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Zorg voor mantelzorg : handboek voor studenten en professionals in zorg en welzijn.
Jeroen Knaeps, Benedicte De Koker [et.al.]
Wommelgem : Van In, 2018. - 153 p.
ISBN 978 90 306 8992 8
Mantelkracht : coachingprogramma voor mantelzorgers
Jeroen Knaeps, Jeroen, Liesbet Lommelen
Brussel : Politeia, 2016. - 140p. - (Denk- en doeboek Vonk3 van Thomas More
Hogeschool). - ISBN 978-2-509-02834-1
De persoon met dementie in relatie tot zijn of haar mantelzorgers : oog voor kansen tot
passende zorg Claire Meire, Hilde Delameillieure (2014)
In: Dementie : van begrijpen naar begeleiden : handboek voor referentiepersonen
dementie en andere betrokkenen / Patricia Wildiers [red.]
Brussel : Politeia, 2012. – losbladig + cd-rom
‘Mijn moeder lag om 11 uur nóg in bed’. Omgaan met kritiek van familie: negen
effectieve strategieën
Huub Buijssen
Houten : BSL, 2009. – 151 p.
Zicht op mantelzorg : gespreksleidraad voor de behoeftenanalyse bij mantelzorgers
van thuiswonende ouderen
De Koker, Benedicte ; De Vos, Lieve
Gent : Hogeschool ; Academia Press, 2013. - 47 p.
Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers : kennisbundel voor mbo-docenten Zorg
& Welzijn
Vilans, Movisie, z.j.
http://kennisbundel.vilans.nl/samenspel-met-mantelzorgers.html
10 x thuiszorg : lastige situaties bij oudere cliënten
Ronald Geelen
Amsterdam : Reed Business, 2013. - 133 p. : ill. - ISBN 978-90-352-3551-9
In gesprek over vrijheid en veiligheid : handleiding voor dialooggesprekken met
cliënten, familie en medewerkers in de ouderenzorg
http://www.artemea.nl/media/handleiding-vrijheid-veiligheid.pdf
Dagelijks leven met dementie : een blik achter de voordeur
Anne-Mei The
Amsterdam : Thoeris, 2017. – 215 p.
ISBN 978-90-72219-95-4
Liefdestalen en Alzheimer : blijven liefhebben als herinneringen vervagen
Gary Chapman
Heerenveen : Rohal Jongloed, 2017. – 232 p.
ISBN 978-90-6353-725-8
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