
 

 1 van 5  

   

Foton – expertisecentrum en 
thuisbegeleidingsdienst dementie 
Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

 

 
Documentatiecentrum 

fotondoc@dementie.be  - t 050 44 67 93 

 

Aanwinsten documentatiecentrum Foton 
catalogus via www.dementie.be/documentatiecentrum 

2 aug. 2019 

DEMENTIE – INFORMATIE 
DEMENTIE – GETUIGENISSEN, VERHALEN 
ZORG EN INSPIRATIE 
VORMING EN BEGELEIDING 

 

DEMENTIE 
informatie 

 

De heldere eenvoud van dementie : helpen zonder jezelf te verliezen 
Huub Buijssen 
Unieboek, Spectrum, 2019 
ISBN 978-90-0036716-0 

Een ‘klassieker’ met goede voorlichting en praktische handreikingen aan families 
om met hun dementerende ouder of partner om te gaan. Met voorbeelden uit 
eigen ervaring, maar ook uit de literatuur. 

 

Want we hebben allemaal de morgen : dementees, taal van mensen met 
dementie : handleiding voor naastbetrokkenen 
Paula Irik, Irene Kruijssen, Laura Vermeulen 
Elikser, 2017 
ISBN 978-90-8954990-7 

Taal kan altijd verbinding blijven geven. Ook als deze taal onbekende en 
ongekende gedaantes aanneemt. Mensen met dementie ontwikkelen een eigen 
taal, een taal die wordt geboren waar je bij zit. Op het eerste gehoor lijken het 
vaak losse flodders, brabbeltaal, nauwelijks serieus te nemen. Maar de som is 
meer dan de delen. Dit boek is een handreiking voor naasten van mensen met 
dementie, met als invalshoek en als kostbaar instrument van verbinding: de taal. 

 

Omgaan met agressie en Korsakov 
van Beemen, Liesbeth ; Brinkman, Thea ; [et.al.] 
Rotterdam : Korsakov Kenniscentrum, 2012. - 57 p. - ill. 
ISBN 978 90 812471 6 0 

In deze bijdrage vatten we agressie op als iets wat het bieden van goede zorg in 
de weg staat. We vatten agressie op als een signaal dat er iets niet goed gaat met 
de patiënt en vragen ons af of een precieze zoektocht naar wat dat is, helpt. Ook 
onderzoeken we in hoeverre de zorgverlening mogelijk aan het ontstaan van 
agressie bijdraagt of een sleutel kan zijn in het voorkomen vna agressie. Een 
methodiek die erin slaagt agressie bij mensen met Korsakov te verminderen 
boekt op meerdere fronten winst: de patiënt voelt zich beter, de zorgverlening 
verloopt prettiger en de professional voelt zich competenter, veiliger en meer 
gewaardeerd. 

 

https://www.boek.be/boek/de-heldere-eenvoud-van-dementie-3
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjm1ozq2-HjAhVJLVAKHVlwDnYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.elikser.nl/want-we-hebben-allemaal-de-morgen.htm&psig=AOvVaw2g_j4TpNnP-f9EYx-hkI2p&ust=1564750447434221
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6joyM3OHjAhUEIVAKHf6yCJAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.korsakovkenniscentrum.nl/boeken-bestel-formulier&psig=AOvVaw2QCtNITRZ13z5TAQk94Hr8&ust=1564750524289521
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DEMENTIE 
getuigenissen 

 

Ik leef in een wereld die ik niet ken 
Marjolijn Markus, Henriette Faas 
De Brouwerij, 2017 
ISBN 978-90-7890504-2 

De getuigenis is geschreven door Marjolijn Markus. Haar vader, Koos Markus, 
is een intelligente, vitale man die tot zijn 78e doorwerkte en een eigen 
accountantskantoor had. Hij stopt met werken, verkoopt zijn auto en weet 
rare gebeurtenissen goed te omzeilen of vergissingen te negeren. Hij heeft de 
diagnose Alzheimer. Marjolijn is zijn mantelzorger en zelf verpleegkundige. In 
dit verhaal neemt ze je mee in een wereld, waar zowel moeilijke als mooie 
momenten elkaar afwisselen. De rollen zijn nu omgedraaid: vroeger zorgde de 
vader voor zijn dochter. Nu zorgt Marjolijn voor haar vader. 

 

Een beetje boos mag best 
Paula Irik, Bette Westera; Sylvia Weve (ill.) 
Elikser 
ISBN 978-94-6365-066-3 

'Verpleeghuizen zijn vaak academies van levenskunst! 
De kloof tussen dement en (nog) niet dement zal kleiner worden als het eigen 
geluid van mensen met dementie in onze samenleving duidelijk hoorbaar is. 
Hun taal is een bron van kennis voor iedereen die levenswijzer wil worden én 
voor iedereen die van poëzie houdt. Het is een taal die verbinding schept, 
verbinding tussen mensen met en zonder dementie, van mens tot mens. Met 
de bundel een beetje boos mag best laten we het frame van kommer en kwel 
voor wat het is en eisen we voor de taal van mensen met dementie een eigen 
plek op in ons veelkleurige poëzielandschap. 
Dit is een unieke bundel, ontstaan in een verpleeghuis. Een vrolijke en naar 
meer smakende ontmoeting tussen de wereld van de dementiezorg en die van 
de poëzie. Want de taal van mensen met dementie is een schatkamer. 
De gedichten Dementees op de linkerbladzijden zijn van Joke Aarnink, Marie 
van Dam, Jaap Jacobs en Henk Rijneveld, bewoners van een Amsterdams 
verpleeghuis. De teksten zijn opgetekend en samengesteld door Paula Irik, 
geestelijk verzorger. 
De gedichten op de rechterbladzijden zijn van Bette Westera, dichter en 
schrijver. De illustraties zijn van 
Sylvia Weve. Beiden hebben zich met veel plezier door het Dementees laten 
inspireren. 

 

Het is best handig dat je vergeet wat je vergeten bent : tien interviews met 

bewoners van Korsakovcentrum Slingendael 

Kristien Bortels, Kristien, Erik Oudman 

Rotterdam : Korsakov Kenniscentrum, 2015. - 72 p. : ill. 

Tien mensen met het syndroom van Korsakov vertellen in het boek  over hun 
veelbewogen leven. Wie ben je? Wat zou je doen met een miljoen? Heb je 
hoop voor de toekomst? Deze heel normale vragen worden vaak niet gesteld 
aan mensen met het syndroom van Korsakov. De nadruk ligt vaak op 
probleemgedrag en een leven van verslaving. Auteurs Erik Oudman en Kristien 
Bortels willen door deze vragen wel te stellen, een evenwichtiger beeld 
schetsen van mensen met Korsakov. Mensen met Korsakov krijgen al snel een 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjy4eW9uuHjAhVQaVAKHQQpCYsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/be/f/ik-leef-in-een-wereld-die-ik-niet-ken/9200000071825100/&psig=AOvVaw0ke28qHDJB4SVTthg06ord&ust=1564741424079881
https://www.paagman.nl/autoimg/68521585/900x900/resize/w/een-beetje-boos-mag-best.jpg
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrsrqvueHjAhVQY1AKHYu5BHEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.korsakovkenniscentrum.nl/boeken-bestel-formulier&psig=AOvVaw0ZraG-iaSZvqnV2-aSASn5&ust=1564740963820629
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stigma opgeplakt, zegt psycholoog Erik Oudman. Het is geen knuffelbare 
ziekte.De tien geïnterviewde bewoners hebben allemaal Korsakov, maar dat 
komt nauwelijks aan bod in de gesprekken. In de interviews draait het om hen 
zelf. Hun leven nu, hun verwachting van de toekomst, wie hen dierbaar zijn en 
hoe ze terugblikken op het verleden.  

 

Als ik het kon overdoen... : levensverhalen van mensen met Korsakov 

Aart van den Berg 

Rotterdam : Korsakov Kenniscentrum, 2013. - 64 p. 

ISBN 978-90-812471-7-7 

Bij een theatrale opening van een nieuw onderkomen voor een 
Korsakovcentrum kwam de auteur in aanraking met - en werd hij getroffen 
door - mensen die het syndroom van Korsakov hebben. Hij werd zich ervan 
bewust dat er veel onbekend is over de mens achter dit syndroom. Het 
Korsakov Kenniscentrum vroeg hem een vijftiental levensverhalen te schrijven. 
Het is een boek met bijzondere portretten geworden. Aangevuld met 
gedichten van de auteur geïnspireerd op zijn gevoel na het horen van de 
levensverhalen. 

 

ZORG en INSPIRATIE 

 

Van kwetsbaarheid naar kracht 

Jean-Paul Vermassen 

Antwerpen : Halewijn, 2018. - 83 p. 

ISBN 978 90 8528 475 8 

De auteur vertelt vanuit vele ontmoetingen wat kwetsbaarheid in het leven 
van mensen kan betekenen. Allemaal hebben we beperkingen en botsen we 
vroeg of laat op onze grenzen. Het is niet eenvoudig om met deze tekorten te 
leven. Daarover gaat dit boek: over de kracht om staande te blijven in 
moeilijke levensmomenten, om dan met nieuwe kracht verder te leven, 
ondanks alles. De korte teksten zijn geschikt voor persoonlijke bezinning of om 
in kleine groep te lezen en te bespreken. 

 

Trauma en ouderenzorg (Senioren in de maatschappij ; 4) 

Luc Van de Ven 

Oud-Turnhout : Gompel&Svacina, 2019. – 157 p. 

ISBN 978 94 6371 129 6 

Vele senioren hebben de behoefte om hun nare, soms lang verdrongen 
ervaringen uit het verleden te elfder ure ter sprake te brengen, vaak om de 
levensloop te kunnen overschouwen in een life-review, als een laatste 
ontwikkelingstaak, het finishing well.Het is niet verwonderlijk dat het dikwijls 
gaat over de beoordeling van beslissingen die men vroeger al dan niet heeft 
genomen. Hierbij duiken onherroepelijk twijfels op, maar ook gevoelens van 
spijt en schuld. Sommige senioren stoten op oude kwetsuren en traumatische 
gebeurtenissen waarvan ze de indruk hebben dat ze hun leven diepgaand 
hebben bepaald.  
Het boek Trauma en ouderenzorg, onder redactie van Luc Van de Ven, licht toe 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=947
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBq4TDuOHjAhXGbVAKHU53AooQjRx6BAgBEAU&url=https://www.korsakovkenniscentrum.nl/boeken-bestel-formulier&psig=AOvVaw0ZraG-iaSZvqnV2-aSASn5&ust=1564740963820629
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjupeOnt-HjAhVRbFAKHZClD30QjRx6BAgBEAU&url=https://www.halewijn.info/catalogus/van_kwetsbaarheid_naar_kracht&psig=AOvVaw2hsfsZ0FH_4BwvHdoJtVz0&ust=1564740647025460
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1ssaVtuHjAhUBLFAKHfa3AowQjRx6BAgBEAU&url=https://books.google.com/books/about/Trauma_en_ouderenzorg.html?id%3D5uSVDwAAQBAJ&psig=AOvVaw1zcB6PoapZfnWM7h0NpFLr&ust=1564740340748465
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wat er gebeurt bij dergelijke trauma’s en bespreekt essentiële 
aandachtspunten voor de begeleiding en psychotherapie 

 

Een nieuwe uitdaging met Parkinson : praktische gids voor (jongere) mensen 

met de ziekte van Parkinson en hun omgeving 

Peter van den Berg 

Amsterdam : Berghauser Pont, 2019 

ISBN 978 94 9295 211 0 

Een relatief beperkte groep krijgt op jonge leeftijd te maken met de ziekte van 
Parkinson. Zij worden geconfronteerd met een ziekte die langzamerhand 
steeds meer ‘grip’ op hun leven en het leven van hun geliefden krijgt. Daarbij 
komen ook vragen wat dit voor gevolgen heeft voor gezin, werk en de 
toekomst. In dit boek komen vanuit het perspectief van degenen die (op jonge 
leeftijd) te maken krijgen met de ziekte van Parkinson deze en veel andere 
onderwerpen en vraagstukken aan de orde. Het is een praktische gids voor 
(jongere) mensen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. 
Ervaringsdeskundigen en professionals uit Nederland en België delen in deze 
bundel hun kennis en ervaringen met het omgaan met de ziekte van Parkinson. 

 

VORMING - BEGELEIDING 

 

Op stap met de roze bril (VIEWZ) 

Amra Hurlebusch 

Brugge : Van den Broele, 2019 

ISBN 978-90-496-1756-1 

Je werkt dagelijks met ouderen die het moeilijk hebben om nog positief in het 
leven te staan. Ze krijgen heel wat opdoffers te verwerken en blijven vaak in 
hun klachten hangen. Als hulpverlener wil je hen helpen te focussen op het 
positieve, maar hoe doe je dat? 
Met het therapeutisch bordspel Op stap met de roze bril leer je ouderen om te 
focussen op wat positief is in hun leven. Je verlegt zo hun focus van klachten 
naar krachten en geeft hen een nieuw toekomstperspectief. 

 

Verteltas dementie : voor kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar  
Expertisecentrum Dementie Foton ; Expertisecentrum Dementie Sophia, 2019 

Inzetten op een positieve genuanceerde beeldvorming rond dementie begint 
vroeg. Daarom herwerkten de twee West-Vlaamse expertisecentra dementie 
(ECD) de verteltas dementie voor het onderwijs. 
Deze verteltas bevat een gevarieerd aanbod van spelmateriaal, leesboeken en 
achtergrondinformatie rond het thema dementie. Het materiaal is afgestemd 
op leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. De tas is bruikbaar 
in de klas als lesmateriaal, maar kan ook mee naar huis genomen worden om 
er samen met (groot)ouders rond te werken. De geknoopte zakdoek (‘om 
dementie niet te vergeten’) is het centrale symbool. 

https://berghauserpont.nl/winkel/boeken/een-nieuwe-uitdaging-met-parkinson/
https://berghauserpont.nl/winkel/boeken/een-nieuwe-uitdaging-met-parkinson/
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=944
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFvNOWteHjAhUKJ1AKHdXAC4sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2019/01/09/Een-nieuwe-uitdaging-met-parkinson-mr.-C.P.W.-Peter-van-den-Berg&psig=AOvVaw2VEu_gCyT0dteJ35vZUHP2&ust=1564740072515795
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI3N29tOHjAhWPZ1AKHQAPC2kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.in4care.be/debbi&psig=AOvVaw1mpdhWD1o8jTVZSJSMXEIG&ust=1564739887771774
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3lLXrtOHjAhWEZVAKHbpeC2gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dementie.be/sophia/samenwerking/actuele-projecten/dementie-in-het-onderwijs/&psig=AOvVaw3yUvWG-uqwpvzQUdUcvSgH&ust=1564739985987113


 

 5 van 5  

   

Foton – expertisecentrum en 
thuisbegeleidingsdienst dementie 
Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

 

 
Documentatiecentrum 

fotondoc@dementie.be  - t 050 44 67 93 

 

Mag ik je geen advies geven?  
Huub Buijssen  
Buijssen Training en Educatie, 2017 
ISBN 978-90-8275840-5 

De methode “coachende gespreksvoering'' die Huub Buijssen beschrijft is 
simpel en effectief. In zes korte stappen laat de methode degene die met een 
probleem worstelt, niet alleen zelf een haalbare oplossing bedenken maar ook 
een concreet plan van aanpak. De methode is  niet alleen geschikt voor het 
voeren van helpende gesprekken in zorg en welzijn, maar is ze ook een 
bruikbaar instrument voor coachend leiderschap, voor intervisie en voor 
leerling- en stagebegeleiding. 

 

Tja wat zal ik zeggen : met cliënten in gesprek over spiritualiteit 
Elisabeth Johnston Taylor, Peterjan van der Wal, Janco Wijngaard 
VBK media, 2010 
ISBN 978-90-2392453-1 

Waarom moet mij dit overkomen? Waarom leef ik nog, ik ben anderen alleen 
maar tot last? Ik ken hier niemand, ik voel me zo eenzaam.Bij dit soort vragen 
en verzuchtingen sta je als zorgverlener vaak met de mond vol tanden. 
Mensen zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Dit boek helpt 
zorgverleners op een goede manier daarop te reageren. Welke 
levensbeschouwing cliënt en zorgverlener ook aanhangen.  
Aandacht voor spiritualiteit bevordert de gezondheid en doet je bewuster 
leven. 
Met veel voorbeelden en oefeningen, dvd met oefensituaties uit de praktijk 

 

Foutloos leren bij Korsakov : een praktische handleiding 
Rensen C.M., Yvonne ; Egger, I.M., Jos ; [et.al.] 
Rotterdam : Korsakov Kenniscentrum, 2017. - 48 p. 
ISBN 978-90-812471-8-4 

Het vergroten van de zelfstandigheid van Korsakovcliënten is essentieel om de 
kwaliteit van leven te optimaliseren, cognitieve achteruitgang tegen te gaan en 
psychiatrische problemen te voorkomen. In de zorgverlening ontbreken vaak 
gereedschappen om dit voor elkaar te boksen. Met behulp van deze 
handleiding wordt het voor professionals haalbaar om nieuwe successen te 
bereiken. De voorbeelden zijn gemakkelijk in te zetten, maken je enthousiast 
voor het werk en leren je als zorgverlener om meer naar de mogelijkheden te 
kijken 

 

https://www.boek.be/boek/mag-ik-je-geen-advies-geven
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.boek.be/boek/mag-ik-je-geen-advies-geven
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimypOatOHjAhWMZlAKHU-GCH0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.korsakovkenniscentrum.nl/boeken-bestel-formulier&psig=AOvVaw3btOalVXWnc7M1vFmrb_3X&ust=1564739815215992

