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C
rijns vertelde dat
zij op haar 57e de
diagnose van Alz-
heimer kreeg. „Het
was een totale

schok. Ik heb goede en min-
dere dagen. Je moet leren
positief te blijven”, sprak ze.
Haar man Ferdinand vulde
aan: „Je moet het mindere
op de koop toenemen.” Prof.
Philip Scheltens, directeur
van het Alzheimercentrum
van VUmc in Amsterdam,
was verbaasd hoe goed In-
eke zeven jaar na de diagno-
se nog functioneerde. 

Hij liet alle 200 gasten een
rood touwtje om één van de
vingers knopen. „Volgens
een oude Japanse mythe
zijn soulmates met elkaar
verbonden door een ’on-
zichtbaar’rood draadje. Het
draadje staat voor verbon-
denheid en het onthouden
van belangrijke momen-
ten”, zei Scheltens. 

„In VUmc Alzheimercen-
trum zien en onderzoeken
wij vooral mensen die nog
midden in het leven staan.
Bij deze patiënten open-
baart de ziekte zich in een
puurdere vorm, zonder bij-
komende leeftijd gerela-
teerde symptomen. Ons on-
derzoek richt zich op het zo
vroeg mogelijk vaststellen
van de eerste ziektever-

schijnselen en de verschil-
lende vormen van demen-
tie. We zoeken naar manie-
ren om deze te kunnen be-
handelen, te genezen en
uiteindelijk te voorkomen.”

Via de verkoop van tafels,
een veiling onder leiding
van Jop Ubbens en een lote-
rij was de opbrengst op het
einde van de geanimeerde
avond netto 400.000 euro.

Het was grappig hoe jonge
nazaten van de Van der Valk-
familie tijdens de veiling op-
bood tegen familielid en
Jumbo-eigenaar Frits van
Eerd wiens vrouw Famke

van Eerd-
Heinrichs in
de organisa-
tie zat. Te-
vreden liep
Bossche-

naar Alex Bergman rond.
Hij had net voor vele miljoe-
nen zijn bedrijf Fat Boy, be-
kend van de zitzakken, ver-
kocht. David Damen meld-
de dat hij met zijn Vughter-

staete Vastgoed per jaar 600
woningen creëert door kan-
toren om te bouwen. 

De vier ton opbrengst
komt volledig ten goede aan
het hoogwaardige weten-
schappelijke onderzoek van
de jonge onderzoekers Jur-
re den Haan, Anita van
Loenhoud en Marissa
Zwan. Leeftijd bleek een ri-
sicofactor voor dementie:

hoe ouder je wordt, des te
groter de kans op dementie.
Maar het is een misvatting
dat dementie een ouder-
domsziekte is; de ziekte
komt ook voor bij jongere
mensen. De eerste ver-
schijnselen uiten zich
meestal bij mensen tussen
de 45 en 75 jaar.

„Tien procent van alle pa-
tiënten is jonger dan 65 jaar,
in Nederland gaat het om
zo’n 12.000 mensen. Zij heb-
ben veelal een lange weg af-
gelegd via burn-out, relatie-
therapie en allerlei specia-
listen, voordat de juiste di-
agnose gesteld wordt. Bij
mensen die jong dement
worden, gaat het ziektepro-
ces vaak extra snel. Demen-
tie op jongere leeftijd is een
enorme lijdensweg voor zo-
wel de patiënt als de naas-
ten. Helaas vormt de ziekte
nog een groot mysterie”,
stelde Scheltens. 

Internationaal vermaard
architect en Zakenvrouw
van het Jaar 2008 Francine
Houben zat met haar man
Hans Andersson aan tafel
bij NS-baas Roger van Box-
tel. „Ik kan best wel weer
wat opdrachten gebruiken”,
vertelde Houben die net de
bibliotheken van Washing-
ton en New York onder han-
den had genomen. 

Diner om te onthouden

V.l.n.r. vastgoedontwikkelaars Ton en Maya Meijer, Jumbo-topman Frits van Eerd, prof. Philip Scheltens, gastheer Cor
van Zadelhoff, Janneke en Marc Dreesmann en Jannet van Zadelhoff. FOTO’S AB BLAUW

Doodstil werd het
ineens in stalhoude-
rij De Zadelhoff in
Breukelen. Het in-
terview van Frénk
van der Linden met
voormalig kinder-
rechter Ineke Crijns
en haar man Ferdi-
nand maakte ieder-
een duidelijk wat
voor een impact de-
mentie heeft op ie-
mands leven.

V.l.n.r. Karin van Leeuwen, presentatrice Irene
Moors en directeur Emilie Gordenker van Het
Mauritshuis. 

V.l.n.r. vastgoedman David Damen, ondernemer Alex Bergman en
zijn vrouw Jacqueline en cateraar Tobias Overgoor van Famous
Flavours. 

Liefst vier ton voor
Alzheimercentrum

Het organisatiecomité: Anneke Bartelse (l.), Jan
van Kuyk en Famke van Eerd-Heinrichs. 

De jonge Alzheimer onderzoekers Jurre den
Haan, Marissa Zwan (m.) en Anita van Loenhoud.
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HUYGENS Alzheimer neemt elke dag

iets meer van je af. 

Ineke Crijns

SCHEURKALENDER

De eerste winkel werd
in 2000 in Aarhus, de
tweede stad van Dene-
marken, opgericht. Afge-
lopen weekeinde werd de
49e vestiging van design-
winkel Bolia aan de Am-
sterdamse Raadhuisstraat
geopend. De 50e winkel
gaat volgende week in het
Zwitserse Lausanne open,
waarna volgende maand
Gent in België volgt.

Het Deense designbe-
drijf is druk bezig met een
opmars in Europa. „Onze
winkels worden om web-
shops gebouwd. Onze
webshop is eigenlijk het
hart van de onderneming,
een winkel is slechts een

fysieke hulp die wel on-
misbaar is om de klant
een indruk te geven van
wat we bieden”, vertelde
bestuursvoorzitter Lars
Lyse Hansen in Amster-
dam. Hij heeft iets meer
dan vijf procent van de
aandelen. 

De vierde rijkste Deen
ter wereld, miljardair Lars

Larsen, heeft de grote
bulk van de aandelen. Hij
heeft onder meer de re-
tailketen Jysk in eigen-
dom. Het concept van
Bolia is tamelijk uniek.
„We hebben niets op voor-
raad. We beloven bij een
bestelling binnen drie
weken te leveren. Of het
nu een bankstel is of een

zithoek. Onze produkten
zijn in webshops van 27
landen verkrijgbaar. Het
bedrijf groeit als kool. We
hebben nu 700 medewer-
kers”, lichtte Hansen toe.

De omzet bedraagt
circa 120 miljoen euro per
jaar, terwijl het winstper-
centage volgens de mede-
eigenaar rond de tien

procent ligt. „We openen
dit jaar nog twintig win-
kels. We komen op snel-
heid en willen hard door-
groeien. Het is een span-
nende fase voor ons, want
we expanderen in zowel
bestaande als nieuwe
markten”, zei Hansen.
Bolia heeft nu in ons land
vier vestigingen. 

Eigenaar Morris Nieuwenhuis (l.) van Neuhaus Pr en bestuurs-
voorzitter Lars Lyse Hansen van Bolia. 

DEENS DESIGN RUKT OP
Kunstenaar
Corne Vis-
senberg en
Mirjam
Baraca van
Chanel Ne-
derland.
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Architect Francine Houben en
haar man Hans Andersson. 


