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Soort boek/stijl/ziekte: Ervaringsverhaal van Marjo Gerardu over de periode dat 
haar moeder alzheimer kreeg. Dicht bij de ervaring, in de ik-vorm geschreven. Met 
korte uitleg over 4 stadia die te herkennen zijn bij personen die de ziekte van 
alzheimer hebben. 
 
Over de schrijfster: Marjo Gerardu (1950) deed de opleiding voor 
Dokters-/tandartsassistente, werd hoofd van een administratieve afdeling, volgde een 
cursus kinder- en jeugdpsychologie en astrologie en maakt karakterhoroscopen. 
Marjo Gerardu is getrouwd met Cor, die hartpatiënt is. Zij schreef diverse boeken 
over het leven met iemand die hartpatiënt is zie lijst). Ze zette op msn ook een 
lotgenotengroep op, De vergeten partner, bedoeld voor partners van hartpatiënten. 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Marjo Gerardu hoe ze merkte dat haar 
moeder steeds meer last kreeg van de ziekte van alzheimer. Ze beschrijft, vaak in 
korte flash backs, wat voor vrouw haar moeder was, een pittig, klein vrouwtje, met 
levendige bruine ogen. En hoe zij samen na de dood van haar vader een nog sterkere 
band kregen, met natuurlijk ook conflicten. Ze vertelt hoe deze relatie veranderde 
doordat haar moeder de ziekte van alzheimer kreeg. En dat haar moeder er soms 
toch weer even was, vooral in de verwarrende en pijnlijke beginfasen. Ze werd een 
mantelzorger die uiteindelijk de zorg niet meer aankon, zag haar moeder achteruit 
gaan, agressiever worden en vervuilen. Dit paste niet bij de propere vrouw van 
vroeger. Ze beschrijft hoe de ziekte haar moeder en haar steeds meer in haar greep 
kreeg. Haar moeder raakte de weg kwijt, werd incontinent en vergat steeds meer 
steeds sneller. Ze bezoeken samen ziekenhuis en hulpverleners en haar moeder moet 
allerlei onderzoeken ondergaan, voordat de diagnose is gesteld en daarna, 
bijvoorbeeld om te kijken welke zorg ze nodig heeft. Ze gaat naar een verzorgingshuis 
en van het verzorgingshuis naar het verpleeghuis. Steeds beschrijft de schrijfster hoe 
moeilijk het is om als dochter te zien wat haar moeder overkomt. Waarbij ze nadenkt 
over de manier waarop ze haar moeder benaderd heeft en hoe ze heeft (af)gereageerd 
op behandelaars en verzorgers. Ze beschrijft 4 stadia van de ziekte van alzheimer: de 
beginfase, het verdwaalde ik (pag. 89), het verborgen ik (pag. 128) en het verzonken 
ik (pag. 149). Marjo heeft vaak niet eens in de gaten dat haar moeder al in een 
volgend stadium zit. Ze schrijft over hoogtepunten en dieptepunten, ook gedurende 
de verpleeghuisperiode. Hoe ze moet wennen aan het verpleeghuis, maar er achter 
komt dat er goede zorg wordt geleverd, hoewel ze ook commentaar heeft. Marjo 
Gerardu schrijft tot 1 oktober 2009 over deze ervaringen. De laatste fase, waarin haar 
moeder zal sterven, is voor haar moeder en haarzelf. 
 
Wat viel op: Wat mij opviel was dat Marjo Gerardu in dit boek minder commentaar 
heeft op de zorg rondom haar moeder dan in vorige boeken. Natuurlijk wel enige, 
bijvoorbeeld als haar moeder zomaar naar buiten mag, zonder begeleiding, terwijl ze 
de weg zelf niet meer terug vindt. Ook op de behandelingen in het ziekenhuis heeft ze 
commentaar. Maar in het verpleeghuis verandert dat vooral als ze een dag heeft 
meegelopen met de verzorgenden. Daar heeft ze het gevoel, dat zij uiteindelijk meer 
aan de situatie moet wennen dan haar moeder. Hoewel ze het achter haar dichtvallen 
van deuren, die op slot blijven voor de veiligheid van de mensen die op de afdeling 
wonen, vreselijk blijft vinden. En zij niet alleen (zie citaat). 
Misschien is het een idee om familie de kans te geven om mee te lopen op een 



afdeling waar iemand is opgenomen. Zou dat meer begrip opleveren? In ieder geval 
veel discussie, denk ik. Het boek is met veel liefde en respect voor haar moeder 
geschreven. 
 
Citaten: Pag. 66-67: ’We beloofden plechtig dat we binnen een uur terug zouden 
zijn. Ik omhelsde haar, gaf haar een dikke zoen en draaide me om. Ik rende zowat de 
afdeling af. Achter me hoorde ik mama huilen en om ons roepen. Ik kon niks doen! 
De deur viel weer achter ons in het slot. Mama zat opgesloten! Mijn keel voelde aan 
als schuurpapier. Ik kon niet meer slikken en praten. (..) We stapten in de auto en 
reden richting verzorgingshuis. ( …) Terwijl ik mama’s kleren opvouwde en in een tas 
deed, werd er op de deur geklopt. Toen ik opendeed stond het afdelingshoofd met de 
hoofdverzorger voor mijn neus. Ze kwamen hun excuses aanbieden voor de manier 
waarop ’s ochtends de verhuizing was verlopen. Excuses niet aanvaard! ‘ 
Pag. 137-146: ’Ik had al een hele tijd de wens om een dag te mogen meelopen op de 
afdeling van mama, om op die manier met eigen ogen te kunnen zien hoeveel werk er 
wordt verricht. (…) Mijn visie, wat betreft dit verpleeghuis, is in positieve zin 
veranderd. Ik ben uitermate tevreden en zéér gerustgesteld. Voor mij was deze dag 
een openbaring. Mijn verbazing groeide uur na uur. De informatie die ik kreeg en de 
dingen die ik zag, zorgden ervoor dat ik respect kreeg voor iedereen die met de 
verzorging van mama en haar medebewoners bezig is. En zoals de zorgcoördinator 
het vertaalt: ‘Het hele team van afdeling 3 doet het werk met gevoel en vanuit hun 
hart.’’ 
Recensie:http://www.maastrichtaktueel.nl/maastrichtse-schrijft-boek-over-
diefnacht-ziekte-alzheimer/16 December 2009: ‘Maastrichtse schrijft boek over dief 
in de nacht ziekte: alzheimer. (..) Marjo Gerardu beschrijft in haar boek ‘Mama, mijn 
moeder’ de onmacht en hulpeloosheid van het leven met een alzheimer patiënt. In 
verzorgingstehuis Zevenbronnen (Amby) presenteert Marjo Gerardu vandaag haar 
boek ‘Mama, mijn moeder’. Het boek handelt over de impact die de ziekte van 
alzheimer met zich meebrengt. De 59jarige Maastrichtse schreef het boek vanuit haar 

eigen ervaringen. Haar moeder is een alzheimer patiënte.(…) Het leven gaat verder, 

maar het gemis wordt groter. Alzheimer is als een dief in de nacht. Deze ziekte 

neemt weg wat je lief is. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en van elk 
verkocht exemplaar wordt€1,00 geschonken aan de Stichting Alzheimer Nederland.’ 


