
 

  

 

Dementie 



 

 

Beste lezer, 
 

 

Dementie 

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Bij sommige mensen kan de 
achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven 
kunnen leiden. 

Dit advies bestaat uit drie onderdelen: 
 
Informatie 
Ervaringsverhalen 
Ook voor kinderogen en –oren 
 
 
 
Verhalencoaches NOBB, 
Rianne Vermeulen 
 
 
 
 
 

Als er slechte dagen komen, is het kostbaarste bezit 

de herinneringen aan de goede dagen. 

 

Godfried Bomans 
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Informatie 
 

 

 Leven en liefhebben met dementie  
 
In Nederland krijgen zo'n honderd mensen per dag de diagnose 
dementie. Mensen met dementie kunnen ondanks de 
beperkingen die zij ondervinden, een waardig en zinvol leven 
leiden, actief zijn en zelf beslissingen nemen. Over hoe dat kan 
en hoe je je kunt voorbereiden op een toekomst waarin de 
ziekte voortschrijdt, geven de auteurs (werkzaam voor 
Alzheimer Nederland) uitleg, tips en adviezen. In tien 
hoofdstukken wordt ingegaan op onder andere relaties, gezond 
leven, medische zaken, financiën, de zorgprofessional, intimiteit 
en seksualiteit, communicatie, hobby's, wonen, koken, dwalen, 
vervoer, lotgenoten, artsen, thuishulp, medicijnen, vakanties, 
bezoek en wetenschappelijk onderzoek. Ook twijfels, angsten, 
verdriet en boosheid komen aan de orde. Bevat vele praktische 
tips, ingekaderde voorbeelden en een lijst van websites. 

 

 

 Op bezoek bij een dierbare met dementie / 
Kramer, Anniek 
 
Wat te doen, wat te laten? Een bezoek aan een dementerende 
tante, opa, ouder, vriend, kennis of ook partner verandert door 
de ziekte ingrijpend van karakter. Soms levert dat een flinke 
drempel op om het contact te onderhouden. Contact dat 
ondanks de vergeetachtigheid toch zeer gewaardeerd wordt, 
zeker gevoelsmatig. Met liefde en begrip voor zowel de 
dementerende als de bezoeker geven de auteurs een zestigtal 
tips, die overzichtelijk worden gepresenteerd in hoofdstukken 
als: muziek, kunst, verhalen, actualiteit en samenleving, 
bewegen en natuur. Inclusief doel, voorbereiding en uitvoering. 
Stuk voor stuk uitvoerbaar en veelal gericht op zintuiglijke 
waarneming. De cursieve tussenteksten over ervaringen 
dienaangaande verlevendigen het geheel. Er is veel mogelijk als 
de bezoeker zijn ongemak kan laten vallen, dat klinkt als 
boodschap steeds door. Het prettig ingedeelde, goed 
geschreven boek start met een korte uitleg over dementie en 
wordt gecompleteerd door relevante websites en boektitels. 

 
  

 

 



 

 

 

Informatie 
 

 

 Handig bij dementie/ Dirkse, Ruud 
 
Het gevoelsleven van de mens met dementie staat centraal. 
Daarnaast komen aanpassingen aan de woning en hulpmiddelen 
aan de orde. Een hoofdstuk is geheel gevuld met 
praktijkverhalen van familie en hulpverleners. Het laatste 
hoofdstuk behandelt de meest gestelde vragen in 
Alzheimercafé's. De hoofdstukken worden afgewisseld met 
'gastartikelen' van deskundigen over aspecten van dementie. 
Sprekende, kleurrijke foto's illustreren de tekst, die uitblinkt in 
het begrijpen, invoelen en aandragen van praktische 
aanpassingen in deze steeds veranderende situaties. Met 
register. Het boek is bedoeld voor familieleden en zorgverleners. 

 
 

 

 Het levenstestament/ Houwing, Ina 
 
Eerste uitgave in de serie 'Klaar voor de notaris', opgezet door 
de Consumentenbond samen met de Vereniging van Estate 
Planners in het Notariaat. Beide auteurs zijn uit de notariële 
praktijk afkomstig. Deze handleiding biedt een voorziening voor 
de situatie, waarin de greep over zaken als vermogen, huis, 
bedrijf of medische behandeling is verloren, en waarbij wensen 
in dezen via volmachten kunnen worden geregeld. Te denken 
valt aan dementie, ongeval of aan wensen betreffende 
schenking, legaat en praktische zaken rond overlijden en 
uitvaart, en als nieuw aandachtspunt wijzigen of beëindigen van 
een digitaal account. De handleiding is gemakkelijk bruikbaar en 
via een gedetailleerde inhoudsopgave toegankelijk. Als 
voorbereiding op het gesprek met de notaris biedt het boek de 
nodige basiskennis. 
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Informatie 
 

 

 Verstilde wereld / Visscher, Rachel 
 
Dementie is een containerbegrip voor een flink aantal varianten 
van – tot dusverre – onomkeerbare verouderingsverschijnselen 
die te maken hebben met vooral hersenfuncties en die vaker 
voorkomen naarmate mensen een hogere leeftijd bereiken. Dit 
boek beoogt een totaalbeeld te bieden van het hele veld 
eromheen. De auteur (1982) is historicus en antropoloog, 
schrijver en regisseur. Welke soorten en varianten dementie er 
zijn, wat het in en voor het leven van betrokkenen zelf en de 
mensen om hen heen betekent, welke risicofactoren er zijn, 
welke visies en praktijken er zijn om goed met betrokkenen om 
te gaan en de menselijke waardigheid komen onder meer aan 
bod. Ook een onderwerp als dementie en euthanasie wordt 
uitgebreid en genuanceerd besproken. De auteur sprak met 
dementerenden en hun familie, met therapeuten, verplegers, 
artsen en wetenschappers. 
 

 

 

 De dag door met dementie / Plaats, Anneke van 
der 
 
Een praktisch boek voor familie en mantelzorgers van mensen 
met dementie. Na een sterk gesimplificeerd beeld van de 
hersenen waarin vier lagen onderscheiden worden voor onder 
andere het rationele geheugen en emotionele geheugen komt 
het betere deel van dit boek. De auteur geeft een helder beeld 
van wat er in het demente brein gebeurt en geeft tips en 
adviezen hoe daarmee om te gaan. Sommige adviezen zijn 
vanzelfsprekend, maar andere zijn een eye-opener. Zoals het bij 
de behandeling van onrust juist (bewegende) prikkels 
aanbieden. Ook de 'dementie-tv' is origineel. Het boek leest vlot 
en is aanbevolen aan alle familieleden, mantelzorgers en andere 
zorgverleners van de patiënt met dementie. 

 
  

 

 



 

 

 

Informatie 
 

 

 Het belevingsconcert / Smit, Eva 
 
Eva Smit (1982) is humanistisch geestelijk verzorgster in de 
ouderenzorg. Deze handleiding gaat over muziektherapeutische 
aanpak om ouderen met vergevorderde dementie te prikkelen 
tot het maken van contact. Smit ontwikkelde (met anderen) het 
zogenaamde Belevingsconcert. Daarbij wordt muziek gemaakt in 
een sfeervolle ruimte. De toenadering wordt gezocht via geuren 
(sfeerkaarsen), kleuren (licht, doeken), aanraking en zang. 
Daarbij worden oude bekende liedjes en onbekende liederen 
gezongen en interactief geïmproviseerd. De dementerenden 
worden aangeraakt, aangekeken en met hun naam 
aangesproken. De handleiding voorziet in alle praktische 
organisatie van facilitering tot voorbeeldposter, bladmuziek en 
voorbeeld-cd.  

 

 

 De magische wereld van Alzheimer/ Buijssen, 
Huub 
 

In dertig hoofdstukken beschrijft de auteur steeds een 
ander aspect van dementie, gaat hij in op de 
achterliggende oorzaken en dynamiek en geeft hij aan hoe 
men er het beste mee kan omgaan. Dit resulteert in 
adviezen en noties als: praat over vroeger, bedenk dat 
boosheid vaak een uiting is van een andere emotie, wat 
heeft geluk met onthouden te maken, humor maakt het 
leven lichter, blijf praten. Door de heldere schrijfstijl en de 
vele voorbeelden, vaak gebaseerd op persoonlijke 
ervaringen van de auteur met zijn demente moeder, zeer 
lezenswaardig, nuttig en inspirerend boek voor familie, 
vrienden en verzorgers van demente mensen. 
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Informatie 
 

 

 Alzheimer, mijn vriend / Cramet, Bernard 
 
Hoewel Alzheimer zich kenmerkt door geheugenverlies, zijn 
zinvolle communicatie en waardevol contact mogelijk. Deze 
Franse geriater traint ook families en verzorgenden. Hij geeft 
met voorbeelden uitleg en maakt invoelbaar hoe en waarom. 
Belangrijk communicatieprincipe  is het contact met patiënten. 
Contact geeft zin aan de relatie waarin je geeft en ontvangt. 
Verder geeft dit boek antwoord op vragen als: moet je je al 
vanaf de eerste tekenen van geheugenproblemen zorgen 
maken? Wie ben je zonder herinneringen? Hoe moet je 
reageren op de angst, onrust of agressie van een partner, vriend 
of broer? 

 

 

    

 

Wat maakt het leven de moeite waard/ Wal, 
Peterjan van der 
 
De auteur sprak in het kader van zijn promotieonderzoek 
met dertien ouderen met een ernstige lichamelijke 
beperking, met dertig mensen met beginnende dementie en 
met 45 personen die nauw betrokken met hen zijn. De vraag 
was: hoe men zelf het eigen leven ervaart en beleeft. 
Opmerkelijk is dat mensen die persoonlijk langere tijd met 
achteruitgang kampen, geestelijk vitaler blijken te zijn dan 
wie in goede gezondheid de achteruitgang vreest. Coping en 
heroriëntatie blijken vaak te inspireren tot herontdekking 
van de eigen levenszin en van een geestelijk de bakens 
verzetten. 
 

   

 
  

 

 



 

 

 

Informatie 
 

 

 Dementie onze zorg / Ru, Elena de, en Elane 
Lazet 
 
'Ik kan niet zonder jou, dan weet ik niet in welke richting ik moet 
leven.' Dementie is op de terugweg zijn. Beide auteurs werden 
geconfronteerd met een huisgenoot die aan dementie lijdt. 
Samen schreven zij dit boek voor mantelzorgers door 
mantelzorgers. Het boek begint met een medische uitleg van de 
ziekte Alzheimer. Daarna volgt een beschrijving hoe je de 
dagelijkse taken zodanig vorm te geven, dat het aangenaam is 
voor de demente huisgenoot. Onderwerpen als eten, muziek en 
uitstapjes worden belicht. Met bronnen, literatuuropgave en 
online adressen. 

 

 

 Dementie in beeld / Ven, Francien vd 
 

Herman kreeg in januari 2008 de diagnose ziekte van Alzheimer. 
Thuisblijven was zijn grootste wens. Door de zorg te delen  heeft 
de auteur dit kunnen volbrengen. Hij overleed thuis, in zijn eigen 
bed, februari 2016. 
In dit boek laat zij zien wat zij tegen kwamen en geeft ze vooral 
veel praktische en handige tips over hoe je ermee om kunt 
gaan.  Beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden. 
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Informatie 
 

 

 Mag ik gaan / Hoogdalem, Herman van 
 
Een kunstenaar en een arts brengen zeven mensen met 
dementie in beeld die euthanasie wensen. De interviews geven 
inzicht in hoe zij bezig zijn met vragen als: wanneer breekt het 
moment aan van niet meer verder willen en of men dit de 
partner mag aandoen. Ook is er zorg om niet te laat te zijn. Ook 
hun geliefden vertellen hoe zij ernaar kijken. Het boek geeft ook 
sobere informatie over hoe het levenseinde was. Fijngevoelig en 
respectvol document humain over hoe mensen met dementie 
met een verlangen naar euthanasie daarmee omgaan. 
http://www.hermanvanhoogdalem.nl/publicaties/mag-ik-gaan. 

 

 

 Mantelzorger der liefde/ Keestra, Ingrid 
 
Circa 15% van de volwassen Nederlanders is mantelzorger. Vaak 
zijn zij overbelast. De auteur is al twaalf jaar mantelzorger voor 
haar dementerende moeder, die in een verpleeghuis woont. Ze 
schreef dit boek als hart onder de riem voor  mantelzorgers. 
Verdriet, angst, frustratie, onwetendheid, verwondering, 
ontroering en plezier zijn emoties die de revue passeren. Naast 
haar eigen ervaringen, bevat het boek vier verslagen van 
interviews met verpleegkundigen, een kunstenares, een arts en 
een clown die met dementerenden werken. 

 
  

 

 



 

 

 
 

Ervaringsverhalen 
 

 

 Ik heb dementie  
 
Dementie is een diep ingrijpend verschijnsel in het leven van de 
patiënt en zijn omgeving. Veel wordt over dementerenden 
gesproken, maar weinig horen wij henzelf. Vandaar deze bundel 
waarin demente patiënten schrijven over hun ziektebeleving, 
zodat de lezer van binnenuit een beeld kan krijgen. De 
diversiteit van de brieven is groot en voor nauw betrokken 
mantelzorgers is dit ongetwijfeld een herkenbaar en ook wel 
bemoedigend boek; anderen zullen getroffen worden door de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de briefschrijvers met 
zeer uiteenlopende achtergronden. Met foto's van de 
brievenschrijvers en een schema van tips voor mensen met 
dementie, mantelzorgende naasten en verzorgers en 
begeleiders. 
 
 
 

 

 

 Het mooiste woord is herinnering / Webeling, 
Pieter  
 
Veertien verhalen van Bekende Nederlanders over hun 
ervaringen met dementie, opgetekend door twee befaamde 
interviewers en geïllustreerd met fotowerk van een gelauwerde 
fotografe. Daarbij het verhaal en de visie van de directeur van 
het VUmc Alzheimercentrum, vanuit 25 jaar ervaring in de 
klinische praktijk, over de ziekte en de toekomst van Alzheimer. 
De bundel opent met een tweegesprek van minister Edith 
Schippers (VVD) en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA). De 
BN-ers zijn onder meer Alexander Rinnooy Kan, Linda de Mol, Co 
Adriaanse, Mirjam Bax, Maarten en Winnie van Rossem. Freek 
de Jonge, Marion Bloem, Gerda Havertong, Hülya Cigdem en 
Ron Blaauw. Verder een interview met de Vlaamse acteur 
Michel Van Dousselaere en zijn partner en een verhaal over 
Frans Molenaar(overleden in 2015). Dit boek brengt de 
betrokkenheid bij mensen die dementeren toegankelijk en open 
in beeld en biedt een levensecht beeld van de complexiteit van 
mantelzorg. Menig mantelzorger zal zich hierdoor erkend 
voelen. 
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Ervaringsverhalen 
 

 

 Kusje voor popje / Tuenter, Ria 
 
Vervolg op 'Mam raakt kwijt'*. In het eerste deel wordt 
beschreven hoe de moeder van de auteur wordt opgenomen in 
een verpleeghuis. In dit deel volgen we haar hoe het verder gaat 
in haar nieuwe huis en hoe ze ten slotte overlijdt. De dochter 
beschrijft hoe haar moeder steeds meer gaat dementeren en 
terugkeert in haar herinneringen. Een popje is de grote steun 
voor haar moeder. Ook komen thema's aan bod als ruzie met 
een medebewoner, genieten van muziek, samen foto's kijken, 
op bezoek in het grand café. Herkenbare situaties voor kinderen 
en ouders.  
 
 

 

 

 Patat & Pavlov/ Breimer, Gerdien 
 

Gerdien (1961) vertelt over haar ervaringen met haar 
dementerende moeder Roelien (1924). Zij woont sinds 
begin 2015 op een psychogeriatrische zorgafdeling in 
Drenthe. De auteur had voordien geen hechte warme 
band met haar moeder. Dat veranderde door de ziekte van 
Alzheimer, tot vreugde van de schrijfster. De bijna vijftig 
schetsen – uit het leven gegrepen – laten zien hoe het 
toegaat in en om de huiskamer, met liefde, vreugde, 
spontaniteit en soms ook wat verdriet. 

  

 

 

  



 

 

 

Ervaringsverhalen 
 

 

 Ik leef in een wereld die ik niet ken / Markus, 
Marjolijn 
 
De auteur is de dochter van de hoofdrolspeler in dit boek. Haar 
vader is inmiddels de grens van de AOW-leeftijd ruim 
gepasseerd, maar haalt nog veel vreugde uit zijn werk als 
accountant. Van de ene op de andere dag verandert er echter 
iets in zijn gedrag. Hij vergeet wel eens dingen en kan af en toe 
verward uit de hoek komen. In eerste instantie wordt gedacht 
aan bepaalde ouderdomsverschijnselen. Naarmate de tijd 
vordert, beginnen zich meer symptomen te ontvouwen die alle 
één kant op wijzen: dementie. De wereld van Marjolijn staat 
even stil. Daarna besluit ze echter de volledige zorg van haar 
vader op zich te nemen en om zoveel mogelijk tijd met hem te 
besteden. Het laat de lezer de hoogte- en dieptepunten zien van 
de emotionele achtbaan waarin ze zich bevindt en laat je de 
wrede realiteit zien van de gevolgen van dementie.  

 

 

 Dementie, de ziekte van het verleden / Mull, 
Wilma E. ter  
 
Velen worden geconfronteerd met dementerende ouderen die 
zorg nodig hebben. De schrijfster van dit boek heeft jaren in de 
psychiatrie gewerkt en was veertien jaar als biografisch coach en 
mantelzorgster werkzaam van haar dementerende moeder en 
later haar echtgenoot, die ook opgenomen moest worden in een 
verpleeghuis. Ze kwam tot de ontdekking dat er een verband 
moet bestaan tussen onverwerkte gebeurtenissen in iemands 
leven en dementie. Zo beschrijft ze na de inleiding het leven van 
koningin Juliana, advocaat Max Moszkowics sr., de Amerikaanse 
president Ronald Reagan en ook van haar eigen man Maarten, 
die antroposofisch werkende arts was en ten slotte overleed. Ze 
begeleidde hem als mantelzorger in de diverse zorginstellingen 
waar hij moest worden opgenomen. Ze geeft informatie en 
advies om patiënten en hun omgeving meer inzicht te geven in 
het leven van de zieke en ook in zichzelf. Met enkele illustraties 
in kleur en een literatuurlijst. 
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 Ervaringsverhalen 
 

 

 De vierde dementie / Pullens, Evelien 

Evelien Pullens laat in 'De vierde dementie, intuïtie en dementie' 
als ervaringsdeskundige en zorgprofessional zien hoe je op een 
andere manier kunt omgaan met iemand met dementie. De 
ouderdom is geen gemakkelijke levensfase, zeker niet als deze 
met gebreken komt, waarvan dementie misschien wel een van 
allermoeilijkste is. Je kunt blijven kijken naar het verlies en het 
verdriet dat deze wrange en soms mensonterende ziekte met 
zich meebrengt, maar wie de stap maakt om op een ander 
niveau (de vierde, onzichtbare dimensie) contact te maken, zal 
ontdekken dat dit vertrouwen, liefde en verrijkende inzichten 
oplevert, plus een blijvend contact met een dierbare. In dit boek 
geeft Evelien Pullens aan de hand van vele persoonlijke verhalen 
en voorbeelden uit haar eigen leven - haar moeder Margriet 
heeft Alzheimer- handvatten om die onderliggende boodschap 
te ontdekken. Margriet Pullens was jaren een van de dames van 
Poppentheater Marag in Oss. 

 

 

 Krentenkoppen / Teurlings, Ties 
 
Verhaal over een echtpaar rond de negentig, waarvan de vrouw, 
de oma van de auteur, dementeert. Zij herkent de familie nog 
sporadisch, maar vergeet snel. Opa kan oma verzorgen en 
daarom kunnen zij thuis blijven wonen. Tot het moment dat opa 
in de badkamer valt en naar het ziekenhuis gaat. Oma verhuist 
dan naar een verpleeghuis wat de situatie nog schrijnender 
maakt. Zij noemt de bewoners krentenkoppen en probeert mee 
te doen op de afdeling waar zij zit. Als opa overlijdt, wordt de 
situatie nog verwarrender voor haar. Dit alles is opgetekend in 
korte hoofdstukken door kleinzoon Ties. Het laatste hoofdstuk 
heet 'Voorbij' en dan is ook oma overleden. Realistisch en 
treurig beschreven relaas over ouderdom en de ongemakken die 
hiermee gepaard kunnen gaan. Momenteel is er veel aandacht 
in de media voor dementerende ouderen en zodoende wordt dit 
hier bespreekbaar. Een boekje om vaak te herlezen. De auteur 
(1993) maakte eerder tijdens zijn studie aan de Kunstacademie 
een fotoserie van zijn grootouders. 

 
  

 

 



 

 

 

Ervaringsverhalen 
 

 

 Hou me maar vast / Franssen, José 
 
De diagnose Alzheimer op 68-jarige leeftijd luidt een periode 
van twaalf jaar in, waarin steeds iets meer wordt ingeleverd: van 
zelfzorg tot mantelzorg, van wijkverpleging tot uiteindelijk 
overplaatsing naar een verpleeghuis. De lezer volgt de stappen 
van de moeder en haar oudste dochter op de voet. De mooie 
momenten, de ontreddering, de angst en wanhoop en de 
intimiteit die gaandeweg ontstaat. De auteur ijvert op 
bewonderenswaardige wijze voor menswaardige zorg tot zij er 
zelf bijna aan onderdoor gaat. Zowel de wijkverpleging als de 
verpleeghuiszorg schieten te kort. Schrijnende situaties 
passeren de revue als gevolg van gebrek aan inlevingsvermogen 
en tijd. Een indringend boek speciaal voor mantelzorgers van 
mensen met Alzheimer als ook voor de erbij betrokken 
zorgverleners. Een pleidooi voor communicatie en ontwikkeling. 
 
 

 

 

 Ma / Borst, Hugo  
 
De bekende schrijver, columnist en journalist (1962) beschrijft 
zijn ervaringen met zijn sinds enkele jaren dementerende 
moeder. Eerst woonde ze nog in haar eigen flatje, later ging zij 
naar een verpleeghuis. Raak en herkenbaar bespreekt hij in 
columnachtige stukken wat hij meemaakt, ziet en denkt. Hij 
beschrijft daarbij bijvoorbeeld ook – eerlijk en in open taal – 
eigen jeugd- en jongemannenherinneringen. Dit maakt de weg 
vrij – ook voor de lezer – voor een even open en tegelijk 
respectvolle bespreking van verpleeghuisaangelegenheden die 
normaal achter gesloten deuren lijken te moeten blijven. Dit 
alles geeft het boek een nuchtere natuurlijkheid, die soms 
ontroert of geestig is. Dit geïllustreerde boek geeft in woorden 
en beelden aan wat er zoal kan gebeuren met zeer betrokkenen 
hoofdrolspelers in het ingrijpende proces dat dementeren heet. 
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Ervaringsverhalen 
 

 

 De nadagen / Ryst, A.N. 
 
Niek vertelt over de laatste levensjaren van zijn ouders. Zij 
hebben zich na hun pensionering teruggetrokken in hun 
zomerhuis in Friesland. Hun hele leven  hadden ze een 
haperende chemie in hun huwelijk en moeite om hun liefde te 
bestendigen, maar bleven toch bij elkaar.  
Niek bezoekt zijn ouders regelmatig en wordt steeds vaker 
geconfronteerd met hun herinneringen. Zijn vader raakt steeds 
verwarder en uiteindelijk kan hij niet meer thuis blijven wonen. 
Ryst is pseudoniem van Daan Remmerts de Vries. 
 

 

 

 Het Gordijn/ Abdolah, Kader  
 
Om zijn Iraanse moeder nog één keer te zien, reist de in 
Nederland in ballingschap levende Abdolah met zijn vrouw naar 
het voor hem veilige Dubai. Daar treft hij zijn zus, met wie hij 
nooit gesproken heeft over de tijd dat ze door het regime 
gevangen was gezet, en zijn moeder, die dementerend is. 
Abdolah besluit mee te gaan in de ‘fictieve wereld’ die zijn 
moeder regelmatig betreedt en haar niet te corrigeren. 
Uiteindelijk realiseert hij haar grootste wens (met hem naar 
Mekka te gaan) door haar mee te nemen naar de grote moskee 
in Abu Dhabi. 

  

 

 



 

 

 
 

Voeding 
 

 

 Kookboek bij dementie / Rayman, Margaret 
 
Het boek begint met een lange inleiding waarin veel informatie 
wordt gegeven over dementie, de ziekte van Alzheimer, de 
laatste onderzoekresultaten en vooral over voeding en 
voedingsstoffen die het risico op deze ziekte kunnen verkleinen 
of vertragen. Ook wordt beschreven hoe moet worden 
omgegaan met mensen met dementie en hoe belangrijk het is 
dat zij zoveel mogelijk samen met anderen blijven koken en 
eten. De auteurs zijn deskundigen op het gebied van dementie 
en weten waar ze over praten. De aanbevelingen richten zich 
met name op het effect van voeding op de hersenen maar 
uiteraard geldt dat een goede voeding in het algemeen ziektes 
kan helpen voorkomen.Na de inleiding volgen zeven 
hoofdstukken met recepten en mooie foto's. Wie meer wil 
weten over dementie en zeker wie er in zijn omgeving mee te 
maken krijgt, zal dit boek met veel interesse lezen en er heerlijk 
uit kunnen koken. 

 

 

 Voeding en dementie / Wapenaar, Jeroen 
 
Voor veel mensen met dementie is eten en drinken moeilijk. Dit 
boekje is bedoeld om mensen met dementie een positief gevoel 
te geven bij het eten en drinken. Ook laat het de naasten en 
zorgprofessionals zien wat er praktisch nog wel kan, wat je kunt 
verwachten en hoe je eten en drinken kunt stimuleren. 
Tussendoor zijn interviews en ervaringsverhalen met mensen uit 
de voedingswetenschappen, mantelzorgers en 
zorgmedewerkers opgenomen. Besloten wordt met recepten 
die de nodige vitamines bevatten en waarbij de begrippen 
Herkenbaar, Lekker en Genieten voorop staan. Met illustraties, 
bronvermelding en veel adressen. 
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Voor en door 
kinderogen 

 

 

 Mijn lieve vergeetopa / Lammertink, Ilona 
 
Melle is gek op opa Kapitein. Die kan mooie verhalen vertellen 
over vroeger, toen hij nog over de zeeën voer. De verhalen 
zitten in een schatkamertje in zijn hoofd. Dan wordt opa ziek, 
vergeetziek. Hij kan niet meer bij zijn schatkamer en op een dag 
herkent hij Melle zelfs niet meer. Als opa in een verpleeghuis 
woont, maakt Melle een kijkdoos voor hem. Een kijkdoos met 
schepen, waar opa blij van wordt. Het prentenboek is bedoeld 
om dementie bespreekbaar te maken. Sterk is dat Melle zelf op 
het idee komt om een kijkdoos voor opa Kapitein te maken, 
want vaak komen in ‘therapeutische’ boeken de oplossingen van 
een volwassen personage. Achterin zijn twee pagina’s 
opgenomen met tips voor ouders over hoe je dementie aan 
kinderen uitlegt, en wat het kan doen met een kind als een 
naaste dementie krijgt. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. 
 

 

 

 Oma’s rommelkamer / Westera, Bette 
 
Logeren bij oma is wat Sofia (7) het liefste doet. Ze mag dan in 
de rommelkamer slapen. Daar bewaart oma de mooiste 
spulletjes: stukjes zeep, knopen, kopjes zonder oren, en nog veel 
meer. De laatste tijd wordt oma alleen steeds vergeetachtiger. 
Alhoewel Sofia denkt dat dat wel meevalt. Maar als oma van 
een keukentrapje valt, is het voor Sofia’s ouders duidelijk: ze 
moet naar een verzorgingstehuis. Dat vindt Sofia helemaal niet 
leuk. 
De auteur maakt het thema ‘dementie’ op een niet al te zware 
wijze begrijpelijk voor jonge kinderen. De eigenwijze Sofia en 
haar vergeetachtige oma zorgen namelijk ook voor genoeg 
grappige situaties.  
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar. Zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 

 
  

 

 



 

 

 
 

Voor en door 
kinderogen 

 

 

 Opa vlucht / Walliams, David 
 
Jack (12) en zijn opa, gevechtspiloot bij de Royal Air Force in de 
Tweede Wereldoorlog, zijn de hoofdpersonen van dit verhaal 
dat in 1983 is gesitueerd. Opa lijdt aan een vergaande vorm van 
dementie en leeft nog steeds in oorlogstijd. Na enkele doldwaze 
avonturen moet hij echt naar een bejaardenhuis: Huize 
Schemerlicht. Opa vindt het meer een krijgsgevangenis dan een 
verzorgingstehuis en er gebeuren duistere zaken. Jack en opa 
plannen een ontsnapping onder het motto: Omhoog, hoger en 
weg. De relatie tussen opa en kleinkind is vertederend 
beschreven. Voorin worden de personen visueel voorgesteld, 
het bejaardenhuis geschetst en een stadsplattegrond afgebeeld. 
Achterin worden begrippen over de oorlog uitgelegd, vergezeld 
van enkele foto’s. De humoristische en zwierige tekeningen 
passen bij dit emotionele verhaal dat hilarisch is, maar ook 
schrijnt en ontroert. Genieten vanaf ca. 9 jaar 

 

 

 Kapsalon Romy / Bos, Tamara  
 
Na de scheiding van haar ouders gaat Romy (10) elke dag na 
school naar oma. Oma Stine heeft een eigen kapsalon. Oma is 
streng, heeft het altijd druk en praat hard. De laatste tijd lijkt 
oma te veranderen: ze is liever, vertelt verhalen over vroeger en 
is steeds vaker in de war. Romy probeert haar te helpen en doet 
alles om bij oma in de buurt te blijven. Als lezer kijken we van 
heel dichtbij mee met Romy’s gedachten, gevoelens en twijfels. 
Bos behandelt de zware thema’s (scheiding en dementie) met 
lichtheid en humor. Mooi en ontroerend verhaal over dingen die 
anders lopen dan je zou willen. Vanaf ca. 9 jaar. 
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Voor en door 
kinderogen 

 

 

 Oma, mag ik mijn pop terug? / Haayema, Mark 
 
Als Fien (6, ik-figuur) bij oma gaat spelen, vergeet oma weleens 
iets. Dat vindt Fien niet erg, maar oma verandert en vergeet 
steeds meer. Oma moet verhuizen naar een verpleegtehuis 
waar ze moet wennen. Dat wennen gaat beter als de pop van 
Fien bij oma logeert. Het proces van beginnende dementie naar 
de volgende stadia is voor kinderen goed verpakt in het vrolijke 
verhaal. Waarbij ook aandacht is voor het verdriet van oma als 
ze het niet meer weet. Aanrader om kinderen te informeren 
over dementie. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar. 

 

 

 Lieve oude leeuw / Jarman, Julia 
 
Leeuwtje maakt zich zorgen om zijn opa, Koning Leeuw. Koning 
Leeuw wordt namelijk steeds verwarder en snapt opeens de 
normaalste dingen niet meer. Nijlpaard legt op een korte 
simpele wijze aan Leeuwtje uit wat er met Koning Leeuw aan de 
hand is: hij is oud en zijn hersenen werken niet meer zo goed als 
vroeger. Samen met zijn vrienden helpt Leeuwtje zijn opa om 
zich allerlei dingen van vroeger te herinneren. Toch raakt Koning 
Leeuw steeds verder in de war, en ten slotte geeft hij zijn kroon 
door aan Leeuwtje, zodat hij de volgende sterke Koning Leeuw 
kan worden. Een gevoelig prentenboek dat prima te gebruiken is 
om met jonge kinderen te praten over dementie. Vanaf ca. 4 
jaar. 

 
  

 

 



 

 

 

Voor en door 
kinderogen 

 

 

 Dementie / Bruins, Alieke 
 
Korte uitleg voor kinderen vanaf 9 jaar over wat dementie 
inhoudt. 

 

 

 Mijn oma is een superheld / Loon, Marloes van 
 
Suus beleeft samen met haar oma allerlei leuke avonturen. 
Maar op een dag valt het op dat oma zomaar dingen vergeet en 
door elkaar haalt. Oma legt uit dat ze haar geheugen kwijt is. 
Daarop besluit haar kleinkind dat geheugen te gaan zoeken, 
maar ze vindt niets. Of toch wel: er steekt een fotolijstje uit de 
wasmand. Dat herinnert haar eraan hoe lief oma is. Prompt 
besluit ze op haar beurt net zo lief voor oma te worden als die 
voor haar is geweest. Prentenboek over de ziekte van Alzheimer, 
verteld vanuit de beleving van een kleuter. Vanaf 4 jaar. 
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Voor en door 
kinderogen 

 

 

 Lilly en Max in de wereld van oma / Aerts, 
Kathleen 
 
De oma van Max en Lilly is dement, ze herkent de kinderen niet 
meer en praat nauwelijks. Max en Lilly vinden het helemaal niet 
meer leuk om bij haar op bezoek te gaan. Wanneer Max en Lilly 
samen in een zelfgemaakte tunnel van lakens spelen, gaat het 
ineens heel hard waaien en brengt de wind hen in een vreemd, 
nieuw land. Het blijkt de fantasiewereld van hun oma te zijn: er 
zijn vallende sterren, vliegende pannenkoeken en 
regenboogbomen waar kindertekeningen aan hangen. Wanneer 
de kinderen hun oma tegenkomen, vliegen ze samen met haar 
mee naar haar kindertijd.  
Een liefdevol en sprookjesachtig verhaal over omgaan met een 
demente grootouder. 

 

 

 Touwtje springen met oma / Brink, Amber ten 
 
De oma van Sofie doet soms gek – ze gedraagt zich als een 
brutaal kind, vergeet dat ze net gegeten heeft, herkent haar 
dochter en kleindochter niet meer, is gauw boos en mokkig en 
zegt soms vreemde dingen. Voor mama en dochter Sofie is dat 
soms best lastig. Zij houden van oma, maar kunnen nauwelijks 
contact met haar krijgen. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: oma 
noemt hen bij de verkeerde naam, maar zij gaat wel lekker 
touwtje springen met haar kleindochter!  
Over de mogelijke gevolgen van dementie en/of alzheimer en 
over de invloed die deze ziekten hebben op het familieleven van 
groot en klein. Een leidraad is te downloaden via de code in het 
boek. Vanaf ca. 6 jaar. 

 
  

 

 



 

 

 

Herinneringskoffers 
 

 

 Herinneringskoffer: Oss vruuger: Aan het werk 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

 

 

 Herinneringskoffer: Oss vruuger  
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 
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Herinneringskoffers 
 

 

 Herinneringskoffer: Heesch 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

 

 

 Herinneringskoffer: Heeswijk-Dinther  
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

  

 

 



 

 

 

Herinneringskoffers 
 

 

 Herinneringskoffer: Loosbroek 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

 

 

 Herinneringskoffer: Nistelrode 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 
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Herinneringskoffers 
 

 

 Herinneringskoffer: Vorstenbosch 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

 

 

 Herinneringskoffer: Het koningshuis 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

 
  

 

 



 

 

 

Herinneringskoffers 
 

 

 Herinneringskoffer: het huishouden 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

 

 

 Herinneringskoffer: jeugdjaren 
  
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 
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Herinneringskoffers 
 

 

 Herinneringskoffer: Oude beroepen en 
ambachten 
 
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Herinneringskoffer: verliefd verloofd getrouwd 
  
Aan de hand van de inhoud van deze herinneringskoffer kan 
samen met mensen met geheugenverlies herinneringen 
opgehaald worden om zo te komen tot een gesprek. 

 
  

 

 



 

 

 

Spellen 
 

 

 Het leesplankje 
  
 
Leesplankje (in een hoes) in de vorm van een puzzel, geschikt 
voor mensen met dementie. 

 

 

 Voel je mee 
 
Voel je mee is een spel waarbij het voelen gestimuleerd wordt. 
Het spel bestaat uit twee rijen van tien zakjes waar allemaal 
verschillende voorwerpen bij geleverd worden. De voorwepen 
zijn bijvoorbeeld, een moer, een bout, een paperclip, een 
wasknijper en nog veel meer. Laat de rij met verschillende 
voorwerpen door de groepsleden voelen. Wat wordt herkend en 
welk verhaal hoort erbij. 
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Spellen 
 

 

 Het spreekwoordenspel 
  
 
78 grappig uitgebeelde spreekwoorden en uitdrukkingen. In 
totaal zijn er 80 kaarten met grappige illustraties, 
omschrijvingen, betekenissen, uitleg en voorbeeldzinnen. 

 

 

 The Sewing Box 
 
Een creatieve puzzel voor mensen met dementie die je nooit 
verkeerd oplost. Creëer je eigen naaidoos en haal hiermee 
dierbare herinneringen naar boven. 

  

 

 



 

 

 
 
 

DVD-video 
 

 

 Ger, mijn hoofd in eigen hand 
 
Deze documentaire gaat over een man die in zijn werkzame 
leven docent verpleegkunde was en die nu zelf Alzheimerpatiënt 
is. Doordat hij les gaf ook over dementie, is hij zich zeer bewust 
van wat hem overkomt en mogelijk te wachten staat. De 
hoofdpersoon figureerde ook in de film ‘Mijn hoofd in jouw 
handen’*, waarin hij en twee andere lotgenoten werden 
gevolgd. We zien hem hier in interactie met naasten, familie en 
bijvoorbeeld ook de notaris. Hij verhuist ook in de loop van de 
tijd. De film kenmerkt zich niet alleen door de openhartigheid 
van de hoofdpersoon, maar vooral ook doordat hij bewust en 
met kennis van zaken naar zichzelf en zijn toekomst kijkt. 
Doordat hij en de kijkers dat weten, geeft dat de filmbeleving 
een bijzonder soort indringendheid. Velen die deze film 
bekijken, zullen zich enerzijds goed kunnen herkennen in de 
ondertoon van een besef van een naderend onheil, maar 
kunnen er anderzijds toch vooral positief-praktisch en geestelijk 
hun voordeel mee doen en bijtijds de bakens van hun leven 
verleggen. In juni 2016 werd de film uitgezonden door Omroep 
Max. 

 

 

 L’Avenir 
 
Zestiger Nathalie geeft met veel liefde filosofieles aan 
middelbare scholieren en schrijft boeken over filosofie. In korte 
tijd wordt ze zwaar op de proef gesteld: haar moeder 
dementeert, haar man laat haar in de steek voor een ander en 
ze verliest haar werk. Toch biedt deze onverwachte vrijheid haar 
ook nieuwe kansen... 
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DVD-video 
 

 

 

 

 Amour  
 
Frans drama uit 2012 van Michael Haneke (Caché; Das Weisse 
Band), met Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva en Isabelle 
Hupert. Het hoogbejaarde echtpaar Georges en Anne, beide 
werkzaam geweest in de culturele sector, leidt een rustig en 
interessant leven, totdat Anne meerdere beroertes krijgt, 
eenzijdig verlamd raakt en gaat dementeren. Georges blijft 
liefdevol voor haar zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Poetry  
 
De hoofdrol in de vijfde speelfilm van de Zuid-Koreaan Lee 
Chang-dong (Secret sunshine; Peppermint candy) wordt 
gespeeld door Yoon Jeong-hee, in eigen land een gevierde 
actrice. Mija, een vrouw van eind zestig, vertoont de eerste 
teken van dementie. Om geld te verdienen verzorgt ze een 
zwaar demente buurtgenoot. Ook volgt ze een cursus gedichten 
schrijven, waar de docent haar leert om de wereld aandachtig te 
observeren en zo de schoonheid van dingen op te merken. Haar 
kleinzoon die bij haar woont, maar met wie ze weinig contact 
heeft, blijkt betrokken bij de groepsverkrachting van een 
schoolgenote. 

 
  

 

 



 

 

 

DVD-video 
 

 

 

 

 Marjorie Prime 
 
Rond 2050 krijgt de licht dementerende 86-jarige Marjorie van 
haar dochter en schoonzoon een hologram cadeau: een jongere 
versie van haar man Walter (Jon Hamm), die vijftien jaar 
geleden overleed. Deze ‘prime’ slaat alle verhalen op die hem 
verteld worden over de persoon die hij was en vertelt ze 
opnieuw, zodat de ‘prime’ en zijn familielid samen ‘gedeelde’ 
herinneringen kunnen ophalen. Maar kloppen deze verhalen 
altijd met de werkelijkheid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 The leisure seeker 
 
John en Ella Spencer zijn in de tachtig, hij lijdt aan dementie, zij 
heeft kanker en heeft besloten met de behandeling te stoppen. 
Tegen de wil van hun kinderen en dokters vertrekken ze samen 
in hun oude camper, met de naam 'Leisure Seeker', voor een 
laatste reis samen door de VS. 
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DVD-video 
 

 

 Still Alice 
 
Amerikaans, psychologisch drama uit 2014 geregisseerd door 
Richard Glatzer en Wash Westmoreland met Julianne Moore, 
Alec Baldwin en Kristen Stewart (Twilight). De film is gebaseerd 
op het boek ‘Ik mis mezelf’* van Lisa Genova. De vijftigjarige 
Alice Howland, taalwetenschapper, heeft net te horen gekregen 
dat ze lijdt aan een zeldzame vorm van Alzheimer. Haar familie 
reageert heel verschillend op haar ziekte. Haar man John kan 
maar moeilijk met de situatie omgaan en richt zich alleen maar 
op zijn eigen drukke baan. Haar jongste dochter echter, leek in 
eerste instantie heel nukkig, maar blijkt uiteindelijk haar moeder 
te steunen waar ze maar kan. 
 
 

 

 

 Away from her 
 
De eerste lange speelfilm uit 2007 van de Canadese acteur-
regisseur Sarah Polley is gebaseerd op een verhaal van Alice 
Munroe. Een echtpaar van in de zestig leidt een rustig leven op 
het platteland van Ontario. Wanneer zij Alzheimer krijgt, laat ze 
zich opnemen in een verzorgingshuis, waar ze verliefd wordt op 
een medebewoner. Haar echtgenoot heeft moeite met de 
nieuwe situatie en wordt ook gekweld door schuldgevoelens. 

 
 
  

 

 



 

 

 

DVD-video 
 

 

 A separation 
 
Simin (Leila Hatami) wil met haar man Nader en hun elfjarige 
dochter Iran verlaten, omdat ze het kind een beter leven wil 
geven. Nader wil echter zijn demente vader niet aan zijn lot 
overlaten en besluit dat het gezin in Iran moet blijven. Zijn 
vrouw vertrekt daarop naar haar moeder en vraagt de scheiding 
aan. Nader huurt een jonge vrouw in om op zijn vader te passen. 
Zijn nieuwe hulp is echter zwanger en werkt zonder de 
toestemming van haar man. Zo komt Nader terecht in een web 
van leugens, manipulatie en confrontatie. 
 

 

 

 Mijn opa de bankrover 
 
Grace (13) is het enige donkere meisje in een verder blonde 
familie. Ze is nieuwsgierig naar haar Surinaamse vader maar 
niemand wil daar iets over vertellen. Samen met het haar 
dementerende opa besluit ze om naar hem op zoek te gaan in 
Suriname. Als blijkt dat de familie het spaargeld van opa heeft 
geblokkeerd, zit er niets anders op dan een bank te beroven. 
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Websites en -links 
 
 

 

 o Zet  

Zet adviseert, vernieuwt en ondersteunt wijken, 

dorpen en steden in Noord-Brabant om een vitale, 

leefbare en toekomstbestendige omgeving te 

creëren. Zet komt op voor kwetsbare groepen en 

brengen de juiste partijen en inzichten bij elkaar. 

o RSZK  

De RSZK is een organisatie met woonzorgcentra, 

een Revalidatie Centrum voor Senioren, hospice 

en een zorgboerderij. 

o PG-raad  

De Programmaraad Zorgvernieuwing 

Psychogeriatrie is een Brabants kennis- of 

expertisenetwerk. De PG-Raad heeft samen het 

initiatief genomen voor het project De 

Dementievriendelijke Gemeente. 

o GOW Welzijnswerk  

Het GOW Welzijnswerk wil met haar inzet het 

zelfstandig wonen en functioneren, de 

maatschappelijke integratie en het welzijn 

bevorderen van kwetsbare mensen. 

o Buurtzorg  

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met 

kleine teams, bestaande uit 

(wijk)verpleegkundigen en 

wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het 

gaat hierbij om verpleging en persoonlijke 

verzorging. 

 

 

 

http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/zet_40289.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/rszk_40280.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/pg-raad_42725.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/gow-welzijnswerk_40310.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/buurtzorg_40976.html


 

 

 

o Into D'mentia  

Into D’mentia heeft een dementie-simulator 

ontwikkeld waarin gezonde mensen kunnen 

ervaren hoe het is om met dementie te leven. 

o Hulpmiddelenwijzer Dementie  

Hulpmiddelenwijzer voor mensen met dementie. 

o FTD Lotgenoten  

Website met informatie en tips over 

frontotemporale dementie. 

o Dementievriendelijke inspiraties  

Een site om inspiratie op te doen om zelf aan de 

slag te gaan met het dementievriendelijk maken 

van de samenleving en tips hoe anderen bij deze 

beweging kunnen worden betrokken. De site is 

door de PG-raad opgericht. 

o Dementie Online  

Veel info, tips en adviezen voor mantelzorgers, 

inclusief een online cursus (vergoed door bijna 

alle zorgverzekeraars). 

o Apps voor mantelzorgers  

Er zijn momenteel verschillende apps en websites 

beschikbaar om het groeiende aantal 

mantelzorgers te ontlasten.. 

o Alzheimer.nl  

Deze website is voornamelijk gericht op 

onderzoek naar dementie. 

o Alzheimer Assistent  

Een praktische website voor steun, advies en info. 

De site is door  Alzheimer Nederland opgericht. Je 

kunt onder andere een app downloaden voor je 

tablet en/of smartphone.  

 

http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/into-dmentia_40292.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/hulpmiddelenwijzer-dementie_40301.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/ftd-lotgenoten_40298.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/dementievriendelijke-inspiraties_42728.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/dementie-online_40307.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/apps-voor-mantelzorgers_42733.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/alzheimernl_40297.html
http://www.bladel.nl/dementie-om-niet-te-vergeten/externe-links_42096/item/alzheimer-assistent_40304.html

