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doen, alleen dan is er een kans 
dat we een behandeling of 
medicijn kunnen ontwikkelen. 
En dat kost geld.”

Hoe ziet het programma 
eruit? 
“In persoonlijke portretten 
komen verhalen aan bod van 
mensen die te maken hebben 
met dementie. Ik spreek met 
hen en hun naasten. In de 

Waarom is dit programma 
zo belangrijk?
“Tegen dementie bestaat geen 
medicijn. Als het je overkomt, 
is er één zekerheid: het wordt 
niet beter. Een op de vijf men-
sen krijgt het, bij vrouwen zelfs 
een op de drie. Ook al word je 
zelf niet getroffen, je krijgt vrij-
wel zeker te maken met naasten 
die het hebben. Alzheimer 
Nederland wil meer onderzoek 

Anniko van Santen presenteert Herinneringen voor 
het leven – stop dementie. Het doel van de liveshow 
is geld ophalen voor Alzheimer Nederland voor 
onderzoek naar volksziekte nummer 1: dementie.

‘Er is geld nodig voor meer onderzoek’
Programma over volksziekte nummer 1: dementie

Herinneringen voor het leven - 
stop dementie |  20.30   
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 studio vertelt een arts over de 
verschillende vormen van 
dementie en wanneer je je zor-
gen moet maken. Voorafgaand 
aan de uitzending gaan actie-
teams onder leiding van BN’ers 
het land in om zo veel mogelijk 
herinneringen te verzamelen 
van de mensen op straat.”

Is het onderwerp herkenbaar 
voor je?
“Mijn grootvader had parkinson 
en dementie. Toen hij en mijn 
oma in een verzorgingshuis 
zaten, werd hij ziek. Opeens 
 gingen gesprekken soms te 
snel voor hem. Eerst zag je 
 verwarring, daarna berusting. 

Hartverscheurend. Uiteindelijk 
kon hij niet in het verzorgings-
huis blijven. Hij is toen van mijn 
oma gescheiden, opgenomen en 
niet veel later overleden. Het is 
mijn angst dat mij dit ook over-
komt. Wie ik ben heeft zo veel te 
maken met wat er in mijn hoofd 
gebeurt en dat ik kan genieten 
van mijn gezin, films, de hondjes. 
Het lijkt me afschuwelijk als ik 
niet meer voor mezelf kan zorgen,
niet meer mee kan lachen met 
mijn dierbaren omdat ik niet 
weet wie ze zijn. Ik hoop dat dat 
me bespaard blijft.”
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‘Er is geld nodig voor meer onderzoek’
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