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Over het boek:  
Zorg je voor iemand met dementie? Waar vind je 
dan steun en troost? In dit boek zijn vele 
bronnen van steun en troost te vinden. 
Inspirerend als je zorg geeft aan een naaste met 
dementie en zeker ook als je zorggevers 
ondersteunt. 
Naast verdriet, angst en machteloosheid, heb je 
vaak ook nog heel andere gevoelens als je zorg 
geeft aan iemand die steeds meer afhankelijk 
van je wordt. Waarover voel ik mij schuldig? 
Waar schaam ik me voor? Waar heb ik spijt van? 
In dit boek vertellen zorggevers én 
zorgprofessionals over deze gevoelens en wat 
daarbij steun en troost kan bieden. Dat is 
verrassend veel en gevarieerd. Het boek biedt 
een leerzaam en intiem inkijkje in het 
gevoelsleven van mensen die zorgen voor een 
naaste met dementie en de zorgprofessionals die 
hen daarbij steunen.  

 
Herkenning voelen en weten dat je niet de enige bent die worstelt, is één van de steun- en 
troostbronnen die dit boek te bieden heeft. De herkenbare en indringende verhalen in dit boek 
zijn voor zorggevers een vorm van lotgenotencontact en zijn zinvolle inspiratie voor 
zorgprofessionals.  
 
Anniek schreef niet alleen een mooi en openhartig boek, maar ook een 
boek dat hard nodig is om de binnenwereld van dementie beter te 
begrijpen. 
 
Uit het voorwoord van Anne-Mei The, Hoogleraar langdurige zorg en 
dementie aan de Universiteit van Amsterdam 
 
Over de auteur:  
Anniek Kramer  werkt als (team)coach en adviseur op het gebied van 
mens en organisatie via haar bedrijf Menskapitaal 
(www.menskapitaal.nl). Ze zet haar ruime ervaring in bij tal van 
organisaties, waaronder de zorg. Daarnaast schrijft ze over dementie 
en geeft workshops bij zorginstellingen.  
 

 
 

Onderschrift voor belangstellenden: 
Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, of een interview met de auteur, 
dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286  


