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Soort boek : Ervaringsverhaal van Henk van Wissen over het dementieproces bij zijn
vrouw. Vanuit Henk’s perspectief, dicht op de ervaring geschreven. In het boek staan ook
enige gedichten van Henk en een voorwoord van Henny de Rond, oud-locatiemanager
van Henk.

Over de schrijver: Henk van Wissen is machinist bij NS internationaal en rijdt op het
traject Amsterdam- Brussel. Hij is getrouwd met Han (1955) die fulltime werkte bij de
NS als procesleider perron. Zij hebben samen een dochter Dominique(1994). Bij Han
werd in 2007 FTD vastgesteld.

Korte beschrijving: In dit boek schrijft Henk van Wissen over het dagelijkse leven van
hun gezin, met name gedurende de periode dat zijn vrouw FTD kreeg, vanaf april 2005 ,
terwijl in 2007 de diagnose werd gesteld. Hij beschrijft wat voor vrouw Han was voordat
zij ziek werd: Een actieve, regelende, daadkrachtige vrouw, die werk en moederen
combineerde en nauwelijks stilzat. Ze hield van autorijden en had alles onder controle.
Totdat de ziekte langzaam maar zeker zover oprukte dat ze haar werk moest neerleggen
en niet meer alleen gelaten kon worden. Henk beschrijft hoe dat proces is gegaan en hoe
hij en Dominique daar rekening mee moesten gaan houden. Hoe zij ‘mee ziek‘ werden.
Hij beschrijft hoe hij en ook Dominique emotioneel afscheid moest nemen van de oude
Han vrouw en steeds meer moesten gaan zorgen voor de Han met FTD, die zelf ook veel
moest inleveren. Die woorden verkeerd ging uitspreken, steeds meer ontremd raakte,
afwezig werd, het overzicht verloor, niet meer kon autorijden en alleen nog met een
aangepaste fiets kon fietsen. Henk laat zien hoe slopend dat is voor haar en haar
omgeving. Dit om meer erkenning van de ziekte door de directe omgeving te krijgen en
om tips over de do’s en dont’s te geven, zodat de opstelling naar de patiënt zo optimaal
mogelijk is en er begrip komt.

Wat viel op: De vele trucjes en handigheden die Henk en Dominique inzetten bij de
verzorging en omgang met Han, zodat ze toch aan een aantal dingen nog mee kan doen.
Dat er tijd overheen gaat, voordat ook Henk kan accepteren dat Han veranderd is. Dat
Henk plaats voor zichzelf nodig heeft, maar van zijn Han blijft houden.

Citaten: Pag. 28: ’Het gebruikelijke samen napraten over de dagelijkse gebeurtenissen
loopt keer op keer uit op voor je gevoel uren praten en verstoort duidelijk mijn
nachtrust. Wat ik eerst nog soms als onhebbelijk ervoer, soms ook wel met een stukje
jaloezie, het snel in slaap vallen, is nu totaal veranderd. Praten en zeuren, praten en
zeuren tot haar stembanden protesteren.(…) In plaats van meer begrip op te blijven
brengen neem ik een drastisch besluit. Ik besluit om voortaan in het logeerbed te gaan
liggen om zo beter, rustiger de nacht door te brengen. Kun je je voorstellen wat een
impact dat op je partner in deze situatie heeft? Niet echt aan te raden, maar ik kon op dat
moment niet anders. Ik wil(de) gewoon mijn nachtrust en die had ik ook meer dan
nodig.
Pag. 90: ‘Maar een psychische storing is niet direct zichtbaar , dus voor de buitenwereld
is er heel vaak ‘niets aan de hand.’ Vandaar de gekozen titel voor dit boek: Als de wind



draait. En die wind gaat draaien, reken maar.’
Pag. 150: ‘De liefde, je krijgt zoveel terug. Maar het is omringd door angst. De liefde , je
krijgt zoveel terug. Maar het is omringd door onzekerheid. De liefde, je krijgt zoveel
terug. Maar ergens is het leeg, ondoorzichtig.
Pag. 169: ‘Do en ik hebben, als we naar het winkelcentrum gaan, al op voorhand vele
velletjes van de keukenrol afgescheurd en dragen deze in onze zakken bij ons. Wij helpen
dan een klein beetje om de resten van de saus uit haar mondhoeken weg te vegen en ook
om de gemorste resten – gebeurt niet altijd maar gebeurt wel- om de resten van de
loempia van haar borst af te vegen. Ze ziet het niet, ze merkt het niet.’

Recensies: Uit de inleiding van Henny de Rond: ‘ (…)Toegegeven, de auteur maakt het
de lezer niet altijd gemakkelijk. Laat U desondanks onbevangen meenemen op
eerdergenoemde ontdekkingstocht, om op die manier van lieverlee het gevoel te krijgen
deel uit te maken van de wereld van Han, Henk en Dominique. Een wereld waarin vooral
de liefde van Henk voor zijn Han schitterend tot uiting wordt gebracht, getuige de aan
haar gewijde gedichten.’


