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Uit te lenen beeldmateriaal ECD Meander 

titel Inhoudelijke samenvatting regisseur/ organisatie acteurs/actrices 

Alive inside 
Documentaire die aan de hand van verschillende casussen 
toont wat de kracht van muziek kan bereiken bij personen met 
dementie (in een vergevorderd stadium).  

Michael Rossato-Bennet  

Benjamin & de anderen 
Een film over leven met dementie (met handleiding voor 
lespakket) 

Anne-Mieke van den 
Berg,  
Peter van dan Dungen en  
Kitty van de Ven 

  

Clow haalt dementerenden even uit 
het niets 

Informatie en illustratie over de werking van miMakkus 
(contact clowning) 

miMakkus   

De stem als sleutel tot 
belevingsgericht contact 

Deze DVD laat u proeven van de bijzondere aanpak van 
Marianne Hartmann.  
Of hoe zelfs vals zingen juist kan zijn.  

ECD Meander en  
ECD Paradox 

  

Feel my love 

Deze film/documentaire is een pakkende observatie  
van de bewoners van Huis Perrekes en gaat over het 
menselijke bestaan waarbij een intiem portret geschetst wordt  
over leven en oud worden met dementie.  

Griet Teck   

Geprikkeld door dementie Een docureeks over het leven met dementie in Limburg.  ECD Contact   

Goed bekeken. Deel 2 
Video Interactie Begeleiding in de 
ouderenzorg.  

Deel 2 brengt de toepassing van de methode Video Interactie 
Begeleiding in de praktijk van de ouderenzorg in beeld aan de 
hand van een aantal casussen.  

De Hazelaar –  
Sichting de Wever 

  

Iris 

Het waargebeurde, ontroerende verhaal van de levenslange 
liefde tussen de schrijfster Iris Murdoch  en haar man John 
Bayley, van hun studententijd tot en met haar gevecht tegen 
het trage mentale aftakelingsproces als gevolg van Alzheimer.  

Richard Eyre 
Judi Dench,  
Jim Broadbent,  
Kate Winslet 

Klant blijft koning 
Een dementievriendelijke zaak is een zaak van iedereen.  
4 handelaars en 4 personen met dementie getuigen dat het 
kan.  

ECD Foton en  
Familiezorg West-
Vlaanderen vzw 
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Patch Adams 
Patch Adams' is een hartverwarmende, grappige en 
ontroerende film  
gebaseerd op het leven van dokter Hunter 'Patch' Adams.  

Universal Studios Robin Williams 

Pluk de dag Docureeks over leven met dementie 
ECD Orion ism pgn en  
ECD Tandem 

  

Versnipperende gedachten 
Deze dvd wilt u sensibiliseren voor het tijdig opsporen van 
beginnende dementie aan de hand van concrete voorbeelden.  

BrainCare, Pfizer en  
Vlaamse Alzheimer Liga 
vzw 
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