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BOEKEN
Door stil te staan kom je verder : een andere kijk op ‘probleemgedrag’
Bettinger G., 2017, SMP, 207 p.
Inhoud: Gedrag van zorgafhankelijke cliënten wordt gemakkelijk als
‘probleemgedrag’ gezien. Dit doet onvoldoende recht aan hun situatie.
Wat is de achtergrond van dit gedrag? Deze cliënten vinden soms niet
de juiste woorden of durven zich niet uit te spreken als ze problemen
hebben. Om toch de aandacht te krijgen die ze nodig hebben, uiten zij
zich op een eigen, specifieke manier die dikwijls niet herkend wordt. Geert
Bettinger, trainer en coach, geeft aan de hand van casussen inzicht in de
processen die ten grondslag liggen aan het ‘probleemgedrag’. Hij noemt dit
consequent signaalgedrag. Door middel van reflectievragen staat hij stil bij
de beschreven problematiek en biedt daarmee begeleiders, verzorgenden,
verpleegkundigen, mantelzorgers en studenten van opleidingen voor zorg en
welzijn de mogelijkheid de signalen vanuit een ander perspectief te bekijken.
Zijn visie biedt een houvast in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening
aan en bejegening van zorgafhankelijke cliënten.
Een pil tegen roepen: feiten en fabels rond psychofarmaca in de
ouderen- en gehandicaptenzorg
Den Ouden A.-M., Schumacher J., 2017, Vilans, 35 p.
Inhoud: Dit boekje roept op tot actie. Het staat vol met alledaagse verhalen
over ouderen en mensen met een beperking met onbegrepen gedrag. Lees
hoe hun verzorgenden, artsen, persoonlijk begeleiders en psychologen vaak met een simpele ingeving - dat gedrag proberen te begrijpen en zo het
verschil voor hen maken. Dit boekje is ook een aanmoediging voor de vele
medewerkers in de zorg die met een ongelofelijke volharding en precieze
observaties mensen soms letterlijk weer in beweging krijgen. Zij helpen hun
cliënten te ontsnappen uit de chemische fixatie door pillen en druppels die
niet - of vaak juist veel meer - doen wat we ervan verwachten.
Te downloaden via http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/
verhalenbundel-een-pil-tegen-roepen-feiten-en-fabels-rondpsychofarmaca.PDF
Tijd voor agressiebeleid:
werkboek voor medewerkers en beleidsmakers
Icoba – Sociale Fondsen 319.01 en 331, 2013, Politeia, 256 p.
Inhoud: De publicatie Tijd voor agressiebeleid is een leidraad om vorm en
inhoud te geven aan je agressiebeleid. Na een inleidend hoofdstuk over
agressie en over agressie beheersen, reikt het een dynamisch model aan
om een agressiebeleid te ontwikkelen, bij te sturen en levend te maken.
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Het 5-W model is ontworpen in het kader van de wetgeving rond de
arbeidsomstandigheden in Nederland.
•
•
•
•
•

Willen: creëer draagvlak
Weten: breng de situatie in kaart
Wegen: bepaal prioriteiten en maak een plan
Werken: van theorie naar praktijk
Waken: evalueer en stuur bij

Je krijgt tips, richtlijnen en inspiratie om op verschillende niveaus
maatregelen uit te werken. Het boek bevat ook tal van instrumenten om
effectief aan de slag te gaan.
Het werkboek is geschreven voor iedereen die binnen de organisatie
beleidsmatig wil werken rond agressiebeheersing.
Antipsychotic drug prescription in nursing home residents with
dementia : perspectives of staff and proxies in a complex decision
process
Janus S., 2017, promotieonderzoek Universiteit Twente, 196 p.
Inhoud : Dementia is characterized by progressive deterioration in cognitive
ability and capacity for independent living. Neuropsychiatric symptoms,
like agitation/aggression, apathy and irritability, are known to contribute
to the high disease burden. Often these symptoms lead to an admission
in a nursing home. Additionally, these symptoms are highly prevalent and
persistent and can be a serious burden to the patient, family and staff. In
the pharmacotherapy of these symptoms a big gap exists between the
available scientific evidence on its limited effectiveness and the reality of
its frequent use in daily clinical practice. While several studies conclude
a limited success of psychotropic drug treatment, especially with regards
to antipsychotic drugs, and a high risk of adverse effects, these drugs are
still widely used in patients with dementia. There is no indication that this
practice is changing. This thesis aimed to reduce this gap and extend the
knowledge on the reasons for prescribing antipsychotic drugs.
Zekerheid voor mensen met dementie : hoe politie en zorg elkaar
kunnen helpen
Crabbé P., Masselis I., Vermeersch T., Verschraegen J., 2017, Politeia, 76 p.
Inhoud: in een dementievriendelijke samenleving hebben mensen met
dementie het recht om zo lang als mogelijk autonoom te leven. Wanneer
door dementie de oriëntatie vermindert kan het gebeuren dat iemand
zijn weg niet meer terugvindt. Daarom wordt ook het maatschappelijk
veiligheidsnetwerk en de rol van de politie alsmaar belangrijker. Want
mensen met dementie zijn kwetsbaar. Ook bij de politie moet dus worden
stilgestaan bij de gevolgen van een vergrijzende samenleving en dementie
en moeten politiemensen gevormd worden vanuit een persoonsgerichte
blik op dementie: de behoefte aan veiligheid en geborgenheid op een
realistische wijze kaderen binnen het perspectief van een zorgzaam
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beleid. Wanneer het misgaat, moeten personen met dementie en
hun mantelzorgers kunnen rekenen op een snelle interventie, een
begripsvolle houding van hulpverleners en een behouden thuiskomst
De brochure “Zekerheid voor personen met dementie” geeft iedereen
binnen het politiekorps (wijkagenten, medewerkers slachtofferbejegening,
interventiemedewerkers en medewerkers op de sociale dienst) een leidraad
om te werken aan een efficiënt dementiebeleid.
Zorg voor de oudere migrant
Steuenberg, B., 2017, BSL, 90 p.
Inhoud: dit boek start met een hoofdstuk over de eigen identiteit in
een veranderende cultuur. Wat zijn jouw wensen en behoeften als
zorgprofessional en hoe kijken anderen daarnaar? De hoofdstukken
die volgen gaan over de leefstijl en gezondheidsproblemen die veel
voorkomen bij oudere migranten, zoals immobiliteit en diabetes 2, over
cultuursensitieve communicatie door zorg- en welzijnprofessionals.
Verder wordt ingezoomd op de specifieke wensen vanuit deze groep
in de palliatieve fase en de zorg rond mensen met dementie. Tot slot
een hoofdstuk over de emotionele gezondheid, te weten depressie en
eenzaamheid. Serieuze aandachtspunten als het gaat om herkenning en
behandeling in de zorgverlening aan deze groep. Het boek is ontwikkeld
voor onderwijsdoeleinden en is geschikt voor studenten van hbo-opleidingen
voor zorg en welzijn. Ook voor professionals in het werkveld biedt het
boek veel praktische handvatten. Op de bijbehorende website staan veel
oefeningen, voorbeelden voor workshops, hoorcolleges en toetsopdrachten.
Hierdoor is deze uitgave direct toepasbaar in het onderwijs en voor bij- en
nascholing.
Op een overzichtelijke en bondige manier wordt
weergegeven wat dementie is, krijg je tips om ermee om te gaan en krijg je
kort de procedures over wat te doen bij de vermissing van een persoon met
dementie. Een ondersteunende website zorgt voor extra bronnen en een
schat aan materiaal.
Strategisch management : een handboek voor de publieke sector
Desmidt S., Heene A., 2013, Lannoo Campus, 578 p.
Inhoud: publieke organisaties worden vandaag op alle bestuursniveaus
geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Van leidinggevende
ambtenaren wordt verwacht dat ze ‘managers’ zijn, waardoor de nood
aan kennis om op een succesvolle wijze management-georiënteerd om
te gaan met publieke organisaties almaar toeneemt. STRATEGISCH
MANAGEMENT biedt managers van deze organisaties de bouwstenen die
zij nodig hebben om een slagvaardig strategisch en organisatorisch beleid
uit te bouwen. Enerzijds bevat het boek een overzicht van alle relevante
theorieën en begrippen uit de recentste wetenschappelijke literatuur,
anderzijds is het onmiddellijk bruikbaar in de praktijk. STRATEGISCH
MANAGEMENT is geschreven voor studenten en docenten maar ook voor
managers en consultants met belangstelling voor het thema. Bovendien
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vormt het boek een tandem met een website met uitgewerkte cases, de
recentste ontwikkelingen en werkbladen die aanzetten om meteen aan de
slag te gaan.
Dementie handboek : een beknopte leidraad voor de praktijk
Scheltens Ph., 2012, VUmc, 178 p.
Inhoud : Dit handboek, uitgegeven in pocketvorm, gaat over dementie en
pretendeert niets meer dan wat de naam al zegt; het is een handzaam
boekje, dat beknopt de stand van zaken weergeeft op het gebied van
dementie, met name waar het praktische informatie betreft.

SPANkracht-pakket : voor een sociale, plezierige, actieve en nuttige
daginvulling op eigen kracht : dagbestedingsplan voor jonge mensen
met dementie
Van Vliet D., Gerritsen D., Bakker Chr., de Vugt M., Koopmans R., 2015,
OKON, Alzheimer Nederland
Inhoud : Actieve en Nuttige daginvulling op basis van eigen Kracht. Het
SPANkracht-pakket bestaat uit 2 onderdelen:
(1) De SPANkracht-gids: deze bestaat uit algemene achtergrondinformatie
en advies over hoe activiteiten aangepast en gestructureerd kunnen worden.
Daarnaast is er een hulpwijzer in opgenomen die verwijst naar relevante
hulp- en ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot dagbesteding
voor mensen met dementie en mantelzorgers. De SPANkracht-gids
benadrukt het belang van het focussen op wat iemand nog wel kan en op de
mogelijkheden om nuttig te zijn in het dagelijks leven, waarmee het beoogt
het zelfvertrouwen en betrokkenheid in de samenleving te vergroten.
(2) Het SPANkracht-werkboek: hierin worden de persoon met dementie
en de mantelzorger richtlijnen en oefeningen geboden om een persoonlijk
dagbestedingsplan op te stellen, dat voldoet aan hun wensen en behoeften.
Het bevat concrete voorbeelden van sociale, plezierige, actieve en nuttige
activiteiten, zoals klusjes, werk-gerelateerde activiteiten, contact met
lotgenoten of hobby’s.
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