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Soort boek/ziekte stijl: 

In dit egodocument schrijft Willem Brouwer over een  periode van acht jaar waarin 

zijn vrouw Tineke begon te dementeren tot en met de periode dat zij beiden leefden 

met Alzheimer in een ver gevorderd stadium: hij als mantelzorger voor zijn vrouw, 

die thuis blijft wonen. Beiden zijn gepensioneerde artsen: Willem Brouwer werkte als 

gynaecoloog, zijn vrouw Tineke als anesthesioloog.  

Tineke wilde gedurende lange tijd niets weten over dat ze aan het dementeren zou 

kunnen zijn, laat staan een onderzoek ondergaan: haar klachten, handelen, 

vergeetachtigheid, het was allemaal onbespreekbaar.  

Dat maakte het voor Willem als partner lastig. Hij wilde haar in haar waarde laten, 

probeerde hun leven zo lang mogelijk zo normaal mogelijk te houden en negeerde de 

aandoening gedurende lange tijd. Wel vroeg hij na, of onderzoek haar iets kon 
opleveren. Toen de  geconsulteerde arts zei van niet, liet hij het zo.  

Zorgen voor haar vond Willem als haar partner vanzelfsprekend. Maar naarmate hij 

meer taken van haar over moest nemen, zij de weg vaak niet meer wist te vinden, 

angstiger werd, niet meer wist waar ze was, werd dat wel lastiger.  

Vrienden en familie spraken intussen al wel over de dementie van Tineke. Toen een 

zus van haar Tineke ermee confronteerde, wilde ze, als het zo was, ertegen vechten en 

laten zien dat ze er goed mee overweg kon. Ze vroeg Willem wel om niet naar een 

verpleeghuis te hoeven. 

Toen ze op een morgen alleen in bed wakker werd en hoorde dat Willem in de 

logeerkamer had geslapen omdat zij hem de vorige avond niet meer als echtgenoot 

herkende, wilde ze wel onderzoeken laten doen. Ze bleek toen al langer in het 

dementieproces te zitten.   

Een periode met verdere aftakeling volgde, waarin Tineke ook een CVA kreeg,  steeds 

meer vervlakte, man, kinderen en kleinkinderen niet meer herkende. Er volgen 

valincidenten, sterke cognitieve achteruitgang. Ze krijgt last heeft van incontinentie. 

Er bleef steeds minder over van haar actieve, daadkrachtige persoonlijkheid. 

Uiteindelijk kon ze niets meer en moest zij bij vele handelingen geholpen worden: er 
kwam professionele zorg aan huis, Willem en Tineke kregen onder andere ook te 

maken met het CIZ, het pgb, het zorgkantoor en de SVB, bureaucratie.  

Het boek eindigt in deze situatie. 

 

Over de schrijver:  

Willem Brouwer (1941) is gepensioneerd gynaecoloog. Hij studeerde geneeskunde 

aan de Rijksuniversiteit van Groningen en specialiseerde zich in obstetrie en 

gynaecologie. Van 1976 tot 2007 werkte hij als gynaecoloog in een Leeuwarder 

ziekenhuis. Hij woont samen met zijn vrouw Tineke, een gepensioneerde 

anesthesioloog in Goutumer, Friesland. Zij hebben twee volwassen zonen, beiden 
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artsen met kinderen. Na zijn pensionering werd hij daar kwaliteitsfunctionaris. Hij is 

bijna fulltime mantelzorger voor zijn vrouw Tineke. Zij leven samen met Alzheimer. 
In de vrije tijd die hij nog heeft vaart Willem met zijn sloep door het gebied van Grou-

Eernewoude en schaatst hij in de Elfstedenhal. (Bron: boek en covertekst) 

Wat viel op: 

-De vanzelfsprekendheid waarmee Willem probeert het leven voor Tineke zo 

aangenaam mogelijk te maken. Ook al gaat het ook weleens fout. Dan put hij 

bijvoorbeeld steun uit het boek van John Bailey over Iris Murdoch die ook 

dementerend raakte. 

-Voor Willem zijn foto’s van en filmpjes over hoe Tineke was, wat zij en hun gezin 

samen hebben gedaan, een grote troost. Door het boek heen staan vele korte stukken 

over het leven van Willem en Tineke als student, over hun gezinsleven, samen zijn 

met vrienden, uitstapjes en vakanties naar Kreta en andere landen, 

wintersportvakanties, schaatsen en ook verhalen over hun werk: ook professioneel 

kwamen ze elkaar soms tegen.  Door hierover te schrijven merk je als lezer ook hoe 

verdrietig Willem is over het wegvallen van die Tineke, maar ook over het wegvallen 
van hun gezamenlijk goede herinneringen.  

-Dat Willem moeite heeft met het begrip mantelzorg voor de zorg die hij Tineke geeft, 

omdat hij het vanzelfsprekend vindt om als echtgenoot voor Tineke te zorgen. Dat 

hebben meer partners die zorg verlenen, alleen om in aanmerking te komen voor 

mantelzorgregelingen moet je praten over mantelzorg. Iets om nog eens uitgebreid 

over in dialoog te gaan. 

- Ook Willem heeft last van bureaucratie en regeltjes, ook al gaat slechts een beperkt 

deel van zijn verhaal daarover.  

Citaten: 

Pag. 12: ‘Ze regelt altijd veel, dat heeft ze haar hele leven gedaan, en ook in ons 

huwelijk komt dit in de taakverdeling tot uitdrukking, waarbij ik het allemaal wel best 

vind. Als ik daaraan terugdenk moet ik toegeven dat ze eigenlijk alle belangrijke 

zaken binnen het gezin in handen had.’  

Pag. 13: ‘Aanvankelijk doe ik er wat luchtig over, vergeetachtigheid past bij het ouder 

worden. De eerste voortekenen worden beschouwd als wat gerommel in de verte, een 

naderend onweer dat ook wel over kan trekken. Maar heel langzaam verschijnt deze 

aandoening in je leven en gaat dan werkelijk alles beheersen.’ 
 

Pag.13-14: ‘Als ze haar gedachten nog enigszins kan verwoorden, vraagt ze vaak of ik 

goed op haar wil passen. Geleidelijk aan lijkt bij haar het besef van de situatie te 

vervagen. En een paar keer, als ze toch weer wat inzicht krijgt maar de 

woordvoorraad al behoorlijk is afgenomen, vraagt ze: ‘Je gooit me toch niet weg?’ 

Pag. 44: ‘Het is niet duidelijk hoe Tineke haartoestand zelf ervaart. Ze lijkt het te 

verdringen. Ze moet toch merken dat in ieder geval haar geheugen tekort schiet.’ 

Pag.88-89:  ‘Uiteindelijk gaat ze naar bed. Ik volg haar. ‘Daar is de logeerkamer’, zegt 

ze. (...) Voor het eerst in mijn leven heb ik toen de nacht in mijn eigen huis op de 

logeerkamer doorgebracht, omdat Tineke me niet herkent als haar wettige echtgenoot 

en mij niet in haar bed wil. Ik slaap vervolgens slecht, ik hoor Tineke een paar keer op 



de gang naar het toilet gaan en hoop van ganser harte, en ik reken daar eigenlijk 

stiekem op, dat ze bij me binnen zal stappen en me vraagt waarom ik in vredesnaam 
op het logeerbed lig. Dat gebeurt niet.’ 

Pag.108: ‘We zijn thuis, gewoon in de kamer zoals altijd, en dan komt de vraag van 

Tineke: Waar ben ik? Deze vraag heb ik al vaak gehoord maar het overvalt me altijd 

weer. We wonen in dit huis vanaf 1977, ze heeft het zelf zonder veel inspraak van mij 

destijds ingericht. En nu, bijna veertig jaar later, met nog steeds hetzelfde bankstel en 

gordijnen, weet ze het niet meer.’ 

Pag. 211: ‘Het is weer een tijdje stil, Tineke lijkt wat na te denken. ‘Zul je altijd goed 

op mij passen?’ (...) ‘Ik hoor er niet meer bij’, zegt ze. Ze kijkt me weer aan: ‘Je denkt 

dat ik niets meer kan.’ Ze lijkt over iets na te denken. ‘Je gooit me toch niet weg, hè?’, 

vraagt ze me. ‘Je moet me niet weggooien’, zegt ze er nog een keer achteraan.’ 

Pag. 267-268: ‘Herhaaldelijk wijs ik Tineke erop dat het vandaag onze 50e trouwdag 

is, ze hoort het zwijgend aan en een enkele keer zegt ze dat ze dat wel mooi vindt (...). 

Haar trouwjurkje hang ik voor de gelegenheid in de kamer, maar het zegt Tineke 

allemaal niets. De twee andere grote gebeurtenissen in haar leven, de geboorten van 
haar twee zoons, is ze ook kwijt. Als de jongens langskomen is er wel een zekere 

herkenning, maar of Tineke zichzelf nog als hun moeder ziet, weet ik eigenlijk niet.’ 

Inzien:  

https://www.bol.com/nl/p/gooi-me-niet-

weg/9200000096236956/?bltgh=jMBS1h8WRJhCwcxZeTVCWw.1_4.5.ProductIma

ge#modal_open  

Recensies/Extra: 

https://www.hebban.nl/recensie/marieke-scheers-over-gooi-me-niet-weg  

https://frieschdagblad.nl/2019/1/14/dementie-de-nevelflarden-die-steeds-vaker-

komen-en-niet-meer-

wegtrekken?harvest_referrer=http:%2F%2Fwww.uitgeverijdebrouwerij.nl%2Fgooi-

me-niet-weg%2F  

https://www.lc.nl/friesland/De-vrouw-van-Goutumer-Willem-Brouwer-heeft-diepe-

dementie-hij-schreef-er-een-boek-over-23900738.html?fbclid=IwAR34rxV4EmF3B-
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