
Atie van Lieshoud: ‘Dat dingetje waar jij van houdt” Uitgeverij Blooming 2017. ISBN 
9789082345834 (Fronto-temporale dementie/ Humor/PO) Zie ook: 
http://uitgeverijblooming.nl/  
 
Soort boek/ Ziekte/ Stijl: 
Covertekst: ‘Pieter is net 55 jaar als bij hem fronto temporale dementie wordt 
geconstateerd. Wat de diagnose voor hem betekent is slechts bij benadering vast te 
stellen, voor zijn vrouw Atie valt alles op z'n plek. Verwarring, dwangmatigheid en 
vreemde, onverklaarbare gedragingen die Atie al eerder had opgemerkt, blijken te 
kunnen worden toegeschreven aan deze aan Alzheimer verwante ziekte. 
In een serie korte stukjes beschrijft Atie met humor en zachtheid de gezamenlijke tocht 
van dichtbij: de gedragsveranderingen, de praktische en psychologische drempels die 
genomen moeten worden als haar man naar de dagopvang moet, het verval van taal en 
decorum, opname in het verpleeghuis waar hij tussen aanmerkelijk oudere 
dementerenden terechtkomt en de onafwendbare weg naar het einde. 
Meer nog dan de weergave van een tragisch proces is dit het verslag van een liefde die 
zich "voegt' naar de veranderingen, een poging om hoe dan ook steeds te omarmen wat 
er nog wél is en de relatie inhoud te blijven geven. 
Ook biedt het boek herkenning voor artsen, verpleegkundigen en medewerkers van het 
verpleeghuis. Met waardering voor de zorg legt Atie de gevolgen van de hoge werkdruk 
bloot en geeft ze inzicht in hoe (kleine) beslissingen grote impact kunnen hebben op 
familie en bewoners.’ 
 
Over de schrijfster: 
Atie van Lieshoud (1956, juriste) en werkt als trouwambtenaar voor de burgerlijke stand 
in haar woonplaats Katwijk aan Zee. Ze is zich, na de dood van haar man, steeds meer 
gaan inzetten voor mensen met Alzheimer. Daarnaast helpt ze ouderen met het te boek 
stellen van hun leven (levensverhalen). Zie ook: http://uitgeverijblooming.nl/onze-
auteurs/atie-van-lieshoud/  
 
Inzien: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwjO962MpLrcAhUQYlAKHQGXCOcQFghSMAc&url=https%3A%2F%
2Fcbonline.boekhuis.nl%2Fpls%2Fcover%2Fp_get_cover_fe%3Fp_hash%3D193BAFD9
B26DBE2D7309EB12F5F728B7&usg=AOvVaw2790CYEpv2cRGZ_kBIoO7G 
 
Recensie/Extra: 
Dr. B. Baljet: ‘De auteur is de partner van een patiënt met fronto-temporale dementie, 
een ziekte verwant aan de ziekte van Alzheimer. De diagnose wordt gesteld als de patiënt 
vijfenvijftig jaar oud is. In het eerste gedeelte van het boek is de patiënt nadat de 
diagnose is gesteld nog thuis. Langzaam dringt het tot de auteur door dat er 
gedragsveranderingen bij haar partner zijn. In het tweede gedeelte wordt beschreven hoe 
de dan zeer noodzakelijke dagopvang verloopt. In het derde deel is sprake van een 
verdere achteruitgang van de patiënt. In het vierde deel is de opname in het verpleeghuis 
aan de orde. In het vijfde deel wordt de laatste levensfase van de patiënt besproken. De 
auteur beschrijft niet alleen wat er allemaal met haar partner gebeurt, maar ook welke 
impact dit op haar heeft. Zeer sterk komt de liefde voor haar partner in het verhaal naar 
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voren, maar vooral ook de verwarring die het bij haar zelf oproept als zij te maken krijgt 
met dagopvang en het verpleeghuis van haar partner. Het boek is gemakkelijk te lezen.’ 
 
https://www.alzheimercentrum.nl/blog/boekrecensie-dingetje-houdt-atie-lieshoud/ 
 
Covertekst: "Ik ben gegrepen en geboeid door de inhoud en de uiterst bedreven en vlotte 
wijze waarop het boek geschreven is.' 
Prof. dr. Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur van het Alzheimercentrum 
VUmc  
 
Zie ook: https://dementie.nl/nieuws/boekentip-dat-dingetje-waar-jij-van-houdt  
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