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

Deckers Kay
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Dementie onze zorg
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De rechten van personen met dementie - een praktische gids
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Clever doelen bepalen in de eerste lijn. Betekenisvolle activiteiten als hefboom om doelgerichte zorg te faciliteren
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Relaxatie bij dementerenden
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Had ik het maar geweten
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In beweging
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Meer kwaliteit van leven: integratieve persoonsgerichte dementiezorg
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Brood en bomen: dementie uitgelicht

Duijnstee & Keesom

Eerst luisteren, dan doen. Aandacht voor zorgende familieleden
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De activiteitengids voor mensen met dementie. Meer dan 200 zinvolle dagbestedingen voor mensen met dementie
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Basisinformatie dementie
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Basisvorming dementie
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De weg kwijt. Wat families zeker moeten weten over dementie
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Beter omgaan met de ziekte van Alzheimer
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Als Amor de draad kwjt raakt
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Familie begeleiden bij dementie
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Begeleiden van ouderen met problemen
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Dementie en psychiatrie
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Koesterbeelden. Een weg voor personen met dementie in rouw
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Sprekende handen: een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen
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Dementie op jonge leeftijd ( uitgave 2020)
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Handboek dementie, laatste inzichten in diagnostiek en behandeling
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Verstandelijke beperking en dementie
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Dementia Reconsidered, the person comes first
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Maakt dementie onbekwaam
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Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke beperking DSVH
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Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening
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Gehechtheid en dementie
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Euthanasie en palliatieve zorg
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The clinical Management of Early Alzheimer's Disease
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Tommy in de zorg
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Leven voorbij de deur
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Vroeger nadenken,over later
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De beleving van dementie door patiënten en hun omgeving
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De vergeten dementie, een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie
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Supporting family caregivers of dementia patients
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Kleinschalig wonen voor mensen met dementie, Het antwoord op 101 vragen
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Nachtrust bij dementie. Stappenplan voor een niet-medicamenteuze aanpak
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Langer thuis bij dementie
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Dementiezorg in tijden van corona
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De Schat van De Bijster; 25 jaar wonen en zorg voor mensen met dementie
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Arctectonica, een huis voor mensen met dementie
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Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot Alzheimer
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Praktijkboek tuintherapie. Betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg
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Dagelijks leven met dementie

Timmermann

Relationele afstemming
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Help, ik vergeet! Milde cognitieve beperking en beginnende dementie
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Kleinschalig wonen voor mensen met dementie
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Brein & Branie: een pionier in Alzheimer
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Essentials communicatie

Van der Kooij

Gewoon lief zijn: het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie
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Het dementie brein: omgaan met probleemgedrag
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Cahier Ouderenzorg Meten is weten, gissen is missen
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Als een lelie op het veld
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Kleur geven aan de grijze massa: ethische vragen over dementie & euthanasie
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Framing en reframing: anders communiceren over dementie
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Mangomoment, met een klein gebaar naar een warmere zorg
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Toiletgang bij dementie
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Young onset dementia: characteristics and impact
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Contact in nabijheid. Snoezelen met ernstig demente mensen
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De pijn van dement zijn: De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag
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Naar contimuïteit in de zorg voor thuiswonende dementerende en andere kwetsbare ouderen in Vlaanderen
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Dementie, het blikveld verruimd, Introductie in persoonsgerichte zorg en Dementia Care Mapping
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Terug naar de oorsprong
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Lees- en voorleesboekje voor mensen met dementie
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Baeijaert & Stellamans

Vergroot de veerkracht in jezelf en in je team
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Beter zorgen voor jezelf
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Stop met aardig zijn
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Onze ijsberg smelt, succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden
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Zo doen we dat hier niet
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Jongleren met olifanten
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Take care. Zelfzorg voor professionele begeleiders
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Beter in team, een leidraad voor de begeleiding van teams in de ouderenzorg

Van der Loo

Kus de visie wakker

