Boeken om samen te lezen
Een boek vol verhalen
Dit boek biedt twaalf sfeervolle, toegankelijke verhalen,
bestemd voor wie niet meer zelfstandig leest. De
gebeurtenissen en personages zijn herkenbaar als 'van
vroeger'. Zeker voor wie de periode 1920 -1950 zelf
meemaakte. Verhalen van nu die de sfeer van toen opnieuw
beleefbaar maken.
Auteur Desiree van Keulen
ISBN10 9088501645
ISBN13 9789088501647

Korte, komische verhalen
Dit boek lees je als je even zin hebt in een glimlach; een vrolijk
moment. Ik maakte als moeder van twee kinderen, echtgenote,
vriendin en juf zoveel leuke voorvallen mee, dat ik besloot deze
op te schrijven. Vrienden die een paar verhalen gelezen hebben,
herkennen zichzelf erin en beginnen spontaan: 'o ja, weet je
nog…'
Auteur: Herlinda De Boer
ISBN10 9048417759
ISBN13 9789048417759

'Weet je nog wel...'
Dit is een liedjesboek met teksten en bijbehorende cd's.
Voor wie van zingen houdt.
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Dat waren nog eens echte winters!
"Prachtig. Als winterliefhebber dit boek besteld om tijdens de donkere avonden lekker
doorheen te bladeren. Nostalgie, vele foto's en verhaaltjes
over de winters vroeger. Schaatsen, ijs, molens. Alles komt
aan bod. Lekker wegdromen en hopen dat deze winters nog
vaak terug mogen keren!"
In deze serie zijn ook boeken over andere onderwerpen
verschenen.
Auteur Jack Botermans
ISBN10 9089893229/ ISBN13 9789089893222

Boeken met ervaringen van anderen
Het is zoals het is
Een boek over de bijzondere vriendschap met een goede
vriendin die Alzheimer kreeg, geschreven door Nel Hoogmoed.
In het boek geeft Nel Hoogmoed een indringende kijk op wat
de omgeving, de familie, vrienden en mantelzorgers voor
Alzheimerpatiënten kunnen betekenen.
Een hart onder de riem voor mensen die te maken hebben of
krijgen met de ziekte.
Auteur Nel Hoogmoed

Ik heb Alzheimer
Het verhaal van mijn vader. Ditmaal gaat niet journaliste Stella
Braam, maar haar vader 'undercover'. Die krijgt in 2003 te
horen dat hij Alzheimer heeft, de meest voorkomende vorm van
dementie. Hij doet zijn dochter verslag over de veranderende
wereld van de Alzheimerpatiënt.René van Neer, Stella's vader,
belandt in een zorgcentrum te Maastricht. Hij zet er de boel op
stelten, 'gijzelt' zijn afdeling en eist inspraak in de zorg.
Auteur Stella Braam
ISBN 978 90 388 90197
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Dan wappert mijn hart naar je toe
Dick is halverwege de zestig als de eerste verschijnselen van
dementie zich bij hem openbaren. Hij wordt vergeetachtig, kan zich
niet meer oriënteren, krijgt afasie en in een vroeg stadium wanen.
Janneke, zijn echtgenote, is zodra de diagnose alzheimer eenmaal
is gesteld, vast van plan om zo lang mogelijk samen met Dick thuis
te blijven wonen. Een ongebruikelijke wens, zo blijkt. Met steun
van familie, vrienden en een bekwame en invoelende begeleider
lukt het haar om thuis voor Dick te zorgen én daarbij zichzelf niet
voorbij te lopen. Ze houdt een dagboek bij. Daarin noteert ze alle
gekke, moeilijke, onbegrijpelijke maar ook leuke gebeurtenissen
die zich als gevolg van de ziekte voordoen.
Auteur Janneke Janneke Harmsen-de Boer
ISBN10 9055153575
ISBN13 9789055153572
Boeken met informatie en tips
De magische wereld van Alzheimer
Mensen met dementie hebben behoeften en verlangens als
iedereen, maar uiten ze alleen anders dan voorheen. Aan de hand
van vaak persoonlijke ervaringen onthult Huub Buijssen, wiens
beide ouders dement werden, welk rijk gevoelsleven schuilgaat
achter vreemde uitspraken en lastige gedragingen van
dementerende mensen. De auteur maakt ook duidelijk hoe
verlangens en behoeftes van dementerenden en verzorgers kunnen
botsen en hoe hier een uitweg in gevonden kan worden. Liefde en verlangen kan zich
uiten in boosheid en agressiviteit, angst in ontkenning en claimend gedrag, verdriet in
opschepperij. Huub Buijssen geeft praktische en direct toepasbare tips waarmee het
leven met en zorgen voor iemand met dementie lichter, aangenamer en vreugdevoller
wordt.
Auteur H. Buijssen
ISBN 9789000305049

Weten van vergeten
Tips en adviezen bij het omgaan met dementie. De adviezen
hebben in de praktijk hun nut bewezen. Hoe voorkom je dat een
dementiepatiënt gaat dwalen? Hoe zorg je ervoor dat hij goed
eet en voldoende drinkt? Wat doe je als hij zijn uiterlijke
verzorging verwaarloost? Deze vragen, maar ook vragen over
veiligheid, veranderend gedrag, sociale activiteiten, financiën en
juridische zaken, worden beantwoord. Hierdoor krijgen
verzorgers van dementiepatiënten de mogelijkheid zich beter
voor te bereiden op wat hun te wachten staat, anderen te laten
lezen over de ziekte en zelf ideeën op te doen.
Auteur Blom, M., Tjadens, F. & Withagen, P.;
ISBN 90 5050 369 1
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Had ik het maar geweten
Praktische tips voor het omgaan met dementie. Dit boek,
gebaseerd op de ervaringen van vele familieleden en
deskundigen, biedt de omgeving van de patiënt thuis hulp bij de
praktische aanpak, die gericht is op communicatie, het omgaan
met geheugenproblemen, mentorschap bij medische en financiële
kwesties, activiteiten en het toepassen van nieuwe technieken
(domotica). De zelfredzaamheid staat centraal.
Auteur Dirkse, R. & Petit, C.;
ISBN 978 90 215 4648 3

Zorgboek Dementie
Naast de medische kanten van dementie wordt uitgebreid
beschreven hoe u in het dagelijks leven met een
dementerende om kunt gaan. Het zorgboek Dementie is
gemaakt voor de mantelzorgers van dementerenden. Het
boek is bedoeld om de mantelzorger – vaak de partner –
zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurt allereerst door
inzicht te geven in het verloop en de beleving van dementie.
Tegelijk geeft het boek praktische informatie over de
omgang met en verzorging van een dementerende.
Aanvullend wordt informatie gegeven over de professionele
en maatschappelijke zorg rond dementie: hulpverleners,
thuiszorg, intramurale zorg en een aantal zakelijke
regelingen, waaronder de zaakwaarneming.
Auteur Vinke, H., Flens, C. & Kollaard, S.
Stichting September, 2007. ISBN 978 90 8648 022 7
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