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Mensen met dementie worden in onze samenleving vaak niet voor vol aangezien. De gangbare 
opvatting van wat het betekent mens te zijn, benadrukt onze cognitieve vermogens, zoals taal, 
redelijk denken en zelfbewustzijn—aspecten waarop mensen met dementie minder goed scoren. 
Maar verdwijnen zij daarmee als personen, zoals een hardnekkig stereotype wil? Welke andere 
perspectieven maken het mogelijk om hen als volwaardige medemensen te herkennen? Wat is de rol 
van ons lichaam voor onze identiteit, en wat betekent zorg voor elkaar in dit verband? Hoe we 
antwoorden op deze filosofische vragen, bepaalt hoe we met mensen met dementie omgaan. Een 
centrale vraag daarbij in de zorg is of je tegen mensen met dementie—die zelf het onderscheid 
tussen werkelijkheid en fictie lijken te verliezen—mag liegen? En omgekeerd: is het altijd goed om de 
waarheid te zeggen, ook als die pijn doet? Deze vragen krijgen nieuwe relevantie door het veelvuldig 
gebruik van dingen en technologieën in de dementiezorg die aspecten van doen-alsof hebben. Denk 
aan de deurstickers die sommige zorgcentra gebruiken om de uitgang te laten lijken op een 
boekenkast; aan film- of virtual reality installaties die bewoners als-of boswandelingen en andere 
uitstapjes aanbieden; of aan sociale robots die mensen met dementie gezelschap houden. Wat is in 
dit verband waarachtige zorg die de persoon met dementie respecteert?  
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Personalia 
Ike Kamphof is als filosofe van media en technologie verbonden aan de Faculteit der 
Cultuurwetenschappen (Universiteit Maastricht). Haar onderzoek richt zich op ethische 
vragen rond zorgrelaties, met name in de dementiezorg en natuurconservatie. Ze was recent 
projectleider van het door ZonMW gefinancierde onderzoek Make-Believe Matters. The 
Moral Role Things Play in Dementia Care. dat zich richtte op de vraag naar waarachtige 
dementiezorg in relatie tot het gebruik van nieuwe technologie met aspecten van doen-
alsof. (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/ethiek-en-
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