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Auteur Titel

Abrahams De gids en de reisgenoten

Aerts Voor altijd mijn mama

Alzheimer Europe Lieve oma

Ames Onze laatste jaren van vreugde en verdriet

Bayley Elegie voor Iris

Blom Zorgjournaal dementie

Boerjan S. Als eten een zorg wordt …

Bormans Wat Alz: over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties

Braam Ik blijf thuis! Het verhaal van mijn moeder

Braam Ik heb Alzheimer. Het verhaal van mijn vader

Bryden Voor ik vergeet. Mijn leven met jongdementie

Buijssen De magische wereld van Alzheimer

Buijssen De beleving van dementie: een eenvoudige gids voor naasten van dementerenden

Buis Geen tijd om aardig te zijn

Carpentier (x2) Verdwaald in het geheugenpaleis

Carper 100 eenvoudige manieren om Alzheimer te voorkomen

Claassen et al.

Wat kun je doen aan dementie? De effecten van medicatie, leefstijl, voeding en geheugentraining.

Coste De taal van Alzheimer leren spreken

Cramet Alzheimer, mijn vriend

Dautzenberg Het wordt steeds stiller

De Ru et al.

Dementie: onze zorg. Ervaringen over hun geliefden die de diagnose dementie kregen en hoe zij mantelzorg op zich

namen

Degnaes Een jaar met duizend dagen. Een leven met Alzheimer

Delameillieure Vragen en antwoorden over dementie

Deltour, B. Keuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorg

Devi Spectrum van hoop: een optimistische benadering van Alzheimer

Dewulf Hapklaar beetgaar

Dirkse et al. Had ik het maar geweten

Dirkse Ik heb dementie. 50 openhartige brieven met tips voor een beter leven

Dirkse Handig bij dementie, minder geheugen meer gevoel

Eliëns Eten om niet te vergeten

Flour, Verschraegen De weg kwijt. Wat families zeker moeten weten over dementie

Forette, Eveillard Beter omgaan met de ziekte van Alzheimer

Franssen José In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor ouderen

Fuchs De glorieuze aftocht

Geelen Agressief gedrag bij dementie

Gellens Verlies en rouw bij dementie

Grijpma et al. Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen

Hoogerwerf Ik ben verdwaald

Janssens, De Vugt Dementie op jonge leeftijd

Janssens, Lootens, Verraest, & Mattheussen Wegwijs in dementie op jonge leeftijd, Een praktische gids voor personen met jongdementie, familie en hulpverleners

Jürgs Alzheimer; De man, zijn leven, de ziekte, het onderzoek

Kramer Op bezoek bij een dierbare met dementie

Lamers et al. Kleine gids voor dementie

Meersman Als eten moeilijker wordt

Miesen Bij Alzheimer op schoot

Miesen Mijn leed mijn lief



Mitchell et al. Iemand die ik kende: mijn leven met vroege Alzheimer

Mortier Gestameld liedboek

Offermans Waarom ik moet liegen tegen mijn demente moeder

Oppelaar De dementie van Jet en Harrie

Prins Dubbel verlies, getroffen door de ziekte van Alzheimer

Provincie Limburg Ouderen en depressie

Raynan Kookboek bij dementie

Rijnbeek Dun ijs

Sacks Musicofillia: verhalen over muziek en het brein

Scheres Ondersteunend communiceren bij dementie > 1e en 2e druk

Schouten-Minten Dansen op de stilte

Snowdon Gezegende ouderdom. Wat het nonnenonderzoek ons leert over langer, gezonder en gelukkiger leven

Steyaert Langer thuis met dementie

Steyaert Dementie, de essentie

Stroobants Altijd opnieuw afscheid nemen. Houvast bij dementie en mantelzorg

Stroobants Dementie: een boek voor partners

The Dagelijks leven met dementie: een blik achter de voordeur

Thorup Niemandsland

van de Ven 

Dementie in beeld, omdat foto's meer zeggen dan duizend woorden. Hoe Herman met Alzheimer thuis kon blijven tot 

het eind

Van de Ven, Van Assche, Vesentini Intimiteit en seksualiteit bij ouderen

Van den Broeck Mishandeling van bejaarden, als de zorg ontspoort

Van der Flier, Scheltens Het Alzheimermysterie

Van Elswijk mijn partner wordt dement

Van Keymeulen Het Dementiecafé

Van Loon Mijn partner raakt de weg kwijt: omgaan met dementie

Van Zadelhoff et al. Dementie, hoe ga je ermee om?

Vandenberghe en BV 's Een praktische en positieve gids voor mantelzorgers

Verbeke Vegen van regen

Verbraeck, van der Plaats De wondere wereld van dementie

Verbruggen Maestro Stromae

Verdult Dement worden: een kindertijd in beeld

Verschraegen et al De beklimming van de berg Alzheimer (boek + DVD)

Visser Vensters met verhalen, over ouders met dementie

Wapenaar Leven en liefhebben met dementie: praktische gids voor de eerste tijd na de diagnose

Wapenaar, de Groot Eten en drinken bij dementie
Fingerfood en ziekte van Alzheimer


