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Handig bij dementie

Roman over dementie en het ontstaan daarvan. Ook een boek
over het aanvaarden van het onaanvaardbare: de
vergankelijkheid.
Roman over familie en afscheid . Hoe het leven van de moeder
van Eva door dementie stukje bij beetje verdween.
Roman. Hugo Borst beschrijft de ingrijpende gevolgen van de
aftakeling van de geest van zijn moeder
Tips waarmee het leven met en zorgen voor iemand met
dementie lichter wordt.
Dit boek schets de problemen waarmee veel mantelzorgers
worstelen. Het boek is bedoeld voor professionele hulpverleners
die in hun werk in contact komen met mantelzorgers die zij
deskundig kunnen ondersteunen.
Persoonlijke verhalen van ervaringen van mensen met dementie
na de diagnose. Mensen met dementie zelf aan het woord.
Aandacht voor emotionele en psychologische aspecten van
omgang met dementie.
Over het lerend vermogen van mensen met dementie.
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Eten om niet te vergeten
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Het Alzheimer mysterie
Genieten van de natuur
ook voor mensen met
dementie
Mag ik gaan?
Om nooit meer te
vergeten.
Alzheimerwijzer

Dement: zo gek nog niet.
Het mooiste woord is
Herinnering
De dag door met
dementie.
Laat je hersenen niet
zitten.
Dementie. Opa Bart
vergeet alles
Altijd opnieuw afscheid
nemen.
Opa vertel 's!
Leven en liefhebben met
dementie.

Praktische tips voor familie ,vrienden en verzorgenden van
mensen met dementie.
Situaties waarmee kinderen te maken krijgen als een opa of oma
dementie heeft.
Praktische handleiding voor goede maaltijden voor mensen met
dementie en tips om eten weer een gezellig en sociaal moment
van de dag te laten zijn.
Onderzoek naar de oorsprong en genezing van de ziekte
Alzheimer.
Ideeën om samen met iemand met dementie te genieten van de
natuur.
Leven en sterven met dementie.
7 portretten.
Een herinneringsboek maken met mensen met dementie.
Deskundige en praktische informatie over de ziekte van
Alzheimer.
Een indringend boek over de psychologische kanten van
dementie.
Verhalen van bekende personen en hun ervaringen met mensen
met dementie in hun directe omgeving.
Helder handboek voor iedereen. Informatie en tips over omgaan
met mensen met dementie.
Hoe lichaamsbeweging je hersenen jong houdt.
Ervaringen van jonge kinderen met mensen met dementie in hun
directe omgeving
Het boek laat zien welke weg men kan gaan tijdens het altijd
veranderende ziektebeeld van dementie. Partners en kinderen
van mensen met dementie vertellen zoals zij het ervaren.
We hebben behoefte om meer te weten over onze achtergrond.
Sta stil bij het leven van je grootouders.
Praktische gids voor de eerste tijd na de diagnose.
Op het moment dat je de diagnose dementie krijgt komt er veel
op je af.

