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WOORD VOORAF
door Jurn Verschraegen:
op zoek naar een ingangspoort

Verjaardagen zijn er om in te kaderen. Zelf ben ik altijd trots op dat jaartje
extra. Niet vanwege de rimpels die ik zie verschijnen, maar wel door alle
positieve aandacht die me dan te beurt valt. De lieve wensen van zovelen,
soms ook van mensen die ik lang niet meer gezien heb – een medeleerling
van de middelbare school, de vroegere poetsvrouw, een ex-collega,… – of
gewoon zomaar, van iemand van wie ik het niet verwachtte. Ik laat me altijd
graag verrassen en een verjaardag is daar natuurlijk hét ideale moment voor.
Mijn vader kan me nog steeds in geuren en kleuren vertellen hoe op die vierde oktober, enkele minuten na twaalven, zijn eerste zoon ter wereld kwam.
Zelfs het gewicht, de lengte en andere details kan hij zich nog vlot voor
de geest halen, als vond de gebeurtenis enkele uren geleden plaats. Het is
onnodig te stellen dat dit gebeuren een mensenleven verandert en dat de
emotionaliteit ervan bewaard blijft. Een verjaardag nodigt immers uit tot
verbinding.
Robin Biets en Peggy Lavaerts doen met Vandaag is mijn vierdag deze speciale dag heropleven, ondanks de dementie van de jarige. Wanneer het geheugen hapert, geven de auteurs van dit speciale voorleesboek het nodige
gereedschap aan de lezer om zich te behelpen. En wanneer mensen diep verzonken zijn in hun dementie, wordt er op een creatieve manier gezocht naar
momenten van contact en herkenning. Niets hoeft geforceerd te worden, alles kan op maat en op basis van wat iemand graag heeft, worden toegepast.
Want staat persoonsgerichte zorg niet gelijk aan relatiezorg? Betekent het
niet dat we met z’n allen – mantelzorgers, professionals, vrijwilligers,… – de
plicht hebben om te zoeken naar een ingangspoort om mee te ondervinden
en te beleven met de persoon met dementie, met respect voor diens wil en
voorkeuren?
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De auteurs ondersteunen vanuit hun dagelijkse zorgpraktijk mensen met
dementie en hun families. Ik heb kunnen ervaren hoe ze in heel het creatieve maakproces van dit boek telkens opnieuw de doelgroep voor ogen hebben gehouden en de effecten ervan hebben getest op nut, waardigheid en
resultaat. Het gevolg is een atypisch instrument, dat je kunt inzetten om dat
heuglijke moment van jarig zijn ten volle te beleven. Ik wens je in het contact
met de jarige alvast heel gelukkige vierdagen toe!
Jurn Verschraegen,
directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
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