
De diagnose alzheimer krijgen is al erg, ontdekken dat je dra-
ger bent van een erfelijk alzheimer-gen en die aandoening 

dus zeker ooit zal krijgen, is zo mogelijk nog zwaarder om dra-
gen. ‘Al laat ik dit niet mijn leven dicteren’, zegt Jetske van der 

Schaar (40), die zes jaar geleden tot die verpletterende vast-
stelling kwam. ‘Ik concentreer me op het levensperspectief 

dat ik wel nog heb en ten volle wil benutten.’

Als er een gezondheidspro-
bleem is waarvoor we, af-
gezien van kanker, allemaal 

bang zijn, is het wel dementie. En 
met reden, want het verloop van 
de aandoening is ontluisterend 
en dikwijls zelfs mensonterend, 
zowel voor de betrokkene als voor 
de familie. Dementie is de ver-
zamelnaam voor verschillende 
aandoeningen die de hersenen 
aantasten en waardoor iemand 
steeds verder achteruitgaat in zijn 
functioneren. Er zijn meer dan 50 
vormen, waarvan alzheimer de 
meest bekende is. Ongeveer 70% 
van de personen met dementie 
hebben de ziekte van Alzheimer. 
Dit jaar zouden er in ons land 
meer dan 220.000 mensen zijn die 
door dementie werden getroffen, 
een cijfer dat tegen 2060 min-
stens zou verdubbelen. Het risico 
neemt toe met de leeftijd. Het is 
een wereldwijd fenomeen en niet 
voor niets is het voor de Wereldge-
zondheidsorganisatie een van de 
topprioriteiten.
Aan dementie en alzheimer kan 
niets worden gedaan. In het beste 
geval kunnen de symptomen eni-
ge tijd worden onderdrukt. Overal 
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ter wereld wordt gezocht naar op-
lossingen, maar die lijken nog niet 
voor morgen. Dementie is dan 
ook het gevolg van een ingewik-
keld proces. Volgens de recent-
ste bevindingen wordt de ziekte 
van Alzheimer veroorzaakt door 
het verlies van zenuwcellen in 
bepaalde delen van de hersenen, 
de neerslag van een stof in de 
zenuwcellen, met name tau, een 
eiwitkluwen dat bij de ziekte van 
Alzheimer is veranderd, waardoor 
het transport van voedingsstoffen 
niet goed verloopt en de cel af-
sterft. De neerslag van een andere 
stof tussen de zenuwcellen, amy-
loidplaques, is ook nefast. Dat 
schadelijke amyloid-eiwit stapelt 
zich op tussen de zenuwcellen 
en vormt plaques, die de com-
municatie tussen de hersencellen 
steeds moeilijker maken. Deze 
neerslagen komen het vaakst 
voor in dat gedeelte van de her-
senen dat zorgt voor de aanmaak 
van onze herinneringen. Daarom 
is vergeetachtigheid het eerste 
symptoom van alzheimer.
Men is er ook nog niet volledig 
zeker van wat de ware oorza-
ken zijn van alzheimer. Wel zijn 

risicofactoren bekend, namelijk 
leeftijd, schedeltrauma’s en er-
felijkheid. De ziekte van Alzhei-
mer begint meestal bij mensen 
ouder dan 65. Bij ongeveer 1 op 5 
van de mensen bij wie de ziekte 
van Alzheimer op jonge leeftijd 
begint, is de oorzaak erfelijk. Dan 
is een afwijking in de genen de 
oorzaak. Er zijn talloze genen bij 
betrokken die het risico vergroten 
of juist verkleinen, wat natuurlijk 
ook kan. Daarmee staat nog niet 
vast of je de ziekte daadwerkelijk 
krijgt, dat is mede afhankelijk van 
de levensstijl. Maar in een klein 
gedeelte van de gevallen gaat het 
om een fout in het DNA die de 
alzheimer veroorzaakt met een 
zekerheid van vrijwel honderd 
procent. Het is zelfs bij benade-
ring te voorspellen wanneer de 
symptomen zich zullen manifes-
teren, omdat die leeftijd binnen 
families constant is.
Jetske van der Schaar (40) leeft 
met de wetenschap dat ze zo’n er-
felijk alzheimer-gen in zich draagt 
en dat ze dezelfde aandoening zal 
ontwikkelen als die waaraan haar 
moeder, oom en grootvader zijn 
overleden, al zal zich dat pas over 

vijftien jaar of later manifesteren. 
‘Leven met een houdbaarheids-
datum’, noemt Jetske het en ze 
schreef een pakkend boek over 
haar ervaringen: ‘Eeuwige lente’. 
Dat is meer dan een patiënten-
verhaal, het is een overigens heel 
mooi geschreven autobiografie 
waarin Jetske vertelt over haar 
jeugd, haar sociaal engagement 
en haar bewogen liefdesleven, 
verstrengeld met het verhaal van 
haar familie en de aandoening die 
haar moeder rond haar vijfenvijf-
tigste in haar greep kreeg. Acht 
jaar later, toen ze amper 63 was, 
overleed haar moeder aan alzhei-
mer. Jetske weet dat ook zij drager 
is van dat erfelijke gen. ‘Dat was 
eerst een verpletterende gedach-
te', zegt ze. ‘Iets waaraan ik moest 
wennen en dat ik moest overstij-
gen. Nu leef ik meer dan ooit in 
het moment, zonder lang stil te 
staan bij het verleden en zonder 
me al te veel vragen te stellen over 
de toekomst. Mijn leven is hier en 
nu en daar wil ik zo veel mogelijk 
van maken.’
Je had je kunnen beperken tot het 
verhaal van je moeder en de ontdek-
king dat je zelf ook dat gen draagt. 

Waarom koos je ervoor dat breder te 
kaderen?
JETSKE VAN DER SCHAAR: Omdat het 
moeilijk is het verhaal van die fa-
miliale aandoening te ontvlechten 
van mijn volledig levensverhaal 
en omdat dit gen voor diverse as-
pecten van mijn persoonlijk leven 
toch van grote invloed is geweest. 
Je kan dat niet van elkaar schei-
den zonder onvolledig te worden. 
Over mijn moeder en mezelf valt 
immers meer te vertellen dan 
enkel het feit dat zij aan alzhei-
mer heeft geleden en dit lot ook 
mij te wachten staat. Het besef 
rond dat erfelijk gen kwam ook 
niet als een donderslag bij heldere 
hemel, maar was eerst slechts 
op de achtergrond aanwezig om 
vervolgens een steeds grotere rol 
te gaan spelen in mijn leven en 
dat van mijn familie. Om de lezer 
een juist inzicht te gunnen op wat 
dit met je doet, om de lezer de 
kans te geven zich daar volledig 
in te verplaatsen, kon ik weinig 
anders dan zo breed mogelijk te 
gaan. Door het hele verhaal te 
vertellen wilde ik laten zien hoe 
we allemaal gevormd zijn door 
ons verleden, onze genen en onze 

opvoeding. Aanvankelijk dacht 
ik dat mijn leven was begon-
nen als een onbeschreven blad. 
Wanneer ik er hard genoeg mijn 
best voor deed, was alles moge-
lijk. Maar mijn moeders ziekte en 
later mijn eigen uitslag verander-
den dat. Ik leerde dat ik voor een 
groot deel ben gevormd door wat 
ik van mijn ouders, en zij op hun 
beurt van hun ouders, meekreeg 
bij mijn geboorte. De rest is vrije 
wil, in combinatie met wat pech 
of net geluk. Niet alles is maak-
baar in het leven, maar er is altijd 
een deel waar je wel invloed op 
hebt. Ik heb nog steeds de keuze 
om zelf te bepalen hoe ik daar-
mee om wil gaan. Met mijn boek 
probeer ik iets zinvols met mijn 
ervaring te doen en het moeilijke 
om te zetten in iets moois in de 
hoop dat anderen er iets aan zul-
len hebben.
Uit je verhaal blijkt zeker ook de 
nood aan het doorbreken van het 
taboe dat rond dementie nog zo sterk 
hangt, dat aspect van schaamte.
Als samenleving gaan we zeer 
onhandig en bang om met alles 
wat met de dood te maken heeft, 
ook met ziektes die onbehan-

gen of zij zich nog herinnert wie mijn 
moeder was?’ Dat omkeren vond ik 
een heel mooie gedachte.
Let wel, het is natuurlijk een as-
pect dat doorweegt. Iemand die 
lijdt aan alzheimer of dementie 
mag er uiterlijk nog altijd het-
zelfde uit zien, de ziekte verandert 
mensen wel degelijk ingrijpend. 
En dat verandert ook je relatie tot 
die persoon. Dat is iets waarmee 
je moet leren omgaan. Ik zag mijn 
moeder op den duur niet meer als 
de persoon met wie ik zo'n lange 
levensgeschiedenis had, maar als 
een persoon die ik bij elke ont-
moeting weer opnieuw moest 
leren kennen en inschatten. Hoe 
ging het met haar? Wat was haar 
humeur? Waaraan was ze die dag 
bijzonder gevoelig of net niet? Je 
probeert met de evolutie van de 
aandoening mee te gaan in een 
poging om contact te houden met 
de geliefde en dat is niet simpel. 
Overigens had dat steeds weer 
veranderende contact ook mooie 
momenten, waarop de pure en 
ongeremde emoties van moe-
der me soms diep raakten. Soms 
omdat ze, hoe brutaal ook uitge-
drukt, de naakte waarheid waren, 
soms omdat ze grappig waren of 
zelfs poëtisch aanvoelden. Naast 
de zeer moeilijke waren er dus 
ook mooie momenten. En mij 
ging het er niet om of ze nog wist 
wie ik was. Ik vroeg het haar ook 
nooit, ik probeerde mee te gaan 
in haar moment, in haar beleving. 
Die nieuwe vorm van contact en 
communicatie creëerde nieuwe 
herinneringen die de herinnering 
aan wie mijn moeder was ge-
weest, tijdelijk ondersneeuwden. 
En hoe pijnlijk het wegglijden 
van haar geest ook was, hoe lastig 
het ook was om mee te gaan met 
dat steeds veranderende beeld, 
ergens is ze in de diepste essen-
tie wel altijd gebleven wie ze was. 
Alleen hebben we daar niet altijd 
oog voor. Soms verbaast het me 
hoeveel energie en tijd mensen 
steken in de observatie en de in-

‘Sterven moeten we 
allemaal, maar ik ken mijn 

houdbaarheidsdatum’

delbaar zijn en waartegen je niet 
kan vechten. Daarover praten, 
ligt moeilijk, al helemaal wan-
neer het te maken heeft met een 
ziekte die je geestelijke vermo-
gens aantast, die je identiteit 
beetje bij beetje uitwist. Mensen 
hebben veel moeite om daar-
over te praten. Het schrikt hen af 
en die angst projecteert zich niet 
enkel op de patiënt, maar ook 
op de familie. Al moet ik toege-
ven dat ik het ook moeilijk had en 
heb om er met anderen over te 
praten, al helemaal over dat erfe-
lijk aspect, omdat sommigen me 
dan meteen dreigen te associëren 
met alzheimer en al zijn gevol-
gen. Trouwens, er openlijk over 
praten, is niet enkel een persoon-
lijke keuze, het is ook van invloed 
op de hele familie. Dus verre van 
het allemaal zomaar op straat te 
gooien, zouden we als samenle-
ving toch wel manieren moeten 
vinden om alzheimer en demen-
tie meer bespreekbaar te maken, 
al was het maar om het daardoor 
menselijker te maken en het niet 
langer een abstracte angst te la-
ten zijn. Die angst is begrijpelijk 
maar kan worden gemilderd door 
meer begrip, meer inzicht, meer 
menselijkheid. Overigens zijn er 
ook andere vormen van geestelijk 
leed waarover we moeilijk kun-
nen praten, zoals depressie of de 
gevolgen van een miskraam, wat 
iemand als Meghan Markle er toe 
dreef over haar eigen ervaring met 
een miskraam met de wereld te 
delen. Een van mijn neven stapte 
uit het leven. Wat hem dreef, weet 
niemand, hij heeft er nooit met 
iemand over gepraat. En angst 
voor alzheimer kan het niet ge-
weest zijn, want het was een neef 
van vaderskant en dus zonder dat 
erfelijk gen. Ik bedoel enkel dat 
iets wat onbespreekbaar is, verder 
kan woekeren en grote menselijke 
schade kan aanrichten.
Toen iemand je vroeg of je moeder 
je nog herkende, dacht je bij jezelf: 
‘Misschien moet ik die persoon vra-

  In de diepste essentie 
is mijn moeder altijd 
gebleven wie ze was
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terpretatie van de ontwikkeling 
van baby tot kind en volwassene, 
terwijl het omgekeerde proces, 
want dat is dementie uiteindelijk, 
ons zo afschrikt en we ons daarin 
als samenleving zo weinig enga-
geren. Mijn moeder blijft voor mij 
overigens altijd wie ze is geweest, 
een hele mens en niet enkel dat 
staartje van haar leven.
Je hebt nog tot je 33ste gewacht 
om je te laten testen. Uit angst of 
omdat je over te weinig informatie 
beschikte?
Beiden, denk ik. Eerst wilde ik 
het niet weten, want wat was de 
zin ervan als er toch niets aan te 
doen is? Die onbewuste ontken-
ning en die struisvogelpolitiek 
werd steeds moeilijker vol te hou-
den naarmate de ziekte van mijn 
moeder zich duidelijker aftekende 
en het steeds moeilijker werd om 
de confrontatie te ontwijken. In 
het ongewisse blijven, uiteindelijk 
had ik een 50/50-kans dat ik het 
gen niet had geërfd, werd steeds 
moeilijker te motiveren, omdat 
ik me realiseerde dat de moge-
lijkheid op zich al steeds meer 
invloed kreeg op mijn leven, mijn 
visie op het leven en sommige be-
slissingen die ik nam. Ik zag mijn 
mogelijke toekomst als een twee-
sprong. De ene kant ging naar een 
lang en gelukkig leven, het andere 
pad leidde naar een vroege en 
akelige dood. Ik betrapte me erop 
dat ik er in steeds grotere mate 
van uitging dat mijn leven leidde 
naar dat tweede pad. En als het 
dan toch al van zo’n verregaande 
invloed was, kon ik beter met-
een ook duidelijkheid scheppen. 
Vandaar dus de beslissing om me 
te laten testen. Tezelfdertijd kreeg 
ik van de zogezegde specialisten 
hier in Nederland weinig tot geen 
informatie en als ik er al kreeg, 
was het dikwijls onbetrouwbaar, 
onvolledig of onnauwkeurig. De 
test ondergaan werd daardoor 
echt wel een blinde sprong in het 
diepe. Het is beter dat je zoiets 
kan beslissen en laten uitvoeren 
op basis van correcte informatie 
en eventueel zelfs na contact met 
lotgenoten die de stap al hebben 
gezet.
Wat dat betreft veranderde voor jou 
veel toen je in contact kwam met 
het Dominantly Inherited Alzheimer 
Network (DIAN, of het Netwerk van 
de dominant erfelijke ziekte van 
Alzheimer).

Ja, dat is een internationale groep 
van wetenschappers en mensen 
zoals ik en hun familieleden. Daar 
kreeg ik wel alle correcte infor-
matie en ontdekte ik dat uitgere-
kend wij, mensen die zo’n erfelijk 
alzheimer-gen hebben, het best 
geschikt zijn voor research en 
proeven. Ik werk dan ook mee 
aan onderzoeken van DIAN en 
hoop op die manier bij te dragen 
tot een wetenschappelijke door-
braak. Nu, achteraf begrijp ik wel 
dat artsen niet over alles even 
goed geïnformeerd kunnen zijn. 
Maar dat ze dit dan ook toegeven 
en indien nodig doorverwijzen 
naar mensen die wel op de hoog-
te zijn, want die zijn er ook.
Je hebt een broer en een zus. Hebben 
zij zich ook laten testen?
Daar kan en wil ik niet op ant-
woorden, want ik heb niet het 
recht in hun plaats te antwoor-
den en dat wil ik ook niet. Zowel 
de beslissing om je te laten testen 
als de keuze om de uitslag ervan 
te delen, zijn heel persoonlijk en 
kunnen grote impact hebben, 
niet alleen voor jezelf, ook voor je 
relaties, je werk, je hypotheek en 
je verzekeringen. Dat kan immers 
betekenen dat je geen leningen of 
levensverzekeringen meer kan af-
sluiten, om maar iets te noemen. 
Dat je jong ziek gaat worden, is 
iets wat je niet zomaar met ande-
ren bespreekt. Ik heb zelf lang ge-
wacht om het aan mijn familie te 
vertellen. Er was altijd wel een re-
den om het niet te doen. Zo lang 
mijn moeder nog leefde, had ie-
dereen het al moeilijk genoeg, en 
na haar dood wilde ik mijn vader, 

broer en zus niet opnieuw con-
fronteren met alzheimer. Ik wilde 
ook hun onbezorgdheid niet ka-
potmaken. Tot ik werd uitgeno-
digd voor een praatprogramma 
op televisie. Dan heb ik het hen 
verteld, ook omdat ik hun toe-
stemming wilde om voor heel Ne-
derland te gaan vertellen over dat 
erfelijk alzheimer-gen. Ze reageer-
den echter heel positief. Voor mij 
was dat tv-programma belangrijk 
om mensen beter te informeren 
en een debat aan te zwengelen, 
zodat ook het wetenschappelijk 
onderzoek naar dementie en alz-
heimer meer steun zou krijgen. 
En mensen meer begrip zouden 
opbrengen, zowel voor mensen 
die door de aandoening worden 
getroffen als hun families.
Hoe leef je er nu mee?
Het is nog steeds niet eenvoudig, 
aan de andere kant zie ik steeds 
meer in dat juist de dood be-
tekenis geeft aan het leven. De 
bruuske confrontatie met mijn 
eindigheid heeft me bewuster ge-
maakt van het hier en nu en van 
de levenskwaliteit waar ik nu van 
geniet en waaruit ik het meeste 
wil halen. Overigens is alles rela-
tief. Ik heb een houdbaarheidsda-
tum waarvan ik me bewust ben, 
maar hebben we die niet alle-
maal? Iedereen sterft ooit, alleen 
weten de meeste mensen niet 
wanneer. Ik heb nog zeker vijftien 
of meer goeie jaren, maar ik kan 
evengoed morgen betrokken ra-
ken bij een dodelijk ongeval, net 
als iedereen. En er zijn jammer 
genoeg wel meer ongeneeslijke 
aandoeningen dan enkel alzhei-

mer. Niemand heeft dus het eeu-
wig leven. Ik ben dankbaar voor 
elke dag en voor wat ik hier en nu 
wel nog heb.
Denk je dat euthanasie ooit een optie 
kan zijn?
Dat weet ik oprecht niet. Toen ik 
jonger was, had ik uitgesproken 
meningen over wat ik in welke 
omstandigheden zou doen, nu 
ik wat ouder ben, weet ik dat de 
theorie niet te vergelijken is met 
de realiteit en dat het niet enkel 
onmogelijk maar ook weinig zin-
vol is om op de feiten vooruit te 
lopen. Trouwens, waar zal de we-
tenschap binnen pakweg tien of 
vijftien jaar staan? Wie weet komt 
er een doorbraak en wordt er ef-
ficiënte medicatie ontwikkeld. Al 
concentreert men zich nu vooral 
op het zo vroeg mogelijk stellen 
van een diagnose en onderzoek 
naar het voorkomen eerder dan 
het genezen van de aandoening. 
Ik doe wat ik kan door gezond te 
leven en veel te bewegen, wat ove-
rigens een aanrader is voor eenie-
ders gezondheid en welbevinden. 
Weet je, ik had het daarover met 
een neuroloog, die me vertelde 
over de eerste hiv-patiënten. Die 
zagen voor zichzelf geen toe-
komst meer en opeens was er de 
doorbraak met medicatie die hiv 
en aids wel onder controle kreeg. 
De neuroloog zei me dat dit voor 
veel van die patiënten al even 
verpletterend was als de eerste 
diagnose die ze hadden gekregen. 
Zij hadden hun leven al als beëin-
digd gezien en opeens openden 
zich weer tal van perspectieven. 
Niet allemaal wisten ze daar mee 
om te gaan. Ik denk dus zelden 
aan wat er kan en zal gebeuren. 
Ik concentreer me op mijn leven, 
op het perspectief dat ik ondanks 
alles toch heb en waarvan ik ten 
volle wil genieten.

Tekst: Dominique Trachet

‘Eeuwige 
Lente’, 

Jetske van 
der Schaar, 

Uitgeverij Prometheus. 
Winkelprijs: € 21,99

  Dat je jong ziek gaat worden, 
is iets wat je niet zomaar met 
anderen bespreekt
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