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wat dementie inhoudt en worden de meest voorkomende vormen van dementie (alzheimerdemenRonald Geelen (2009)
tie, vasculaire dementie, subcorticale dementie en
Houten: Bohn Stafleu van Loghum
frontotemporale dementie) kort toegelicht. Daarna
204 pagina’s
volgen hoofdstukken over onderwerpen als deisbn 9789031362523
mentie in de thuissituatie, waaronder visite, troosten en mantelzorg, de dagbehandeling, opname
Het is vanzelfsprekend dat dementie een enorme
in het verpleegtehuis, en hoe om te gaan met de
impact heeft op het dagelijks leven, zowel op dat van
demente oudere bij en na opname in het verpleegde patiënt zelf als van diens omgeving. De acceptehuis. De tips en adviezen die gegeven worden
tatie van dementie en de omgang met een persoon
hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen.
met dementie is niet eenvoudig. Zo dient in de omZo wordt er advies gegeven over op bezoek gaan
gang met een demente persoon rekening gehouden
in het verpleeghuis en het nemen van afscheid
te worden met facetten zoals een verminderde rena dit bezoek, maar ook over de omgang met inaliteitsoriëntatie en een verminderd ziekte-inzicht.
timiteit en seksualiteit, en achterdocht. Tevens
Dementie, verhalen & goede raad biedt een uitgewordt er aandacht besteed aan het afscheid nemen
breid arsenaal aan tips en omgangsadviezen, toeen de rouwverwerking. Dit brede arsenaal aan adgespitst op verscheidene situaties
viezen maakt het boek bruikbaar
Praktische tips
die bij dementie van belang zijn.
voor een breed publiek. Hierbij is
Een sterk punt van dit boek is het
voor de omgang met
het wel raadzaam om je, vanwege
vertalen van wetenschappelijke feide grote hoeveelheid tips en adviedementerenden
ten over dementie naar gedrag in
zen, te beperken tot dat onderwerp
de praktijk. Dit biedt verzorgenden handvatten om
dat direct relevant is. Daarnaast kan dit boek zeker
het gedrag in de context van de ziekte te plaatsen,
door de neuropsycholoog gebruikt worden als leiwaardoor dat gedrag begrijpelijker en aanvaardbaardraad om familieleden tips te geven over hoe om te
der wordt en de omgang met de demente oudere
gaan met de dementiepatiënt.
makkelijker wordt. Ook wordt in elk hoofdstuk minimaal één verhaal verteld, bekeken vanuit iemand
Joukje Oosterman
met dementie, een personeelslid, een familielid of
een andere betrokkene. Deze verhalen illustreren
goed de knelpunten bij dementie en verschaffen
goede tips om hiermee om te gaan.
Dit boek is in eerste instantie gericht op mensen die
beroepsmatig direct contact hebben met een persoon met dementie, zoals een verzorgende of een
verpleegkundige. Dit is duidelijk terug te zien in de
onderwerpen die aan bod komen, bijvoorbeeld het
werken in een team of omgaan met (ongewenste) intimiteit. Echter, een substantieel deel wordt besteed
aan tips voor familieleden voor de omgang met en
benadering van een persoon met dementie. Voor de
neuropsycholoog zal dit boek niet veel nieuwe feitelijke informatie bevatten. De gegeven adviezen voor
de omgang met een demente oudere zullen velen
niet onbekend in de oren klinken. Daarnaast betreft
het praktische tips die voornamelijk bruikbaar zijn
voor mensen met een intensief contact met een demente oudere. Denk hierbij aan suggesties hoe met
schuldgevoel na institutionalisering om te gaan, of
aan suggesties hoe met achterdocht om te gaan.
Er komen diverse onderwerpen aan bod. Allereerst wordt er een korte introductie gegeven van

