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Over de schrijver: Philip Kooke( 1968) is en sportcommentator bij de NOS Studio 
Sport en schrijver van sportboeken. Hij woont samen met Marieke en heeft twee 
dochters, Zara en Esmee. 
 
Soort boek: Ervaringsverhaal van Philip over zijn vader die Alzheimer krijgt, en 
door een de thuishulp wordt ingepalmd. Vlot geschreven, indrukwekkend en 
ontroerend. 
 
Korte samenvatting: Phil, de vader van Philip Kooke was een autoritaire 
ouderwetse dominante vader, kostwinner, bestuurslid van de hockeybond,een 
bemiddelde,opgeklommen self made man. Philip heeft pas een goede band met hem 
gekregen toen hij het huis uit was. Als Phil 64 is, wordt bij hem alzheimer vastgesteld. 
Hij wordt steeds vergeetachtiger. Zijn familie en vrienden zorgen voor hem, zodat hij 
op zichzelf kan blijven wonen. Maar Phil krijgt meer last van de alzheimer, wordt 
angstiger en banger en bezorgd over wie er voor hem zal zorgen als hij nog slechter 
wordt. De familie woont niet zo dichtbij dat ze de hele verzorging op zich kunnen 
nemen. Een ex-vriendin van hem, de Poolse Magda, wil hem helpen en maakt 
misbruik van Phils situatie. Hij wordt slachtoffer van haar, voelt zich afhankelijk van 
haar, is bang haar zorg kwijt te raken als hij niet voldoet aan haar eisen. En die heeft 
ze volop. Zij isoleert hem van zijn familie en trouwt met hem, waardoor het 
familiekapitaal naar haar zal gaan, allemaal mogelijk ook door blunders van een 
notaris en accountant, en een twijfelende huisarts. Philip en zijn broer doen (nog 
steeds) alles wat ze kunnen om de misstanden recht te zetten en Phil niet in de steek 
te laten. 
 
Wat viel op: Hoe pijnlijk het is om je vader zo weg te zien glijden en als familie 
buitenspel te worden gezet, terwijl je weet dat de ex vriendin niet eens zijn grote 
liefde is en nu zo’n impact op zijn leven kan heeft. Dat je zo goed rekening moet 
houden met karakterveranderingen van alzheimer patiënten (angst). 
 
Citaten: pag. 60….Mijn vader was rond half drie ’s nachts wakker geworden, omdat 
hij moest poepen. Gehuld in pyjama opende hij een deur en stond in de gang. Meteen 
viel de deur in het slot. Hij doolde zoekend rond. Alle hoteldeuren leken op elkaar. 
Toen hij in paniek raakte omdat hij echt heel nodig moest, hoorde hij door een 
kamerdeur Nederlands praten. Hij klopte op de deur en vroeg of hij even van het 
toilet gebruik mocht maken. Een merkwaardige vraag in het holst van de nacht, maar 
gelukkig vond het vriendelijke stel het goed…’ 
Pag. 141: ‘Soms vertel ik Marieke wel waarom ik wakker lig. Dat ik steeds meer besef 
dat ik allang voor mijn vader had moeten opkomen. Ik beloofde immers medisch voor 
hem op te komen als zijn geest vertroebeld zou raken. Dat moment is allang 
aangebroken. .Ze hadden hem niet eens in een verpleeghuis mogen stoppen zonder 
mij te consulteren.’ 
 
Recensie: zie ook; http://www.gelderlander.nl/gezondheid/2217792/Misbruik-
maken-van-Alzheimerpatient.ece De Gelderlander :Frans Bosman... Op indringende 
wijze verhaalt sportcommentator Philip Kooke over zijn vader, bij wie op zijn 64e de 
ziekte van alzheimer werd vastgesteld…. 



http://www.nieuwamsterdam.tv/?s1=14031320011240284837&mediaListID=boek&
mediaID=878798968 
Philip Kooke auteur van sportboeken en sportcommentator bij de NOS schreef een 
aangrijpend boek over vader die alzheimer heeft. Hij vertelt hoe er misbruik van zijn 
zieke vader wordt gemaakt en hij en zijn familie buitenspel worden gezet…. 


