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Leo was een veertiger en een gedreven 
commercieel manager toen een ziekte zich 
ging nestelen in zijn hoofd. Pas vele jaren en 
omzwervingen in de medische wereld later 
kreeg hij de correcte diagnose: frontotempo-
rale dementie, een vorm van (jong)dementie 
die minder bekend is dan alzheimer, maar 
de persoon en zijn naasten niet minder be-
proeft. Te jong voor dementie is de openhartige 
getuigenis van Ingrid Van Spittael, over het 
lief en leed dat ze met haar man Leo deelde, 
vanaf de eerste tekens van zijn ziekte tot aan 
zijn overlijden op 63-jarige leeftijd. Dit beklij-
vende, gedetailleerde relaas steekt lotgeno-
ten een hart onder de riem en illustreert tref-
fend hoe zorgverleners en ondersteunende 
(overheids)maatregelen echt het verschil 
(zouden kunnen) maken. l A.S

›  TE JONG VOOR DEMENTIE.  
DE STRIJD VAN EEN VIJFTIGER MET 
FRONTOTEMPORALE DEMENTIE.  
DE PARTNER VERTELT. Ingrid Van Spittael, 
Uitgeverij Het Punt, 2019, 218 blz.,  
ISBN 9789460794834.
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Beklijvend

›  GEWOON EN 
ANDERS?! GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG BIJ 
MENSEN MET EEN BEPERKING. 
Winny Ang, Sofie Bettens, Ilse 
Hardy, Lieve Kiebooms, Marleen 
Pirotte en Veerle Verboven, 
Gompel & Svacina, 2019, 
169 blz., ISBN 9789463711234.

›  EVENWICHTSKUNSTENAARS. 
OVER LEVEN MET 
ONGENEESLIJKE KANKER. 
Margot Scholte en Heleen van 
Deur, Uitgeverij Coutinho, 
2019, 168 blz.,  
ISBN 9789046906958.

Drempels 
slopen

Mensen met een verstandelijke, 
fysieke of andere beperking heb
ben evengoed en vaak zelfs meer 
nood aan ondersteuning voor 
hun geestelijke gezondheid. 
Maar hoe kun je als hulpverle
ner of ouder ondersteuning op 
maat bieden, zoals wanneer je 
cliënt of kind weinig of niet talig 
is? Geënt op gekende psycho
therapeutische denkkaders zoch
ten de auteurs van Gewoon en 
anders?! creatief naar manieren 
om ondersteunde communica
tie, en dus ook psychotherapie, 
bij mensen met een beperking 
mogelijk te maken. Allen zijn 
of waren de auteurs als hulpver
lener werkzaam bij Heder, een 
voorziening in Antwerpen voor 
mensen met een beperking. 
Met dit praktijkhandboek delen 
ze eigen ervaringen en die van  
cliënten om bijzondere ontmoe
tingen, voorbij beperkingen, 
mogelijk te maken. l A.S

Opnieuw 
genieten

Hoe geef je opnieuw inhoud 
en vorm aan je leven na de 
diagnose ongeneeslijke kan
ker? Margot Scholte vroeg het 
aan 12 mensen, die opvallend 
veel van zichzelf blootgaven, 
wat misschien niet zo verwon
derlijk is, aangezien Scholte 
behalve psycholoog ook lotge
noot is. Daarom liet ze zich ook 
zélf interviewen door psycho
loog Heleen van Deur. Samen 
schreven ze Evenwichtskunste-
naars, waarin ze vooral veel the
matisch geordende citaten uit 
de interviews presenteren. Om 
vervolgens 4 academici erover 
te laten reflecteren, en zelf met 
een nabeschouwing af te slui
ten. Een toegankelijk boek dat 
lotgenoten, naasten en profes
sioneel betrokkenen (h)erken
ning biedt en inspireert om (de 
ander te helpen) weer zoveel 
mogelijk voluit te leven en te 
genieten, ondanks de angst en 
onzekerheid. l A.S


