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1 (Opnieuw) geleerd, oud gedaan 

R. Dirkse 

ISBN 978 90 215 4964 4 

Boek over geheugen en hoe 

dementerenden nog kunnen 

leren 

Mantelzorgers en 

professionals 

Licht, matig, (ernstig) 2,3,4 

Moeilijk toepasbaar bij 

taalproblemen, meer voor 

algemene communicatie en ADL. 

2 Care to communicate 

J. Powell 

ISBN 1874 790 485 

www.amazon.com 

 

Engelstalig boek (103 pg) 

Beschrijving normaal 

communicatieproces en 

veranderingen a.g.v. 

dementie. Handvatten om 

communiceren zo goed 

mogelijk in stand te houden. 

Heldere taal en rijk 

geïllustreerd. 

Hulpverleners en 

mantelzorgers 

Licht, matig, ernstig 2,3,4 

Zeer bruikbaar (mits vertaald) 

3 Ondersteunend communiceren bij 

dementie- Wilma Scheres en Chris De 

Rijdt (2011) 

ISBN 97890352 33478 

Praktische gids 

 

Verzorgenden of managers 

in de ouderenzorg maar ook 

voor familieleden of 

SPH΄ers  

Alle fasen 2,3,4 

Zeer bruikbaar 

 

 

 

4 Zorgen om mensen met dementie- 

B.Miesen (2008) 

ISBN 903135306x 

Boek verzorgenden Alle fasen 2,3,4 

Ooit gelezen, meer algemene 

benaderingswijze 

 

5 Folder PPA 

www.afasie.nl 

 

Folder van de AVN Patiënten  met PPA en hun 

omgeving. 

Licht, matig 2,3,4 

Veel tekst voor een folder, 

moeilijk leesbaar. 

 

 

http://www.amazon.com/
http://www.afasie.nl/
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6 Taalcommunicatie met ouderen, ook 

in probleemsituaties 

L. Plasschaert (2002) 

ISBN 9044111752 

http://www.sig-net.be 

(deel van het boek), niet meer als 

gedrukt boek verkrijgbaar? 

 

Boek Allen die met ouderen in 

contact komen. Er is één 

hoofdstuk over 

communiceren bij dementie. 

Alle fasen van dementie 

 

3  

Bruikbaar voor professionals  

Het is een boek vol met uitleg en 

praktische tips en adviezen over 

communiceren met ouderen. Het 

boek is geschikt voor 

professionals ter informatie. 
Delen van de inhoud van dit boek 

(adviezen) kunnen over gedragen 

worden aan mantelzorgers en 

familie. Het boek is niet geschikt 

om aan familie mee te geven ter 

informatie, het boek bevat te veel 

informatie hiervoor.  

 

7 Afasieklapper 

Te bestellen voor €40,00 via de 

webshop. 

www.stichtingafasienederland.nl 

Mapje met folders voor 

verschillende afasie-typen 

Afasiepatiënten en hun 

omgeving 

Licht, matig 2,4,5 

Delen zijn bruikbaar om “taal” 

toe te lichten maar niet om mee te 

geven. 

8 Contact houden met dementerende 

ouderen 

Toseland R.W., McCallion P. (2002), 

werkboek 

ISBN 9023237870 

(niet meer verkrijgbaar) 

 

docentenhandleiding 

ISBN 9023237862 

(nog wel verkrijgbaar) 

 

 

Trainingsprogramma 

 

 

 

 

Handleiding bij de training 

 

 

 

 

 

 

Cursus voor 

verpleegkundigen, 

verzorgenden en 

familieleden 

 

 

 

 

Cursusleiders 

 

 

 

Licht, matig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

Tekst wat lang en moeilijk 

geformuleerd, onoverzichtelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sig-net.be/
http://www.stichtingafasienederland.nl/
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9 De wondere wereld van dementie 

Bob Verbraeck/Anneke van der Plaats 

ISBN 9789035230194 

Beknopt boek, vanuit nieuwe 

inzichten omgevingszorg 

bieden aan dementerenden 

Helpenden, verzorgenden, 

verpleegkundigen 

Alle fasen 2, 3, 4, 5 

Met name hoofdstuk 2 en 4 zijn 

heel bruikbaar, veel praktische 

tips, ook m.b.t. ondersteunende 

communicatie 

10 Video-interactiebegeleiding in de 

ouderenzorg 

Andrea de Groot (verpleeghuis de 

Hazelaar, Tilburg) 

ISBN 9090198482 

 

DVD “Goed bekeken”(verpleeghuis 

Hazelaar) 

 

Scholing VIB, verpleeghuis de 

Hazelaar (Stichting De Wever) 

Boek, beschrijving van de 

theoretische fundering van 

de methode van VIB en 

praktische toepassing in de 

ouderenzorg, bij jong- 

dementerenden, CVA-

cliënten, Korsakov.  

 

 

 

 

 

Focus op momenten van 

geslaagde communicatie en 

leren toepassen van 

werkbare strategieën in 

meerdere situaties 

Professionals die opgeleid 

zijn of willen worden als 

video-interactiebegeleider 

Alle fasen van dementie (en 

andere cognitieve 

stoornissen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Toepasbaarheid van VIB en de 

effecten op de communicatie 

worden goed in beeld gebracht. 

Kan worden ingezet voor 

coaching van professionals en 

mantelzorgers. 

 

 

 

 

 

 

11 Foutloos leren bij dementie 

M. de Werd, D. Boelen, R. Kessels 

ISBN 978 90 5931 939 4 

Instructies voor het aanleren 

van vaardigheden. Adviezen 

voor een positieve 

bejegening. Aangevuld met 

voorbeelden en casuïstiek 

 

 

Professionals en met 

toelichting mondeling over 

te brengen op mantelzorgers 

Beginnend, licht, matig 

 

 

 

 

 

 

2 (indirect voor 

mantelzorgers),3,4  
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12 Into D’mentia 

http://www.intodmentia.nl/ 

 

Innovatieve 

ervaringstraining voor 

mensen die zorgen voor 

dementerenden. Gezonde 

mensen ervaren gevoelens 

als verwarring, onzekerheid 

en desoriëntatie. Training 

bestaat uit een individueel 

deel en een groepssessie 

Mantelzorgers en 

zorgprofessionals 

Alle fasen 2,3,4 

13 http://www.wonenmetdementie.nl 

 

 

 

De Stichting Wonen met 

Dementie is een onaf-

hankelijke organisatie die de 

ontwikkeling van klein-

schalig wonen voor mensen 

met dementie wil stimuleren. 

Op deze website kunnen 

geïnteresseerden  informatie 

vinden die hen helpt bij het 

realiseren van woonzorg-

projecten waar mensen met 

dementie zich weer thuis 

kunnen voelen. 

Mantelzorgers en 

zorgprofessionals 

Alle fasen 2, 3, 4, 5 

14 Beeldmateriaal 

http://www.alzheimer-

nederland.nl/hulp-en-

advies/gedichten-en-

verhalen/filmpjes-over-dementie/jong-

dementerend.aspx 

In 7 filmpjes zie je een 

echtpaar in de thuissituatie 

waarvan de man op jonge 

leeftijd dementie krijgt. 

 

 

Mantelzorgers en 

zorgprofessionals 

 

 

 

 

Licht, matig 

 

 

 

 

 

2, 3,5 

Zeer geschikt  voor het illustreren 

van een workshop of klinische les 

(bijv. t.a.v. communicatie,  

neuropsychologische 

functiestoornissen) 

http://www.intodmentia.nl/
http://www.wonenmetdementie.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/gedichten-en-verhalen/filmpjes-over-dementie/jong-dementerend.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/gedichten-en-verhalen/filmpjes-over-dementie/jong-dementerend.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/gedichten-en-verhalen/filmpjes-over-dementie/jong-dementerend.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/gedichten-en-verhalen/filmpjes-over-dementie/jong-dementerend.aspx
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/gedichten-en-verhalen/filmpjes-over-dementie/jong-dementerend.aspx
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Korte beschrijving Gemaakt voor Fase dementie¹ Te gebruiken voor 

15 Alzheimerstichting 

www.alzheimer-nederland.nl 

 

Veel schriftelijk 

voorlichtingsmateriaal 

Mantelzorgers en 

zorgprofessionals 

Alle fasen 2,3 

      

      

 

 

¹Fase dementie, bron: CDR-Netherland/Dutch.  Final Version, 19 May 06-Mapi Research Institute 

²Toelichting: 1=niet bruikbaar, 2=bruikbaar voor mantelzorg, 3=bruikbaar voor professionals, 4=bruikbaar bij individuele behandeling, 5=bruikbaar voor groepsbehandeling 

http://www.alzheimer-nederland.nl/

