
Schema voorlichtings- en scholingsmateriaal over communicatie bij dementie voor professionals en mantelzorgers 

(versie 1-03-2021, Laura Bas, Natascha Darlang, Regina van Uffelen, LWLD )  

 

  Naam Korte beschrijving Doelgroep Fase van dementie * 

(licht, matig, ernstig) 

Nog beschikbaar?  

 1. (Op)nieuw geleerd, oud gedaan 

R.Dirkse (2020) 

ISBN 978 90 215 4964 4 

  

Boek over het lerend vermogen 

van mensen met dementie. 

Mantelzorgers en 

professionals 

Licht, matig (ernstig) Ja  

 2. Care To Communicate 

J. Powell (2007) 

ISBN 1874 790 485 

www.amazon.com 

Engelstalig boek. Beschrijving 

van normaal 

communicatieproces en 

veranderingen a.g.v. dementie. 

Handvaten om communicatie zo 

goed mogelijk in stand te 

houden. Heldere taal en rijk 

geïllustreerd. 

 

Hulpverleners, maar 

ook mantelzorg 

Licht, matig, ernstig Ja (internet, gebruikt)  

 3. Ondersteunend communiceren bij 

dementie  

Wilma Scheres en Chris De Rijdt 

(2011) 

ISBN 9789 0352 33478 

Deze praktische gids is bedoeld 

als een concreet hulpmiddel voor 

verzorgenden of managers in de 

ouderenzorg maar ook voor 

familieleden of SPH'ers voor het 

beter doen slagen van de 

interactie. 

Verzorgenden, 

managers in de 

ouderenzorg, 

familieleden of 

SPH'ers  

Licht, matig, ernstig Ja  

 4. Zorgen om mensen met dementie  

B. Miesen (2008) 

ISBN903135306X  

Boek Verzorgenden Licht, matig, ernstig Ja  

 5. Primair Progressieve Afasie, 

wanneer de communicatie steeds 

moeilijker wordt. 

Hersenletsel.nl  

 

Brochure  Patiënten met PPA 

en hun omgeving 

Licht, matig. Ja 

 

 



 6 Taalcommunicatie met ouderen, 

ook in probleemsituaties  

L. Plasschaert (2002) 

ISBN, 9044111752  

www.sig-net.be  

Het boek is bedoeld voor allen 

die met ouderen in het algemeen 

in contact komen. Er is 1 

hoofdstuk over communiceren bij 

dementie. 

allen die met ouderen 

in het algemeen in 

contact komen.   

N.v.t. Ja.  

 7 De Afasie Voorlichtingsklapper 

AfasieNet  

Serie folders gebundeld in A5-

multomap 

Persoon met afasie 

en zijn / haar 

omgeving. 

Licht, matig Ja  

 8 Contact houden met 

dementerende ouderen 

Toseland R.W., McCallion P. 

(2002), werkboek             

ISBN 90 232 37870 

 

Idem, docentenhandleiding 

ISBN 9023237862 

 

Trainingsprogramma 

 

 

 

 

 

Handleiding bij de training  

Een cursus voor 

verpleegkundigen, 

verzorgenden en 

familieleden 

 

 

cursusleiders 

Licht, matig Nee  

 9 Foutloos leren bij dementie 

M. de Werd, D. Boelen, R. 

Kessels 

(2013) 

ISBN 9879059319394 

Een instructiemethode, effectief 

voor het optimaliseren van het 

leren vermogen van personen 

met ernstige 

geheugenstoornissen. 

Professionals, en met 

toelichting mondeling 

over te brengen op 

mantelzorgers 

Licht, matig Ja  

 10 Into D’mentia 

www.intodmentia.nl 

 

Innovatieve ervaringstraining 

voor menen die zorgen voor 

dementerenden. Gezonde 

mensen ervaren gevoelens als 

verwarring, onzekerheid en 

desoriëntatie. Training bestaat uit 

een individueel deel en 

groepstraining. 

Mantelzorgers en 

zorgprofessionals 

Licht, matig ernstig Ja  

 11 De Wondere Wereld van 

Dementie. 

Bob Verbaeck en Anneke van der 

Plaats (2016) 

Beknopt boek, vanuit nieuwe 

inzichten omgevingszorg bieden 

aan dementerenden. 

Helpenden, 

verzorgenden en 

verpleegkundigen 

Licht, matig en ernstig Ja  



ISBN 9789035230194 

 

 12 Ik heb er geen woorden voor 

Communiceren met mensen met 

dementie 

Landelijke Werkgroep Logopedie 

en Dementie (2019) 

 

Brochure met 12 adviezen voor 

communicatie beschreven vanuit 

de beleving van de persoon met 

dementie. 

Mensen met 

dementie en hun 

communicatie-

partners 

Licht, matig  en 

ernstig. 

Ja (via website NVLF en 

Omring.nl) 

 

 13 Educatiekaarten dementie  

F. Debets. 

(2017) 

49 losse fotokaarten die bedoelt 

zijn om meer kennis te geven over 

dementie.  

Mensen met 

dementie en hun 

naasten 

Licht Ja  

 14  Dementie op jonge leeftijd 

Annemiek Janssen en Marjolein 

de Vugt. 

ISBN9789401467186  

 Korte helder uitleg over 

verschillende vormen van 

dementie op jonge leeftijd met 

informatie over diagnose stelling 

medicatie, omgaan met 

veranderend gedrag, aandacht 

voor de omgeving 

Zorgprofessionals , 

naasten en andere 

hulpverleners 

Algemene informatie ja  

        

        

        

 

 

*Fase dementie: bron CAMDEX-R/N, M.M.A. Derix e.a. 

 

 

Suggesties voor online informatie: 

 

www.partnerinbalans.nl ; een training voor mantelzorgers van mensen met dementie. 

 

www.dementie.nl/communiceren 

 

https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl  

 

http://www.partnerinbalans.nl/
http://www.dementie.nl/communiceren
https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/


https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Goedingesprek/vragenlijst-communicatie-bij-clienten-met-dementie.pdf ; een 

vragenlijst om veranderingen in communicatie in kaart te brengen. Ontwikkeld door Hogeschool  Windesheim. De ingevulde lijst kan 

een startpunt zijn voor een gesprek met anderen over de veranderde communicatie. Een logopedist kan daarbij ondersteuning 

bieden. 

 

www.afasienet.com/professionals/diagnostiek-en-therapie/primair-progressieve-afasie  

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Goedingesprek/vragenlijst-communicatie-bij-clienten-met-dementie.pdf
http://www.afasienet.com/professionals/diagnostiek-en-therapie/primair-progressieve-afasie

