
Erik Zwiers: ‘Zolang ik er ben’ Alzheimer en het dilemma van de vervliegende geest. 
Uitgeverij Stichting Dilemma boeken, 2017. ISBN 9789082492002  
(Alzheimer/Dementie/ Informatief/Bejegening/ Goed leven/ PO/ AG) Zie ook: 
http://www.dilemmaboek.nl/zolang-ik-er-ben/ 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Flaptekst: ‘'Doe ik nog mee?'', vraagt de 70-jarige Nico zich af. Hij heeft Alzheimer, 
verliest grip op zijn leven. Hij raakt langzaam maar zeker zijn geheugen en zijn 
verstandelijke vermogens kwijt. De ene keer klinkt Nico opvallend helder, soms is hij 
vreselijk in de war. Ook voor zijn naasten is het een zeer emotionele en ingewikkelde tijd.  
In dit (groter dan a-4 formaat) boek, geïllustreerd met vele vaak pagina grote foto’s 
komen 6 mensen met dementie aan het woord en diverse deskundigen over hoe het is 
om te leven met dementie, waarbij zij onder andere ingaan op onderwerpen als 
bejegening, serieus genomen worden, bejegening, wat houdt een dementievriendelijke 
samenleving in, wat te verwachten van maatschappelijke vernieuwing en technologische 
innovaties. 
 
http://www.dilemmaboek.nl/zolang-ik-er-ben/ : ‘Journalist Erik Zwiers mocht twee jaar 
lang zes mensen met dementie dagelijks volgen en legde hun verhalen vast in Zolang ik 
er ben. Een prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerd boek dat het leven met dementie 
beschrijft vanuit de Alzheimer-patiënt. In het boek vertellen de zes hoofdpersonen hoe 
zij vorm proberen te geven aan hun veranderende leven en leggen zij Zwiers vragen - en 
soms de verontwaardiging - voor over de maatschappelijke tegenwerking die hen ten 
deel valt. Vragen die leiden tot onbegrip, pijn en verdriet. Maar die ook laten zien dat de  
oplossing ligt in samen doen. “Maar hoe vanzelfsprekend is die verbondenheid?”, vraagt 
de auteur zich hardop af. 
 
Zwiers legt de individuele vragen van mensen met dementie voor aan staatssecretaris 
Martin van Rijn, de Vlaamse minister van Gezondheid Jo Vandeurzen, professor Anne-
Mei The en de verdrietdokter de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. Dat geeft een 
verhelderend beeld, want zo wordt duidelijk dat de vragen, in de context van zorg en 
beleid, vaak maatschappelijke dilemma’s zijn. 
 
Directeur van Alzheimer Nederland, Marco Blom over Zolang ik er ben: “Juist het 
perspectief van mensen met dementie legt bloot waar zij behoefte aan hebben en wat 
hun kwaliteit van leven bepaalt. En dat maakt Zolang ik er ben interessant voor iedereen 
die in zijn omgeving met dementie te maken heeft.” 
 
Met Zolang ik er ben beoogt Stichting Uitgeverij Dilemmaboek een bijdrage te leveren 
aan het debat over moderne ouderenzorg. Naast maatschappelijke discussie over de 
kwaliteit van de verpleeghuiszorg, waar Hugo Borst en Carin Gaemers zich voor 
inspannen, wil Dilemmaboek het morele debat inspireren. Door het boven het pannetje 
soep voor onze zieke buurvrouw uit te tillen, zoals minister president Mark Rutte 
suggereerde in zijn verkiezingsretoriek tegen het doorgeschoten individualisme. 
Hiervoor is op dilemmaboek.nl een platform ingericht waar lezers van het boek in 
gesprek kunnen gaan met de hoofdpersonen uit Zolang ik er ben. Daarnaast organiseert 

http://www.dilemmaboek.nl/zolang-ik-er-ben/
http://www.dilemmaboek.nl/zolang-ik-er-ben/


de Uitgeverij, samen met mensen met dementie, debatavonden over de 
vermaatschappelijking van de dementiezorg.’ 
 
Inzien: 
Voorwoord: http://www.dilemmaboek.nl/2017/03/voorwoord/  
http://www.dilemmaboek.nl/2017/03/prof-mr-dr-anne-mei-the/  
 
Wat viel op: 
Natuurlijk de pagina grote foto’s en dat dementees laten zien dat het leven na de 
diagnose niet afgelopen is en serieus genomen willen blijven worden. Daarnaast de 
verschillende deskundigen die aan het woord komen waaronder Anne Mei The, die in dit 
boek de sociale benadering toelicht. 
 
Over de schrijver: 
Erik Zwiers is Journalist en ging voor dit boek twee jaar lang werken als vrijwilliger in de 
zorg werken en volgde hij twee jaar lang zes mensen met dementie in hun dagelijks 
leven. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/erikzwiers/  
 
Recensies/Extra: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/het-leven-vanuit-een-perspectief-van-
alzheimer-patienten  
https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/het-leven-vanuit-een-perspectief-van-
alzheimer-patienten  
https://vimeo.com/215835671  
http://www.dilemmaboek.nl/2017/03/leven-met-dementie/  
http://www.dilemmaboek.nl/2017/03/crdl/  
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