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Monique van den Berg maakt als arts in het verpleeghuis dementie iedere 
dag van dichtbij mee. In dit boekje heeft zij met ontroerende, eenvoudige 

teksten vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel vanuit patiënten als vanuit de men-
sen om hen heen. Haar woorden zijn liefdevol, herkenbaar, warm, humoristisch 
en universeel.

Leven met dementie is een hele opgave, zowel voor degenen met dementie 
als voor hun naasten. Monique wil met dit boekje graag  laten zien dat er ook een 
ander perspectief is, namelijk dat vanwaaruit empathie en begrip zich kunnen 
gaan manifesteren. Hiermee biedt de ziekte dementie ook een ingang tot dieper 
contact en inzicht in hoe we kijken en zijn; naast het verlies van helder denken 
en het verlies van decorum dat helaas ook met de ziekte gepaard gaat. Een naaste 
kan een wezenlijke en ondersteunende rol innemen door zonder oordeel en met 
empathie te leren kijken. Dit boekje kan hierin ondersteunen.

Vergeten dat ik vergeet biedt troost aan iedereen die meer en meer vergeet en 
iedereen die te maken heeft met een naaste met dementie. Het is ook geschikt 
om samen te lezen.

Monique van den Berg
is werkzaam als arts in het 
verpleeghuis en in opleiding tot 
specialist ouderengeneeskunde.
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AnkhHermes is pionier op het gebied van bewustwording, 

spiritualiteit, gezondheid en nieuwe wetenschap.
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beschouwende artikelen of recensies uiteraard met vermelding van de bron.

Uitgeverij AnkhHermes vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en 
verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie van 
het papieren boek van deze titel is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan 
het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

www.ankh-hermes.nl
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Ouderdom 

kan meer zien 

in een ruwe tegelsteen, 

dan jeugd 

in een spiegel

– Jalal al-Din Rumi
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Hersenschors

Om te weten hoe je

iets moet doen

je moet beschermen

je moet uitdrukken 

je hoort te gedragen

Te zijn

het leven te kennen of

te weten van het leven

daarvoor lijkt geen handleiding in de schors

Is dat niet de grootste opgave voor ons allemaal?
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deel i

Waarnemingen
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15

Zoeken

Ik zoek en zoek 

en zoek opnieuw

Ben ik eigenlijk wel iets kwijt?
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Acceptatie

Hier in dit andere huis

heb ik al ieders verwarring

te accepteren

Altijd koos ik zelf mijn mensen uit

Nu vind ik mijn weg tussen deze mensen

Gelukkig niet meer alleen
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Vriendin

Na jaren van eenzaamheid vind ik hier mijn vriendin

We zitten tegenover elkaar zonder een woord

En dat is prima

Wat heerlijk dat ze er is

Sinds al even is ze weg

Een gevoel van paniek

maakt zich van mij meester

Ze bleek even op de wc
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