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Ik, jij, samen MENS : een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg 
voor personen met dementie 
Herlinde Dely, Jurn Verschraegen, Jan Steyaert 
Berchem : Epo, 2018. – 249 p. (met aanvullende documentatie op www.dementie.be) 

 

Zorg-Esperanto : de kracht van eenvoud 
Bart Deltour 
Oud-Turnhout : Gompel&Svacina, 2018. – 164 p. 

 

Als Amor de draad kwijtraakt : over seksualiteit en intimiteit bij personen met 
dementie 
Nelle Frederix, Sabine Boerjan, Christian Verelst 
Leuven : Acco, 2017. – 164 p. 

 

Dementie : van hersenlagen tot omgangsvragen 
Ronald Geelen, Hans van Dam 
Houten : BSL, 2016. – 186 p. 

 

Dementie : het blikveld verruimd : introductie in Persoonsgerichte zorg en Dementia 
Care Mapping 
Hilde Vermeiren 
Antwerpen, Garant, 2012. – 119 p.- ISBN 978-90-4412953-3 

 

Ondersteunend communiceren bij dementie 
Wilma Scheres, Chris De Rijdt 
Amsterdam : Reed Business, 2011. – 87 p. - ISBN 978-90-352-3347-8 

 

Zorg aan zet : ethisch omgaan met ouderen 
Linus Vanlaere & Chris Gastmans 
Leuven : Davidsfonds, 2010. – 180 p. -  

 

Respectvol omgaan met personen met dementie. Een praktijkgids voor de zorgsector 
Johan Abrahams 
Leuven : Acco, 2009. – 208 p. - ISBN 978-90-334-7602-0 

 

De empathisch-directieve benadering: zorg voor cliënten met het syndroom van 
Korsakov 
Van Noppen, Marlies ; John Nieboer ; [et.al.]  
Den Haag : Saffier, 2009. - 115 p.: ill. - ISBN 978-90-809672-2-9 

 

Betrokkenheid als basis voor het zorgplan: methodiek voor zingevende zorg 
Cora van der Kooij 
Apeldoorn : IMOZ, 2006. - 256 p. ill. - (Voor het hart in de zorg ; 3) 
ISBN 978-90-809165-8-6 

 
Deze lijst is bewust beknopt gehouden.  

Je vindt hem ook online terug op www.dementie.be/wegwijzers  

De catalogus bevat ons volledige aanbod: www.dementie.be/bidoc   

Voor meer informatie of meer specifieke informatie: contacteer het documentatiecentrum. 

doc@dementie.be 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=3770
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=3770
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=3770
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=3770
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=538
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=538
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
http://www.dementie.be/wegwijzers
http://www.dementie.be/wegwijzers
http://www.dementie.be/bidoc
http://www.dementie.be/bidoc
mailto:doc@dementie.be
mailto:doc@dementie.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw3svww5PjAhUGZFAKHQFWC9AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.epo.be/nl/gezondheid/3639-ik-jij-samen-mens-9789462671492.html&psig=AOvVaw1drUURo0DFcglohJv7efA2&ust=1562063960695057
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7kP2cxJPjAhUQElAKHaG6CNMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.blokker.nl/p/als-amor-de-draad-kwijtraakt/1836549&psig=AOvVaw0OKeiSgZui9IKc0sAhZAVl&ust=1562064056515265
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjco5LSu53jAhVFa1AKHVv_AOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/be/p/dementie-het-blikveld-verruimd/9200000009298231/&psig=AOvVaw2DPeqJfR7nqwj86WeGTGqB&ust=1562405350232051
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl467Qvp3jAhXPbFAKHS-iAkoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.studystore.nl/p/9789035233478/Ondersteunend-communiceren-bij-dementie&psig=AOvVaw3YvU2zjV8zSy7cPPNpL2-y&ust=1562406145695269
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDnsanwJ3jAhXPbFAKHS-iAkoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/pedagogie/9789058267436/linus-van-laere-chris-gastmans/zorg-aan-zet&psig=AOvVaw2By0-7FJDojU3m1sK8pQ76&ust=1562406601916004
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipxrLCwJ3jAhXIYlAKHQV3BX0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.acco.be/nl-be/items/9789033476020/Respectvol-omgaan-met-personen-met-dementie&psig=AOvVaw1jjBB36yiJNOuVTvTFUfiW&ust=1562406660110313
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG_KDhwp3jAhUML1AKHQ2hAdsQjRx6BAgBEAU&url=http://coravanderkooij.com/categorie/belevingsgerichte-zorg&psig=AOvVaw2VoIGNvVCcvqMWwL5aOL4t&ust=1562407260373756

