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Pappie, dagboek van het vergeten
Luk De Bruyker, 2017, OCMW Gent, 82 p.
Inhoud: Twee jaar lang maakte Luk De Bruyker notities bij de evolutie van
de dementie van zijn vader. Het werd een dagboek om het verleden niet te
vergeten. Hierin maak je kennis met zijn geliefde vader (pappie), zijn kleine
familie en de ziekte die dementie heet. De vrolijke familiesage werd op
korte tijd een ‘rollercoaster’ van emoties. Hij beschreef het liefdevol in een
eenvoudige, herkenbare taal, soms grappig, soms droevig,... zoals het leven
zelf.

The role of lifestyle factors in primary prevention of dementia : an
epidemiological perspective
Kay Deckers, 2017, 267 p.
Inhoud : Proefschrift aan de Universiteit van Maastricht over de rol van
levensstijlfactoren in de preventie van dementie.

Jongdementie : de beklimming van de berg Alzheimer
Verschraegen J., Vandenbulcke M., de Leeuw R., 2017, EPO, 143 p. Met
DVD reportage ‘waar gaan we naar toe?’
Inhoud : Op de dag dat je de diagnose jongdementie krijgt, verdwijnen alle
zekerheden. Werk, sociaal leven, toekomstplannen, in een klap worden ze
ingeruild voor angst, schaamte en isolement. Maar hoeft dat zo te zijn? Is
het altijd een negatief verhaal?
Drie mensen met jongdementie en hun partners namen de handschoen op
en kozen voor het gezamenlijke avontuur van een bergtocht in de Nepalese
Himalaya. Omdat ze het verhaal willen vertellen dat achter jongdementie
schuilgaat. Omdat ze véél meer zijn dan die aandoening alleen. Omdat ze
stevige stappen willen zetten voor de geest en een aanzet willen geven voor
de start van een veelomvattender beweging. Een beweging waarbij mensen
met én zonder dementie samen optrekken en in elkaar een bondgenoot
vinden om grenzen te verleggen.
Dit boekje met op dvd de documentaire Waar gaan we naartoe? is een call
to action voor de lezer en de kijker: omdat mensen met jongdementie met de
juiste ondersteuning soms nog bergen kunnen verzetten.
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Kiezen is winnen : een kompas voor keuzes in de zorg
Denier Y., Dhaene L., Degadt P., 2017, Acco , 143 p.
Inhoud: Kiezen is verliezen, luidt het gezegde. Maar klopt dat altijd? Als
we de juiste keuzes maken, dan kunnen we samen een win-winverhaal
schrijven. Want kiezen in de gezondheidszorg moeten we hoe dan ook.
Op alle niveaus. De overheid kiest welke behandelingen terugbetaald
worden en welke niet. De directeur van de zorgvoorziening kiest hoe hij
de beperkte middelen en mensen inzet: meer zorg voor een grote groep
zorgvragers of betere zorg voor een beperkte groep? Ook elke arts,
zorgkundige of verpleegkundige maakt dagelijks tientallen kleine en grote
keuzes: blijf ik nog even praten bij die zorgvrager die me nodig heeft, of ga
ik snel naar de volgende die op me wacht? Kiezen zonder houvast geeft
stress. Altijd knaagt de vraag: heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Dit
boek biedt dat noodzakelijke houvast. Als we rechtvaardige keuzes maken,
dan versterken die keuzes onze waarden. Dan zijn onze keuzes ethisch
gefundeerd. En dan winnen we. Als mens, als professional, als organisatie
en als gemeenschap. Verwacht in dit boek geen pasklare antwoorden. Het
biedt wel een methodiek, een kompas voor iedereen die keuzes maakt
in de gezondheidszorg: beleidsmakers, professionals uit zorg en welzijn,
bestuurders en directieleden van zorgorganisaties. Maar ook het brede
publiek is direct betrokken partij. Want de keuzes die in de gezondheidszorg
gemaakt worden, raken ons allemaal.

De hoofdverpleegkundige : inspirator voor kwaliteitsvolle zorg
Verschueren M., 2017, Acco, 211 p.
Inhoud : Hoofdverpleegkundigen spelen een cruciale rol in de
gezondheidszorg. Zij leiden de grootste groep van zorgprofessionals en
vormen de centrale schakel tussen de patiënten, hun bezoekers en de
zorgverleners. Hoofdverpleegkundigen hebben dan ook een grote impact op
de kwaliteit van de zorg. Niet alleen hun klinische kennis en organisatietalent
zijn daarbij van belang. Vooral de manier waarop ze leidinggeven aan de
professionals rond de patiënt, bepaalt hoe zorg geboden wordt en hoe de
patiënten die zorg ervaren.
Dit boek biedt beschouwingen over een aantal knelpunten waarmee
hoofdverpleegkundigen geconfronteerd worden, zoals samenwerking
en verandering. Verder geeft het een aantal concrete houvasten voor
de dagelijkse praktijk. Het boek wordt samengevat in 10 geboden voor
leiderschap en kwaliteit.
Vanuit zijn ervaringen als leidinggevende in de zorg kent Marc Verschueren
als geen ander de secrets of leadership van de hoofdverpleegkundige.
Deze ervaringen combineert hij met de inzichten die hij opdeed in zijn
doctoraatsonderzoek over de relatie tussen het leiderschap van de
hoofdverpleegkundigen en de kwaliteit van de zorg.
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Stageboek verpleegkunde : inspiratie voor studenten, werkveld en
onderwijs
Holtzer L., 2017, Acco, 232 p.
Inhoud: Een bachelor in de verpleegkunde haal je niet zomaar. Naast
flink wat theorie en het oefenen van vaardigheden in het skillslab loopt
elke student tijdens zijn vierjarige opleiding 2300 uur stage in zorg- en
welzijnsorganisaties. 2300 uur stage, dat zijn evenveel kansen om op het
terrein te groeien van beginnend verpleegkundige tot expert, op maar liefst
14 domeinen in 7 verschillende zorgdomeinen.
Een gemotiveerde student creëert kansen door elke stage goed voor te
bereiden, doelstellingen te formuleren en zich assertief op te stellen. Zo
neemt de student zijn opleiding in eigen handen en stoomt zich klaar voor
het echte werk. De stagecoördinatoren, praktijklectoren en docenten van
de hogeschool begeleiden en stimuleren de student daarbij, in nauwe
samenwerking met het werkveld. Zo kan de student boven zichzelf
uitgroeien, zijn kennis en vaardigheden verder aanscherpen en vooral een
sterke professional worden, die verantwoordelijkheid opneemt voor elke
zorgvrager.
De rol van zorg- en welzijnsorganisaties in dit verhaal is erg belangrijk.
Zij bieden de student een veilige omgeving, maar ook de ruimte en
het vertrouwen om te groeien. Dat vergt heel wat van de mentoren,
begeleidingsverpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen. Maar wie het slim
aanpakt, krijgt er ook veel voor terug!
Student, hogeschool en stagevoorziening: het is een triumviraat waarin
elk zijn rol speelt. Alleen door de krachten te bundelen kan elke student
uitgroeien tot een professionele verpleegkundige. Dit boek biedt de
studenten, voorzieningen en hogescholen een kader en praktische
handvaten om van elke stage een groeimoment te maken, waarvan
iedereen beter wordt. Dit boek is dan ook een must read voor elke student
verpleegkunde, elke docent en praktijklector en iedereen die in een zorg- of
welzijnsorganisatie werkt waar studenten stage lopen.
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