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dat specifiek geschreven is voor mensen 
met dementie. Een dagboek was voor hen 
nog niet verkrijgbaar. Het dagboek is tot 
stand gekomen met medewerking van twee 
geestelijk verzorgers van Norschoten en is 
in elke woning van de organisatie aanwezig. 
Yvonne Lommers is enthousiast. Ze maakt 
er vaak gebruik van: ,,Het dagboek is echt 
een visitekaartje. Als ik de woningen bezoek, 
heb ik het bij me in mijn tas. Ik ga na wat op 
dat moment op individueel niveau het beste 
past. Het bevat korte en bekende stukjes 
uit de Bijbel en aan het einde staat er een 
passend lied bij. Dat geeft herkenning, en 
herkenning is erkenning voor iemand met 
dementie. Daar is bij het schrijven specifiek 
naar gezocht.
 
aFHanKeliJK Dementie doet veel met een 
mens. ,,Dementie, zou je kunnen zeggen, is 
misschien wel het verlies van je mens-zijn. 
De grip op het leven verdwijnt en een mens 
wordt afhankelijk. Mensen raken voor hun 
gevoel alles kwijt. Dat maakt bij mij los dat ik 
hoop wil bieden. De Bijbel staat vol verhalen 
van hoop, maar ik wil die ook bieden voor 
mensen die niet gelovig zijn. Hoop is al aan-
wezig in het present zijn. 
Voor mij betekent het present zijn namens 
God. We leven in een maatschappij waarin 
je er niet bijhoort, als je niet kunt meedoen. 
Mensen zijn dan al snel een kostenpost die 
er niet toe doet. Dat vind ik heel erg. Als je 
aandachtig kijkt en luistert, zie je een mens 
met een verleden. 
Als ik dat naar boven kan laten komen, zie je 
vaak weer leven en een lach, maar soms ook 
een traan”. Zo zit het leven in elkaar, hoewel 
ik vaak wel de mooie dingen probeer aan te 
boren, legt ze uit.

BOMen KiJKen Yvonne Lommers gebruikt 
als geestelijk verzorger verschillende werk-
vormen. ,,Als ik een kamer binnenkom, loop 
ik zachtjes op iemand toe. Ik heb ondertus-
sen goed gekeken, geluisterd en geroken. 
Ik zorg  ervoor dat ik in het zicht ben, zodat 
de persoon mij goed kan zien. Daar geef ik 
ook tijd voor. Dan probeer ik in het blikveld 
te komen. Iemand met dementie zit vaak te 
kijken, zonder bewust iets te zien. Ik probeer 
te ontdekken waar de ander, met starende 
ogen, naar kijkt. Dan probeer ik mee te kij-
ken en stel er een vraag over. Bijvoorbeeld: 
,,Zit u naar de bomen te kijken?”. Daar kan 
iemand ja of nee op antwoorden. Soms lukt 
dat, maar het komt ook voor dat ik iets meer 
moet prikkelen. Zo probeer ik binnen te ko-
men. Als ik weet dat iemand graag zingt en 
van christelijke liederen houdt, begin ik een 
lied te zingen. Ik neem ook vaak een stapel 
foto’s mee. Dan doe ik net of ik daar zelf in zit 
te kijken. Dan beginnen de meesten wel mee 
te kijken en zeggen: ,,Hé, heb je foto’s? Ben 
jij dat?”. 
Yvonne Lommers houdt een foto omhoog 
van een moeder met kind. Dan zeg ik 
bijvoorbeeld: ´Ik vind ze gewoon mooi, wat 
vindt u ervan? Hebt u kinderen? .́ Dat is 
aanleiding voor een gesprekje. Ik probeer 
over algemene dingen te praten, want namen 
en aantallen vergeten mensen met dementie 
vaak. Maar de gevoelens die bijvoorbeeld bij 
het moeder zijn horen, kenne ze vaak wel. 
Voor oudere dames zijn kleine kinderen vaak 
vertederend. Zo begint er al vaak weer een 
lach. Ik vind het fijn als iemand op zo’n mo-
ment opleeft. Ook al zijn het maar moment-
jes, het zijn wel hele kostbare momenten. Het 

Yvonne Lommers: ,,Door aandacht 
komt de mens tevoorschijn”
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Eén op de vijf mensen krijgt in 
het leven te maken met demen-
tie. Dat is een aanmerkelijk 

aantal. Dementie was in 2016 de meest voor-
komende doodsoorzaak. Yvonne Lommers is 
één van de geestelijk verzorgers in Norscho-
ten. Zij komt in haar werk veel mensen tegen 
die deze ziekte hebben. ,,Ik ben er steeds 
verder in gegroeid. Tijdens mijn studie theo-
logie, en de daarbij behorende stage in een 
zorgorganisatie, kwam ik voor het eerst in 
aanraking met psychogeriatrische patiën-
ten. Ik ontdekte dat ik wat met hen heb. Als 
kleuterleidster leerde ik vroeger heel goed te 
observeren, te kijken naar elk afzonderlijk 
kind en iets kernachtig te vertellen. Materi-
alen gebruiken en creativiteit waren ook be-
langrijk. Dat zit van nature in mij. Al doende 
ontdekte ik steeds meer dat ik dat goed kon 
gebruiken bij mensen met dementie. Je moet 
geen lange zinnen gebruiken, want dan is 
men de draad al snel kwijt. Kort en ker-
nachtig, maar niet kinderachtig. Geen enkel 
mens is daarbij hetzelfde, maar het zijn wel 
mensen met beperkingen in het geheugen. 
De aanpak en benadering komen overeen, 
maar iemand met dementie moet nooit met 
een kleuter vergeleken worden. 
Praten met mensen in een vergevorderd 
stadium van dementie lukt niet. Ze praten 
niet terug of begrijpen je niet. Maar als ik 
een oude foto laat zien, eau de cologne laat 
ruiken of muziek laat horen, gebeurt er wat. 
Dan heb ik een ingang.
Door creatief te zijn en door het gebruik van 
gesprekstechnieken sta je er soms versteld 
van wat er kan gebeuren.”
 
DaGBOeK In mei van dit jaar kwam het 
bijbels dagboek ‘Licht op mijn pad’ uit, 
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gevoel bij mensen met dementie is extra en 
langer aanwezig. Ik ga ook niet weg als ie-
mand bijvoorbeeld nog boos is of verdrietig. 
De dementie kan ik niet weghalen, maar ik 
kan het leven wel iets dragelijker maken.”
 
ONTZETTEND LASTIG ,,Het present-zijn is 
vanuit de christelijke identiteit van Nor-
schoten een speerpunt. Zo voel ik me ook 
geroepen om er namens God te zijn. Om er te 
zijn met niets anders dan jezelf als gees-
telijke verzorger is ontzettend lastig. Aan 
de andere kant biedt geestelijk verzorger 
zijn weer allerlei mogelijkheden, omdat de 
mensen bij ons niets moeten. Dat wordt als 
positief ervaren. Je mag er zijn zoals je bent. 
Presentie gaat om ‘wie is de ander?’ en ‘hoe 
kunnen wij de beste zorg aan die persoon 
geven op dit moment?’. Want het kan morgen 
weer anders zijn.” 
 
GELOOF Het geloof zit diep bij gelovige men-
sen die dementie hebben. ,,De psalmversjes, 
liederen van Johannes de Heer of bijbel-
verhalen zijn nog steeds aanwezig, maar ze 
moeten naar boven worden gehaald. Je hoeft 
geen liturgie te maken, want die wordt uit 
het hoofd meegezongen, als het een beken-
de psalm is. Het geeft veel meerwaarde. Ze 
kunnen het geloof zelf niet meer verwoor-
den, maar het Onze Vader of de geloofsbelij-
denis komt er zo uit. Daar is sprake van her-
kenning. Dat uit zich soms zelfs door tranen 
van emotie. In het vorige verpleeghuis liet ik 
klokken luiden voor een viering. Dat roept 
herkenning op en het geeft rust.”
 
GROEP ,,Met niet-religieuze cliënten met de-

mentie wil ik ook graag praten. Ik nodig hen 
niet uit voor een christelijke viering. Met hen 
worden sessies georganiseerd in kleine groe-
pen. Je kunt in deze tijd bijvoorbeeld spreken 
over de zomer. Ik probeer ook hen houvast te 
geven en zorg dan voor platen die gaan over 
werken op het land. Ik heb zelf een moestuin 
en neem bijvoorbeeld verse boontjes mee. 
Door boontjes te knakken en hen eraan te 
laten ruiken, roep ik iets op, waarover ik in 
gesprek kan. Dat kan gaan over werken op 
het land of over dieren. Mensen praten dan 
ook met volzinnen terug. Dan wordt het echt 
communiceren. Als ik familieleden uitnodig 
om erbij te komen zitten, reageren ze soms 
met verbazing. Het doet hen enorm goed als 
ze even de persoon van vroeger terug zien. 
Het lukt niet altijd en het blijft zoeken. Ik 
heb veel voorwerpen bij me die ik gebruik. 
De groep moet ook niet te groot zijn, omdat 
ik moet opletten wat er bij ieder afzonderlijk 
gebeurt. Ik merk dat ze het fijn vinden, want 
na afloop willen ze niet weg. Dan drinken 
we nog lekker even een kop koffie en zie ik 
ze genieten. Die gemoedstoestand nemen ze 
mee terug.”
 
WORSTELING Ook mensen met dementie 
kunnen worstelen aan het einde van het 
leven. ,,Bij deze groep zie je dat er vaak veel 
disciplines bij zijn geweest. Soms worden wij 
er ook bij gevraagd, omdat iemand bijvoor-
beeld maar blijft gillen, iemand die dan vaak 
verdrietig of boos is. Soms zit er dan nog 
iets van schuld. Ze kunnen dan het leven 
nog niet loslaten, omdat er nog iets woekert 
uit het verleden. Dan kunnen wij helpen 
door het gesprek aan te gaan of door iemand 

bijvoorbeeld een brief te laten schrijven 
als iemand gebroken heeft met de moeder. 
Ik heb in mijn vorige werkkring gezien dat 
een 81-jarige demente mevrouw angstig en 
boos reageerde op mannen en vaak gilde en 
schopte. Dat riep veel vragen op. Ik ben bij 
deze mevrouw betrokken geweest. Er bleek 
sprake te zijn geweest van incest. In gesprek 
gaan lukt niet meer, maar je probeert heel 
dicht bij haar te komen, om zo te ontdekken 
waar ze rust bij kan vinden. Deze mevrouw 
had iets met grote honden. Daar kon ze haar 
boosheid en verdriet bij kwijt. Het is elke 
keer weer zoeken: wie is die ander en wat 
heeft die ander nodig?”
 
LEVENSEINDE Er is het afgelopen jaar veel 
gesproken over het vrijwillige levenseinde. 
Ook Yvonne Lommers komt als geestelijk 
verzorger met dit thema in aanraking. Ze 
zegt: ,,Het is een moeilijke vraag. Ik neem 
deze vraag altijd serieus en geef aan dat ik 
erover in gesprek wil gaan. 
Ik maak snel duidelijk dat het binnen Nor-
schoten niet mogelijk is. Dat wordt bij de 
intake al gezegd en het staat in een folder en 
op de website. 
Wij verlenen geen medewerking aan eutha-
nasie. De vraag is er, maar verdwijnt vaak 
als je er serieus op ingaat. Het is vaak een 
roep om aandacht vanuit de ellende. Ik denk 
wel dat we als geestelijk verzorgers een taak 
hebben om medici erop te wijzen dat er soms 
te lang wordt doorbehandeld. Er moet ook 
tijd en ruimte zijn om te sterven. Het leven 
is soms gewoon geleefd. Het zijn ontzettend 
moeilijke dingen, maar het blijft nodig om te 
benoemen.”

 p Yvonne Lommers is dit jaar begonnen als geestelijk verzorger bij zorgorganisatie Norschoten. ,,Ik voel me geroepen om er namens God te zijn.́ ´
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