Wegwijzer naar informatie over dementie (voor personen met dementie en mantelzorgers)

Wat is dementie
1 juli 2019
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 : de essentie
Jan Steyaert
Antwerpen : Epo, 2016. – 134 p.
**Dementie : oorzaken, diagnose en ondersteuning / Ben Van Gils
Brussel : Test-Aankoop, 2015. – 125 p.

** Het alzheimermysterie : onderzoek naar de oorsprong en genezing van alzheimer
Philip Scheltens, Wiesje M van der Flier,.
Amsterdam : Arbeiderspers, 2015. - 232 p.
*De weg kwijt. Wat mantelzorgers zeker moeten weten over dementie [te koop
webshop dementie.be, 7 euro]
Jurn Verschraegen, Lieve Flour
Heverlee : Kenniscentrum Mantelzorg; Antwerpen : Exp. Centrum Dementie Vl, 2011.
– 101 p.
**Gesprekken met […] over dementie
Rik Vandenberghe [e.a.]
Gent : Borgerhoff-Lamberigts, 2011. – 159 p
**Dement. Zo gek nog niet. Kleine psychologie van dementie
Bère Miesen
Houten : BSL, 2009. – 208 p.
ISBN 978-90-313-6331-5
*Vragen en antwoorden over dementie. Voor mensen met beginnende dementie (en
iedereen in hun omgeving)
Hilde Delameillieure
Antwerpen : Garant, 2007. – 28 p.
[te koop bij Foton of in webshop dementie.be, € 5]
**De heldere eenvoud van dementie : een gids voor de hele familie [9de dr]
Huub Buijssen
Utrecht : Spectrum, 2007. – 168 p.
**Altijd opnieuw afscheid nemen : houvast bij dementie en mantelzorg [getuigenissen
via interview]
Erik Stroobants
Berchem : Epo, 2007. – 277 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.
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