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BOEKEN
Dagelijks leven met dementie : een blik achter de voordeur
The Annemei, 2017, Thoeris, 216 p.
Inhoud: Dit boek gaat over het dagelijks leven met dementie, ook wel de
epidemie van de 21ste eeuw genoemd. Vrijwel iedereen krijgt ermee te
maken. Oplossingen voor het dementievraagstuk worden gezocht in een
vroegtijdige diagnose. In het zoeken naar genezing - tot nu toe een loze
belofte. In langer thuis wonen en een dementievriendelijke samenleving.
In investeringen in de verpleeghuiszorg. En het toelaatbaar maken van
euthanasie. Maar zitten we op het goede spoor? Doen we mensen met
dementie en hun naasten hiermee niet tekort? Weten we eigenlijk wel wat
hun behoeften zijn? Anne-Mei The volgde jarenlang mensen met dementie
en hun naasten en sprak met honderden betrokkenen en experts. In dit
boek vertellen zij hoe ze leven met dementie. Hoe zij hun weg hebben
moeten zoeken, door diepe dalen zijn gegaan en tot belangrijke inzichten
zijn gekomen over zichzelf, hun relaties en zingeving. The laat zien hoe
het dagelijkse leven met dementie verborgen en onderbelicht blijft. Hoe
mensen met dementie en hun naasten een gevoel van leegte ervaren na
de diagnose. Hoe zij zich jarenlang thuis moeten redden, alleen of met hun
partner. Hoe zij niet meer als mensen, maar als wilsonbekwame patiënten
worden gezien. Hoe zij uitgesloten worden van het gewone leven doordat
vrienden en kennissen wegblijven. The laat ook de machteloosheid zien
van de naasten. Hun jarenlange verdriet, uitputting en stress. Evenals de
machteloosheid van zorgverleners die geen echte oplossing kunnen bieden.
Anne-Mei The houdt een warm pleidooi voor een sociale benadering van
dementie en biedt daarmee handvatten om het omgaan met dementie
draaglijker en betekenisvoller te maken.
Dementie, onze zorg
Elena de Ru, Elena Lazet, 2018, Gompel en Svacina, 192 p.
Inhoud : Dit boek is het realistische, tegelijk boeiende verhaal van twee
mantelzorgers die met een bijzonder warm hart open vertellen over de
onprettige maar zeker ook over de prettige ervaringen met hun geliefden
die de diagnose dementie kregen. Het toont aan dat dementie het leven
niet zomaar afsnijdt maar nog een hele tijd vele mogelijkheden biedt.
Mantelzorgers mogen de moed niet verliezen. Dit boek wil hen daarbij
helpen. Meteen geeft het ook professionele zorgverleners een inzicht in de
wereld waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers vertoeven.
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Eten en drinken bij dementie
Wapenaar Jeroen, de Groot Lisette, 2018, Bohn Stafleu Van Loghum, 81 p.
Inhoud : Dit boek geeft verzorgenden, verpleegkundigen en
voedingsassistenten alle benodigde kennis over eten en drinken bij
dementie. Het uitgangspunt is dat een positieve en persoonlijke benadering
het beste werkt. Je krijgt praktische handvatten om je cliënten goed te
kunnen ondersteunen. Je leert hoe je kunt helpen bij het eten en drinken,
zodat cliënten zo gezond mogelijk blijven - en hun kwaliteit van leven
daardoor verbetert. Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen met de
juiste kennis en voldoende aandacht een cruciale rol spelen.
In deze geheel herziene druk van Eten en drinken bij dementie zijn de meest
actuele adviezen van het Voedingscentrum opgenomen, net als belangrijke
richtlijnen en nieuwe lessen uit onderzoek en praktijk. Nieuw is ook het
overzicht van handvatten over eten en drinken bij dementie dat je kunt
downloaden.
Familie begeleiden bij dementie
Geelen Ronald, Hermsen Magda, 2018, Bohn Stafleu Van Loghum, 156 p.
Inhoud: Dit boek geeft zorgverleners praktische adviezen om de familie
van iemand met dementie kundig te begeleiden. Je leest aan de hand van
praktijkvoorbeelden met welke situaties en ervaringen betrokkenen kampen.
Van daaruit krijg je praktische kennis, die je kunt gebruiken om familie te
helpen hun ervaringen te plaatsen en ermee om te gaan.
Familie begeleiden bij dementie gaat in op de vraag wat je als zorgverlener
voor de naasten van iemand met dementie kunt betekenen. Het gaat
bijvoorbeeld over het verwerken van het verlies van iemands naaste,
de stemmings- en gedragsveranderingen die bij dementie horen, de
toenemende zorgtaken en steeds veranderende vragen waarmee familie te
maken krijgt.
Het boek is opgebouwd volgens het proces dat veel mensen met dementie
doorlopen. Van het verblijf thuis, de dagbehandeling, de opname in een
zorginstelling tot het levenseinde. Sommige onderwerpen worden apart
besproken, zoals contact met de persoon met dementie, veranderingen
in intimiteit, de schuldgevoelens die familie kan ervaren en de grote
verwachtingen die familie van de zorg kan hebben.
Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg
Messelis Els, 2018, Garant, 91p.
Inhoud : 2014 stelde Els Messelis de ‘ Sekskoffer’ voor, die ze ontwikkelde
om de bespreekbaarheid rond seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd
in de ouderenzorg op organisatie-, personeels- en persoonsniveau te
verhogen. Eind 2016 stelde ze een hernieuwde versie van deze koffer voor
in het Vlaams Parlement tijdens het Congres van Sensoa, de ‘Sekskoffer
voor gevorderden’. Uit het wetenschappelijk onderzoek d.m.v. de Sexuality
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Assessment Tool, dat ze in het najaar van 2017 voerde in verscheidene
Vlaamse Woonzorgcentra, is onder meer gebleken dat het niet evident
is om een professioneel seks- en intimiteitsbeleid in de ouderenzorg te
ontwikkelen. Vele thema’s blijven onaangeraakt en/ of onderbelicht, zo ook
het thema ‘genderidentiteit en seksuele diversiteit op latere leeftijd’. Deze
toolkit is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg, dus niet
alleen voor woonzorgcentra, maar ook dagverzorgingscentra, serviceflats,
thuiszorg enz. Met deze toolkit wil de auteur de ouderenorganisaties, de
hulpen zorgverleners en de oudere volwassenen een positieve boost geven
om, aan de hand van gedegen frameworks, tips, stellingen, scenario’s en
prachtige illustraties, de bespreekbaarheid rond genderidentiteit en seksuele
diversiteit op latere leeftijd te verhogen en taboes te doorprikken.
Nachtrust bij dementie : stappenplan voor een niet-medicamenteuze
aanpak
Nele Spruytte, Marieke Van Vracem, e.a., 2018, Politeia, 80 p.
Inhoud: Mantelzorgers, hulpverleners binnen de thuis- of gezinszorg en
hulpverstrekkers in woonzorgcentra worden regelmatig geconfronteerd met
nachtelijke onrust bij mensen met dementie. Het is een belangrijk probleem
dat niet alleen gepaard gaat met veel ongemak voor de persoon zelf, maar
ook de mantelzorgers en professionele zorgverstrekkers worden er zwaar
door belast. Niet zelden is nachtelijke onrust en de overbelasting van
mantelzorgers een reden voor de overgang van thuis- naar woonzorg.
Deze publicatie, opgesteld door het LUCAS-team in samenwerking met
de Alzheimer Liga Vlaanderen, wil de mantelzorgers en hulpverleners
ondersteunen en helpen. Op basis van wetenschappelijke kennis helpen
de auteurs bij het kijken naar en begrijpen van nachtelijke onrust en
slaapproblemen bij dementie. Bovendien informeert deze publicatie ook over
mogelijke niet-medicamenteuze oplossingen en tips.
De basisboodschap is om als zorgverlener samen met de zorgverstrekkers
en de behandelend arts aan de slag te gaan met een stappenplan: de
persoon observeren, uitlokkers inventariseren, een aanpak afspreken,
uitproberen en bijsturen, dat is de kern van het verhaal. Daarnaast is het als
zorgverlener ook nodig om de eigen draagkracht en grenzen te bewaken.
DVD
The Leisure seeker
2017, 112 min, Image film
Inhoud : Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad. Nu ze
beiden ernstig ziek, verlangen ze naar een laatste avontuur. Met hun oude
camper, The Leasure Seeker, ontvluchten ze de benauwde bemoeienis van
hun dokters en volwassen kinderen. Het wordt een reis vol verrassingen,
tegenslagen en herinneringen, van Massachusetts naar Florida. Onderweg
vinden ze hun liefde voor het leven en voor elkaar terug.
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Michel, acteur verliest de woorden
2017, 84 min., Wijsma Irma, Minks Patrick
Inhoud : Michel van Dousselaere (Gent, 1948) is acteur. In 2014 is bij hem
een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, een hersenaandoening
die het spraakcentrum aantast. In de film MICHEL, acteur verliest de
woorden is te zien hoe hij omgaat met het verlies van zijn woorden en
daarmee van het vak dat hij al zo lang uitoefent. Samen met zijn vrouw Irma
Wijsman zoekt hij naar nieuwe manieren om zich uit te drukken, om scherp
te blijven en om op indrukwekkende wijze afscheid te nemen van zijn leven
als acteur. Van zijn afscheidsrol in de voorstelling Borgen tot de medische
consulten bij het Alzheimercentrum; van de boks- en drumlessen tot de
reacties van vrienden en collega’s die zich proberen te verplaatsen in een
situatie waarin de woorden nog wel in je hoofd zitten terwijl je ze niet meer
kunt uitspreken. Door mee te kijken naar de gebeurtenissen in de eerste
jaren na de diagnose wordt zichtbaar hoe taal onze identiteit bepaalt en wat
het betekent om jezelf te moeten hervinden. Tegelijkertijd laat de film twee
krachtige mensen zien die met liefde, verdriet en humor de regie nemen
over een dramatische wending in hun leven.
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