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LEESWIJZER 

 

Over dementie en haar diverse aspecten kan de lezer heel wat tekst vinden. Kranten, internet, 

boeken, publicaties in eigen beheer… 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen maakt met deze inspiratiegids een kwaliteitsvolle 

keuze uit het aanbod. Je vindt deze informatie in 

• je plaatselijke bibliotheek 

• de documentatiecentra van enkele expertisecentra dementie 

Een aantal publicaties zijn te koop in de webshop van het Expertisecentrum dementie 

Vlaanderen  

 

Inhoud: 

• kinder- en jeugdboeken – informatief 

• kinder- en jeugdboeken - verhalend 

• volwassenen – informatief 

• volwassenen – verhalend 

• beeld 

• webpagina’s 

 

 

  

http://infocentrum.dementie.be/boeken-publicaties/
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KINDER- EN JEUGDBOEKEN - INFORMATIEF 

 

 

Chaos in de bovenkamer : voor kinderen die meer willen weten 

over dementie [9-12 jaar] 

Marieke Jonker, Stichting Open Limonade, 2019, 45 p. 

ISBN 978-90-824305-1-6 

Dementie wordt uitgelegd, in combinatie met praktische 

opdrachten, tips voor een bezoek aan iemand met 

dementie. Aantrekkelijke illustraties 

 

Dementie : opa Bart vergeet alles [leeftijd] 

(Kijk en beleef ; 35) 

Celeste Snoek; Trish Flannery, 2008, 23 p. 

ISBN 978-90-5788-198-5 

Romy gaat met mama op bezoek bij haar liefste opa 

Bart. Hij woont in een tehuis. Opa Bart heeft de 

vergeetziekte.  

 

Het klokhuisboek over hersenen [8-12 jaar] 

Edda Heinsma, 2014, 95 p. 

ISBN 978-90-488-2024-5 

Hoe werken je hersenen? Wat is het geheugen? Wat 

gebeurt er in je hoofd als je dyslexie of ADHD hebt? 

Wat houdt de ziekte van Alzheimer in? Feiten worden 

aangevuld met verhalen van kinderen en deskundigen, 

strips, testjes, allerlei weetjes en heel veel foto's! 

 

Een grootouder met dementie hebben : vragen die je erbij kan 

stellen en antwoorden die je mogelijk kunnen helpen [12-16 

jaar] 

Els Steeman, 2008, 40 p. 

[te koop webshop dementie.be] 

Deze informatiebrochure leert jongeren wat dementie is 

aan de hand van begrippen uit hun eigen leefwereld. 

Het wordt zo duidelijker hoe ze kunnen omgaan met 

hun grootouder. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjzsb6En9LjAhUKyaQKHcUkBLAQjRx6BAgBEAU&url=https://sint-truiden.bibliotheek.be/en/catalog/celeste-snoek/dementie-opa-bart-vergeet-alles/book/library-marc-vlacc_7448783&psig=AOvVaw0TkxOyg7XkPJaF99PaWFXY&ust=1564218735697049
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW1YDEn9LjAhXC-aQKHSrFAWoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dementheek.nl/boeken-informatief/een-grootouder-met-dementie-hebben/&psig=AOvVaw0TCsZiTzGrs6U5_2um1p-L&ust=1564218847155688
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KINDER- EN JEUGDBOEKEN - VERHALEND 

 

 

Mijn lieve vergeetopa [4-7 jaar] 

Ilona Lammertink, Els Vermeltfoort, 2017, 28 p. 

ISBN 978-90-448-2889-4 

Opa Kapitein is de allerliefste opa ter wereld voor Melle. 

Maar dan wordt opa vergeetziek ... Melle is verdrietig 

en bang, maar bedenkt iets waar opa en hijzelf weer blij 

van kunnen worden.  Met hoofdstukje 'Dementie aan 

kinderen uitgelegd’ uitgelegd' 

 

Josephina : een naam als een piano [4-7 jaar] 

Jaap Robben; Merel Eyckerman, 2012, 25 p. 

ISBN 978-90-5838-809-4 

Een jongen beschrijft het leven van zijn oma, van baby 

tot bejaarde vrouw. Zijn oma heeft moeite om haar 

leeftijd en namen te herinneren. Soms droomt ze over 

vroeger 

 

Oma’s hoofd is versleten [5-7 jaar] 

Marieke van Ditshuizen, 2016, 26 p. 

ISBN 978-90-818811-0-4 

Oma en Fien hebben een bijzondere band: ze eten 

samen taartjes, verkleden zich enz. Op een dag kan 

oma de weg naar huis niet meer vinden. Ze heeft 

dementie. Waarom moet ze elders gaan wonen? Mama 

probeert het zo goed als ze kan uit te leggen. 

 

Touwtje springen met oma [5-7 jaar] 

Amber ten Brink, 2014, 48 p. 

[te koop webshop dementie.be] 

De oma van Sofie doet soms gek – ze gedraagt zich als 

een brutaal kind, vergeet dat ze net gegeten heeft, is 

gauw boos en mokkig en zegt soms vreemde dingen. 

Voor mama en dochter Sofie is dat soms best lastig.. 

Gelukkig zijn er soms ook lichtpuntjes.I 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiX-96QoNLjAhVHjqQKHaHaAHIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/f/oma-s-hoofd-is-versleten/9200000009227947/&psig=AOvVaw2DHf7bmiTXGPBFyTcUEuRw&ust=1564219031830977
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiy_smxoNLjAhUI3KQKHSWWAYoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.382652827.html/touwtje-springen-met-oma/&psig=AOvVaw1vNr5aaDyjcbh9Hk3Z7sgI&ust=1564219096725232
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Lilly en Max in de wereld van oma [voorleesboek, vanaf 6 jaar] 

Kathleen Aerts ; Jeroen Ceulebroeck, 2017, 43 p. 

ISBN 978-94-014-4489-7 

In het hoofd van oma is het soms een beetje donker. 

Dan lijkt het of oma alles vergeet en verdwaalt in haar 

eigen wereld. Wanneer Lilly en Max door een magisch 

toeval in oma's wereld belanden, is die kleurrijker en 

vrolijker dan ze ooit hadden kunnen dromen. 

 

Mijn oma is kwijt [vanaf 12-14 jaar] 

Peter Theunynck, Lies Van Gasse, 2018, 62 p. 

ISBN 978-90-2842-780-8 

Oma begint plots heel vreemd te doen. De kleindochter 

probeert haar te begrijpen en te helpen. Wat is er aan 

de hand met oma? Hoe komt dat? Wie was ze vroeger 

en wie is ze nu? Gebaseerd op de voorstelling 'Als alles 

kan, kan niets kapot' van Kopseer. www.kopseer.be 

 

 

Kapsalon Romy [vanaf 9-12 jaar] - najaar 2019 in de filmzalen 

Tamara Bos, 2016 / 2019 176 p. 

ISBN 978-90-257-6580-4-/ 978-90-257-7181-2 

Romy moet elke dag na school naar haar oma. Oma is 

streng en heeft weinig tijd voor haar, omdat ze veel te 

druk is met haar eigen kapperszaak. De laatste tijd lijkt 

ze te veranderen: ze is liever dan anders, makkelijker, 

en ze vertelt leuke verhalen over haar kindertijd. 

 

Mist in mijn hoofd [vanaf 12-14 jaar] 

Kim Crabeels, 2015 

ISBN 978-94-014-2959-7 

Berte is een teruggetrokken tiener. Op een dag ontmoet 

ze Elsa, een vrouw met dementie. Een doos vol oude 

brieven en foto's vertelt Elsa's tragische levensverhaal. 

Misschien kan Berte toch nog zorgen voor een happy  

end 

http://www.kopseer.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_k63NoNLjAhXO-aQKHQnaBQUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lannoo.be/nl/lilly-en-max&psig=AOvVaw3wQKREvTQzv65026hCzNlW&ust=1564219156896769
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8vMLtoNLjAhXPsaQKHcmlCFAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wereldbibliotheek.nl/fonds/showbook.php?boek%3D897&psig=AOvVaw2r4Kpa_DkrTlvuoIdPq_Cn&ust=1564219218322007
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg972GodLjAhXwMewKHZlzDGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/10-tot-12-jaar/9789025765804/tamara-bos/kapsalon-romy&psig=AOvVaw1NJHBBFmtZo3p-QRGfBllO&ust=1564219275845988
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMjqafodLjAhUQDuwKHdVHDUwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lannoo.be/nl/mist-mijn-hoofd&psig=AOvVaw1qU1ci1ZSx8traPe0SaEnL&ust=1564219328633988
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VOLWASSENEN – INFORMATIEF 

 

 

De weg kwijt. Wat mantelzorgers zeker moeten weten over 

dementie  

Lieve Flour, Jurn Verschraegen, 2011, 101 p. 

[te koop webshop dementie.be] 

Een praktisch boekje in begrijpelijke taal. Het helpt 

mantelzorgers bij het zoeken naar een passend 

omgaan met mensen met dementie.. 

 

Dementie  : de essentie 

Jan Steyaert, 2016, 134 p. 

[te koop webshop dementie.be] 

De belangrijkste informatie over dementie overzichtelijk 

bij elkaar geschreven. Vanuit de Vlaamse context, en 

voor wie vanuit zijn beroep zorgt voor personen met 

dementie. Maar ook zeer leesbaar voor studenten en 

mantelzorgers 

 

Vragen en antwoorden over dementie : voor mensen met 

beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving)  

Hilde Delameillieure, 2007, 28 p. 

[te koop webshop dementie.be] 

Basisinformatie over dementie in een eenvoudige taal. 

Passende vragen nodigen uit om het gesprek met 

familie en hulpverleners aan te gaan. Het richt ook de 

aandacht op wat er wél nog goed gaat.. 

 

De heldere eenvoud van dementie : helpen zonder jezelf te 

verliezen 

Huub Buijssen, 2019, 176 p. 

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.  

  

http://infocentrum.dementie.be/mod_catalog/48/
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Leven en liefhebben met dementie : praktische gids voor de 

eerste tijd na de diagnose 

Houten : LannooCampus, 2016, 201 p. 

ISBN 978-94-014-3602-1 

Mensen met dementie kunnen ondanks de beperkingen 

die zij ondervinden, een waardig en zinvol leven leiden, 

actief zijn en zelf beslissingen nemen. De auteurs 

(Alzheimer Nederland) geven uitleg, tips en adviezen. 

 

De magische wereld van alzheimer : 30 tips voor meer begrip 

en tevredenheid 

Huub Buijssen, 2015, 151 p. 

ISBN 978-90-00-34574-8 

In dertig hoofdstukjes beschrijft de auteur evenveel 

aspecten van het omgaan met een persoon met 

dementie. In heldere schrijfstijl en met levensechte 

voorbeelden. 

 

Dementie  : onze zorg 

Elena de Ru, Elane Lazet, 2018, 192 p. 

ISBN 978-94-6371-027-5 

Een boek voor mantelzorgers door mantelzorgers die 

ervarings-deskundigen zijn. Vol praktische tips voor de 

details die het verschil maken voor de kwaliteit van het 

dagelijks leven.  

 

Handig bij dementie : minder geheugen, meer gevoel (reeks 

Moderne Dementiezorg) 

Ruud Dirkse, Lenie Vermeer, 2016, 283 p. : ill. 

ISBN 978-90-215-6263-6 

Hoewel het geheugen en een groot aantal 

vaardigheden door de dementie worden aangetast, 

worden gevoelens en emoties alleen maar sterker. Dit 

is het uitgangspunt van dit zeer praktische boek.  
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Dementie : oorzaken, diagnose en ondersteuning (Praktische 

Gids Test-Aankoop) 

Ben Van Gils, 2015, 125 p. 

ISBN 978-9-491778-22-3 

Deze gids geeft ruim advies mee aan de mensen die 

zich zorgen maken over hun geheugen, of een 

diagnose dementie te horen kregen, maar ook aan de 

mantelzorgers. 

 

Dagelijks leven met dementie 

Anne-Mei The, 2017. - 216 p. 

ISBN 978 90 72219 95 4 

Vanuit interviews met mensen met dementie, en hun 

naasten en andere deskundigen krijgen we een beeld 

van hoe het echt is om te leven met dementie. Meestal 

blijft dit achter de huisdeur verborgen. Dit leert wat kan 

helpen om met dementie om te gaan. 

 

Op bezoek bij een dierbare met dementie : met ruim 60 ideeën 

om samen te genieten 

Anniek Kramer, Marcelle Mulder, 2016, 143 p. 

ISBN 978-90-00-34945-6 

Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie kan 

soms ongemakkelijk zijn. Hoe zal het gaan? Wat moet 

je zeggen? Dit boek biedt je inspiratie om van zo’n 

bezoek een fijn en waardevol samenzijn te maken. 

 

Woorden schieten tekort : over dementie : een bijzonder lang 

afscheid 

Nicci Gerrard, 2019. - 302 p. 

ISBN 978-90-290-9341-5 

Wat is dementie? Hoe gaat de maatschappij ermee om 

en wat zegt de wetenschap erover? Hoe ziet het eruit 

voor een buitenstaander en hoe is het om deze ziekte 

zelf te hebben?  

 

  

https://www.test-aankoop.be/praktischegidsen/dementie-oorzaken-diagnose-en-ondersteuning
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Dementie op jonge leeftijd. Een praktische gids voor personen 

met jongdementie, familie en hulpverleners 

Annemie Janssens, Marjolein de Vugt, 2014,192 p. 

ISBN 978-94-0140937-7 [ook e-book]. 

[te koop webshop dementie.be] 

Mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar) 

vormen een aparte groep met specifieke problemen en 

uitdagingen. Dit boek biedt antwoorden en informatie. 

 

Ondersteunend communiceren bij dementie 

Wilma Scheres, Chris De Rijdt, 2011, 87 p. 

ISBN 978-90-368-1699-1 

Om alle mogelijkheden tot contact en communicatie te 

benutten, vertrekken we vanuit Totale 

Ondersteun(en)de Communicatie èn de intentie om de 

ander te willen begrijpen en aan te sluiten bij diens 

individuele signalen en betekenissen.  

 

 

Brood & bomen : dementie uitgelicht  

Eric Du Meunier, Hugo Goedemé, 2015, 201 p. + dvd  

ISBN 978-94-62670-28-0 

Via interviews met betrokkenen (personen met 

dementie, families, hulpverleners,…) leert de lezer de 

vele mogelijkheden en organisaties kennen om de zorg 

thuis te ondersteunen. Met vele praktische tips. 

 

Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen 

Maria Grijpma , Inge Jager, Samana, 2016, 194 p. 

ISBN 978-90-2021515-1 

In de vorm van recepten die telkens beginnen met een 

herkenbare situatie of behoefte (je bent moe, je hebt 

behoefte aan steun, je wilt rust) geven Maria en Inge 

inspiratie, troost, praktische suggesties, en verwijzingen 

naar inspirerende boeken en websites  

 

  

http://www.lannoo.be/content/lannoo/wbnl/listview/1/index.jsp?auteurcode=9011
http://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=622356
http://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
http://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
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De schat van je leven : herinneringen ophalen met mensen 

met dementie 

Herlinde Dely, 2015, 280 p. 

[te koop webshop dementie.be] 

Dit unieke boek neemt je mee in de belevingswereld 

van mensen met dementie. Met bijhorende website 

www.deschatvanjeleven.be (honderden foto's, 

bewegend beeldmateriaal en filmpjes)  

 

Wat kun je doen aan dementie? : de effecten van medicatie, 

leefstijl, voeding en geheugentraining 

Jurgen Classen, Roy Kessels, Petra E. Spies, 2018, 175 p. 

ISBN 978-94-0145111-6 

Een toegankelijk overzicht van wat er op dit moment 

bekend is in de wetenschap over het voorkomen en het 

behandelen van dementie. Welke rol spelen medicatie, 

voeding, lichaamsbeweging en slaap hierbij? Enz… 

 

Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet 

(meer) alleen kan? (Luisternetwerk van notarissen) 

Koning Boudewijnstichting, 2014, 35 p. 

https://www.kbs-frb.be/Activities/Publications/2014/313367 

Deze brochure legt de systemen voor 

buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming uit, hoe 

de procedures verlopen om een zo kwalitatief mogelijk 

leven te behouden. 

 

 

Wegwijs in voorafgaande zorgplanning – brochure voor de 

bevolking ; brochure voor de hulpverlener -  

www.wilsverklaringen.be 

Hoe ga je het gesprek aan over je levenseinde met je 

naasten en met je zorgverleners en hoe zet je alles op 

papier? [tip: bespreek dit met de huisarts] 

 

http://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=641171
http://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=641171
http://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
http://www.deschatvanjeleven.be/
https://www.kbs-frb.be/Activities/Publications/2014/313367
http://www.wilsverklaringen.be/
https://www.lannoocampus.be/sites/default/files/product_covers/9789401451116.jpg
http://online.flipbuilder.com/yafw/ecar/
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VOLWASSENEN – VERHALEND 

 

 

Zo donker buiten : afscheid van en moeder met Alzheimer 

Marnix Peeters, 2019, 119 p. 

ISBN 978-90-8931-979-1 

De schrijver poogt zich te herinneren hoe zijn moeder 

was voor de ziekte. Misschien is dat wat rouwen is: 

graven naar voorbij het verdriet. Langzaam het goede, 

aangename vroeger blootleggen en opnieuw kleuren 

ontwaren in een donkere herinnering. 

 

Iemand die ik kende : mijn leven met vroege alzheimer 

Wendy Mitchell, Anna Wharton, 2018, 284 p. 

ISBN 978-90-00-36294-3 

Wendy Mitchell krijgt op 58-jarige leeftijd de diagnose 

Alzheimer. Om herinneringen vast te leggen en om 

lotgenoten een hart onder de riem te steken, begint ze 

een blog: Which me am I today? Het boek is gebaseerd 

op deze blog en op brieven die ze aan zichzelf schreef. 

 

Eva 

Bregje Bleeker, 2017,190 p. 

ISBN 978-90-488-1999-7 

De jongste dochter van Eva beschrijft hoe 

jongdementie het leven van haar moeder stukje bij 

beetje aantast. Maar ook hoe het hen dichter bij elkaar 

brengt en een nieuw perspectief geeft. 

 

De laatste façade : een persoonlijk verhaal over liefde, 

schuldgevoel en dementie 

Burkhard Spinnen, Liesbeth van Nes, 2017, 175 p. 

ISBN 978-90-214-0734-0 

Hoe kan B.S. als enig kind, naast zijn baan en 

opgroeiende kinderen, voor zijn moeder zorgen op een 

manier die haar in haar waarde laat? Hij verwoordt zijn 

zorg en schuldgevoel, zijn liefde en overbelasting. 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3_OCbo9LjAhXHxqQKHYHTBKwQjRx6BAgBEAU&url=https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/zo-donker-buiten&psig=AOvVaw2L-X8pJ6gZpvX9GF6XRJJj&ust=1564219850134875
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Ik leef in een wereld die ik niet ken 

Marjolijn Markus, 2017, 239 p. 

ISBN 978-90-78905-042 

Koos Markus is een vitale, intelligente man die met veel 

liefde vader is voor zijn dochter.  Op zijn 78e jaar 

draaien de rollen om. Koos heeft Alzheimer. Dochter 

Marjolein beschrijft het ziekteproces en wat het voor 

hen voor gevolgen heeft.  

 

Pappie : dagboek van het vergeten 

Luk De Bruyker, 2017, 82 p. 

ISBN 978-90-9030-105-1 

Luk De Bruyker verwerkte 2 jaar uit het leven van zijn 

kleine familie rond de dementie van zijn vader in Gents 

poppentheater en een boek: soms grappig, soms 

droevig,... zoals het leven zelf. 

 

Ik heb dementie : 50 openhartige brieven met tips voor een 

beter leven 

Ruud Dirkse, Marcel G Olde Rikkert, 2016, 180 p., ill. 

ISBN 978-90-78342-17-5  

Hoe kun je leven als de dementie aan je knaagt? 50 

mensen die dit ervaren, schrijven jou een brief. Hoe 

gaan zij om met hun ziekte, wat doen ze, wie helpt ze, 

en waarvan genieten ze? 

 

 

Het mooiste woord is herinnering : verhalen over mantelzorg 

en dementie 

Pieter Webeling, Frénk van der Linden, 2016, 166 p.: ill. 

ISBN 978-90-825473-0-6 

De dementie van een familielid zet mantelzorgers onder 

grote druk. Een aantal bekende Nederlandse 

mantelzorgers getuigen en moedigen lotgenoten.  

 

  

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=12520
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=11857
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=11857
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=13468
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=13468
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd7Y2fsvPjAhWHr6QKHeFKDLIQjRx6BAgBEAQ&url=https://stad.gent/bibliotheek/dossiers/lichaam-en-geest/dementie&psig=AOvVaw2RB5vC_uuPPlANt8Aoyr8U&ust=1565357758600312
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Voor altijd mijn mama : leven met jongdementie 

Kathleen Aerts, 2015, 206 p. 

ISBN 978-94-0142877-4 

Kathleen Aerts vertelt over de jongdementie van haar 

moeder. Eerst leek het rouw, een hardnekkige 

depressie. Een hele weg tot de diagnose en een hele 

weg van zorg nadien, in combinatie met een gezin en 

een zangcarrière. 

 

 

Verloren in je hoofd : leven met dementie 

Nathalie Carpentier, 2014, 64 p. 

ISBN 978-94-6001-305-8 

Wat doet dementie echt met een persoon, en zijn 

omgeving? Partners en mensen met dementie 

vertellen. 

(uitgegeven i.s.m. Wablieft: makkelijk te lezen) 

 

De oude koning in zijn rijk 

Arno Geiger, 2012/2019 189p. 

ISBN 978-90-234-6796-0 – 978-94-0315780-1 (paperback) 

Gedetailleerd verslag door een zoon over een vader 

met Alzheimer, de verhouding met zijn kinderen, en een 

vertelling over de zoektocht naar zichzelf. Dit is een 

toegankelijk, poëtisch en levendig boek over een 

bestaan dat onverwachts waardevol is. 

 

Hersenschimmen 

J Bernlef, 1994, 180 p. 

ISBN 978-90-214-4013-2 [paperback, 2011] 

Bernlef beschrijft vanuit de persoon zelf van Maarten 

Klein de beleving van het dementeringsproces. Hoewel 

fictie is dit boek door inhoud en taalgebruik nog steeds 

een van de meest beklijvende getuigenissen m.b.t. 

dementie  

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=11308
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=9741
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=2778
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=238
https://www.boek.be/boek/hersenschimmen-7
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BEELD 

 

 

Façades 

Kaat Beels, Nathalie Basteyns, 2017, 91 min. 

EAN 5407003481341 

Moeder kan de situatie met haar dementerende man 

niet meer aan en vertrekt. Dochter Alex trekt bij vader 

met beginnende dementie in om voor hem te zorgen. 

Het relatieverhaal van haar ouders raakt aan haar 

eigen leven. Realistische vertolking.  

 

 

Coming home 

Yimou Zhang, 2015, 109 min. 

EAN 5425019008857 

Dissident Lu Yanshi komt na twintig jaar werkkamp 

thuis. Zijn vrouw blijkt aan geheugenverlies te lijden, en 

wil niks meer van hem weten. Haar herinnering wakker 

maken lukt niet. Uiteindelijk slaagt hij er toch in om op 

een nieuwe manier vorm te geven aan hun relatie 

 

 

Misha enzovoort 

Cherry Duyns (reg.), 2015 

EAN 8713897903799 

Misha enzovoort is een indrukwekkende 

filmdocumentaire over de laatste buitenlandse trip van 

Misha Mengelberg met ICP. Mengelberg, de grootvorst 

van de geïmproviseerde muziek (jazz), leeft op voet van 

oorlog met zijn brein. 

 

Papa  

Josselin Gordijn, Jet verheijen, 2015, 19 min.  

Documentaire, streamen op https://vimeo.com/ondemand/papa  

Wat doet het met een puber als haar vader op jonge 

leeftijd dement wordt?  Renée’s vader heeft fronto-

temporale dementie. Hij heeft geen 

geheugenproblemen, maar zijn gevoel en emotie 

verdwijnen, net zoals zijn gevoel voor tact. 

 

  

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=13527
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=11920
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=11764
https://vimeo.com/ondemand/papa
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr4ZmUwvPjAhXS-KQKHSlAATUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cinenews.be/nl/films/coming-home/videos/55596/&psig=AOvVaw1h7mG1PVa-5LPDwJ0x-qBy&ust=1565362031673728
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMzOPHx_PjAhVH_qQKHeJQBvgQjRx6BAgBEAQ&url=https://vimeo.com/ondemand/papa&psig=AOvVaw2INH2MeCUInDSqhSxTOJle&ust=1565363470259382
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Still Alice 

Richard Glatzer (reg.), 2015. - 96 min. 

EAN 8718836862403 

Alice Howland, is een gerenommeerd hoogleraar 

taalkunde.Langzaam maar zeker begint ze de regie 

over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de 

onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder 

druk komen te staan. Naar de roman van Lisa Genova 

Ik Mis Mezelf.. 

 

Hersenschimmen 

Heddy Honigman (regie), Joop Admiraal, Marja Kok, 1987. - 

105 min. 

ISBN 978 90 2145319 4 

verfilming van de roman van J. Bernlef (zie hoger) 

 

WEBPAGINA’S 

 

 

Expertisecentrum dementie Vlaanderen 

https://www.dementie.be/ 

In trefwoorden bestaat het werk van het ECD 

Vlaanderen en de regionale ECD uit: 

informatie en advies / opleiding en training: 

referentiepersoon dementie, vorming op maat 

/ sensibilisering / signaalfunctie naar overheid 

[…enz] 

 

Alzheimer Liga Vlaanderen 

https://www.alzheimerliga.be/nl 

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een 

pluralistische patiënten- en vrijwilligers-

organisatie. Zij begeleidt o.a. plaatselijke 

familiegroepen, en biedt een luisterend oor 

via een gratis oproepnummer 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=11299
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=12755
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=1375
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Zorgen voor een persoon met dementie : hoe pak je 

het aan 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

http://omgaanmetdementie.be/ 

Videogetuigenissen van personen met 

dementie, families en hulpverleners, 

praktische omgangstips en nuttig advies. 

 

Jongdementie 

Werkgroep jongdementie Vlaanderen (+ Nederland) 

http://www.jongdementie.info/ 

Doel: grensoverschrijdende informatie en 

advies over jongdementie verstrekken. 

 

Onthou mens | Vergeet dementie 

Expertisecentrum dementie Vlaanderen i.s.m. 

Vlaamse partners 

http://onthoumens.be/ 

De website wil het heersende beeld over de 

aandoening bijstellen tot een beeld waarin de 

mens centraal staat. Je vindt hier alles wat je 

kan helpen om die boodschap te verspreiden. 

 

Dementie : informeren en samen zorg delen 

http://dementie.vlaanderen/ 

Portaal naar organisaties en projecten in 

Vlaanderen die actief zijn rond het thema 

dementie 
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MEER SUGGESTIES 

 

Wie grondiger wil verkennen of voor zijn beroep te maken heeft met dementie kan inspiratie 

vinden in literatuurlijsten – https://www.dementie.be/documentatie/lees-en-informatietips/ 

En met een hele specifieke informatievraag kan je terecht bij het Vlaams Expertisecentrum of 

de regionale expertisecentra dementie. – doc@dementie.be  

 

 

OPENBARE BIBLIOTHEEK 

 

Hoe vind je het onderwerp ‘dementie’? 

• Informatieve boeken zoek je via 

trefwoord SISO-nummer ZIZO-indeling 

Dementie 605.93 

 
Ziekten - kwalen ; 

Alzheimer - Dementie 

Dementie; hulpverlening 606.5 

Dementie; mantelzorg 606.5 

Dementie; 

activiteitenbegeleiding 

612.5 

 

• Verhalende boeken zoek je via 

themawoord 

Dementie 

 

Catalogi op het web 

www.bibliotheek.be > http://zoeken.bibliotheek.be  

 

Boeken uit een andere bibliotheek uitlenen in je eigen bibliotheek :  

(interbibliothecair leenverkeer) 

Je wil een welbepaald boek lezen maar je vindt het niet terug in de catalogus van de 

bibliotheek waar je lid bent. Het bevindt zich wel in een andere bibliotheek? Je bibliotheek kan 

het voor jou aanvragen tegen een kleine vergoeding. 

 

javascript:ABLFrame.Search('zizo:%22Ziekten%20-%20kwalen%22',%20'user',%20'',%20'detail');
javascript:ABLFrame.Search('zizo:%22Alzheimer%20-%20Dementie%22',%20'user',%20'',%20'detail');
http://www.bibliotheek.be/
http://zoeken.bibliotheek.be/
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DOCUMENTATIECENTRUM ECD VLAANDEREN 

Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen – 03 609 56 14  - doc@dementie.be 

enkel raadplegen (geen uitleen) 

 

DOCUMENTATIECENTRUM ECD PARADOX 

Molenaarsstraat 34, 9000 Gent  - 09 233 14 38 - paradox@dementie.be  

enkel na afspraak 

 

DOCUMENTATIECENTRUM ECD FOTON  

Biskajersplein 2, 8000 Brugge – 050 44 67 93 – fotondoc@dementie.be 

elke werkdag van 9u tot 12u30 en  van 14u tot 17 u  of na afspraak  

 

DOCUMENTATIECENTRUM ECD BROES 

Haachtsesteenweg 76, 1210 Brussel (bij station Brussel-Noord) – 02 778 01 70 – 

broes@dementie.be 

enkel na afspraak 

 

INFOPAGINA 

www.dementie.be/documentatiecentrum 
 

WELKE DOCUMENTATIE? 

Je vindt er boeken, artikels, brochures, beeldmateriaal… met thema dementie.  Indien je bij 
ons geen antwoord vindt op je vraag, proberen wij de informatie elders voor je te vinden.  

 

UITLENEN 

(kan ook per post) 
Uitleenperiode: 3 weken, de uitleen van boeken kan 1x verlengd worden na akkoord 

Aantal stuks: max. 5 

 

KOSTPRIJS 

Je kan de documentatie vrij en gratis raadplegen als je ter plaatse komt. Wij proberen een 

klein deeltje van de kosten van het documentatiecentrum te dragen door een bedrag te 

vragen voor: 

• lidgeld: € 5.00 per kalenderjaar (vanaf inschrijvingsdatum), bij uitleen  

• ontlening is gratis (voor sommige zaken wordt een waarborg gevraagd) 

• telaat-geld: € 0.50 / stuk / week 

• kopieën: € 0.10 per pagina 

• verzendingskost: posttarieven  

 

CATALOGUS 

https://www.dementie.be/bidoc/

mailto:%20paradox@dementie.be
mailto:fotondoc@dementie.be
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