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Gerrit is 58 als hij hoort dat hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Samen met Joke zoekt hij een
manier om te leven met dementie en gaat hij de strijd aan. Aanvankelijk blijft Gerrit thuis wonen.
De toenemende zorg en begeleiding wordt voor zowel Gerrit als Joke zeer belastend. Na verloop
van tijd wordt hij opgenomen op een verpleeghuisafdeling voor jonge mensen met dementie.
Vanaf het begin van zijn ziekteproces heeft Gerrit een duidelijke euthanasiewens. In de woorden
van de SCEN arts een vrijwillig, duurzaam en weloverwogen verzoek. Zijn verzoek wordt echter
niet opgevolgd als de strijd tegen dementie te zwaar wordt.
De film (52 min.) geeft een realistisch beeld over leven met dementie, de wens tot euthanasie en
de rol en invloed hierop van de zorgverlener. De impact op een echtpaar als een van beiden
getroffen wordt door dementie is voelbaar. Er is een boekje bij met tips over het werken met
deze dvd.

De casussen gaan over uit de hand gelopen mantelzorg, financiële uitbuiting, verwaarlozing,
mishandeling in zorginstellingen en seksueel misbruik.

Alice krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld.
Langzaam begint ze de regie over haar leven te verliezen, terwijl de onderlinge banden met de
familie steeds meer onder druk komen te staan.

* T1 The Leisure seeker

Een film van Paolo Virzi Geteisterd door dementie en fysieke klachten vlucht het koppel John (Donald Sutherland) en Ella
(Helen Mirren) in hun oude camper genaamd 'The Leisure Seeker' voor een toekomst in een
verzorgingstehuis. Een hilarische roadmovie.
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Over het ontstaan, herkennen en omgaan met dementie

