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Omgaan met dementie 
http://www.omgaanmetdementie.be/ 

Alzheimer Liga Vlaanderen 
http://www.alzheimerliga.be/ 

Jongdementie [website] 
http://www.jongdementie.info/ 

Dementie en nU  
http://www.dementieennu.info 

Dementie.nl  
https://dementie.nl/

 

in volgorde van nieuw naar oud. We hebben enkele uitstekende oudere werken in de lijst gelaten 

omdat u ze ook nog kan vinden in de bibliotheek of in het documentatiecentrum 

* : makkelijk lezen 

 

*Dementie  : onze zorg 
Elena de Ru, Elane Lazet 
Oud-Turnhout : Gompel&Svacina, 2018. – 192 p. 

 

**Leven en liefhebben met dementie : praktische gids voor de eerste tijd na de 
diagnose 
Houten : LannooCampus, 2016. – 201 p. 

 

**De dag door met dementie 
Anneke van der Plaats ;Dick Kits 
Gorinchem : Kroese Kits, 2016. – 156 p. 

 

* De schat van je leven : herinneringen ophalen met mensen met dementie 
Herlinde Dely 
Berchem : EPO, 2015. - 280 p 

 

**Dementie op jonge leeftijd. Een praktische gids voor personen met jongdementie, 
familie en hulpverleners 
Annemie Janssens, Marjolein de Vugt 
Lannoo Campus, 2014. – 192 p. [ook e-book]. 

 

**Handig bij dementie : met veel aandacht voor de emotionele en psychologische 
aspecten van de omgang met dementie (reeks Moderne Dementiezorg) 
Ruud Dirkse, Lenie Vermeer 
Utrecht : Kosmos, cop. 2013. – 288 p 

 

*De magische wereld van alzheimer : 30 tips voor meer begrip en tevredenheid 
Huub Buijssen 
Houten : Spectrum, 2015. – 151 p. 

 

***Ondersteunend communiceren bij dementie 
Wilma Scheres, Chris De Rijdt 
Amsterdam : Reed Business, 2011. – 87 p. 

 

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 
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