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Auteur Titel

Abrahams Respectvol omgaan met personen met dementie

Alkema et al. Dementeren: ziekte en zorg

Baeckelandt Kleinschalig wonen voor dementerende personen in Vlaanderen

Baeijaert & Stellamans Vergroot de veerkracht in jezelf en in je team

Baert Handleiding Dementievriendelijke gemeenten

Berghmans, Van Wijmen Dementie en een waardig levenseinde

Bromberger Tja, wat nu? Emoties horen bij de zorg!

Buelens, Vermeiren beter zorgen voor jezelf

Buijssen Mijn moeder lag om 11 uur nog in bed

Cahier Ouderenzorg Humor bij ouderen

Cardinaels Burn-out bij hulpverleners

Carpentier Verdwaald in het geheugenpaleis

Carper 100 eenvoudige manieren om Alzheimer te voorkomen

Charlot et al Het woonzorgcentrum in de 21ste eeuw: een gezellige woonomgeving, zorg incl.

Claes et al Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie

Cornelis et al. Betekenisvolle activiteitenmethode

Cuijten et al Is dementie erg?

d'Ansembourg T Stop met aardig zijn

Davidson, Prasher, Janicki Mental Health, intellectual disabilities and the aging process

de Lange Zorgprogramma Korsakovsyndroom

Dely et al. Ik, jij, samen mens. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

De Nil & Dely (x2) Erfgoed en dementie

Deckers Kay The role of lifestyle factors in primary prevention of dementia

De lepeleire, Ylieff, Buntinx, Bouckaert et al. Omgaan met dementerenden: aanbevelingen vanuit het Qualidem-project

De Rynck, Teller, Reussens (x2) De rechten van personen met dementie - een praktische gids

De Vriendt et al. Clever doelen bepalen in de eerste lijn. Betekenisvolle activiteiten als hefboom om doelgerichte zorg te faciliteren

Deltour Zorg-Esperanto, De kracht van eenvoud

Deltour, Meire, Lemey, Devreese, Huys Een steen in je hand

Devreese Karl Relaxatie bij dementerenden

Dirkse, Kessels, Hoogeveen, van Dixhoorn (op)nieuw geleerd, oud gedaan

Dirkse,Petit had ik het maar geweten

Dröes In beweging

Dröes, Schols, Scheltens Meer kwaliteit van leven: integratieve persoonsgerichte dementiezorg

Du Meunier, Goedemé Brood en bomen: dementie uitgelicht

Duijnstee & Keesom Eerst luisteren, dan doen. Aandacht voor zorgende familieleden

Eberhart De activiteitengids voor mensen met dementie. Meer dan 200 zinvolle dagbestedingen voor mensen met dementie

ECD Paradox Met andere woorden

ECD Vlaanderen Basisinformatie dementie

ECD Vlaanderen Basisvorming dementie

Feil Validation

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

Frederix, Boerjan & Verelst Als Amor de draad kwjt raakt

Geelen praktijkboek dementiezorg; van achterdocht tot zwerfgedrag

Geelen Dementiezorg in de praktijk - deel 2: Van Aanpassingsproblemen tot Zingeving

Hazelhof & Verdonschot Begeleiden van ouderen met problemen



hazelhof & Verdonschot, Garenfeld Dementie en psychiatrie

Henderickx Koesterbeelden. Een weg voor personen met dementie in rouw

Irik& Maijer - Kruijssen Sprekende handen: een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen

Jacobs & Lodewijck Grenzen aan mantelzorg: sociaal demografische hypothesen over de toekomst van de zorg

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

Jonker, Slaets, Verhey Handboek dementie, laatste inzichten in diagnostiek en behandeling

Kerr (x2) Verstandelijke beperking en dementie

Kitwood Dementia Reconsidered, the person comes first

Loflin & Musig Jongleren met olifanten

Maaskant & J. Hoekman Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke beperking DSVH

Michielsen, Van Mulligen & Hermkens Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening

Miesen Gehechtheid en dementie

Mulligan, Van der Linden, Juillerat The clinical Management of Early Alzheimer's  Disease

Plessers, Geerits Leven voorbij de deur

Rondia, Raeymaekers Vroeger nadenken,,, over later 

Salmon et al De beleving van dementie door patiënten en hun omgeving

Segers De vergeten dementie, een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie

Schellings Take care. Zelfzorg voor professionele begeleiders

Schoenmakers Supporting family caregivers of dementia patients

Spruytte et al Kleinschalig wonen voor mensen met dementie, Het antwoord op 101 vragen

Spruytte et al Nachtrust bij dementie. Stappenplan voor een niet-medicamenteuze aanpak

Stroobants De Schat van De Bijster; 25 jaar wonen en zorg voor mensen met dementie

Stroobants, Verhaest Arctectonica, een huis voor mensen met dementie

Swaab Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot Alzheimer

Terra Therapeutica Praktijkboek tuintherapie. Betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg

Timmermann Relationele afstemming

van Emmerik Als een lelie op het veld

Van Audenhive et al Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Van Broeckhoven Brein & Branie: een pionier in Alzheimer

Van der Kooij Gewoon lief zijn: het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie

Van der Loo Kus de visie wakker

Van der Plaats Het dementie brein: omgaan met probleemgedrag

Van Der Plank Horen, zien en dan? Signaleren, iets doen met wat je opvalt!

Van Gorp Kleur geven aan de grijze massa: ethische vragen over dementie & euthanasie

Van Gorp, Vercruysse Framing en reframing: anders communiceren over dementie

van Houten, Jonkers Toiletgang bij dementie

Van Ieperen-Schelhaas Contextuele hulpverlening

van Vliet Young onset dementia: characteristics and impact

Vanderheyden en Warmoes Essentials communicatie

Vandewoude Maurits Cahier Ouderenzorg Meten is weten, gissen is missen

Vanhaecht et al. Mangomoment, met een klein gebaar naar een warmere zorg

Verdult Contact in nabijheid. Snoezelen met ernstig demente mensen

Verdult De pijn van dement zijn: De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag

Verloo, Depoorter & Van Oost Naar contimuïteit in de zorg voor thuiswonende dementerende en andere kwetsbare ouderen in Vlaanderen

Vermeiren Hilde Dementie, het blikveld verruimd, Introductie in persoonsgerichte zorg en Dementia Care Mapping

Verschraegen et al E-dementie

Visser Speelbal of spelbepaler? Kwaliteit, dat ben jij ook!

Warners Terug naar de oorsprong

Yolie vzw Lees- en voorleesboekje voor mensen met dementie


