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R
achida (28) isopeengure,
regenachtigemiddagbe-
gindecembermethaar
babydochtertjenaar
buurthuisRumahKami in

Amsterdam-Oostgegaanommeer te
weten tekomenoververgeetachtig-
heid.Overalzheimeromprecies te
zijn.Wanthoekrijg jedat?

Zewilwetenof het verhaalklopt
datde rondedoet indeMarokkaanse
gemeenschap. ‘Bij onswordenpasge-
borenbaby’sopdezevendeof veer-
tiendedagnadegeboortehelemaal
kaalgeschoren’, zegtRachida.Volgens
haarblijktuitonderzoekdatbaby’s
dieniet zijngeschoren,ofwelgezui-
verdzijnvandeonreinebaarmoeder,
later alzheimerkrijgen.
Eigenlijkweet zenietprecieswat

alzheimer is. Zeheeft ineenverzor-
gingstehuisgewerkt,metautochtone
ouderen.Hetbegripdementiekent
zewel. ‘Ouderendie indetail kunnen
vertellenoverdeTweedeWereldoor-
log,maarnietsmeerwetenvannu.’
OnderMarokkanenkomtalzhei-

mermindervaakvoor,denktRa-
chida. Ze stoothaarvriendinaan,die
ookeenkindopschootheeft. ‘Nee
toch, ken jij ze?’ Zegiechelen. ‘Nou ja,
jehoorthetwel eens.De schoonmoe-
dervaneenvriendinvergeetdingen,

misschien isdieweldement.’
Meteenvijftigtal andereNeder-

landsMarokkaansevrouwen,dieook
naarheteersteArabischeAlzheimer
Theehuis inAmsterdamzijngeko-
men,kijktRachidanaareenpittige
voorlichtingsfilm.Bijzonder isdat
deVolkskrantbijdebijeenkomstmag
zijn,wanter rust eengroot taboeop
dementie inallochtonegemeen-
schappen.Niemandwildaarmeege-
associeerdworden. Erwordt inhet
zaaltje veelgegniffeldengefluisterd.
Inde filmkomthet taboenadruk-

kelijkaandeorde.Deboodschap is
datniemandzichhoeft te schamen
vooralzheimer.Het is eenziekte, geen
straf vanAllahenhet isooknietbe-
smettelijk.
VolgensNienkevanWezel van

AlzheimerNederland,diepromotie-
onderzoekdoetnaardebelevingvan
dementiebij allochtonen, ishethoog
tijddathet taboewordtdoorbroken.
‘Datdoe jedooronwetendheid tever-
kleinen.Dat is cruciaaldekomende
jaren,omdathetaantal allochtone
dementeouderensnelgroeit.’ (zieka-
der).
Dooronbekendheidmethet ziekte-

beeldkunnengevaarlijke situaties
ontstaan, zegtVanWezel. Zoalshetge-
val isbij eenouderechtpaarvanMa-

rokkaansekomaf,datwordtbespro-
ken inhetRumahKami-buurthuis.
Naareenverzorgingstehuiswillende
kinderenvanhet ‘extreemvergeet-
achtige’ echtpaarhunoudersniet
sturen. IndeMarokkaanse (enook
Turkse) cultuur stop je jeoudersniet
weg inonpersoonlijke instituten.Die
hebbenhardvoor jegewerkt, zich
voor jeopgeofferd,daarbehoor je
voor te zorgen.
Dekinderenvanhetechtpaarheb-

benafgesprokenomdebeurt voorde
ouders te zorgen. Elkeavond,nahet
werk, komt familie langsombood-
schappentebrengen, eten tekoken,
schoontemaken.Maardeoudjes zijn
deheledagalleen thuis.Watals zehet
gasvergetenuit tedoen?Of als een
vanhenweglooptenhethuisniet
meerkan terugvinden?

Hetverhaal vandeongeschorenba-
by’sdie lateralzheimerkrijgen, kent
VanWezel. ‘Dat leeft inBerberge-
meenschappen.Diehebbeneenver-
haalcultuur. Verhalenwordenvange-
neratieopgeneratiedoorverteld. Bij
dezevertellingwordtonterechteen
ritueelgekoppeldaandementie.’

Devoorlichtingsbijeenkomsten in
deAlzheimerTheehuizenmoeten
dergelijkemythesontzenuwen.Van
Wezel: ‘Wevertellendathetniets te
makenheeftmethethaar,maardat
hetgaatomhersenendieaangetast
wordendoordeziekte.’ InhetRumah
Kami-buurthuis vertelt eendeskun-
dige,diedertig jaar indeouderenpsy-
chiatrieheeftgewerkt, datbij alzhei-
merpatiëntenheteiwit inhunherse-
nennietgoedwordtafgebroken. Er
ontstaankleineklontjes,nietopeen
plek,maardoordehelehersenen
heen.Die richtenoveral schadeaan.

Dementie, legthijuit, is eenverza-

melnaamvoorallerlei vormenvan
hersenaandoeningen. ‘Oh,het zijn
dusnietdedrugsdiedehersenenbe-
schadigen’,merkt eenvandevrou-
wendroogjesop. ‘Misschiendanwel
methormoonschommelingen?’,
vraagteenander.Dedeskundige
schudtzijnhoofd. ‘Ookniet,hetgaat
omeenziektedie iedereenkankrij-
gen.’

Eendag later verteltHilalDogan-
bas,diewerktbijde interculturele in-
stellingSensazorg,datbij Turkenba-
by’sookwordenkaalgeschoren.
‘Maarwijgelovendat zedaneendik-
kerehaardoskrijgen.’

TochmeentDoganbasdathet ta-
boeopalzheimer indeTurksege-
meenschapnietminder sterk isdan
bijdeMarokkanen. ‘Alzheimerende-
mentiewordenvergelekenmetpsy-
chischeklachten.Ouderendoenrare
dingen,duszijnzegek,wordtge-
dacht. EenTurkgaatniet zo snelnaar
degekkenarts, zoalsdepsycholoog
vaakwordtaangeduid.’

Sensazorg is laagdrempelig, geeft
voorlichting indeeigen taal.Deme-
dewerkersorganiserenkoffie- en
theeochtenden,gaan langs scholen,
pratenoveralledaagsezaken.Als zij
signalenkrijgendateenvader, tante,
buurvrouwvandegesprekspartner

HetaantaldementerendeouderenvanMarokkaanseof Turksekomafneemtsnel toe.
Deonbekendheidmetdementie is inallochtonekringgroot. Zo leeft erdemythedat
jealzheimerkuntuitbannendoor jebabykaal te scheren. Tekst Janny Groen Foto’s An-Sofie Kesteleyn

In het Amsterdamse buurthuis Rumah Kami laten allochtone vrouwen zich door Alzheimer Nederland informeren over de ouderdomsziekte die ook in hun gemeenschap steeds meer

Ouderendoen
raredingen,dus
zijnzegek,wordt
gedacht

Nee,alzheimer isgeen
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mogelijkaanhetdementeren is,
wordteenaparteafspraakgemaakt.
‘Indegroepkunnenwedaarnietover
praten,danspeeltde schaamteop’,
zegtDoganbas.

Lastig ishetbijdiegroepeneen
juistediagnose te stellen. Zegaan
naardehuisartsmethoofdpijnof
schouderklachten.Doganbas: ‘De
huisartsheeftmaareenpaarminu-
ten tijdvoorhen.Zelf zullenzenooit
overhunvergeetachtigheidbegin-
nen.’ Volgenshaarontbreekthetbij
dedoelgroepaanzelfreflectie. ‘Bij de
eerstegeneratie isdeopleiding te
laag.Maarook jongerenwetenveel te
weinigvandeziekteaf.’

Inde filmdie inhetAmsterdamse
ArabischeTheehuiswordtgetoond,
komteenwanhopigemantelzorgster
inbeelddiehaarmoederaanheteten
probeert tekrijgen. ‘Maarmam, je
hebtdit jehele levengegeten.’De
moederwordtagressief en
schreeuwt: ‘Ik lusthetniet, ikwilhet
niet.’Doganbaszegtdat jongeren
moeten lerenopeenanderemanier
naarhunouders tekijken. ‘Deeerste
reactie is:wateenkreng,waarom
doet zezo.Wemoetenuitleggendat
gedragsveranderingonderdeel is van
deziekte.Dat zo’nmoedernietmeer
depersoon isdiededochteraltijd
heeftgekend.’

OpheteersteAmsterdamseArabi-
scheTheehuis zijnopvallendveel jon-
gerevrouwenafgekomen.Zezitten
klemtussen tweeculturen.Neem
RkiaLachkar (41), die ‘dementiever-
pleegster’ is geweest. Zewerkt,heeft
tweedochters en iskleinbehuisd.

‘Onzeoudersbeginnentevergrijzen.
Mijnvader is 71,mijnmoeder68.Mijn
zusen ikkunnendezorgvoorhen
nietoponsnemen, zoals vanons
wordtverwacht.’
Zeproberenhunoudersvoor tebe-

reidenopeenverblijf ineenaanleun-
woning. Lachkar: ‘Dat is eengevoelig
proces.Wezijngeengoededochters,
krijgenwetehoren. Terwijl onzeou-
dersalles vooronshebbengedaan.’
Lachkarwil eens indemaandvrij-

willigersbijeenkomstengaanorgani-
serenomookdatonderwerpbe-
spreekbaar temaken.Daarwil een

aantal aanwezigenwelaanmeewer-
kenNadia: ‘Hetwordtals eenschande
gezienomjeoudersweg te stoppen.
Maarwiewerktkanniet fulltimezor-
gen. Enhoemoeilijkhetook is, de-
mentenkunnenbeter ineen instel-
lingzitten,dandeheledagalleen
thuis.’
Er isnogeencomplicerende factor,

meentSalihTürker (31), directeurDi-
versiteitslanddiedeAlzheimerThee-
huizen inAmsterdamorganiseert: de
volstrektanderebelevingvanouder-
dombijMarokkanenenTurken.Wes-
terseouderendie65zijn, vindenzich-

zelf jong. Zekunnenenwillennog
vanalles. ‘Bij Turken is er vooral een
houdingvan: je leven isbijnavoorbij.
Jemoetniet veel vanonsverwachten.’

Dehulpvraagvanallochtoneoude-
ren is anders, stelt Türker.Deeerste
generatiemigranten is versleten,
heeft veelal zwaarwerkgedaan.De
aansporingdieouderenkrijgenom
sociaal actief en inbeweging teblij-
ven, komtophenandersover.

Türkervindthet jammerdaterbij
het TurkseAlzheimerTheehuis, dat in
novemberwerdgehouden,geen jon-
gerenwaren. Türker: ‘Mijngeneratie

denktheel andersoverouderdom.
Wij ziendenoodzaakvanstuderen,
eencarrièremaken. Ik ziemezelf op
mijn65steniet achterdegeraniums
zitten.’
Türkers vader is66enopa. ‘Maar

danookechteenopa.Onze jongeren
moeten lerenhoezehunouderskun-
nenstimulerensociale contacten te
blijvenonderhouden.’Hij vindtdat
deAlzheimerTheehuizenzichmeer
moetengaan focussenopde tweede
generatie, dienuknel zit tussendeei-
senvandeoudersendievandewes-
terse samenleving.

slachto!ers maakt; het aandeel allochtonen onder patiënten met alzheimer stijgt de komende zeven jaar van 6 naar 11 procent.

Hetwordtalseen
schandegezien
omjeoudersweg
testoppen

straf vanAllah
Volgens onderzoek van Alzheimer
Nederland stijgt het aantal alloch-
tonen met dementie de komende
jaren vijf keer zo snel als het aan-
tal autochtonen met die ziekte.
Ruim 250 duizend Nederlanders
zijn nu gediagnosticeerd met de-
mentie, onder wie naar schatting
13 duizend allochtonen (6 pro-
cent). In 2020 zal het allochtone
aandeel zijn opgelopen tot 11 pro-
cent (30 duizend patiënten).
Leeftijd is de belangrijkste factor.
De eerste generatie niet-westerse
migranten die in de jaren zestig en
zeventig naar Nederland kwam,
begint te vergrijzen. Die doelgroep
krijgt ook vaker dementie. Dit
komt doordat risicofactoren als
hart- en vaatziekten en diabetes

drie keer zoveel voorkomen bij al-
lochtonen. Dit hangt weer samen
met een relatief ongezond eetpa-
troon en een minder gezond ar-
beidsverleden. Ruim 31 procent
van de Marokkanen en 28 procent
van de Turken kampt bijvoorbeeld
met diabetes, tegenover 10 pro-
cent van de autochtone ouderen.
Dementerende migrantenouderen
kloppen nauwelijks aan bij de
hulpverlening, ondermeer van-
wege het taboe dat rust op de
ziekte. Liefst 99 procent van de al-
lochtone ouderen met dementie
woont nog thuis en is afhankelijk
van mantelzorg, bij de autochto-
nen is dat 70 procent.Van de Ma-
rokkanen maakt slechts 1 procent
en van de Turken 7 procent gebruik

van de Thuiszorg. Lastig is ook dat
de diagnose bij allochtonen moei-
lijker te stellen is. Dit heeft te ma-
ken met taalproblemen, schaamte
en het opleidingsniveau. Klachten
worden niet herkend als sympto-
men van ziekte.
Om de bekendheid met dementie
te vergroten en het taboe te door-
breken heeft Alzheimer Neder-
land, in navolging van de Alzhei-
mer Cafés voor autochtonen,
Alzheimer Theehuizen opgezet. De
eerste opende op 27 oktober 2010
in Den Bosch. Er zijn er inmiddels
zes.Volgens onderzoekster Nienke
van Wezel zijn de eerste evaluatie-
resultaten succesvol en bouwt
Alzheimer Nederland het Thee-
huisnetwerk verder uit.

Aantal allochtonen met dementie stijgt vijf keer zo snel


