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korte toelichting op de inhoud

Met 70 over de snelweg

Yvonne Prins

De vergeten dementie

dr Kurt Segers

Woorden schieten tekort

Nicci Gerrard

WatWat betekent het om mens te zijn, een identiteit te
hebben, om jezelf te zijn en vervolgejns jezelf kwijt te raken

God vergeten

Tim van iersel

gdachten over geloof en dementie

Ma

Hugo Borst

Ma is een liefdevol en prachtig geschreven portret van een
moeder en haar zoon.

Dementiezorg in de praktijk - deel 1

Ronald Geelen

van achterdocht tot zwerfgedrag

dementiezorg in de praktijk - deel 2

Ronald Geelen

van aanpassingsproblemen tot zingeving

Paulien Kuipers

Dementie, achtergronden en praktijkervaringen Jan Pieter van der Steen

als je ouders zorgen gaan geven

Dit boek behandelt de belangrijkste vormen van dementie.
Het gaat in op de diagnostiek, begeleiding en omgang met
mensen met dementie en beschrijft de oorzaken die tot
dementie leiden.

prof. Dr. C. Jonker, prof. Dr. JPJ Slaets,
prof. Dr. FRJ Verhey

Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling

Dementie op jonge leeftijd

Annemie Janssens & Marjolein de Vugt

Dementie op jonge leeftijd bevat een rijkdom aan
informatie die helpt bij het herwinnen van de controle over
het leven. Informatie, getuigenissen en persoonlijke
ervaringen bieden een totaalbeeld van dementie op jonge
leeftijd.

Ik ben niet kwijt

Sjef van Bommel

Wat gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam
kwijtraakt aan dementie

Inleiding gerontologie en geriatrie

Dr F. Eulderink, dr. T.J. Heeren, dr. D.L.
Knook, dr G.J. Ligthart

Dit boek behandelt de hoofdlijnen van de gerontologie en
de Geriatrie

De pijn van dement zijn

Rien Verdult

De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag

Tim van Iersel

Dit boek helpt verzorgenden en verpleegkundigen om te
gaan met dilemma's in de zorg voor mensen met dementie.

Eten en drinken bij dementie

Jeroen Wapenaar en Lisette de Groot

Dit boek geeft verzorgenden, verpleegkundigen en
voedingsassistenten alle benodigde kennis over eten en
drinken bij dementie

Familie begeleiden bij dementie

Ronald Geelen en Magda Hermsen

Dit boek geeft zorgverleners praktische adviezen om de
familie van iemand met dementie kundig te begeleiden.

Handboek dementie

Dilemma's bij dementie

Voor altijd mijn mama, leven met jong
dementie

Kathleen Aerts

Zangeres Kathleen Aerts was 10 jaar lang een van de
gezichten van de populaire groep K3. In dit boek vertelt ze
voor het eerst open over de weg die ze samen met haar
jongdementerende moeder aflegt. Van de twijfels en de
mooie momenten samen na de diagnose tot de donkere
tijden in het ziekenhuis.

De au van ouderdom

Hilde Bakker, Joop Beelen, Carla van
Nieuwenhuizen

ouderenmishandeling, perspectieven voor hulpverlening

Depressie bij ouderen

Huub Buijssen

Een leidraad voor verpleegkundigen en maatschappelijk
werkenden

Leven met dementie

Marco Blom/ Rosi reubsaet

Dit boek behandelt het verschil tussen normale
vergeetachtigheid en geheugenproblemen bij dementie de
verschillende vormen van dementie en de gevolgen voor
het dagelijkse leven worden beschreven.

mantelzorgers en dementie

Kristel Richters

informatie over mantelzorg en dementie voor
mantelzorgers en vrijwilligers

Eenzaam op leeftijd

Marco Lindemann, Peter van Linschoten,
Theo Royers, Henny Nelissen en Brigitte
Nitsche

interventies bij eenzame ouderen

Handboek dementie

prof. Dr, C Jonker, prof.dr. JPJ Slaets,
prof.dr. FRJ Verhey

Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling( 2009)

De dementie van Jet en Harrie

Barbara Oppelaar & Jan van der Hammen

De dementie van Jet en Harrie geeft je inzicht in het proces
dat zich in het brein van mensen met dementie afspreelt.
Daarnaast biedt het praktische handvaten uit het
improvisatietheater, die het contact met mensen met
dementie verbeteren. En daarmee ook de kwaliteit van
leven voor alle betrokkenen.

Had ik het maar geweten

Ruud Dirkse & Caro Petit

praktisch basisboek over de omgang met dementie voor
familie en hulpverleners

Jong dementie

Jurn verschraegen, Mathieu
Vandenbulcke, Rick de Leeuw

3 partners vertellen wat er schuilgaat achter Jong dementie

Anne-mei The

In dit boek vertellen mensen met dementie en hun naasten
over hoe zij hun weg hebben moeten zoeken, door diepe
dalen zijn gegaan en tot belangrijke inzichten zijn gekomen
over zichzelf, hun relaties en zingeving.

Verstandelijke beperking en dementie,
effectieve interventies

Diana Kerr

Verstandelijke beperking en dementie liggen vaak ver uit
elkaar, maar tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die
met beide moeten leven. Dit nuttig en uiterst leesbaar boek
probeert uit te leggen hoe mens met deze mensen om kan
gaan en illustreert dat aan de hand van individuele verhalen.

Ik heb dementie

Ruud Dirkse

50 openhartige brieven met tips voor een beter leven

Sociale benadering Dementie; het beste
medicijn

dementie verhalenbank

Dagelijks leven met dementie

De dag door met dementie

Ik leef in een wereld die ik niet ken

De heldere eenvoud van dementie

Handig bij dementie

Anneke van der plaats & Dick Kits

Wat is dementie precies en waarom gebeurd er wat er
gebeurd? Helder en overzichtelijk wordt uiteengezet waar je
rekening mee moet houden, waar je op moet letten en hoe
je simpele misverstanden voorkomt. Pratische tips
illustreren hoe je een prettiger en meer ontspannen
omgang met mensen met dementie kunt hebben.

Marjolijn Markus

Door de ziekte van alzheimer werden de rollen omgedraaid:
daar waar de vader zijn dochter vroeger met veel liefde bij
de hand nam, deed zij dit de laatste jaren van zijn leven bij
hem.

Huub Buijssen

Dit boek beschrijft de dementie vanuit de beleving van de
getroffene. Aan de hand van vele voorbeelden schetst het
de wereld van de dementerende en het reikt de familie tips
aan om met diens moeilijke gedrag om te gaan.

Ruud dirkse en Lenie vermeer

wat betekent het toenemende gevoelsleven voor:
begeleiding van iemand met dementie, gedragsverandering,
inrichting van ruimtes, omgaan met hulpmiddelen

Mist

Dorris Duurland en Tineke reijbroek

partners van jonge mensen met dementie in beeld

dementie, een boek voor partners

Erik Stroobants

boek van, voor en over partners van mensen met dementie

Hersenschimmen

Bernlef

Singing in the brain

Erik Scherder

Leven en liefhebben met dementie

Jeroen Wapenaar, Marc Petit, Susanne de
Joode en Jos van der Poel

gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning

Saxion en Windesheim

gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning

Henk Blanken

Zoektocht naar de grenzen van aftakeling. Herziene en
uitgebreide editie van een relaas over parkinson en
dementie

Wilma Scheres en Chris de Rijdt

Dit boek helpt de interactie tussen de persoon met
dementie en zijn omgeving te verbeteren. Het biedt
handvaten om moeilijk verstaanbaar gedrag te verminderen

Je gaat er niet dood aan

Ondersteunend communiceren bij Dementie

over de unieke samenwerking tussen muziek en de
hersenen

Jij bent toch mijn dochter?

Sarah Blom

Ouderenpsycholoog Sarah Blom neemt ons mee in de
aangrijpende belevingswereld van haar cliënten met
dementie: het echtpaar Vermeer dat worstelt met hun
huwelijk, de seksuele driften van meneer Kniezeer, het
kampverleden van mevrouw Hartenkamp dat haar nog
iedere dag achtervolgt én meneer Pekaar en mevrouw Tip
die hopeloos verliefd worden en dagelijks het bed met
elkaar delen. Niet eerder kwamen we zo dichtbij de mensen
voor wie we ons zo makkelijk afsluiten.

Dementie en Psychiatrie

Theo hazelhof, Willy Garenfeld, Tejo
Verdonschot

Dit boek gehandelt de combinatie van dementie,
psychiatrische aandoeningen en gedragsproblemen

Werken met levensverhalen en levensboeken

Fiet van Beek en Martin Schuurman

Een theoretisch onderbouwd boek dat helder maakt hoe je
in de praktijk levensverhalen en - boeken realiseert en hoe
je ermee werkt.

De wondere wereld van dementie

Anneke van der Plaats

Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan mensen
met dementie

Dementie in Amsterdam

Antoinette Reesink

Eenzaam op leeftijd

Linderman, Van Linschoten, Royers,
Nelissen en Nitshce

Sociale benadering Dementie, het beste
medicijn

Je ziet het pas als je het geloofd

Platform bestijding ouderen mishandeling

Geloof in je eigen kunnen
Ziekte van Korsakov

Carpenter

Zorgprogramma Korsakov in het verpleeghuis

Anne Goossensen, Klaas Arts, Marieke
Beltman (korsakov kenniscentrum)

Foutloos leren bij Korsakov

Yvonne C.M. Rensen, Jos I.M. Egger,
Josette Westhof, Serge J.W. Walvoort,
Roy P.C. Kessels

Omgaan met agressie en Korsakov

Drs Liesbeth van Beemen, Thea Brinkman,
Dr. Madelaeine Timmermann, prof. Dr.
Anne Goossensen
omgaan met agressie en Korsakov

Als ik het kon overdoen…

Aart van den Berg

levensverhalen van mensen van Korsakov

Is het hij of ik?' Wilsonbekwaamheid en
grenzen bij korsakovpatienten

Dr. Madeleine Timmerman, Anja
Tijmense, Drs. Frouktje Wolters, Prof. Dr.
Anne Goossensen

wilsonbekwaamheid en grenzen bij korsakovpatiënten

Ilona Lammertink & Els vermeltfoort

Een ontroerend prentenboek over dementie en hoe er op
een begrijpelijke manier over de ziekte gesproken kan
worden. Met achterin nuttige informatie over het thema.
Voor kinderen vanaf 5 jaar

foutloos leren bij korsakov: een praktische handleiding

Voorlichtingsmaterialen voor kinderen

Mijn lieve vergeetopa

Mark Haayema

Fien gaat elke zondag met haar pop naar oma. Ze doen
spelletjes en eten koekjes. De koekjes zijn veel zachter dan
bij haar thuis. Oma vergeet veel. Ze vergeet zoveel dat ze op
een dag moet verhuizen naar een speciaal huis voor
vergeetachtige opa's en oma's. Pop mag bij haar logeren.
Maar wanneer oma niet meer weet waar ze pop heeft
gelaten, moet fien in actie komen.

Mijn kind heeft dementie

een film van Klaas Jansma & Pieter
Wolswijk

Mijn kind heeft dementie

Ziekte van huntington

verging van Huntington

klinische film over de ziekte van Huntington

ziekte van huntington

vereninging van Huntington

3 patiëntenportretten

alzheimer nederland

De film geeft een realistisch beeld over leven met dementie,
de wens tot euthanasie en de rol en invloed hierop van de
zorgverlener.

Oma, mag ik mijn pop terug?
DVD's

Gerrit en Joke

Still Alice

Een hartverscheurend en inspirerend portret over een
onafhankelijke, sterke vrouw die worstelt om verbonden te
blijven met de persoon die ze ooit was

Dementie en dan

over onderzoek, zorg en kwaliteit van leven. 4 delige dvd
boks 1: dementie en dan 2: mijn moeder is dement 3: een
mooi einde 4: educatieve tips

alzheimer nederland

in deze documentaire vertellen vier mensen met dementie
over hun ervaringen en gevoelens. Wat waren de eerste
verschijnselen, hoe is hen de diagnose verteld, wat
betekend de ziekte voor de relatie en omgang met andere
mensen?

Ontregeld, een drieluik over FTD

Klaas Jansma en Pieter Wolswijk

Door Frontotemporale dementie (FTD) verandert het gedrag
en het gevoelsleven van de patiënt. De film 'ontregeld' laat
zien hoe het leven van drie FTD-Patienten ingrijpend is
gewijzigd en welke gevolgen dat heeft voor de mensen om
hen heen.

Ouderenmishandeling je Ziet het pas als je het
gelooft DVD

DVD

Vijf films over ouderenmishandeling

van binnenuit

hulpmiddelen
Dementieklok
De educatiekaarten zijn een effectief hulpmiddel bij het
geven van voorlichting aan mensen met dementie en hun
naasten. Een betere communicatie door meer inzicht en
begrip.

educatiekaarten dementie
de schat van je leven; herinneringen ophalen
met mensen met dementie

Herlinde Dely

levensboek

Ik weet nog goed…

Joke de Jonge

Voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met
beginnende dementie

blik op vroeger

een spel met kaarten met vragen over allerlei periodes in
het leven.

Een hart vol verhalen

sfeervolle, toegankelijke verhalen, bestemd voor wie niet
meer zelfstandig leest. De gebeurtenissen en personages
zijn herkenbaar als 'van vroeger'. Zeker voor wie de periode
1920-1950 zelf meemaakte.

afstandsbediening

Levensboeken

desirée van Keulen

afstandsbediening met alleen de meest noodzakelijke
knoppen
Een levensboek is een tegenhanger van de
verpleegtechnische en taakgerichte omgang met de oudere.
Het boek kan dienst doen als rode draad door het dagelijks
Gert Bloemendal, Ronals geelen, Angelika leven van een oudere.Levensboeken is een echt
Koot-Fokkink
praktijkboek waarmee je direct aan het werk kunt

