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DEMENTIE 
informatie 

 

Maakt dementie onbekwaam? : een dialoog over juridische aspecten van 
dementie 
Erik Langerock  
Brussel : Politeia, 2019. - 63 p. : ill. - ISBN 978-2-509-03438-0 

Kan er voor bewindvoering gekozen worden en hoe ga je dan te werk? Ook de 
aspecten rond verzekeringen, aansprakelijkheid, testamenten en rijbewijzen 
leggen we in deze praktische gids uit. We maken gebruik van praktijkvoorbeelden 
in dialoogvorm. 
De tekst geeft duidelijke antwoorden op de meest voorkomende juridische 
vragen: 
- Kan de persoon met dementie een voertuig blijven besturen? 
- Kan een verzekeringsmaatschappij weigeren het contract met een klant te 
hernieuwen als blijkt dat die dementie heeft? 
- Hoe kunnen personen met dementie een testament opmaken of schenking 
doen? 
- Hoe stel je een bewindvoerder aan? 

DEMENTIE 
getuigenissen, verhalen 

 

Het einde is nu 
Aniana Taelman 
Ellay Publishing , 2019. – 230 p. 
ISBN 978-94-6388662-8  

In Het einde is nu beschrijft Aniana Taelman het dementieproces van haar 
moeder, maar komt ook de zelfmoord van haar vader aan de oppervlakte. Het 
boek toont de strijd, de pijn, maar ook de herrijzenis van de auteur. 
www.AnianaTaelman.com 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=16548
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=16548
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bol.com/nl/b/ellay-publishing/18560476/?lastId=40543
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Kwijt : wat dementie ons kan leren 
Koen Dewulf, Karel Michiels 
Noorderwijk : Willems, 2019. - 108 p. - ISBN 978-94-92419-47-7 

Dementie kan een verschrikking zijn, voor ieder die ermee te maken krijgt, ook 
familie en mantelzorgers. Maar er zijn even goed momenten om te koesteren, 
nieuwe ervaringen en inzichten, andere manieren om naar jezelf en de wereld 
te kijken. Dat zijn de dingen die Koen Dewulf en Karel Michiels inspireren, de 
eerste een cabaretier die zing en vertelt, de tweede een auteur die liefst 
schrijft over wat hij zelf meemaakt. Samen hebben ze dit boekje gemaakt, een 
verzameling herkenbare liedjes, tekeningen en verhaaltjes voor mensen met 
dementie en hun omgeving. Omdat dementie soms ook een geschenk kan zijn. 
[uit de proloog] 

 

DEMENTIE 
kinder- en jeugdboeken 

 

Tiny en haar verwarde opa 
Ligue Nationale Alzheimer Liga, Gilbert Delahaye ; Marcel Marlier 
Brussel : Ligue Nationale Alzheimer Liga ; Brussel : Casterman, 2019. - 21 p. - 
ISBN 978-99 4125111-5 

Hoe leg je aan een kind uit waarom opa plots je naam vergeet, of waarom oma 
niet meer weet wie je bent? De ziekte van Alzheimer is vaak moeilijk te 
begrijpen. Zeker voor kinderen. Tiny en haar verwarde opa biedt antwoorden 
op vaak gestelde vragen van kinderen en omschrijft de symptomen die ze 
kunnen herkennen bij hun eigen grootouders. Speciale editie van de Tiny-
reeks; ook verkrijgbaar in het Frans 

 

ZORG en INSPIRATIE 

 

Contextuele counseling in de praktijk : het risico nemen opnieuw te geven 
Paul Heyndrickx 
Antwerpen : Garant, 2016. – 214 p. 
ISBN 978-90-4413373-8 

Het boek toont hoe de praktijk van contextuele counseling er op de werkvloer 
uitziet. Het bevat theoretische inzichten, beschrijvingen van praktijksituaties en 
concrete tips voor contextueel procesmatig werk in een functie als psychosociaal 
hulpverlener of begeleider. Hoe werk je meerzijdig partijdig? Hoe formuleer je 
erkenning? Hoe werkt actie? De auteur geeft ook aan hoe de persoon van de 
counselor zichtbaar wordt in zijn werkstijl. 

 

Een huis waar het goed wonen en werken is : het Tubbe-model : scandinavische 
inspiratie voor onze woonzorgcentra 
Marie-Françoise Dispa, Patrick De Rynck 
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2019. - 64 p. 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190612avc 

Tubbe is een organisatie- en beheersmodel dat in diverse woonzorgcentra in een 
landelijke gemeente in het westen van Zweden wordt toegepast. 
Waar gaat het over? Een woonzorgcentrum dat werkt met het Tubbe-model is 
een aantrekkelijke, aangename en functionele plek, waar senioren voluit hun 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=15331
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=15277
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=13732
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=13732
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
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leven kunnen leiden en daar zelf over beslissen. Een Tubbe-huis is ook meer dan 
een werkplek: het is voor het personeel een fijne en motiverende plaats en het 
biedt een omgeving die iedereen aanmoedigt om een tandje bij te steken. De 
capaciteiten van alle mensen worden er gewaardeerd en ingezet.  
De gebruiksaanwijzing bij het Tubbe-model voor jouw woonzorgcentrum moet 
je zelf bedenken en schrijven. Dat doe je in nauwe samenwerking met het 
personeel, de directie en uiteraard de bewoners en hun families. Deze brochure 
wil je daarbij inspireren: welke richting sla je in, welke bochten moet je nemen, 
wat is het einddoel? De tekst is gebaseerd op de verhalen van de stichters van 
het model én op de ervaringen van de Belgische pioniers. 

 

Ethische knopen : leidraad voor doordacht sociaal werk  
Kris Stas, Agnes Verbruggen, Hilde Vlaeminck 
Pelckmans Pro, 2019. – 138 p. 
ISBN 978-94-6337136-0 

Als sociaal werker sta je soms voor netelige beslissingen. Je hebt weliswaar je 
theoretische kennis, je bent ervaren, en je kent de regels en codes. Maar je wil 
ook een beslissing nemen die moreel ‘goed’ is. Niet de juiste keuze, maar een 
ethisch goede keuze in een concrete situatie. Dit boek helpt je afwegingen te 
maken wanneer je voor zo’n knoop staat. 
De auteurs werkten met dat doel een ‘DenK’-kader uit. Het DenK-kader maakt je 
meer bewust, het ordent en verheldert je denken. Concrete praktijkvoorbeelden 
en casuïstiek tonen hoe het zich laat toepassen. Ethische knopen leert je ook een 
vrije ruimte te installeren om de knoop bespreekbaar te maken met je collega’s. 

 

Herbergen van verlies : thuiskomen in het land van rouw  
Riet Fiddelaers-Jaspers, Sabine Noten 
In de wolken, 2013 
ISBN 978-90-7717916-1  

In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap 
na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal 
verteld én gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel 
gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar ook met diep 
weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de 
inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we 
thuiskomen in het Land van Rouw. In dit handboek worden belangrijke thema's 
rond verlies en rouw diepgaand uitgewerkt. Zoals hechting als basisgereedschap 
voor rouw, de verliesstapel, de splitsing van de ziel en het venster van verduren. 
Systemisch werken vormt hierbij een belangrijke leidraad De auteurs delen niet 
alleen hun (persoonlijke) ervaring, kennis en visie maar ook vele werkvormen 
met de lezer. 
https://www.in-de- wolken.nl/ 

 

Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra 
Messelis, Els  
Gompel&Svacina, 2019. - 148 p. 
ISBN 978-94-6371-166-1 

De beelden van de aseksuele senior en de oversekste senior leven nog altijd 
sterk, net als de aanname dat een bewoner in een woonzorgcentrum ‘vrouw’, 
‘blank’ en ‘heteroseksueel’ is en vaak dementie heeft. Niets is minder waar! 
De sekspraat, de seksuele beleving, expressie, oriëntatie en het seksueel 
functioneren gaan alle richtingen uit. Toch blijft het als oudere volwassene, 
familielid, zorg- of hulpverlener vaak dansen op een slap koord om openlijk te 
praten over seksuele gezondheid en seksuele diversiteit. Eenieder heeft een 
eigen intieme geschiedenis, een eigen seksueel script, met verlangens, wensen, 
behoeften en onzekerheden. 

https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Riet+Fiddelaers-Jaspers
https://www.standaardboekhandel.be/c/search?filter=Authors.eq.Sabine+Noten
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=15358
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
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Daarnaast worstelt het management van het woonzorgcentrum nog vaak met de 
ontwikkeling en implementatie van een positief intimiteits- en seksbeleid. Het is 
niet altijd eenvoudig om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, temeer omdat 
er steeds meer uitdagingen zijn om mensen met dementie of mensen met 
psychiatrische problemen ook op intiem en seksueel vlak aan hun trekken te 
laten komen. 
De auteur bant de negativiteit die rond deze thema’s heerst en buigt ze om in 
positiviteit. De positieve psychologie en seksuologie en de aandacht voor de 
levenskwaliteit van de mensen doen zich gelden. 

 

Naar meer relatiegerichte zorg in Belgische woonzorgorganisiaties : 
evalutatierapport - Piloottest Tubbe-model 
Leen Heylen, Cesar Meuris ; [et.al.] 
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2019. - 107 p. 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20191810avc 

Het Tubbe-model is een organisatie-en managementmodel voor 
woonzorgcentra in Zweden. Participatie en relatiegerichte zorg staan centraal. 
Sinds 2017 hebben zes woonzorgcentra in België een proefproject opgestart om 
het Tubbe-model uit te proberen binnen hun instelling. Het experiment is 
positief geëvalueerd voor de bewoners, het personeel, de vrijwilligers en de 
directie. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en een 
hechtere band. Dit positieve gevoel wordt ook onderschreven door een groot 
deel van het personeel. 
 
Dit rapport vormt de neerslag van de evaluatie van deze piloottest, en dit na 
anderhalf jaar. De doelstelling van dit evaluatieonderzoek is niet alleen om na te 
gaan of het Tubbe-model, toegepast in de Belgische semi-residentiële 
ouderenzorg, tot meer kwaliteitsvolle ouderenzorg leidt, maar ook hoe en 
waarom.  

 

Ouderenmis(be)handeling, praat erover! : Handvatten om OMB te (h)erkennen en 
ermee aan de slag te gaan 
Sabine Temmerman, VLOCO 
Brussel : Politeia, 2019  
ISBN 978-2-509-03547-9 

OMB is een problematiek die zich grotendeels afspeelt achter gesloten deuren, 
zonder getuigen. Plegers zijn meestal  vertrouwenspersonen en familieleden van 
het slachtoffer waardoor het vaak lang duurt voor het probleem wordt ontdekt. 
Loyaliteit, angst, schaamte en onmacht zijn de belangrijkste redenen waarom 
ouderen zelf hier niet snel over zullen praten. 
Dit boek reikt zorgverleners handvatten aan om het probleem te herkennen en 
ermee aan de slag te gaan. Het praktische stappenplan is bruikbaar in 
verschillende settings: ziekenhuizen, huisartsen, mutualiteiten, OCMW’s, 
politiediensten, wzc 

 

Respectvol communiceren met ouderen 
Louis Heylen, Toon Blux, Karin Neijenhuis & Marc De Bodt 
Gompel&Savacina, 2019 -  162 p.  
ISBN 978-94-6371-200-2 

Ouderen vragen respect en wensen als volwassenen aangesproken en 
behandeld te worden. Niet met kinderlijke taal of op een onvolwassen wijze. De 
manier waarop begeleiders, hulp- en zorgverleners met hen praten en omgaan, 
zegt veel over wie ze zelf zijn. Kunnen ze zich inleven in een wereld die niet de 
hunne is; kunnen ze geduld en tijd opbrengen om met hen op weg te gaan; 
kunnen ze hen respecteren ondanks al hun onvolmaaktheden en beperkingen; 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=15354
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=15354
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
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kunnen ze de communicatie, omgang en taal open, eerlijk en tactvol met hen 
voeren? 
Het gaat om ouderen met een normaal verouderingsproces of die bovendien 
nog door extra beperkingen worden getekend. Daarom komt de communicatie 
met ouderen met dementie, verwardheid, een niet-aangeboren hersenletsel, 
gehoor- en gezichtsstoornissen uitdrukkelijk aan bod. Door de toenemende 
technologische mogelijkheden en de diversiteit in de samenleving zijn digitaal 
communiceren, communiceren met ouderen met een anderstalige achtergrond 
en laaggeletterdheid en ondersteunde communicatie evenzeer aan de orde. 
Respectvolle communicatie, respectvolle omgang is niet altijd gemakkelijk. 
Ouderen hebben ook hun karakter, hun persoonlijkheid waarvan sommige 
kenmerken met het ouder worden nog meer in de verf komen te staan. Toch 
moet het uitgangspunt altijd blijven: vooral mét hen praten en niet alleen óver 
hen, in het besef dat hun wereld kleiner en eenzamer wordt. 

 

Sociaal schauduwwerk : over informele spelers in het welzijnslandschap 
Mieke Schrooten, Rebecca Thys, Pascal Debruyne 
Brussel : Politeia, 2019 
ISBN 978-2-509-03386-4 

In het boek gaan de auteurs op zoek naar de vaak niet-erkende meerwaarde die 
informele spelers hebben in het welzijnslandschap, maar ook de specifieke 
benadering en praktijk die ze opzetten. De relaties met andere formele actoren 
in het welzijnslandschap worden uitgediept en de relatie met de overheid wordt 
belicht. Informele spelers doen onontbeerlijk ‘sociaal schaduwwerk’ dat mag 
belicht worden. 

 

Suïcidepreventie bij ouderen 
Eva Dumon, Saskia Aerts, Ine Rotsaert, Gwendolyn Portzky 
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, 2019 
https://www.zelfmoord1813.be/publicaties/producten/su%C3%AFcidepreventie-
bij-ouderen-praktijkadviezen-voor-zorg-en-hulpverleners 

Brochure met praktijkadviezen rond suïcidepreventie bij ouderen voor zorg- en 
hulpverleners. 

 

Veerkracht : onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress 
Michael Portzky 
Antwerpen : Witsand, 2015. – 236 p. 
ISBN 978-94-9201133-6 

Waarom reageren mensen zo verschillend op stress en tegenslagen? En wat is 
een remedie om de stress te reduceren en psychische gevolgen als burn-out, 
depressie en verslavingen te behandelen? Een bepalende factor hierbij lijkt de 
mate van veerkracht. De auteur is neuropsycholoog en ontwikkelde een 
vragenlijst om die factor te meten. Zijn theorie is, dat veerkracht een 
persoonlijkheidskenmerk is en kan worden versterkt door de juiste behandeling. 
Door te werken aan een gezonde stressreductie door bijvoorbeeld sport, goede 
voeding en sociale activiteiten lijkt het mogelijk om een grotere mentale 
veerkracht te ontwikkelen. [NBD Biblion]  

 

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra : kiezen in overleg 
Chantal Van Audenhove, Aline Sevenants, Walter Rombouts, Patrick Laevens 
Brussel : Politeia, 2019  
ISBN 978-2-509-03550-9 

Wanneer mensen met dementie overgaan van thuis naar een tehuis gaat dit 
gepaard met afspraken over de zorgplanning en over levenseindeplanning in 
het bijzonder. 

https://politeia.be/nl/auteurs+en+partners/1181-mieke+schrooten
https://politeia.be/nl/auteurs+en+partners/1201-rebecca+thys
https://politeia.be/nl/auteurs+en+partners/1202-pascal+debruyne
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.zelfmoord1813.be/publicaties/producten/su%C3%AFcidepreventie-bij-ouderen-praktijkadviezen-voor-zorg-en-hulpverleners&psig=AOvVaw0fCo8WiFkUBtVSX5e-hsiL&ust=1588929228048000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCq8-O0oekCFQAAAAAdAAAAABAE
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In dit boek brengen we een visie voor de aanpak van deze gesprekken over zorg 
bij het levenseinde van personen met dementie in de praktijk van 
woonzorgcentra. Deze inzichten en praktische casussen zijn ontwikkeld in de 
context van onderzoek over de toepassing van Shared Decision Making of Kiezen 
in overleg in de praktijk van woonzorgcentra. 

 

VORMING - BEGELEIDING 

 

De verhalencirkel 
Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest Twente ; Bureau Kwiek 
Utrecht : Bureau Kwiek, 2018 

Een draaischijf, praatplaat en een spelletje in één, zo zou je de Verhalencirkel 
kunnen omschrijven. Een speels hulpmiddel waarmee je in gesprek kunt gaan 
over levensvragen en levensverhalen. De Verhalencirkel is niet alleen geschikt 
voor medewerkers en vrijwilligers in de (palliatieve) zorg. Het is een 
verrassende gespreksopener voor iedereen die een ingang zoekt om contact 
te maken. En te praten over zaken die misschien niet voor de hand liggen. 
Het mooie van de Verhalencirkel is dat je deze helemaal op je eigen manier 
kunt gebruiken. Er zijn geen spelregels. De handleiding is geschreven om je te 
inspireren. 

 

Duet [docufilm] / Sylvain Biegeleisen. – 50 of 70 min. 
Zorg doet leven : in de spiegel van Duet / Sylvain De Bleeckere 
Inspiratiebundel 
sTimul, 2016 

Duet is een documentaire van Sylvain Biegeleisen. Hij heeft samen met zijn 
94-jarige bedlegerige moeder haar laatste levensmaanden gefilmd. Ze 
voerden gesprekken over leven, ouderdom, dood. Ze zongen en 'dansten' 
samen. Sylvain De Bleeckere, cultuurfilosoof verzorgt een beschouwende 
filmbespreking "Zorg doet leven : in de spiegel van Duet" sTimul ontwikkelde 
een inspiratiebundel met een aantal concrete werkvormen om met de film 
aan de slag te gaan, voor zowel binnen het onderwijs als in de zorgsector. Het 
doel van deze documenten is om zorgverleners en lesgevers in de zorg 
materiaal aan te reiken om met collega's en studenten verdiepend na te 
denken over zorg. Vanuit een blik op de relatie tussen zoon en moeder wordt 
stilgestaan bij waar deze persoonlijke relatie raakt aan de eigen manier van 
zijn. Als mens, als zorgverlener... Wat zien we? Wat raakt, ontroert, 
frustreert, doet nadenken in de film? En kan ons dit iets bijbrengen aan de 
manier waarop men de (ouderen)zorg zelf kleur tracht te geven op 
individueel, team of organisatorisch niveau? 
www.twilightofalife.com  

 

Inspiratiespel : op zoek naar je diepste drijfveren 
Peter Gerrickens, Marijke Verstege 
Gerrickens Training & Advies, 2012 
EAN 978-9-07412-307-5 

De bedoeling van dit kaartspel is mensen met elkaar in gesprek te brengen 
over hetgeen hen inspireert, van binnen uit motiveert. Het Inspiratiespel 
geeft richting bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik?. Bij het spel 
vindt u instructies voor vier spelvormen, die u ook kunt downloaden op 
www.kwaliteitenspel.nl. 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=15208
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
http://www.kwaliteitenspel.nl./
https://www.google.be/url?sa=i&url=http://www.bureaukwiek.nl/wp-content/uploads/2015/08/Handleiding-Verhalencirkel.pdf&psig=AOvVaw154YMNK40GpPSAZcd8SqsS&ust=1588929706222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCijsi2oekCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.stimulzorgethiek.be/duet&psig=AOvVaw3iDTI55e7s_wiBo91EGSPz&ust=1588930129358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi-5pG4oekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjar4SatqHpAhXkgFAGHfs5DFkYABAIGgJkZw&sig=AOD64_2S8AgjVcDUh_FeLvdlA1s4j0jo6A&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwi3gPqZtqHpAhUpwQIHHaYHAO4Qvhd6BAgBEDI
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Kennismakingsspel 
Peter Gerrickens, Marijke Verstege 
Gerrickens Training & Advies, 2016 
EAN 978-9-07412-319-8 

Met behulp van het Kennismakingsspel leer je anderen op een verrassende 
manier (nog beter) kennen. Een vraag gekoppeld aan een kleurenfoto 
stimuleert de creativiteit van de antwoorden.  Het spel is niet alleen heel 
geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of 
vriendenkring. Wanneer je elkaar al kent, kun je met dit spel nieuwe kanten 
van anderen ontdekken. In de instructies bij het spel zijn vijf spelvormen 
beschreven. 

 

Open kaart : gezond van geest  
Matthias Vanderhoydonck 
Sint-Truiden : Asster, 2016. - 106 ktn + handleiding. 

“Open kaart, gezond van geest” is een kaartspel dat de spelers op een vlotte 
en aangename manier laat nadenken over hun lichamelijk, geestelijk en 
sociaal welbevinden en over het thema “Met zorg omgaan met jezelf”.  
We leven samen in onze maatschappij, maar hebben ook regelmatig het 
gevoel alleen te staan met onze kwetsbaarheden. Dit spel wil mee het taboe 
rond kwetsbaarheden doorbreken. Dit kan in gezinsverband, met vrienden of 
in verenigingsverband. Het spel is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar en 
er is geen voorkennis van de geestelijke gezondheidszorg vereist. Hou er wel 
rekening mee dat sommige kaarten als moeilijk of confronterend kunnen 
ervaren worden. Let hierbij op je eigen grenzen en die van je medespelers. 
Iedere speler bepaalt voor zichzelf in hoeverre hij zich wil uitspreken over een 
bepaald thema. De 3 groepen stellen alles in het werk om de eenzaamheid 
van hun personage te doorbreken door een zo groot mogelijk sociaal 
netwerk, in de vorm van kaarten, rond hun personage uit te bouwen. 

 

Toolbox dementie 
Meredith Delaere, Isabel Vermaete 
Brugge : Vanden Broele, 2019 
ISBN 978-90-4961779-0 [losbladig] 

O.a. door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met 
dementie sterk toe. Bovendien is het zorglandschap zelf aan een enorme 
evolutie bezig, waarbij mensen met dementie almaar langer thuis (willen) 
blijven wonen. Alleen ? Vaak is die vertrouwde omgeving niet aangepast aan 
hun noden. En weten zorgverstrekkers en naasten ook niet altijd goed hoe ze 
mensen met dementie in de thuissituatie optimaal kunnen ondersteunen. 
Voor deze twee reële uitdagingen reikt de Toolbox Dementie eenvoudige 
oplossingen aan. Deze ringmap bevat alles wat nodig is om met kleine 
aanpassingen en zonder dure hulpmiddelen een dementievriendelijke 
omgeving te creëren. Zo vindt de lezer in de Toolbox Dementie een waaier 
aan methodeveranderingen terug. Die passen een activiteit of handeling zo 
aan, dat de persoon met dementie die gemakkelijker, sneller, veiliger en 
zelfstandiger kan uitvoeren. Gevolg: hij of zij kan langer en op een 
comfortabele manier thuis blijven wonen. Daarbij doen auteurs Meredith 
Delaere en Isabel Vermaete iedere methodeverandering klaar en duidelijk uit 
de doeken. Inclusief aandachtspunten, tips en concrete situatieschetsen. 
Deze hands-on aanpak, in combinatie met een duidelijke structuur (op basis 
van de verschillende ruimtes in een huis), talrijke verwijzingen naar extra 
informatie en een handig format, maakt van de Toolbox Dementie een 
onmisbaar werkinstrument voor zorgprofessionals en mantelzorgers. 

https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html?rec=15272
https://www.bidoc.be/dementie/ecd.html
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bol.com/be/f/kennismakingsspel/34705172/&psig=AOvVaw0-Wi5J_vKkR_EsDs95qqM9&ust=1588930600562000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjjx_K5oekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=OTA5NzM4Njg:cDEtYjE5MzExLWFmNzkwMjBmY2U5MzQ0YTM5MTA1NThlNGQ3NjhiMjdl:Zm90b25AZGVtZW50aWUuYmU:Y29udGFjdC1lZDdlOTRiNWNlOWRlOTExYTk5NzAwMGQzYTQ0MjliMy04NmMyZjdhNjBlZjU0MzIyYTkwMDZlY2Y0NWMyMjIxNQ:ZmFsc2U:OA::dmlld3ppbnNwaXJhdGllLmJlL3Rvb2xib3hkZW1lbnRpZT9fY2xkZWU9Wm05MGIyNUFaR1Z0Wlc1MGFXVXVZbVUlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1lZDdlOTRiNWNlOWRlOTExYTk5NzAwMGQzYTQ0MjliMy04NmMyZjdhNjBlZjU0MzIyYTkwMDZlY2Y0NWMyMjIxNSZlc2lkPTFkZDNlMzhlLTgxMDAtZWExMS1hODExLTAwMGQzYTI1Yjg4ZA&K=u9LU-ViTEXEFpO3MjznykQ
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Werkplezier Spel 
Peter Gerrickens, Marijke Verstege, Zjev van Dun 
Gerrickens Training & Advies, 2008 
EAN 978-9-07412-320-4 

Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je 
antwoord ´ja´, dan is de kunst om dit zo te houden. Als je ´nee´ zegt, is het 
zinvol na te gaan waar dat aan ligt en of jij daar zelf iets aan kunt doen. In 
beide gevallen kan het Werkplezier Spel jou daarbij helpen. Het spel is heel 
geschikt voor individuele coaching, loopbaanplanning, teambuilding, 
trainings- en opleidingsgroepen en intervisie. Het uitgangspunt bij dit spel is 
dat werkplezier samenhangt met de redenen waarom je werkt (je 
werkmotieven) en het gedrag van jezelf en anderen.  
Afhankelijk van de situatie werk je met een of twee onderdelen of het gehele 
spel. In de instructies bij het spel zijn zes spelvormen beschreven, die je ook 
kunt downloaden op www.kwaliteitenspel.nl. 

 

http://www.kwaliteitenspel.nl./
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/werkplezierspel&psig=AOvVaw1UNziQweIooczsQ5-NXBZQ&ust=1588929557340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjMy4G2oekCFQAAAAAdAAAAABAE

