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Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen
Maria Grijpma , Inge Jager, Samana
Utrecht : AnkhHermes, 2016. – 194 p.
Zorg zonder naam : mantelzorgwijzer
Anne Dedry
Tielt : Lannoo, 2016. – 165 p.
Brood & bomen : dementie uitgelicht [een overzicht van de mogelijkheden om de zorg
thuis te ondersteunen]
Eric Du Meunier, Hugo Goedemé,
Berchem : EPO, 2015. - 201 p. + cd-rom
Nachtrust bij dementie : stappenplan voor een niet-medicamenteuze aanpak
Nele Spruytte, Marieke Van Vracem [e.a.]
Brussel : Politeia, 2018. – 80 p.
Dementiezorg in de praktijk - deel 1 : van achterdocht tot zwerfgedrag
Geelen, Ronald
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2015 [heruitgave van Praktijkboek dementiezorg,
2010]
Dementiezorg in de praktijk - deel 2 : van aanpassingsproblemen tot zingeving
Geelen, Ronald
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2015. - 248 p.
Dementie : hoe ermee omgaan? (Luisternetwerk van notarissen)
Virginie De Potter, Marie-Françoise Dispa [e.a.],
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2017. – 59 p.
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170918-PP
Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?
(Luisternetwerk van notarissen)
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2014. – 35 p.
https://www.kbs-frb.be/Activities/Publications/2014/313367
Praktische gids familiale bewindvoerders
Isa Van Dorsselaer, Virginie De Potter
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2017. – 59 p.
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170329MG
Ook de laatste reis wil je samen bespreken… Over vroegtijdige planning van je zorg
Manu Keirse, Paul Vanden Berghe, Senne Mullie
Wemmel : Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Toemeka, 2009
http://www.delaatstereis.be/
Wegwijs in voorafgaande zorgplanning – brochure voor de bevolking
Wegwijs in voorafgaande zorgplanning – brochure voor de hulpverlener
www.wilsverklaringen.be [tip: bespreek dit met de huisarts]

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
informatie-wegwijzer dementie
foton – documentatiecentrum dementie
Biskajersplein 2, 8000 Brugge
fotondoc@dementie.be - t 050 44 67 93
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