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Fabrikantenlatenauto’s
schoner lijkendanzezijn
Van onze verslaggever
Bard van de Weijer

amsterdam Erzijn sterkeaan-
wijzingendatautofabrikanten
massaal sjoemelenmetdeuit-
stootcijfers vandieselauto’s.Deze
staanhierdoorveel schoner te
boekdandatze indepraktijk zijn,
zegtMilieudefensienaaraanlei-
dingvanberichtenuitdeVSover
geknoeidoorVolkswagen.Het
concern looptdaardoor indeVS
dekansopeenmiljardenboete.

Afgelopen vrijdag meldde de Ameri-
kaansemilieutoezichthouder EPAdat
Volkswagen het motormanagement
vanenkeledieselmodellenzoheeftver-
anderd dat de schonere verbranding
alleen plaatsvindt tijdens een perio-
dieke keuring indegaragewaarbij de
uitstootwordtgemeten.
VolkswagentopmanMartinWinter-

kornkondigdezondagaandatzijnbe-
drijf eenexternonderzoeklaatverrich-
tennaar aanleiding vandebeschuldi-
ging van de EPA (Environmental Pro-
tectionAgency) .
Omte voldoen aande strengeAme-

rikaanseuitstootnormenvoorstikstof-
oxiden is een aangepast motorma-
nagementnodigdie leidttoteenscho-
nereverbranding.Toepassingvander-
gelijketechniekenleidtdoorgaanstot
minder vermogen en hogere onder-
houdskostenomdat bijvoorbeeldhet
reservoir ureummoetworden aange-
vuld. Deze stof helpt bij de omzetting
vanschadelijkestikstofoxideninmin-
der schadelijke stoffen.

Omtochgoedeprestatiestekrijgen,
heeftVWerkennelijkvoorgekozenhet
schone motormanagement tijdens
normaal gebruik uit te schakelen. De
auto’szoudenindepraktijkvolgensde
EPA daardoor tot veertig keer vuiler
zijndantoegestaan.
De fraude kwamaan het licht toen

tijdenspraktijktestsveelhogerewaar-
den stikstofoxiden werden gemeten
danmochtworden verwacht opbasis
vandespecificaties.Stikstofoxidenver-

oorzaken smog, stimuleren de vor-
ming van ozon en zijn daarmee scha-
delijk voordegezondheid.
Doordatdeemissienormenvoordie-

selauto’s in Europa nauwelijks afwij-
kenvandieindeVerenigdeStaten,ver-
moedt Milieudefensie dat ook hier
door autofabrikantenwordt gemani-
puleerd. ‘Dat erwordt geknoeid is ze-
ker.Datblijktuitdiverseonderzoeken
waaringroteverschillenzijngevonden
tussendeuitstoot van stikstofoxiden
indepraktijk,endespecificatiesdiefa-
brikanten opgeven’, zegt Anne Knol,
verkeersspecialistbijdemilieuorgani-
satie. ‘De vermoedens waren alleen
nog niet bewezen. De auto-industrie
ontkende ookdat erwerd gemanipu-

leerd.Daarom ishetmooidatnuvoor
het eerst deze vormvan fraude is aan-
getoond.’

Vorigeweek verscheen een rapport
vandeEuropeseonderzoeksorganisa-
tie Transport & Environmentwaaruit
de praktijkverschillen blijken. Vande
dieselauto’sdiezoudenvoldoenaande
nieuwe strenge Europese uitstoot-
normdiesindsseptembergeldt,haalt
slechts een op de tien de norm in de
praktijk. Gemiddeldwordtde strenge
normmeteenfactorvijf overschreden.
Met namemodellen vanOpel enAudi
presteerden flink slechter. Volkswa-
gensinEuropaoverschrijdendenorm
eveneens,maarminder fors. ‘De tech-
niekomauto’sschonertemaken, isge-
woon beschikbaar’, zegt Knol. ‘Maar
autofabrikanten vertikken ze kenne-
lijk tegebruiken,of frauderenermee.’
Volgens T&E investeren autofabri-

kanten inEuropaminder in technolo-
gieomdeuitlaatgassenschonertekrij-
gendanindeVerenigdeStaten,omdat
denormenhierminder streng zijn en
testsminder streng. Autofabrikanten
mogenhierbovendienhuneigenmo-
dellen testen,wat volgens Knolmani-
pulatie indehandkanwerken.
VolkswagenisdoordeAmerikaanse

overheid gesommeerd de kleine half
miljoendieselauto’s (enenkeleAudi’s,
dietothetzelfdeconcernbehoren)die
er sinds 2009 zijn verkocht terug te
roepen. Als de fraudedefinitief wordt
bewezen, loopt het concernhet risico
opeenboete van ruim37duizenddol-
lar per auto. Daarmee zou de totale
boete kunnen uitkomen op omgere-
kend 16miljardeuro.

Kijkeensdoor

Van onze verslaggeefster
Maud E!ting

franekerHetiseenverhaaldatde-
mentietrainer Jos Cuijten nooit zal
vergeten. Het gebeurt als ze net bin-
nenisopdegeslotenafdelingvanhet
verpleeghuis.Bijdedementerenden.

Na eenpaarminuten komt er een
vrouw op haar af. Ze is bezweet. Ze
hijgt. Ineenspakt zeCuijtenvast.

‘Gahierweg’, zegt ze. ‘Snel.’
Cuijtenkijkthaaraan.
‘Jemoet hier niet blijven’, zegt de

vrouwinpaniek. ‘Wantals jehiereen-
maal binnenbent, dan kom jenooit
meerweg.’

‘Vertel eens?’, zegtCuijten.
Dandoetdevrouwhaarverhaal.
‘Iedereen zegt maar wat’, zegt ze.

‘Zebelazerenmehier. Allemaal.’
Dievrouwzatdaaral tweejaar,ver-

telt Cuijten nu. ‘Haar dochters had-
denbeloofdaltijdvoorhaarteblijven
zorgen.Toenzeuiteindelijktochnaar
het verpleeghuismoest, durfden ze
het haar niet te vertellen. In plaats
daarvanzeidenze:mam,het isalleen
voor onderzoek, je blijft hier maar
heel even.
‘Ook het personeel wist zich er

geen raadmee. Ze zeidendingen als
‘ukrijgtnogeenonderzoek’of ‘umag
morgennaarhuis’.Uiteindelijk isdie
vrouwdoorhet lint gegaan. Zewerd
verschrikkelijkagressief.Hetwerdzo
ergdatzeonderdepillenkwamtezit-
ten.Tegenhaardochterszeizedingen
als: rot op, jullie hebbenmehier ge-
dumpt. Die vrouw vertrouwde nie-
mandmeer. En geef haar eens onge-
lijk.’
De omgeving, zegt Jos Cuijten,

maaktdementerendenvaakdemen-
terdanze inwerkelijkheidzijn.

JosCuijten is trainerophetgebied
van dementie, verpleegkundige,
coachenactrice.Almeerdanvijftien
jaar observeert en adviseert ze in
zorginstellingendoor het hele land,
bekijktzeof deinrichtinggeschikt is,
begeleidt zemensen uit het vak. Ze
traintverzorgenden,verpleegkundi-
gen, familieledenenvrijwilligersom
op een andere manier om te gaan
met dementerenden. Onlangs
schreef ze hierover een boek voor
medewerkers en familieleden: Is de-
mentie erg?

‘Dementerenden begrijpen bijna
niets meer van de wereld om hen
heen’, zegtze. ‘Wemoetenmeerdoor
hunogen leren kijken. Beter ophen
afstemmen.’

Endat iswatze tijdens lezingenen
trainingenprobeert te bewerkstelli-
gen.DeVolkskrantvolgdehaarinzorg-
instellingen inFrieslandenTwente.

Tijdens zo’n training komt ze bin-
nen in haar outfit. Witte steunkou-
sen.Eenjurkmetceintuur.Kralenket-
ting.

‘Ikgazoeendementerendevrouw
spelendiehaarmaneenhalf jaar ge-
ledenverlorenheeft’, zegtzetegende
zaal. ‘Endankomikop jullie af.’

En even later confronteert ze de
zaal haarfijn met het ongemak van
pratenmeteendementerende.

‘Zúster’, roept ze tegen een vrouw

uithetpubliek. ‘Heeftumijnmange-
zien?’

‘Ikkenuwmanniet’,zegtdevrouw.
‘Maar ik zoekmijnman’, zegtCuij-

ten inpaniek. ‘Waar ishij?’
‘Ik geloof dat ik hemwel heb zien

lopenhier’, zegtdevrouwaarzelend.
‘Misschienkomthijstrakswelterug.’
‘Hoe kan dat nou?’, zegt Cuijten

nogbozer. ‘Waaromheeftumijnman
welgezienen ikniet?’

De vrouw zwijgt. Ze weet het ook
nietmeer.

‘Tja’, zegt Cuijten even later tegen
hetpubliek. ‘Dit gebeurt echtmetde
bestebedoelingen.Maarditnoemik
dus liegen.’

‘Natuurlijkkanzo’nboodschapwel
evengerust stellen.Maarwie help je
daarpreciesmee?Voorwie isdierust
bedoeld? En natuurlijk hoef je een
vrouw niet continu te vertellen dat
haar man dood is. Er is geen stan-
daardoplossing,maarjekuntvragen
hoehaarmanwas. Hoehij eruit zag.
Iemanduitnodigenomtevertellen.’

Indezaalweetiedereenwaarzehet
overheeft. Iedereenkentdebeelden.

Dementerendendie dolenddoor de
gangen lopen. Dementerenden die
aandedeurenrammelen.Dieonrus-
tig zijn, of agressief. Of juist de hele
dag apatisch in een stoel zitten. Ter-
wijl de verzorgenden zich de benen
uithetlijf rennenomiedereenoptijd
uit bed, naar het toilet, aan het eten
enweer inbed tekrijgen.

Maardatkanechtanders,zegtCuij-
ten. ‘Vraag je eens af waar die onrust
of dieapathievandaankomt.’

Zo ziet ze vaak verzorgenden die
zeggen: ikkomzóbiju. ‘Maarzijden-
ken vanuit gezonde hersenen. De-
menterenden hebben geen tijdsbe-
sef.Watbetekent ‘zo’precies?Vijfmi-
nuten? Eenuur? Tweeuur? Eenhele
dag?Daarvanrakenze inpaniek.’

Dementerenden hebben ‘beeld’
nodig, stelt ze. Aande zaal vertelt ze
over een vrouw die vijf dagen per
weeknaar de dagbehandelingwerd
gebracht in een busje. ‘Na het mid-
dageten zei die vrouw steevast: ik
moetnaarhuis.Deverzorgendenver-
teldenhaardandathetbusjeomhalf
vier kwam. Vanaf datmoment vroeg
die vrouw voortdurend: hoe laat is
het,hoe laat ishet,hoe laat ishet?Tot
iedereenergekvanwerd.

‘Uiteindelijk bedachtenwe samen
een prachtige oplossing. De mede-

Reportage Alzheimer-training

Vandaag ishetAlzheimerdag.
Wereldwijd is eraandachtvoorde
gevolgenvandementievoor
patiëntenenhunomgeving.Hoega
jeommetdementerenden? Jos
Cuijtengeeft advies.

Ikhebeenmoe-

derdiesteeds

huilt.Watmoet

ikdaarmee?

Deelneemster tijdens een training
omgaan met dementie

Volkswagen inde VS
aangeklaagd voor
gesjoemel: kans op
miljardenboete

Cor & Henriette




werkers zeiden tegenhaar: alsKeesde
chauffeurvoorustaat,dángaatuweg.
En toen was het goed. Toen had die
vrouweenbeeld,want ze kendeKees.
Datsnapteze.Enhetsteldehaargerust.
Zo simpelkanhet zijn.’
Ook ziet zemedewerkers vaak vra-

gen:watwiltudrinken, koffie, thee, li-
monade, appelsap? ‘Maarvooreende-
menterende die soms niet meer kan
kiezen, is dat te veel. Die raakt daar zo
van inde stress dat hij bijna altijd het
laatste noemt wat je zegt. Appelsap
dus. Maar je kunt ook vragen: wilt u
koffie? En danwachten en kijken. Als
iemand dan nee zegt, stel je de vol-
gendevraag.’

‘Hoe zit het met het verbeteren?’,
vraagteenmanuitdezaal. ‘Moet jedat
doen?’

Niet nodig, zegt Cuijten. ‘Soms zegt
een dementerende: goh, wat een lek-
kereboerenkool.Endanhoorikeenge-
zond iemand zeggen:maar dat is spi-
nazie. Maar wat doet dat ertoe? Het
geeftveelrustals jedatnietmeerdoet.
Dementerenden krijgen door al die
correcties steeds het gevoel dat ze fa-
len. En falen iseenvandegrootstever-
oorzakers vanprobleemgedrag.’
‘Ikhebeenmoederdie steedshuilt’,

zegt een vrouw uit het publiek. ‘Wat
moet ikdaarmee?’

Cuijten: ‘Ikzoudatverdrietnietweg-
poetsen. Jezoutegenhaarkunnenzeg-
gen: ikziedat jeverdrietigbent.Endan
kijkenhoeze reageert.’
‘Eenvandeproblemenisdatdemen-

terenden zich niet gehoord voelen’,
steltze. ‘Ikmaakmeedatdementeren-
denzeggen:’ikwilnaarhuis.’Endatde
verzorgendedanzegt: ‘kommaar,dan
gaanwe eerst lekker eten. Zo iemand
voelt zich tochnietbegrepen?’
Inzorginstellingen,zegtCuijten,wil-

len ze vooral dat iemand rustig is.
‘Maarwaaromwillenwedatzograag?
Dementiemaaktonrustig. Ikdenkdat
jebeternaardieonrust toekuntgaan.
Iemand volgen. Goed kijken. Wat
speelt er? En contactmaken. Contact
steltmensengerust.’

Vaakwetenwenietwatwemetdeze
mensen aanmoeten, stelt ze. ‘Weheb-
benhen eigenlijk niets te bieden. Er is
geenuitweg.Zekunnennietnaarhuis,
de dementie gaat nooitmeer over. Ik
maak geregeldmee dat familieleden
over het hoofd vande dementerende
met de andere ‘gezonde’ hersenen in
dekamergaanpraten.Metdeverpleeg-
kundige,metelkaar.Datgeeftenorme
onrust bij dementerenden omdat ze
het niet kunnen volgen. Ze trekken
zich terugof lopenweg.’
Dedementietrainerbeschrijfthoeze

een tijd geledenontroerd raakte door
een gesprekmet een bewoonster. De
vrouwliepaltijdtedolen,wasaltijdon-
rustig inde instelling.

Totdat ze op eendagCuijtens hand
vastpakteennietmeerlosliet.Hortend
enstotendverteldezewaarzemeezat.
Dat zehet zovaaknietmeerwist.

Eigenlijkdeeddetrainernieteenszo
veel in dat gesprek. Ze luisterde, her-
haaldewat de vrouwzei. ‘Uiteindelijk
zei ik:dat lijktmevreselijk,als jehetal-

lemaal niet meer weet. En toen ont-
spande ze. Ze zei:’Jij bent me komen
vinden.’

OokCuijtensmoederwasdemente-
rend. ‘Op een gegeven moment her-
kendezemenietmeer.Natuurlijkhad
ik daar verdriet van. En toch was het
heel leuktussenhaarenmij. Ikvindde-
menterenden zo puur. Ze passen zich
nietaan.Hetzalhenworstzijnof zezich
aandesocialecodeshouden.Bijhenzit
ernietsmeervoor.Het iswathet is.’
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deogenvaneendementerende

Jos Cuijten speelt een dementerende vrouw tijdens een cursus. ‘Dementerenden begrijpen bijna niets meer van de wereld om hen heen.’ Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Uiteindelijk zei ik:
dat lijktme vreselijk,
als je het allemaal
nietmeerweet. En
toenontspande ze

Jos Cuijten verpleegkundige, actri-
ce en auteur van Is dementie erg?

In Nederland lijden 250 duizend
mensen aan dementie.Volgens
schattingen zullen de aantallen de
komende jaren sterk toenemen.
Het kabinet beloofde onlangs de
zorg voor dementerenden te ver-
beteren: in verpleeghuizen krijgen
ouderen per dag een uur dagbe-
steding erbij.

Dementie in Nederland
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