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HERKENNEN WIJ HEN?
OVER PERSOON-ZIJN EN WAARACHTIGHEID IN DE DEMENTIEZORG

Spreker: dr. Ike Kamphof (Maastricht)
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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