
WANNEER FTD JE LEVEN
BINNENSLUIPT

BURN 

OUT?

MIDLIFE CRISIS?



Diagnose eind 2012 - MEI 

2013 laatste vakantie 

samen

5 OKT 2014 – half jaar 

na opname.



ALLE BALLEN HOOG 
HOUDEN

Je bent samen maar toch alleen

Je kan niets meer 

overleggen, alle 

beslissingen moet je zelf 

nemen. OPNAME! De 

heftigste beslissing.... of 

toch nog niet....

Iemand zei: "je bent 

eigenlijk al weduwe"

Als de specialist 

ouderengeneeskunde 

je belt en zegt: JW is 

aan het stikken wat 

wil je dat we doen.... 

en ik binnen een paar 

seconden zeg: "laat 

hem gaan"

Voor de kinderen vind 

ik het het ergste en 

voor JW, dat hij onze 

mooie kinderen niet 

bewust ziet 

opgroeien.



EEN SNELLE DIAGNOSE HEEFT ONS 
VEEL GEGEVEN....

Ik kon de kinderen vrij snel 

inlichten

Het is 

onomkeerbaar

Je draagt het alleen, 

je kan niets delen 

met je lief Openheid

CARERS / CARERLIJN



LOTGENOTENCONTACT IS O ZO BELANGRIJK!

FTD, HET IS ECHT ANDERS DAN ANDERE
VORMEN!

PARTNERS HERKENNEN ZICH VAAK NIET IN & 
BIJ ALZHEIMERCAFE'S.



WAAR LOPEN WETEGENAAN!!

* Huisartsen & casemanagers die niet weten wat Frontotemporale Dementie is.

* Er moet meer 'echt' geluisterd worden naar partners/gezinsleden, ze voelen zich vaak niet 

serieus genomen, niet gehoord bij de huisarts en zelfs ook niet door casemanagers.

* Kennis wat is FTD, is van levensbelang om juiste hulp te kunnen bieden aan gezinnen. Gezinnen, 

de kinderen raken getraumatiseerd. Zeker als er pas laat een diagnose is, of geen diagnose!

Diagnose is zo belangrijk bij FTD.

*Intensieve begeleiding is nodig, men cijfert zichzelf weg, verlegt de grens en gaan eraan onderdoor 

als er geen juiste hulp is. Op tijd stappen laten nemen, ook al is het moeilijk.

Neem de partner, mantelzorger bij de hand!

* Wat kunnen we doen? Als de zieke partner niet mee wil naar de huisarts, ggz, neuroloog. Dan 

moet de huisarts op huisbezoek! Partners staan met de rug tegen de muur. Hoe kunnen ze dan 

hulp krijgen. Er moeten vaak al smoezen gebruikt worden om iets voor elkaar te krijgen, omdat de 

'vermoedelijke patiënt' zich niet ziek voelt.

HET IS HEEL ZWAAR.



WWW.FTDLOTGENOTEN.NL

https://www.facebook.com/FTDlotgenoten/

www.margreetmantel.nl

https://vsop.nl/media/magazine/huisartsenbrochure-

frontotemporale-dementie/files/assets/basic-html/page-

1.html

https://www.facebook.com/MargreetMantelFTD/

http://www.ftdlotgenoten.nl
http://ww
http://.ftdlotgenoten.nl
http://www.margreetmantel.nl

