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Gelezen door
Naam: Irene van Pinxten 
Leeftijd: 33 jaar 
Gezinssamenstelling: getrouwd, moeder van een dochter van drie 
Beroep: nu fulltime moeder; voorheen als apothekersassistente en in de verpleging gewerkt 
Interesses: gezondheid, met name over ziekten en behandelingen, natuurlijke geneeswijzen 
en levensverhalen  

 
Recensie
Inhoud: Het boek belicht de impact van de diagnose 'Alzheimer'. Niet alleen voor de patiënt 
is dit een groot verdriet, maar vooral ook voor de partner en de overige familie en vrienden. 
Een partner van een dementerend persoon heeft de moeilijke taak om verder te leven met 
iemand die de grip op zijn leven kwijt raakt. In dit boek vind je veel informatie over de ziekte, 
de mogelijkheden, behandelingen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld het Alzheimer Café. 

Begrijpelijk geschreven: Het boek is bedoeld voor een leek en qua bewoording is dit ook 
zeker geslaagd. Het boek wordt in duidelijke taal beschreven. Medische termen die benoemd 
worden, zijn duidelijk uitgelegd. 

Vormgeving: Het gaat om een paperback uitvoering en deze heeft een prettig formaat om te 
lezen. Het lettertype is duidelijk en heeft - erg belangrijk - niet te kleine letters. De kans is 
groot dat wat oudere mensen het boek willen lezen en dan heb je niets aan die 
priegellettertjes. 

Aanrader? Voor mensen die iemand in de omgeving hebben bij wie Alzheimer is 
geconstateerd is dit echt een aanrader. Het bevat ontzettend veel informatie, dat duidelijk is 
beschreven. Het gaat niet alleen in op de ziekte zelf, maar vooral ook op de impact die deze 
diagnose heeft. Handige handvatten worden je in dit boek aangereikt. Interessant als je meer 
over dementie te weten wilt komen en een must voor degene die er in de nabije omgeving te 
maken mee hebben. 

 


