
 

 

Ooit gehoord van Lewy Body? Iemand in de familie met een andere vorm van dementie? Of 

gewoon interesse in een goed geschreven nieuw boek? Ik heb een roman geschreven over 

Ida, een vrouw met Lewy Body. Lewy Body is een vorm van dementie met wanen en 

hallucinaties. Twee verhaallijnen vloeien in het boek soepel dooreen. Een speelt zich af in de 

fantasiewereld van Ida, waarin ze een missie heeft en natuur als een rode draad door dit 

verhaal loopt. In het andere verhaal woont Ida in een verpleeghuis waar zij regelmatig 

flashbacks heeft. Interesse gewekt? Je kan het boek bij me bestellen door me te mailen: 

vanlieropterry@outlook.com of mij een persoonlijk bericht via facebook te sturen. Mijn 

gedeelte van de opbrengst wordt geheel gedoneerd aan Alzheimer Nederland. 

Bovenstaande illustratie is van kunstenares Guusje Sijbers, die ook de cover verzorgt van 

mijn nieuwe boek. 
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Terry van Lierop schrijft originele roman over Ida's gevecht met 

Lewy Body dementie  

De dementie waaraan de vader van Terry van Lierop is overleden, had grote 
impact op de familie. Over Lewy body dementie verschijnt nu een boek vol 
wanen van Terry. 

DOOR PIETERNEL KELLENAERS 
 
De hallucinaties en wanen die horen bij Lewy body dementie, waaraan zo’n 15 procent van 
de dementerenden lijdt, kunnen pittig zijn voor familie van een zieke. Zo ook bij Terry van 
Lierop (58) uit Nederweert die haar vader eraan onderdoor zag gaan. „Pa was begin zeventig 
toen het begon, maar toen hadden we het niet zo in de gaten, het sluipt erin. Mensen met 
Lewy body hebben niet meteen een slecht geheugen maar meer een aandachtsstoornis. 
Mijn vader trok zich terug in gezelschap. Later werd hij ook verbaal agressief terwijl hij altijd 
heel lief en zorgzaam was.” Uiteindelijk moest pa naar een verzorgingshuis in Helmond waar 
de familie Van Lierop jarenlang in snoep en tabak grossierde en waar hij tien jaar geleden 
overleed. Terry besloot in 2019 een boek te schrijven over Lewy body, een idee waar ze al 
langer mee rondliep. 
Twee verhaallijnen lopen in het boek door elkaar. Een verhaal vanuit de fantasiewereld en 
het verhaal van de dementerende in een verzorgingshuis. De hoofdpersoon heet Ida. Terry: 



„Een vrouwelijke hoofdpersoon omdat ik die in veel verhalen mis en omdat het voor mij 
makkelijker schrijft.” 
De gefantaseerde Ida is lid van de Tonanzi-stam op het eiland Domum waar de stamleden 
vrezen voor hokwa’s die zich aan vingertoppen vastkleven en mensen vergeetachtig en 
zwaarmoedig maken. 
Terry: „De waanbeelden zijn niet identiek aan die van mijn vader. Die zag overal louche 
figuren die met mijn moeder het bed in wilden duiken. Op het laatst toen hij me niet meer 
herkende verdacht hij mij van een moordpoging. Dit soort wanen maakt het voor naasten 
zwaar en ook voor getroffenen lijkt het me verwarrend en beangstigend.” 
Fantasie en werkelijkheid vloeien in elkaar over. Ineens heet de gefantaseerde Ida die door 
een bos loopt ‘mevrouw De Gruyter’ die gewassen wordt. „Ook bij mijn vader kon de 
stemming elk moment omslaan. De dag dat hij naar een zorgcentrum verhuisde, had hij een 
helder moment. ‘Ik wil liever doodgaan’ zei hij. Het voelde voor mij alsof ik het liet afweten 
terwijl ík nu aan de beurt was voor hém te zorgen.” 
Met haar boek (230 pagina’s, 20 euro) dat via Boekscout wordt verkocht vanaf 12 juni wil 

Terry de naasten van iemand met Lewy body een hart onder de riem steken. De opbrengst is 

voor Alzheimer Stichting Nederland. De prachtige tekening op de cover is van Guusje Sijbers. 
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Artikel nieuwsbrief Bibliocenter 26 mei 2020: 

https://www.bibliocenter.nl/actueel/nieuws/2020/boek-release-bibliocenter-

nederweert.html 
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Zojuist het eerste exemplaar van mijn roman Ida vs. Lewy Body binnengekregen! Zeer trots 
op mijn dochter Guusje Sijbers, die werkelijk een prachtige cover heeft gemaakt. En ook een 

tikkeltje trots op mezelf😊 
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Afgelopen vrijdagochtend 12 juni 2020 was het dan zover: een minifeestje in de bieb van 

Nederweert!  

De spiksplinternieuwe roman “Ida vs. Lewy Body” van Terry van Lierop werd gepresenteerd. 

Een roman die je aan de ene kant een boeiend verhaal vertelt en aan de andere kant een 

kleine inkijk geeft in het leven met Lewy Body, een vorm van Alzheimer. Twee verhaallijnen 

stromen door het boek en vloeien samen.  

Vanwege corona geen officiële presentatie met toeters en bellen afgelopen vrijdag, maar 

wél werd dit origineel geschreven boek feestelijk in ontvangst genomen door Jacqueline 

Konings van Bibliotheek Nederweert. 

Het boek kan worden geleend bij Bibliotheek Nederweert. Ook is het te koop bij 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10681 

Terry van harte proficiat namens alle SKO-ers! Wij wensen jou veel mooie reacties en voor 

de Alzheimerstichting een geweldige verkoop! 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10681

