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Vader Wout Berkels zit klein en kwetsbaarhij in de rolstoel bij 
de televisie. Dan balt hij zijn vuist, kijkt fel en zegt strijdbaar: 
“Niémand die me hier weg krijgt.” Dochter Ivonne (53) glimlacht 
weliswaar, maar oogt gewond. Zo kent ze haar vader, een 
ijzervreter. Samen bewonen ze het ruime huis in Asten, zij woont 
boven, hij beneden. “Ik ga mee in de wensen van mijn vader, 
het is een rare vorm van plichtsbesef. Gelukkig krijgen we ook 
thuiszorg, maar moeilijk is het soms wel.” 

Het huis, twee-onder-een-kap, 
is groot en heeft een diepe tuin. 
Acht decennia geleden groeit 
Wout hier op, als enig kind. Hij 
trouwt met Til Vossen, verhuist en 
keert er in 1965 als dertiger te-
rug, met twee dochters en een 
zoon. Vijf jaar oud is Ivonne dan, 
de oudste van het drietal. “Een 

deel van het huis was ook win-
kel. Altijd was hij aan het werk. 
Naast zijn werk als fotograaf be-
heerde hij een zaak in witgoed, 
daarna verkocht hij televisies en 
radio’s. Ten slotte begon hij een 
drukkerij. Iedereen in het dorp 
kende hem.” 
Hem. Of is het vooral haar, de 

“Zo zit ik 
        in elkaar”

moeder? “Zij was het die alle 
contacten onderhield, mijn va-
der regelde de in- en verkoop. 
Hem zag en sprak je niet vaak, 
maar voor mijn moeder kwa-
men de mensen graag terug. Ze 
was de spil in het web. Maakte 
een praatje met de klanten en 
was geïnteresseerd. Dat schiep 

een warme band.” 
In 1991 slaat het noodlot toe, 
Wout wordt op 59-jarige leeftijd 
getroffen door een hersenbloe-
ding. Hij raakt halfzijdig verlamd 
en moet zijn werk opgeven. 
Dochter Mariëtte neemt de 
drukkerij over en vestigt er later, 
als grafisch vormgever, haar stu-
dio. Die bevindt zich op de be-
gane grond aan de achterzijde 
van het huis. 
Wanneer in 2003 moeder on-
verwacht overlijdt, twijfelt Ivonne 
geen moment. Met haar zus, 
die ook in Asten woont, neemt 
ze de verzorging van haar va-
der op zich. Overplaatsing naar 
een verzorgingshuis? “Dan ken 
je mijn vader niet. Ik láát me niet 
door vreemden verzorgen, roept 
hij dan fel.” 
In die periode woont Ivonne 
nog elders in het dorp, dage-
lijks rijdt ze meermaals heen en 

weer naar zijn huis, tot ‘s avonds 
laat aan toe. Dat blijkt te inten-
sief. “Na familieberaad besloten 
we het huis te verbouwen. Ik trok 
bij mijn vader in, een andere op-
tie was er niet. Sindsdien woont 
hij op de begane grond aan de 
voorzijde van het huis, ik woon 
erboven. Mijn zus Mariëtte is 
overdag aan de achterzijde 
aan het werk. Omdat ze eigen 
baas is, kan ik altijd een beroep 
op haar doen als dat nodig is.” 

Koekje
De afgelopen jaren is de ge-
zondheidstoestand van Wout 
verslechterd. Hij heeft de ziekte 
van Alzheimer (zie kader), is di-
abeticus, heeft last van hoge 
bloeddruk en ondervindt de 
gevolgen van nierfalen. Eten 
en drinken kosten hem steeds 
meer moeite. “Maar hij blijft een 
snoeperd. Als de koekjes op zijn, 
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Ivonne staat altijd klaar voor haar vader, 24/7 

“Als de koek-
jes op zijn,   
drukt hij op zijn 
alarmknop”

Tekst Arnoud Kluiters
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Alzheimer is een ziekte van de hersenen waarbij de patiënt 
soms in snel tempo dementeert. Hij kan te maken krijgen 
met een combinatie van stoornissen in het geheugen, in 
stemming en in gedrag. Andere symptomen zijn onder 
andere taalstoornissen, achterdocht, verzamelzucht, verwij-
zingen naar het verleden en denkstoornissen. In een later 
stadium zal de patiënt niet meer in staat zijn om allerlei 
vertrouwde handelingen, zoals aan- en uitkleden en het 
zichzelf verzorgen, te verrichten. Uiteindelijk is hij volledig 
afhankelijk van dagelijkse verzorging. 
De ziekte van Alzheimer wordt meestal vastgesteld bij 
personen ouder dan 65 jaar. Een neuroloog of een (neuro)
psycholoog stelt de ziekte vast na het doen van geheugen-
tests, een uitgebreid medisch onderzoek en het voeren van 
gesprekken met de familie. 
De gemiddelde ziekteduur is acht jaar. Er is geen genezing 
voor de ziekte. Behandelingen hebben vooral als doel de 
kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren of om 
verergering van de klachten tegen te gaan.

drukt hij op zijn alarmknop. In 
een paar tellen kan ik beneden 
zijn.” 
Daar is de situatie na de grote 
verbouwing zo intact mogelijk 
gehouden. Naast de slaap-
kamer is een statige kamer en 
suite te vinden met hoog pla-
fond en fraaie ornamenten. Het 
paars-wit gestreepte behang is 
klassiek, verder lopen heden en 
verleden er door elkaar. Antiek 
meubilair naast een paar re-
cente computers. Een tv die heel 
de dag aanstaat. Wout veert op 
en roept: “PSV, dat is mijn club! 
Ze doen het weer beter sinds de 
winterstop.” 
Een groot deel van een andere 
kamer is bezaaid met verhuisdo-
zen en archiefbakken. Onaan-
getast, wachtend op die onver-
mijdelijke dag die nadert. Ivonne 
mag er één openen en toont 
zwart-wit foto’s uit vervlogen tij-
den: “We bewaren alles voor 
hem. Niets mag er weg.” Haar 
vader, ferm: “Oh nee, zeker niet!” 
Als haar oproepbaarheid ter 
sprake komt, zegt Ivonne geen 

De ziekte van Alzheimer
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moment te hebben getwijfeld 
om mantelzorg te verlenen. “Ik 
ga mee in de wens van mijn 
vader. Hij weigert om het verzor-
gingshuis in te gaan. Ik doe daar 
niet zo moeilijk over. We hebben 
boven de badkamer aangepast 
en een traplift aangebracht. Ie-
dere ochtend help ik hem bij-
voorbeeld bij het opstaan en 
het douchen. 
We kunnen de thuiszorg ver-
zoeken dit te doen, maar vaak 
staat hij het niet toe. Zijn verzet 
is sterk: ooit hield hij zich al eens 
levenloos, toen hij niet meer 
naar de dagverzorging in een 
ander dorp wilde. Bij aankomst 
van de ambulance opende hij 
zijn ogen en zei met een knip-
oog dat ze hem maar beter thuis 
konden houden.” 

Niet de liefde
Wat Ivonne drijft? “Niet de 
liefde”, zegt ze op enig mo-
ment. Tranen vullen haar ogen. 
“Noem het een rare vorm van 
plichtsbesef. Hij bepaalt mijn 
dagritme. Maar zo zit ik in el-

kaar. Dat heb ik zo sterk van mijn 
moeder meegekregen. Niet van 
mijn vader. Werken, werken, 
werken. Dat was zíjn credo. Had 
het aan hem gelegen, dan wa-
ren we ook naar een kostschool 
gegaan. Mijn moeder heeft dat 
tegengehouden. 
Goed, mijn vader belemmert 
me. Maar hem verzorgen maakt 
mij ook zoveel rijker. Als hij weer 
eens op zijn alarmknop drukt, 
dan mopper ik. Maar ik ga wel 
naar beneden en doe wat er 
te doen is. Of ik dezelfde keu-
zes maak als ik weer voor die 
vraag zou komen te staan? Ja! 
Tegelijkertijd zie ik dat de acht-
tienjarige dochter van mijn zus af 
en toe ook invalt en zorgtaken 
overneemt. Dat wil ik echt niet. 
Laat dit de thuiszorg doen. En 
anders doe ik het wel.” 
De thuiszorgorganisatie is ter 
sprake gekomen. Ze heeft er 
dubbele gevoelens over. “On-
danks gemaakte afspraken staat 
of valt de samenwerking met de 
medewerker die op dat moment 
tegenover je staat. Ik belde eens 

“Mijn vader 
belemmert 
me. Maar hem 
verzorgen maakt 
mij ook zoveel 
rijker”

Doe de test
Wil je meer weten over hoe je beter 
kunt samenwerken met mantelzor-
gers? Kijk dan op www.mezzo.nl/
zorgprofessional, hier kun je ook 
doorklikken naar de test ‘Ben jij 
naast een ervaren zorgverlener ook 
een goede teamspeler.’ Mezzo is de 
Landelijke Vereniging voor Mantel-
zorg en Vrijwilligerszorg.
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met de centrale, mijn vader had 
in zijn broek geplast. Ik vroeg of 
de geplande medewerker wel-
licht al onderweg was, zodat die 
hem binnen enkele minuten kon 
verzorgen; een taak die in hun 
pakket zit. Dat zou niet lukken, 
werd me verteld, dus verzorgde 
ik hem zelf. 
Tot mijn verrassing verscheen er 
een paar minuten later opeens 
toch iemand, die hem niet meer 
hoefde te verschonen. Maar de 
handeling werd tot mijn verras-
sing wel gerapporteerd. Anders-
om gebeurde gelukkig ook: een 
medewerker zou niet meteen 
kunnen komen. Waarop de per-
soon aan de telefoon zei: 'ik kom 
direct zelf wel even langs. '
Over een organisatie kun je dus 
niet iets algemeens zeggen, het 
hangt echt van de persoon in 
kwestie af.” 

Geen baan
Sinds twee jaar is Ivonne werk-
loos. Daarvoor was ze onder 
andere werkzaam als creatief 

therapeut, werkte in een ver-
zorghuis en was regiomanager 
Persoons Gebonden Budget. 
Ze heeft er moeite mee geen 
baan te hebben, wil werken 
voor haar boterham. Om niet stil 
te hoeven zitten verricht ze veel 
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld 
voor Alzheimer Nederland, in 
het nabijgelegen buurthuis of 
voor een regionale afdeling van 
Veilig Verkeer Nederland. 
Een vaste partner heeft ze niet, 
kinderen evenmin. Haar vader 
bepaalt haar dagritme. Spijt van 
de situatie waarin ze zit heeft 
ze één keer gehad, enkele ja-
ren geleden. “Daar heb ik me 
overheen weten te zetten. Mijn 
zus en enkele vrienden zorgen 
ervoor dat ik me niet overbelast. 
Ik ga soms uit. Bovendien gaat 
mijn vader sinds kort af en toe 
naar de dagverzorging voor 
dementerenden hier in de buurt. 
Daar treft hij ook een paar oud-
klasgenoten. Hij maakt er een 
babbeltje, niemand zit hem in 
de weg. Dan is hij op zijn best.” 

Kort na het interview is Wout 
Berkels plotseling overleden. 
Zijn dochter Ivonne schreef 
de redactie: “In de laatste 
paar dagen van zijn ziekbed is 
het laatste hoofdstuk van ons 
gezamenlijke verhaal enigszins 
veranderd. Buiten plichtsbesef 
en gewetensrust komt in zo’n 
periode ook naar boven dat 
je elkaar hard nodig hebt. 
Pap was regelmatig wakker 
ondanks de medicatie. De ene 
keer verward, de andere keer 
probeerde hij ons iets te vertellen 
of zocht hij troost. Dat troosten 
bleek van groot belang. Het 
vasthouden van zijn hand en met 
hem praten zodat hij rustig kon 
worden, onderstreepte voor ons 
de band die we met onze vader 
hadden, ondanks alle perioden 
van problemen die we hebben 
doorgemaakt.”
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contact had gehouden met mijn vrienden"

“Ik zou willen dat ik
Deze uitspraak staat op de vierde plaats 
in de top vijf van dingen waarvan mensen 
aan het eind van hun leven spijt hebben. 
De Australische Bronnie Ware is palliatief 
verzorgende, zangeres en schrijfster. Ze 
ondersteunde stervenden tijdens de laatste 
drie tot twaalf weken van hun leven. Vaak 
hoorde zij mensen op hun sterfbed zeggen 
dat ze het contact met hun vrienden misten. 
Ze waren zich gaandeweg steeds meer 
gaan richten op hun eigen leven en had-
den hun gouden vriendschappen uit het 
oog verloren. Iedereen die doodgaat, mist 
zijn vrienden. “Het is niet gemakkelijk om 
oude vrienden weer op te sporen, zeker niet 
als het snel moet omdat iemand op sterven 
ligt”, schrijft Bronnie. “Bij het sterven valt het 
belang van het materiële leven weg. Wel 
willen veel mensen in hun laatste dagen al-
les op orde maken voor hun nabestaanden, 
maar zijn daar vaak te ziek voor. Het enige 
wat ertoe doet rondom het sterven, is liefde 
en relaties.” 

Bronnie Ware schreef het boek: '
Als ik het leven over mocht doen', te bestellen  
via www.whysboeken.nl. Meer weten over Bronnie 
Ware, kijk op www.bronnieware.com. 
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“Ik ga mee in de wens van 
mijn vader. hij weigert om het ver-
zorgingshuis in te gaan”

m
ike

le
dr

ay
 /

 S
hu

tte
rs

to
ck

.co
m


