zijn afgebeeld zijn door haar man gemaakt. ‘En alles 
wordt anders…’ is een praktisch als ook persoonlijk boek over een nog voor velen 
onbekende ziekte. ”.– Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
“Lilly Jansen woont in de provincie Flevoland, in Kraggenburg, een klein dorp in de 
Noordoostpolder. Zij is getrouwd met Theo Leijnse en beschrijft in haar boek 
op heldere en vaak ontroerende wijze wat het betekent wanneer je wordt 
geconfronteerd met de diagnose vasculaire dementie.”. – www.boekscout.nl  
 
Op Theo zijn 71ste levensjaar is de diagnose vasculaire dementie gesteld. Dit boek 
draagt Lilly op aan iedereen die met hersenletsel te maken heeft.  
 
Wat viel op: 
Helder, redelijk beknopt geschreven verhaal. Geeft goed inzicht in hoe de ziekte 
vasculaire dementie kan vorderen en wat voor impact de ziekte heeft.   
 
Citaten: 
Blz. 8: “Wanneer ik begon te beseffen dat er absoluut iets mis was? Op het moment 
dat mijn man buiten op straat op mij stond te wachten en zijn rechter broekspijp van 
boven tot onder nat was. Wij waren samen in de boekhandel geweest. Ik was net aan 
het afrekenen toen Theo zachtjes tegen mij zei dat hij naar de wc moest. 
“Als jij alvast naar de auto loopt, haal ik jou wel in.” 
Hij liep de deur uit en even later ging ik ook naar buiten. Theo stond nog voor de 
winkel. 
“Waarom loop je niet door, is er iets aan de hand?” 
Toen zag ik zijn broek en mijn mond viel open. Achteraf had het ook niet uitgemaakt 
of wij wel of niet bij de auto waren geweest, Theo kon zijn urine niet meer ophouden. 
Dit moment is mij bijgebleven als iets onherroepelijks. Wij zijn naar de Welkoop 
gereden, hebben daar een werkbroek gekocht en de natte broek verruilt voor de 
nieuwe aankoop. “Probleem opgelost.” Tenminste, zo dacht ik toen.” 
 

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


Blz. 67: “Ik heb net Theo opgehaald van de zorgboederij. We zitten samen in de auto 
wanneer hij opeens zegt: 
“Kom, wij gaan vanavond weer eens lekker vrijen.” 
Ik schrik. Weet niets te zeggen. Maar voordat ik een passend antwoord kan verzinnen 
vervolgt hij: 
“Ik heb nagedacht hoe dit moet: wij zullen alle kleren uit moeten doen, want mijn bed 
is niet erg breed.” 
Ik schiet in de lach en zeg vol overtuiging: 
“Theo, dit gaan wij doen!” 
Hij lacht blij. 
Tegen de tijd dat wij aan de koffie zitten is hij onze afspraak vergeten.” 
 
Blz. 101: “Mijn man heeft nog nooit zijn ongenoegen over iets onder stoelen of banken 
gestoken. Nu zijn remmen veel slechter werken laat hij zijn emoties de vrije loop. Om 
wat afleiding te creëren wil ik zijn nagels gaan veilen. Daar wordt hij ook rustig van, 
maar nu ben ik te gehaast en stoot per ongeluk tegen zijn voet. De sluisdeuren gaan 
open. Hij scheldt mij uit dat het een ware lust is. Hier heb ik nog steeds moeite mee. 
Het liefst zou ik rechtsomkeert maken en vertrekken. Maar ergens voel ik dat hem 
iets dwarszit. Dus na wat gemopper van mijn kant ga ik toch weer zitten en richt mijn 
aandacht op zijn handen. Wij worden bieden rustiger. Wanneer ik klaar ben sta ik op 
om mijn jas te pakken. Op dat moment legt hij met een heel moe gebaar zijn hoofd 
tegen mij aan. Vergeten is mijn boosheid. Ik heb alleen nog maar oneindig veel 
medelijden met mijn man, aai over zijn hoofd, houd hem even vast.” 


