




De vierde dementie : intuïtie en dementie / Evelien Pullens
Utrecht : AnkhHermes, [2017], ©2017
144 pagina’s ; 21 cm
Handboek voor mantelzorgers van dementerenden waarin 
intuïtie een grote rol speelt.
ISBN:  9789020213492 

De vergrijzing en ontgroening brengen met zich mee dat 
steeds meer mensen met dementie te maken krijgen, als 
mantelzorger en/of als patiënt. In dit boek deelt de auteur haar 

ervaring als mantelzorgster van haar dementerende moeder en haar kennis als rea-
der en lerares intuïtieve ontwikkeling. Als reader is zij gewend om contact te maken 
met inzichten en waarheden die in een ander besloten liggen en kan zij ‘achter’ de 
onrust, repeterende monologen en verwardheid kijken. Gaandeweg ontwikkelde zij 
een nieuwe kijk op het leven van haar moeder en op dementie en kwam zij erach-
ter dat dementie niet alleen maar aftakeling betekent, maar ook in zekere zin een 
verrijking. Aan de hand van vele voorbeeldsituaties geeft ze aan hoe deze geïnter-
preteerd en tegemoet getreden kunnen worden. Goed geschreven, zeer persoonlijk 
en toegankelijk handboek met een originele invalshoek waarin empathie en intuïtie 
een grote rol spelen en waar vele mantelzorgers voor dementerenden steun en 
inspiratie uit kunnen putten.

Ik heb dementie : 50 openhartige brieven met tips voor een 
beter leven / Ruud Dirkse, Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert ;
eindredactie: Frans Wildenborg
Leiden : Sinds 1883 Uitgevers, [2016], ©2016
183 pagina’s : illustraties ; 21 cm
ISBN:  9789078342175

Dementie is een diep ingrijpend verschijnsel in het leven van 
de patiënt en zijn omgeving. Veel wordt over dementeren-
den 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. Om deze brieven heen hebben de deskundige 
samenstellers enkele bijdragen geschreven. De diversiteit van de brieven is groot 
en voor nauw betrokken mantelzorgers is dit ongetwijfeld een herkenbaar en ook 
wel bemoedigend boek; anderen zullen getro� en worden door de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de briefschrijvers met zeer uiteenlopende achtergronden. 
Tegelijkertijd kan de lezer een zeker gevoel van schaamte en vermoeidheid en over-
verzadiging krijgen bij de lezing van zoveel persoonlijke bijzonderheden van hem 
vreemde mensen. Niettemin zal dit boek wel zijn weg vinden. Met foto’s van de 
brievenschrijvers en een schema van tips voor mensen met dementie, mantelzor-
gende naasten en verzorgers en begeleiders.



Pogingen iets van het leven te maken : roman / 
Hendrik Groen
Amsterdam : Meulenho� , [2014]
327 pagina’s ; 21 cm
ISBN:  9789029089975

In deze dagboekaantekeningen, eerder verschenen op het 
literaire weblog Torpedo, beschrijft de auteur op geestige 
spitse wijze, openhartig en met de nodige zelfspot, het leven 
in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Een jaar lang 

leeft de lezer mee met Hendrik en de andere bewoners, de staf, verzorgers en de 
directie die eigen initiatieven van de bewoners niet verwelkomt. Oud worden is niet 
leuk - ziekte, aftakeling, dementie, enz. - maar Hendrik Groen laat zich er niet onder 
krijgen, met veel humor schrijft hij over zijn eigen ongemakken en die van anderen, 
en over de selecte Oud-maar-niet-dood club die hij met een paar gelijkgestemden 
opricht. Met deze club gaat hij, tot verontwaardiging van jaloerse medebewoners, 
op alternatieve uitjes zoals naar het Casino en kook- en Tai Chi-workshops. Hendrik 
Groen is een pseudoniem, de auteur woont niet in een verzorgingshuis en de in de 
ondertitel genoemde leeftijd 83 ¾ is natuurlijk een speelse variatie op die van Sue 
Townsends Adrian Mole. Maar wie Hendrik ook is, schrijven kan hij, en iedereen die 
in een verzorgingshuis woont, werkt of het regelmatig bezoekt, zal er veel herken-
baars in terugvinden.

Zolang er leven is : het nieuwe geheime dagboek van
Hendrik Groen, 85 jaar : roman / Hendrik Groen
[Amsterdam] : Meulenho� , 2016, ©2016
374 pagina’s ; 21 cm
Vervolg op: Pogingen iets van het leven te maken.
ISBN:  9789029090766

Onder het motto ‘Ik schrijf dus ik blijf’ noteert de vroegere bo-
venmeester Henk Groen weer een jaar lang elke dag een stukje 
over zijn leven in het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Hij 

is lid van de club Omanido (Oud maar niet dood) die door zijn uitjes de economie 
helpt, want ‘zorg dat je rood staat als je doodgaat’. De dagboekstukken vertellen 
over de wereld in het tehuis, met een variatie aan bewoners, ongemakken en erger-
nissen, met daartussendoor gebeurtenissen uit de wereld van 2015 (bezuinigingen, 
aanslagen, sport, vluchtelingen, sjoemelsoftware). De met droge humor en spot 
geschreven herkenbare fragmenten gaan van glimlach tot serieus (de dood van 
zijn geliefde vriend) en van � loso� sch tot schaterlach. Het boek is het zelfstandig te 
lezen vervolg op de bestseller ‘Pogingen iets van het leven te maken’* (2014) Ook 
dit tweede deel is een makkelijk leesbaar boek voor een grote lezersgroep. Hendrik 
Groen is een pseudoniem van iemand die kan schrijven en van wie de identiteit 
goed bewaakt wordt door de uitgever.



Amour [DVD-video] / [avec] Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva ... [et al.] ; prod. par Margaret Menegoz ... 
[et al.] ; un � lm de Michael Haneke
[Amsterdam] : Cinéart ; [Brussel] : Twin Pics, [2013]
1 dvd-video (127 min.). : kleur, geluid, breedbeeld

Frans drama uit 2012 van Michael Haneke (Caché; Das Weisse 
Band), met Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva en Isabel-
le 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.
‘Amour gaat over sterven, een hele � lm lang. Over zorg. Waarmee Haneke een van 
de grote vragen van onze tijd te pakken heeft. Want wat is zorg? Hoever gaat zorg? 
Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben. En dat is vaak een kwestie van 
geld. Maar dit echtpaar heeft geld genoeg. Geld is geen kwestie. Dus is de vraag 
naar zorg, en naar de grenzen van zorg, en daarmee naar die van een menswaardig 
bestaan in Amour vooral een morele vraag, geen praktische. Maar Haneke, de mora-
list, beantwoordt die vraag niet op een moralistische manier. Maar op een humanis-
tische. En misschien is dat dan ook wel weer moreel het enige juiste antwoord.’ (de 
Filmkrant / Dana Linssen)

Een warme jas : voor mantelzorgers / Ineke Ludikhuize ;
eindredactie: Karin Snoep
Baarn : SimplifyLife, [2014], ©2014
144 pagina’s : illustraties ; 24 cm
ISBN:  9789462500396

De auteur bespreekt vanuit haar eigen mantelzorgpraktijk 
zeven voor alle mantelzorgers relevante thema’s als ‘Mijn 
armen zijn te kort’, ‘Liefde in tijden van zorg’ en ‘Leren balan-
ceren’. In het voorwoord beschrijft L. Hoogendijk (Mezzo) dat 

de overbelasting van mantelzorgers niet ligt aan de één-op-één-zorg, maar aan het 
gevecht met instanties en professionals. De basis� loso� e van het boek is de zoek-
tocht naar een goede balans van de zorg voor een ander en de zorg voor jezelf. In 
het boek komen ook andere mantelzorgers aan het woord, bijvoorbeeld Vincent die 
voor zijn dementerende moeder zorgt. Het boek is rijk geïllustreerd met kleurenfo-
to’s, voorzien van steunende en helpende gedichten, opmerkingen, dagboeknoties 
en recepten. In de praktijk met mantelzorgers kwam onder meer naar voren dat 
men sommige pagina’s als te vol, te weinig overzichtelijk en daardoor als chaotisch 
ervoer. In plaats van de luchtige receptjes had men liever recepten van gemakke-
lijk te bereiden maaltijden gezien. Al met al: een boek als een warme jas juist voor 
mantelzorgers. Zeer actueel door zorgtransitie en de maatschappelijke nadruk op 
de burgerparticipatie.



Met 70 over de snelweg : als je ouders zorgen gaan geven / 
Yvonne Prins
[Schiedam] : Scriptum, [2016], ©2016
315 pagina’s ; 21 cm
ISBN:  9789463190107

De vergrijzing van Nederland heeft tot gevolg dat er steeds 
meer mensen te maken krijgen met zorgen om en over de ou-
ders. De auteur, tevens ervaringsdeskundige, heeft kennis en 
informatie over deze zorg en alles waar men als (mantel)zorger 
mee te maken kan krijgen, gebundeld in dit boek. Uitgebreid 

worden algemene onderwerpen behandeld, zoals het proces van ouder worden en 
wat dit betekent voor de omgeving en voor de praktische alledaagse zorg. Welke 
mogelijkheden zijn er om zelfstandig te blijven wonen en wat biedt de professio-
nele zorg in Nederland? Naast de praktische en theoretische kennis wordt ook de 
psychologische kant uitvoerig belicht. Tussendoor zijn andere ervaringsdeskundi-
gen aan het woord met praktijkvoorbeelden. Een heel informatief boek met vele 
tips, overzichtelijk ingedeeld, zeer aan te bevelen voor iedereen die de maken krijgt 
met zorg om en over zijn of haar ouders. Yvonne Prins is naast schrijfster psycholo-
ge, personal coach en spreekster.

Moeder, wanneer ga je nu eens dood : als de zorg voor je
ouders een beproeving wordt / Marianne Rosenberg ;
vertaald [uit het Duits] door Gerrit Bossink
Amsterdam : Uitgeverij Atlas Contact, [2013]
253 pagina’s ; 21 cm
ISBN:  9789045025292

Ervaringen van een dochter die – na een langdurig verblijf in 
het buitenland – met haar man en dochter intrekt bij haar ou-
ders. De auteur (1963) is schrijfster en journaliste en was jaren-

lang medewerkster public relations bij het Rode Kruis. Zij verwachtte wederzijdse 
dienstverlening: grootouders passen op kleinkind, kind doet eens een boodschap 
voor de ouders. Maar wanneer de grootmoeder gaat dementeren en opa een her-
senbloeding krijgt, neemt de dochter stap-voor-stap de organisatie en verantwoor-
ding voor haar ouders leven op zich. Terwijl die zo lang mogelijk hun eigen huis 
blijven bewonen, gaat dit ernstig ten koste van dochters gezondheid en haar gezin, 
dat tenslotte weg verhuist. Het boek dat een periode van bijna tien jaar omspant, 
biedt een aangrijpend persoonlijk relaas van een destructieve realiteit, zoals die 
zich veel vaker kan en zal voordoen, wanneer de zorg voor (groot)ouders teveel op 
het bordje komt te liggen van hun kinderen. Samenwonen met grootouders is niet 
altijd zo gemakkelijk als wel eens wordt gedacht. Het boek raakt een zeer actueel 
discussiethema aan: de jongere generatie moet voor hun ouder wordende ouders 
zorgen, wat vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan is.



Wees blij dat je ze nog hebt / Yvonne Kroonenberg
Amsterdam : Uitgeverij Atlas Contact, [2014]
185 pagina’s ; 20 cm
ISBN:  9789045026190

Mensen worden steeds ouder en voor bijna iedereen komt het 
moment dat hij/zij niet meer zelfstandig of zonder hulp kan le-
ven. Tegelijkertijd wordt er sterk bezuinigd op de ouderenzorg, 
bejaardencentra worden opgeheven en mensen moeten zo-
lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook in de thuiszorg wordt 

drastisch gesnoeid en dus wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzor-
gers, meestal de familie van de oudere. In het algemeen doet die erg zijn best, maar 
ouderen vinden het heel erg om hun zelfstandigheid te moeten opgeven en nemen 
die hulp lang niet altijd in dankbaarheid aan. Mantelzorgers hebben hun eigen 
werk en gezin en raken overbelast, vaak ook emotioneel en gaan lijden aan com-
passiemoeheid. Psychologe Yvonne Kroonenberg sprak met vele mantelzorgers en 
professionele hulpverleners en bezocht vele zorgcentra. De vele, vaak schrijnende 
verhalen die ze hoorde, zijn terug te vinden in dit boek. Over één ding is iedereen 
het eens: de bezuinigingen op ouderenzorg hebben een negatieve invloed op de 
kwaliteit van leven van alle partijen. De toekomst voor ouderen en hun verzorgers 
ziet er niet rooskleurig uit.

De jungle van de ouderenzorg : ervaringen en overlevings- 
tips van een mantelzorger / door Monique Bekker
Amsterdam : Uitgeverij Gopher, 2013
148 pagina’s ; 21 cm
ISBN:  9789051798388

De auteur heeft haar eigen ervaringen beschreven rond alle 
zorg voor haar ouder en zieker wordende vader en in dag-
boekvorm laten uitgeven. Het boek begint met een voor-
woord van de huisarts. Aan het eind van het verhaal staan der-

tien handige tips en regels die deze mantelzorgster heeft ervaren als waardevol. In 
het nawoord staan handige sites; het boek besluit met een begrippenlijst. Zonder 
illustraties. Voor mensen die in dezelfde situatie verkeren, is het altijd lezenswaardig 
hoe  ‘een ander het doet’, in een tijd dat de nodige zorgverlening, met name voor de 
oudere mens, plaatsvindt in de thuissituatie.



Hou me maar vast : mijn moeder, Alzheimer en ik /
José Franssen
Gassel : MB Communicatie, 2016
416 pagina’s ; 21 cm
ISBN:  9789081292177

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 uitein-
delijk 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. Dit verhaal over verlies en doorgaan met wat overblijft, 
beslaat ruim 400 bladzijden; beperking zou het verhaal ten goede zijn gekomen. 
Niettemin een boeiend, liefdevol en goed geschreven boek. De auteur schreef ook 
onder meer ‘In mijn ko� er op zolder’ (2008) en ‘Luisteren in je leunstoel’ (2004). Een 
indringend boek speciaal voor mantelzorgers van mensen met Alzheimer als ook 
voor de erbij betrokken zorgverleners.

Zorg zonder naam : mantelzorgwijzer / Anne Dedry
Tielt : Lannoo, 2016
165 pagina’s ; 21 cm
ISBN:  9789401435789

De auteur is gezinssociologe en directrice van Ons Zorgnet-
werk in Belgisch Vlaanderen. Zij is ook politiek actief be-
tre� ende zorgthema’s in het parlement van Vlaanderen. De 
Vlaamse overheid erkent Ons Zorgnetwerk als een vereniging 
voor thuiszorg en mantelzorg. Mantelzorg is niet te vatten in 

begrotingen, maar is wel noodzakelijk om begrotingen in evenwicht te houden. In 
2001 kwam haar eerste boek rond mantelzorg uit. Dit boek gaat niet óver, maar is 
geschreven vóór mantelzorgers. Verdeeld in elf korte hoofdstukken worden aparte 
aspecten van mantelzorg belicht. Er wordt ook aandacht gegeven aan de speci� eke 
wettelijke regelingen in Nederland. Er wordt gebruikgemaakt van zeer herkenbare 
casuïstiek, ook in de Nederlandse situatie. In daarop volgende hoofdstukken wordt 
steeds doorgeborduurd vanuit deze casuïstiek om de aspecten van de mantelzorg 
te verduidelijken. Klein lettertype, geen illustraties, maar de auteur heeft een prettig 
leesbare schrijftrant. Achterin is een lexicon opgenomen waarin standaardbegrip-
pen worden toegelicht. Dit boek is bedoeld, en leest ook zo, als een gidsje dat je af 
en toe kunt doorbladeren in jouw (mantel)zorgtraject.





Mindful leven bij tegenslag : laat crisisdenken los en ga voor 
een waardevol leven / Jaap Spaans 
Houten : LannooCampus, [2014] 
112 pagina’s : illustraties ; 22 cm 
Met literatuuropgave.
ISBN:  9789401414760

Crisisdenken is een manier van reageren op een grote tegenslag 
in je leven, bijvoorbeeld het verliezen van werk, een ziekte 
krijgen of relatieproblemen. Door een crisis echter mindful te 

benaderen, kom je los van de directe reactie op de gebeurtenis zelf en ga je deze zien 
als uitdaging om een nieuwe fase in je leven in te gaan. De theorie van mindfullness 
is inmiddels redelijk bekend. Hier wordt deze op een aardige manier gekoppeld aan 
het verwerken van tegenslag. Na een heldere beschrijving van veel voorkomende 
stressreacties op een tegenslag wordt de lezer met behulp van oefeningen tot 
andere zienswijzen verleid. Een praktisch boekje dat uitvoerbare opdrachten heeft 
en down to earth weergeeft wat mindfullness kan betekenen in een helingsproces.

Jezelf accepteren : met mindfulness en compassie
[Boek + compact disc] / David Dewulf ;
[ill.: Huguette Declercq] 
Tielt : Lannoo, cop. 2013 
103 p. : ill. ; 21 cm. + 2 audio-cd’s 
ISBN:  9789401406925

Eenvoudig en praktisch handboekje over mindfulness en 
compassie, uitgewerkt rond negen thema’s zoals: veiligheid, 
liefde, mild zijn en kritiek met als doel de kwaliteit van leven 

te verbeteren naast het bevorderen van zelfacceptatie en compassie. De thema’s 
zijn herkenbaar en verwoord in heldere taal, afgewisseld met gedichten en 
aandachtsoefeningen. Ieder thema wordt afgesloten met een meditatie. Dezelfde 
meditaties zijn op twee bijgevoegde cd’s opgenomen. De eenvoudige instructies 
worden in een traag tempo duidelijk ingesproken met steeds de adem als centraal 
aandachtspunt. Als afsluiting twaalf tips voor in het dagelijks leven. De auteur is 
een vooraanstaand mindfulness-trainer en arts in België en is geïnspireerd door 
de grondlegger van de aandacht en mindfulness-training, Jon Kabat-Zinn. Heldere 
lay-out, overzichtelijk door indeling en verschillende lettertypes voor gedichten, 
meditaties en oefeningen, waarbij de meditaties zijn afgedrukt op een grijze 
ondergrond. Toegankelijk voor een breed publiek en beginnende beoefenaars van 
mindfulness.



Één ding tegelijk : 52 eenvoudige oefeningen voor een 
boeddhabrein / Rick Hanson ; [vert. uit het Engels: Ronald 
Hermsen] 
[Utrecht] : Ten Have, cop. 2013 
255 p. ; 17 cm 
Met literatuuropgave.
ISBN:  9789025901967

Door welke veranderingen in ons bewustzijn kunnen we 
een gelukkiger en rijker leven leiden? In dit oefenboek staan 

eenvoudige bewustzijns- en ontspanningsoefeningen om in het dagelijkse leven 
te gebruiken, voor elke week van het jaar een. Volgens de auteur kan men door 
ontspanning de ervaring in de hersenen zodanig veranderen dat het bewustzijn 
mee verandert. Als men de aandacht richt op de gewaarwording dat men nu al goed 
is zoals men is en op het goede in het zelf en op loslaten, dan zullen de hersenen 
langzaam de vorm en inhoud aannemen van kracht, zelfvertrouwen en innerlijke 
vrede.

Mindfulness in actie : de directe weg naar inzicht en bewust-
zijn in het dagelijkse leven / Chögyam Trungpa ; verzameld 
en geredigeerd door Carolyn Rose Gimian ; vertaling:
Meino Zeillemaker
Cothen : Juwelenschip.nl, [2016], ©2016
216 pagina’s ; 21 cm
Vertaling van: Mindfulness in action. - Boston, MA :
Shambhala Publications, ©2015. - Vertaald uit het Engels.
ISBN:  9789076681252

De auteur (Tibet 1940-1987) is een bekende Mindfulness leraar, die in de jaren 60, 70 
en 80 het Tibetaans Boeddhisme in het westen introduceerde. Hij gaf les in Engeland, 
de VS en Canada en schreef meer dan 20 boeken. In het Nederlands vertaald zijn o.a.: 
‘Shambahla‘ (1986)*, ‘Glimlach naar angst’ ( 2011 )** en ‘Werk, geld, seks’ (2013)***. 
Bij Mindfulness gaat het om het volledig in contact zijn met wat er in het nu gebeurt. 
Het boek richt zich op meditatie als middel om Mindfulness in het dagelijks leven te 
ontwikkelen. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de relatie met jezelf 
en de innerlijke houding. In deel twee passeren de basiselementen van Mindfulness 
de revue: gedachten, discipline, in het nu zijn, emoties, compassie. Het derde deel 
gaat in op de praktijk bij het toepassen van Mindfulness. Vooral voor mensen die 
zich al met Mindfulness en meditatie bezighouden. Gebaseerd op nog niet eerder 
gepubliceerd archiefmateriaal.



Retreat yourself : voor een gezond en gelukkig leven /
Willemien van Egmond 
Haarlem : Becht, 2016, ©2016
126 pagina’s : illustraties ; 24 cm
ISBN:  9789023014560

De auteur is oprichtster van het gelijknamige (als de titel van 
het boek) bedrijf dat retraites verzorgt op het gebied van yoga 
en mindfulness. Dit boek is verdeeld in vijf hoofdstukken: 
Mind, Body, Heart, Food en Home. Na elk deel zijn er vier 

lege bladzijden gereserveerd voor aantekeningen. Dit boek kan worden opgevat 
als een persoonlijke retraite om thuis te doen. Het doel is om lichaam en geest te 
ontspannen en (weer) te luisteren naar je hart. Tips, recepten, (yoga-)oefeningen en 
mooie quotes wisselen elkaar in een rustig tempo af. Mooi vormgegeven. Qua papier 
(veel bladzijden hebben een hele zachte pastelkleur met subtiele randjes), lettertype 
en uitstraling, vergelijkbaar met het populaire tijdschrift ‘Flow’. Overzichtelijke 
indeling, sfeervolle paginagrote foto’s, praktische tips en duidelijke oefeningen. 
Bevat inhoudsopgave en bij elk deel de mogelijkheid om het onderwerp verder uit 
te diepen door de vermelding van relevante websiteadressen. Een � jn boek voor een 
breed publiek.

Happy art : stap voor stap creatieve motieven tekenen :
geïnspireerd vormgeven, mindful kleuren, � ow beleven / 
Hanne Türk, Anna Pieper ; tekst Norbert Landa ;
vertaling [uit het Duits] Hennie Volkers ;
redactie Vitataal tekst & redactie 
Eeserveen : Uitgeverij Akasha, [2016], ©2016 
70 pagina’s : illustraties ; 30 cm 
Illustraties Hanne Türk, Anne Pieper. 
ISBN:  9789460151644

Kleurplaten voor volwassenen zijn momenteel immens populair om mee te 
ontspannen. Dit boek gaat nog een stapje verder en leert hoe men zelf tekeningen 
kan maken om vervolgens al dan niet in te kleuren. Het boek begint met een kort 
hoofdstuk over de psychologische kracht van het geconcentreerd creatief bezig zijn. 
Vervolgens worden de benodigde materialen uitgelegd samen met een aantal tips hoe 
die materialen te gebruiken. De rest van het boek bestaat uit voorbeeldtekeningen, 
welke zijn onderverdeeld in vijf thema’s: betoverend romantisch, creatief gra� sch, 
vrolijk kleurenspel, � eurige fantasie en harmonie van vormen. Ieder voorbeeld 
bestaat uit een kleurenafbeelding van het eindresultaat en een stapsgewijze uitleg 
in beeld (kleur) en tekst, zodat men de tekening na kan maken of ter inspiratie kan 
gebruiken. Verschillende teken- en kleurtechnieken komen aan bod.



Zonder stress : over rust en ontspanning / Davidji ; vertaling 
[uit het Engels]: Margot Reesink ; tekstredactie:
Linda Modderkolk 
Haarlem : Altamira, 2016, ©2015 
272 pagina’s : illustraties ; 24 cm 
ISBN:  9789401302562

Stress is een fenomeen van deze tijd. Om ontstrest door het 
leven te gaan, is het van belang het bewustzijn, de menselijke 
behoefte, de emoties, de communicatie in relatie tot het doel 

van het leven, te beheersen. Dit tijdsgewricht zit de mens sterk op de huid. Hij 
vliegt heen en weer tussen verleden en toekomst zonder het Nu te erkennen. De 
voormalige rechterhand van Deepak Chopra is vedisch meester, meditatiedocent, 
welzijnstrainer in het bedrijfsleven, levenscoach, primordial soundmeditatie-leraar 
en ontwerper van geleide meditaties. De auteur heeft voor het ontstressen een serie 
geestelijke en lichamelijke oefeningen verzameld, variërend van mindfulness tot 
meditatie. In het bijzonder meditatie is gericht op het bewust inzetten van de kracht 
van het denken om tot harmonie te komen, los van het ego. Behalve de spirituele 
weg leidt de auteur zijn lezers naar de piramide van de Amerikaanse psycholoog 
Maslow, die de menselijke behoeften in vijf categorieën onderbracht.

De mindful work-out : gelukkiger en gezonder leven door 
lichaamsgerichte
meditatie / Tamara Russell ; vertaling uit het Engels:
Laika Books 
Tielt : Lannoo, [2016], ©2016 
144 pagina’s : illustraties ; 24 cm 
Met lit. opg., reg. 
ISBN:  9789401435994

Body in Mind Training (BMT) is een benadering van mindfulness 
die uitgaat van het bewegende lichaam. Kerngedachte is dat lichaam en geest nauw 
zijn verbonden. In dit oefenboek behandelt de auteur, neurowetenschapper, klinisch 
psycholoog en mindfulnesstrainer, technieken om de focus van het hoofd naar het 
lichaam te verleggen. De structuur van de methode bestaat uit vijf principes: 1. Leren 
vertragen om de signalen van het lichaam beter waar te nemen; 2. Leren bepalen van 
je intenties om meer doelbewust in het leven te staan. 3. Leren focussen zodat je niet 
meer overspoeld wordt door emoties. 4. Leren duiden van mentale processen die 
energie opslokken. 5. Leren voelen van mededogen door met een milde blik te kijken 
naar jezelf. De structuur en uitleg zijn helder; met oefeningen die duidelijk worden 
beschreven en geïllustreerd. Interessant is dat ook inzichten uit de gevechtskunst 
worden geïntegreerd. Aanrader voor zowel beginner als professional.



Werkboek Hooggevoeligheid & Mindfulness : geluk,
veerkracht & intuïtie / Carolina Bont
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2017, ©2017
217 pagina’s ; 21 cm
Met lit. opg.
ISBN:  9789021565071

Hoe om te gaan met hooggevoeligheid? De auteur heeft 
diverse boeken over dit onderwerp geschreven. Ze heeft het 
Centrum voor E� ectieve Intuitie opgericht en leidinggevenden 

gecoacht. Het is een werkboek met mindfulnessoefeningen die gericht zijn op: 
meer in het heden zijn, vergroten van de weerbaarheid en activeren van intuïtie. 
Bij de oefeningen wordt steeds de link gelegd met hooggevoeligheid. Geschikt 
voor mensen die handvatten willen om beter om te kunnen gaan met hun 
hooggevoeligheid en die vooral de positieve kanten ervan meer tot uiting willen 
laten komen. Behandeld wordt wat hooggevoeligheid is, hoe je met je energie om 
kunt gaan, hoe je emotionele ballast los kunt laten en hoe je daardoor sterker kunt 
worden. Met allerlei ervaringsverhalen van hooggevoelige personen, waardoor de 
lezer een goed beeld krijgt van het e� ect van hooggevoeligheid op het handelen 
van een persoon.

Compassie als sleutel tot geluk : voorbij stress en zelfkritiek / 
Monique Hulsbergen, Ernst Bohlmeijer
Amsterdam : Boom, [2015], ©2015
182 pagina’s : illustraties ; 21 cm
Met lit. opg.
ISBN:  9789089536723

Doordat de mens de hele evolutiegeschiedenis met zich mee 
draagt, heeft deze drie verschillende emotiesystemen: het 
beschermings-, het jaag-, en het kalmeringssysteem. Deze 

worden gebruikt bij het oordelen over jezelf en anderen. Wanneer deze systemen 
onevenwichtig worden ingezet, kan er stress ontstaan. Dit wordt met name 
veroorzaakt door op schaamtegevoel gebaseerde (zelf )kritiek. Bij het uiten van deze 
(zelf )kritiek wordt gebruikgemaakt van negatieve bewoordingen. De auteurs stellen 
dat door het gebruik van positieve bewoordingen men anders gaat denken en 
meer compassie kan scheppen. Daardoor krijgt én geeft men meer vriendelijkheid, 
medeleven en betrokkenheid. De auteurs, psychologen, raden in deze uitgave 
oefeningen aan met elementen van mindfulness om anders te gaan denken. Ze 
lichten deze toe met de theoretische achtergrond en voorbeelden. Zodat men zich 
beter aan de leefomgeving leert aanpassen en betere keuzes maakt aangaande 
vriendschappen, werkkring etc. Ook zal men andere mensen kunnen helpen met 
zijn/haar compassie. 



Mindfulness voor beginners : het hier en nu én je leven her-
winnen
[Boek + compact disc] / Jon Kabat-Zinn ; [vert. uit het Engels: 
Lieke Berkhuizen] 
Amsterdam : Nieuwezijds, cop. 2013 
190 p. ; 22 cm. + audio-cd 
Met lit. opg..
ISBN:  9789057123696

Mindfulness is een van de vele vormen van meditatie om 
onze aandacht en energie te reguleren, onze ervaringen te transformeren, met 
als doel ons mens-zijn te verwezenlijken en onze relaties met onszelf, anderen 
en de wereld te verbeteren. In dit boek van de ontwikkelaar van het achtweekse 
mindfulnessprogramma staan in korte heldere hoofdstukjes overdenkingen, 
gedachten en oefeningen voor beginners van mindfulness. Mindfulness kan hulp 
bieden in het dagelijkse leven, bij stress, depressies en andere ziektebeelden. Op de 
bijgeleverde cd staan vijf meditaties, ingesproken door een vrouwenstem.

Spreken met liefde, luisteren met compassie / Thich Nhat 
Hanh ; vertaald uit het Engels door Ronald Hermsen 
Utrecht : Ten Have, [2014] 
119 pagina’s ; 22 cm 
ISBN:  9789025903701

Liefdevol en praktisch boek over communiceren met aandacht. 
Elke vorm van communicatie draagt onze handtekening; ons 
spreken, denken en doen heeft e� ect op onze omgeving.  
Mindful communiceren is spreken en luisteren met aandacht, 

liefde en compassie. De auteur leert ons de boeddhistische principes van 
geweldloosheid en mededogen in onze communicatie toe te passen. Wie zaait zal 
oogsten; karma betekent letterlijk ‘handeling’: alles wat met het lichaam, woorden, 
gedachten en intenties uitgedrukt wordt, zal e� ect hebben op ons eigen leven en 
dat van anderen, nu en in de toekomst. Beter communiceren in relaties, op het werk 
en in de politiek leidt tot een betere wereld met vrede in het vooruitzicht. De auteur, 
sinds 1966 verbannen uit zijn geboorteland Vietnam, heeft dit zelf bewezen door een 
belangrijke rol te spelen in de vredesonderhandelingen om de oorlog in Vietnam te 
stoppen. Hij woont en werkt sinds 1982 in de door hem gestichte boeddhistische 
(klooster)gemeenschap Plum Village in Frankrijk. In deze commune beoefenen 
bewoners en bezoekers de kunst van het mindful leven.





Puur lichter leven : loslaten wat zwaarte geeft : een gids over 
alles wat je los kunt laten om je fysiek en psychisch beter te 
voelen en voluit te leven / Jolijn Hendriks 
Utrecht : AnkhHermes, [2016], ©2016 
206 pagina's : illustraties ; 22 cm 
Met lit. opg. 
ISBN:  9789020212839

Boek over 'het loslaten van zwaarte'. De auteur presenteert 
haar methodiek van de 'Ervaringsjas' waarmee de lezer een 

handreiking krijgt om inzicht te krijgen in zijn/haar emotionele bagage ('zwaarte') 
zodat hij/zij beter zwaarte los kan laten. Ze is van mening dat alles dat zwaarte 
geeft ook van invloed is op je zelfvertrouwen, je werk en andere gebieden van je 
leven. Het boek is geschreven voor hooggevoelige (hoogsensitieve) personen die 
volgens de auteur extra 'vatbaar' zijn voor zwaarte van anderen, van de wereld en 
van zichzelf (als gevolg van gebeurtenissen en ervaringen). Het is een praktisch 
boek vol tips, oefeningen en voorbeelden. Enkele zwart-witfoto's met lichaams-
houdingen en illustraties verduidelijken de tekst. De methode is vooral gericht op 
het in contact zijn met je lichaam, met je gevoelens en op 'geaard' zijn. Het boek is 
daarmee niet alleen geschikt voor hoogsensitieve personen, maar voor iedereen 
die te veel spanning ervaart in zijn/haar leven.

Yogameditatie : oefeningen voor innerlijke rust en balans / 
Stephen Sturgess ;
vertaling [uit het Engels]: Saskia Peeters 
Kerkdriel : Librero, [2016], ©2016 
158 pagina's : illustraties ; 24 cm 
Vertaling van: Yoga meditation. - Watkins Publishing
Limited, ©2014. -
Met lit. opg., reg. 
ISBN:  9789089987303

De Britse auteur is yoga- en meditatieleraar sinds 1969 en in 2011 als Kriya leer-
meester ingewijd. (Kriya gaat over het bewust waarnemen van het goddelijke in 
jezelf ). Dit boek gaat over de yoga van meditatie, de Raja yoga en het is gebaseerd 
op de acht onderdelen van yoga die de Indiase wijsgeer Patanjali onderwijst. Vanuit 
het begrip van de � loso� e achter de yogameditatieoefeningen gaat het naar de 
voorbereiding ervan, de meditatie en vervolgens naar de houdingen, die uit de 
klassieke Hatha yoga bekend zijn. Uitleg over onder andere de nadi's (energieba-
nen), mudra's (handhoudingen) en bandha's (energetische afsluitingen), zuivering 
en ademhaling. In het laatste hoofdstuk kan de lezer kiezen uit verschillende series 
oefeningen die van vijftien minuten tot bijna twee uur duren.



Lagom : de Zweedse kunst van een leven in balans /
Linnea Dunne ; vertaling [uit het Engels]: Henriëtte Gorthuis ;
omslagontwerp en illustraties: Naomi Wilkinson
[Houten] : Spectrum, 2017, ©2017
160 pagina’s : illustraties ; 19 cm
Vertaling van: Lagom. - London : Gaia, 2017.  - Met reg.
ISBN:  9789000359103

De Denen hebben ‘Hygge’ – dat staat voor geluk vinden in de 
kleine dingen van het leven – waar ze gelukkig van worden, de 

Zweden hebben iets vergelijkbaars: ‘Lagom’. Dat staat voor geluk vinden door een 
leven in balans: niet te veel en niet te weinig. Lagom heeft betrekking op allerlei 
terreinen, zoals: balans tussen werk en privé, balans in je voedingspatroon, balans 
in vormgeving, leven in balans met de natuur, balans in vriendschappen en relaties. 
Dit boekje geeft in zeven hoofdstukken uitleg over wat Lagom op al die terreinen 
inhoudt, met praktische tips en recepten. Met veel illustraties en een register.

Hygge : de Deense kunst van het leven / Meik Wiking ;
vertaling [uit het Engels] Barbara Lampe
Amsterdam : Lev., [2016], ©2016
287 pagina’s : illustraties ; 22 cm
Bibliogr ann: Vertaling van: The little book of hygge. -
London : Penguin Books Ltd, ©2016.
ISBN:  9789400508187

Denemarken is een van de gelukkigste landen ter wereld. De 
auteur, onderzoeker aan het Happiness Research Institute in 

Kopenhagen, schrijft dat toe aan ‘hygge’, de Deense kunst van leven. Hij probeert 
antwoord te geven op vragen als: hoe creëer je hygge? Wat is het verband tussen 
hygge en geluk? Wat is hygge precies? Hij doet dat aan de hand van een aantal 
thema’s zoals licht (vooral kaarslicht) kameraadschap, eten en drinken (met enkele 
recepten), kleding, woninginrichting, hygge-activiteiten, een hygge-rondleiding 
door Kopenhagen, en zomer-hygge. Tot slot wordt ingegaan over vijf aspecten van 
hygge en hygge en geluk. Leuke, rijk geïllustreerde gids. Voor mensen, die net als 
de Denen, hygge willen omarmen. Ook over hygge: ‘Hygge : het geheim van de 
Deense lifestyle: gelukkig zijn met de kleine dingen in het leven’* (2016) door Marie 
Søderberg en coauteur Kathrine Højte Lynggaard..



De tao van stress : in 3 stappen naar balans in je leven /
Robert Santee ;  vertaald [uit het Engels] door
Janine Langeveld 
Houten : Spectrum, [2014], ©2014 
192 pagina's ; 22 cm 
Vertaling van: The Tao of stress : how to calm, balance, and 
simplify your life. - Oakland, CA : New Harbinger
Publications, Inc., ©2013. - Met lit. opg. 
ISBN:  9789000341078

Een boek over omgaan met (chronische) stress vanuit de taoïstische � loso� e. De 
auteur gaat uit van de drie basisprincipes van het taoïsme: je leven vereenvoudigen, 
je verlangens reduceren en je geest kalmeren en leegmaken. Hij legt uit hoe deze 
principes kunnen helpen om in balans te blijven. Hij behandelt steeds de geestelij-
ke/psychologische en de lichamelijke component en hij presenteert oefeningen die 
de lezer kan doen. De oefeningen voor het lichaam zijn voornamelijk bewegingsoe-
feningen uit de Qigong. Centraal in het boek staan het omgaan met en het accep-
teren van de voortdurend veranderende wereld en levensomstandigheden waarin 
we leven. De auteur heeft de principes van het taoïsme toegepast op de westerse 
levenswijze en levensomstandigheden. De auteur is hoogleraar psychologie en 
gespecialiseerd in westerse behandelwijzen, oosterse � loso� eën en stressmanage-
ment, hij werkt aan de Chaminade University op Hawaii.

De kunst van het ademen / Danny Penman ; vertaling [uit het 
Engels]: Miebeth van Horn
Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds, [2017], ©2017
121 pagina’s : illustraties ; 19 cm
Bibliogr ann: Vertaling van: The art of breathing : the secret 
to living mindfully. - Londen : HQ, 2016.
ISBN:  9789057124891

Toegankelijk en inspirerend boekje over meditatie. Geschikt 
voor zowel beginners als gevorderden. In acht hoofdstukjes 

met titels als ‘Geluk’, ‘Nieuwsgierigheid’, ‘Speelsheid’ en ‘Bewustzijn’ reikt de auteur 
inzichten aan over het belang van bewust ademhalen en de e� ecten ervan op ge-
zondheid en welzijn. Dit doet hij op persoonlijke, informatieve en soms ook poëti-
sche wijze. De illustraties en de opvallende vormgeving van het boekje maken het 
tot een mooi geheel. Met eenvoudig toe te passen oefeningen en bruikbare tips. Op 
de site van de uitgever zijn de bijbehorende meditatieoefeningen te downloaden. 
De auteur is journalist en mindfulnessdocent. Samen met Mark Williams schreef hij 
onder andere het veelgeprezen boek ‘Mindfulness – een praktische gids om rust 
te vinden in een hectische wereld’ (2011)*. Toegankelijk en tegelijk inspirerend en 
verdiepend.



Gezond egoisme : opkomen voor jezelf / Je� rey Wijnberg 
[Schiedam] : Scriptum Psychologie, [2013] 
152 pagina’s : illustraties ; 22 cm 
Zelfhulpgids voor mensen die voor zichzelf willen opkomen 
en daarbij een balans zoeken tussen egoïsme en altruïsme. 
ISBN:  9789055947959

Gezond egoïsme gaat uit van de gedachte dat een mens zowel 
rekening dient te houden met de wensen en behoeften van 
anderen alsook met de wensen en behoeften van zichzelf. 

Dit boek dat gezien moet worden als een ‘self-help’-boek, probeert de lezer te 
ondersteunen bij het vinden van een gezonde balans tussen onaantrekkelijk bot 
egoïsme en extreem altruïsme. In dit gemakkelijk geschreven boek wordt onder 
meer ingegaan op onderwerpen als ‘loskomen van thuis’, piekeren, schuldgevoel, 
zelfdiscipline, innerlijke rust, aandacht geven en krijgen etc. De auteur, die al ruim 
35 jaar werkzaam is als zelfstandig therapeut, heeft een heel aardig boek afgele-
verd. Inhoudelijk zeer verantwoord en tegelijkertijd goed toegankelijk geschreven. 
Zonder twijfel kan iedereen die in contacten met anderen beter voor zichzelf wenst 
op te komen, zijn voordeel doen met dit boek. Voorzien van vele striptekeningen 
(‘Sigmund’ van Peter de Wit).

De adem : bron van ontspanning en vitaliteit : handleiding 
om je energie in balans te brengen / Regine Herbig ;
tekeningen: Agaat Kappelle 
Editie: 4e druk. 
Haarlem : De Toorts, 2014 
158 pagina’s : illustraties ; 24 cm 
1e druk: 2003. - Met literatuuropgave. 
Praktische handleiding met oefeningen voor ademtherapie. 
ISBN:  9789060208083

In het kader van bijvoorbeeld spanningsklachten en stresspre-
ventie kan ademtherapie van groot belang zijn. Het boek behandelt onder andere 
de verschillende ademruimtes, het ademritme, de invloed van de houding op de 
adem en de relatie spreken/zingen en ademhaling. Daarnaast worden diverse 
oefenseries besproken die de ademhaling kunnen verbeteren. Het boek is geïllus-
treerd met foto’s en tekeningen in zwart-wit. Achterin een verklarende woordenlijst, 
een literatuuropgave en een register.



Voor altijd jong : voeding, beweging, levensstijl
[Boek + dvd-video] /
Jesse van der Velde 
Houten : Spectrum, cop. 2012 
203 p. : ill. ; 20×20 cm. + dvd-video 
Met lit. opg., reg.
ISBN:  9789000312870

Dit boek wil mensen gezonder maken en hen zich jonger 
laten voelen. Het biedt een totaalaanpak die de aspecten van 

voeding, psyche, emoties en bewegen combineert. Gezondheid is energie, is de 
overtuiging in dit boek. Maar om dat te bereiken dienen alle systemen in balans en 
gezond te zijn. Daarvoor gaat het boek in op de darmen, de hormoonsystemen, de 
schildklier en de suikerbalans. Maar ook op erg belangrijke zaken zoals emoties bij 
en tot eten, gewoontes in eten en leven en over het genieten van bewegen. Een 
nieuwe les van de auteur is dat de hormoonhuishouding bepaalt hoeveel vet je 
lichaam heeft en dat je dus door je leefstijl je hormoonbalans moet bijsturen om vet 
te verliezen. Hij is tegen diëten omdat ze je hormonaal verder uit balans brengen. 
Bij het boek zit een dvd met oefeningen. Naast boek en dvd is ook een website 
met artikelen en video’s vol met adviezen en kennis en met allerlei producten zoals 
boeken en schema’s.

Op bezoek bij een dierbare met dementie : met ruim 60
ideeën om samen te genieten / Anniek Kramer en
Marcelle Mulder
Houten : Spectrum, 2016, ©2016
143 pagina’s : illustraties ; 20 cm
Met lit. opg.
ISBN:  9789000349456

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 � inke drempel op om het 
contact te onderhouden. Contact dat ondanks de vergeetachtigheid toch zeer ge-
waardeerd wordt, zeker gevoelsmatig. Met liefde en begrip voor zowel de demente-
rende als de bezoeker geven de auteurs een zestigtal tips, die overzichtelijk worden 
gepresenteerd in hoofdstukken als: muziek, kunst, verhalen, actualiteit en samenle-
ving, 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.



Wees lief voor jezelf : over de kunst van het ontvangen /
Patricia Spadaro ; vertaald uit het Engels door Janke Greving
[Utrecht] : Ten Have, 2016, ©2011
236 pagina’s ; 22 cm
Met lit. opg.
ISBN:  9789025905385

Mensen moeten zorgen dat er een balans is tussen dat wat an-
deren nodig hebben en wat ze zelf nodig hebben. Door recht 
te doen aan jezelf laat je het beste in jezelf tot leven komen 

en daardoor kun je geven op een manier die recht doet aan anderen. Aan de hand 
van verhalen uit Oosterse en Westerse tradities, persoonlijke ervaringen en die van 
anderen die de kunst van geven en ontvangen onderzoeken, toont de schrijver ons 
hoe je de wijsheid van het hart in beslissingen mee kunt laten wegen. Zij houdt de 
lezer een spiegel voor met vragen als hoe je in het leven staat en hoe je dat, als je 
dat wilt, kunt veranderen. Daarnaast wordt een achttal sleutels voor het verkrijgen 
van balans in je leven op aspecten als grenzen stellen, steun zoeken of op eigen 
benen staan, recht doen aan je eigen hart en op jezelf te blijven stemmen, beschre-
ven. Voor mensen die zich bewust bezig willen houden met hun eigen persoonlijke 
groei is dit boek vanwege de vele herkenbare dagelijkse situaties zeker de moeite 
waard..

Zorgen met zin : hoe mantelzorg je raakt / Gerrie Ham, Arie 
Jan de Lely, Judith Gerkema e.a.
Zoetermeer : Uitgeverij Boekencentrum, [2014]
176 pagina’s ; 22 cm
Met lit. opg.
ISBN:  9789023927679

Dit boek is uitgegeven in samenwerking met de Lelie zorg-
groep, een instelling op het gebied van zorg en welzijn, geïn-
spireerd door het christelijk geloof en werkzaam in de regio 

Rotterdam. Eerder verscheen ‘Zorgen voor anderen, hoe mantelzorgers in balans 
blijven’ (2011). De verschillende auteurs, een theoloog, orthopedagoog, psycho-
loog, psychiater, verpleegkundige en maatschappelijk werker beschrijven de wer-
kelijkheid van de mantelzorger op wie een beroep gedaan wordt. Vragen als: waar 
leef ik voor, wie ben ik eigenlijk, hoe moet ik verder, waar doe ik het eigenlijk voor, 
worden vanuit een protestants-christelijke levensvisie benaderd. De hoofdstukken 
zijn kort en de indeling met tussenkopjes als: kansen, vragen, valkuilen, maakt de 
verschillende hoofdstukken prettig leesbaar. Er wordt soms gebruikgemaakt van 
casuïstiek, er zijn geen illustraties. Met een adressenlijst. 
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De wondere wereld van dementie : vanuit nieuwe
inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden /
Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats ; illustraties:
John Rabou ; cartoons: Konijnen Kunnen Springen 
Houten : Bohn Sta� eu van Loghum, 2016, ©2016 
80 pagina’s : ill.  ; 14 × 21 cm. -  Met lit. opg.

                               ISBN:  9789036815550

De laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe dementerenden hun omgeving 
beleven en hoe hun beschadigde hersenen omgaan met prikkels uit die omgeving. 
Probleemgedrag zoals tegenwerken, steeds naar huis willen, onrust, schelden, slaan 
of krabben ontstaat vrijwel altijd door angst van dementerenden. Om deze angst te 
verminderen, is het van belang te zorgen voor een gunstige, veilige omgeving. In 
dit boek beschrijven de auteurs, een verpleeghuisarts en een trainer gespecialiseerd 
in ouderenpsychiatrie, hoe dat bereikt kan worden. De nadruk ligt daarbij op het 
geven van ‘omgevingszorg’. Deze manier van zorg verlenen richt zich vooral op de 
psychosociale begeleiding van dementerende ouderen. Een praktisch boekje dat 
verzorgers en familie van dementerenden in heldere bewoordingen inzicht biedt 
in de werking van de hersenen van dementerenden en wat dit betekent voor de 
begeleiding.

Prettig blijven wonen / Ciska Sikkel-Spierenburg ; verder 
werkten mee: Liesbeth Barenbrug, Jan Klinckenberg ;
eindredactie: Mediaeval Tekst en Vorm ; illustraties: PUUR 
Publishers ; foto’s: iStockphoto
5e, geheel herziene druk.
Den Haag : Oprecht Consumentenbond, juli 2017, ©2017
156 pagina’s : illustraties ; 24 cm
Omslag vermeldt: Mogelijkheden voor senioren. - Met reg.
ISBN:  9789059513877

Uitgave van de Consumentenbond met uitgebreide oriënterende en praktische 
informatie over zeer uiteenlopende mogelijkheden om nu en later ‘op maat’ te wonen. 
Het boek geeft een overzicht van de diverse mogelijkheden: van huis aanpassen en 
verbouwen en verhuizen tot hulp aan huis en alternatieve woonvormen. En waarop 
men allemaal kan letten als men nadenkt over ergens blijven wonen of verhuizen. 
Dan valt te denken aan een service� at, woon-zorgcomplex of woonzorgzone of 
woongroep. Verder informatie over woon� nancieringsmogelijkheden, subsidie 
en het persoonsgebonden budget; en een checklist woonwensen als nadenkhulp. 
Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor de zorg� nanciering anno 2017 en 
vervoersmogelijkheden, zoals Regiotaxi’s en Valys.



Mijn partner wordt dement : een praktische gids voor de 
verzorgende familie /
Sabya van Elswijk ; [fotogr. Martijn van Oorschot]
Amsterdam : Beter Leven, cop. 2012
119 p. : ill. ; 23 cm
Met lit. opg
ISBN:  9789088503160

De ‘Vragenlijst diagnose dementie’ die als bijlage in dit boek 
zit, kan antwoord geven op de vraag of er sprake kan zijn van 

dementie en eventueel in welk stadium. Als dat zo is, dan kan dit boek van grote 
waarde zijn voor het vervolg. Want wat kun je doen om zo lang mogelijk op een voor 
beide partners acceptabele manier samen te blijven en hoe bepaal je het moment 
dat je afscheid moet nemen van je partner omdat deze moet worden opgenomen in 
een verpleeghuis? Waar krijg je allemaal mee te maken en waar kun je hulp vragen? 
Dit alles en nog veel meer komt aan de orde in dit overzichtelijke boek dat je de weg 
wijst.

Het Nederlandse zorgstelsel in een notendop / Arjen van Rijn, 
Chris van Balen, Corine Schutrops, Elize Michels
Tweede, herziene druk.
Deventer : Vakmedianet, 2015
141 pagina’s ; 21 cm
1e druk: Deventer : Kluwer, 2011. - Met lit. opg., reg.
ISBN:  9789462760233

n dit boekje leggen vier juristen uit hoe het Nederlandse 
zorgstelsel in elkaar zit. In korte hoofdstukken wordt ingegaan 

op onder andere de fundamenten van het zorgstelsel, de structuren in de zorg, de 
aanspraak op zorg, de � nanciering, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgvragers, 
medicijnen, ondernemen in de zorg en een – erg praktische – checklist voor 
zorgondernemers. Het resultaat is een beschrijvend overzicht van (de werking van) 
het zorgstelsel. Het vervallen van de AWBZ per 1 januari 2015 en de inwerkingtreding 
van de nieuwe Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
– majeure veranderingen met grote gevolgen en risico’s – komen slechts zeer summier 
aan de orde. Dit kan als een omissie gezien worden. Geschikt voor professionals 
(medici en paramedici), ondernemers (verzekeraars), patiënten, toezichthouders, 
bestuurders, politici en studenten die zich willen oriënteren op het zorgstelsel. Bevat 
een korte literatuurlijst voor wie zich verder wil verdiepen en een uitvoerig register, 
inclusief een overzicht van alle relevante wetten.



Kookboek bij dementie : gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek : 100 heerlijke recepten / Margaret Rayman, 
Vanessa Ridland, Katie Sharpe & Patsy Westcott ; vertaling 
[uit het Engels]: Vertaal & Zo, Jörgen van Drunen
Utrecht : Kosmos Uitgevers, [2016], ©2016
176 pagina’s : illustraties ; 21 × 22 cm
Met lit. opg., reg.
ISBN:  9789021562902

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 voedingssto� en 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 e� ect van voeding op de hersenen maar uiteraard geldt dat 
een goede voeding in het algemeen ziektes kan helpen voorkomen. Ondanks het 
feit dat de informatie soms wat technisch is, is deze voor de leek goed te begrijpen. 
Na de inleiding volgen zeven hoofdstukken met recepten en mooie foto’s. Het boek 
sluit af met lichaamsbeweging bij dementie, onderzoeksresultaten en een overzicht 
van heilzame voedingssto� en. 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.

Had ik het maar geweten : praktisch basisboek over de
omgang met dementie voor familie en zorgverleners /
Ruud Dirkse & Caro Petit
Tiende druk.
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2015
215 pagina’s : illustraties ; 24 cm
ISBN:  9789021560045

In dit praktische handboek vinden familie en mantelzorgers 
honderd tips die hen helpen in de omgang met dementerenden. 

Ruim een derde van de tips heeft betrekking op de bejegening en hoe om te 
gaan met gedragsveranderingen. Verder gaan de auteurs – directeur van een 
zorginnovatiebureau en activiteitenbegeleider – in op mogelijke aanpassingen 
in de leefomgeving (onder andere de dementia-app, sensoren, dwaalbeveiliging, 
rookmelders, geautomatiseerde pillendoos), activiteiten (onder andere: blijf 
samen boodschappen doen, sporten, uitstapjes, spelenderwijs bewegen) en 
hoe de mantelzorger zijn/haar grenzen kan bewaken (onder meer hulptroepen, 
lotgenotencontact, respijtzorg, tilhulpmiddelen, professionele thuiszorg).



Zieken(t)huis / Marleen Dondeyne
Kalmthout : Van Halewyck, [2016], © 2016
186 pagina’s : illustraties ; 22 cm
Met lit. opg.
Praktische tips en adviezen voor mantelzorgers.
ISBN:  9789461315007

Verzorgingstehuizen verdwijnen, mensen worden eerder 
ontslagen uit het ziekenhuis en mensen wonen zo lang 
mogelijk thuis. Er zijn steeds meer mantelzorgers; hun taken 

worden zwaarder. In dit boek geeft een zeer ervaren verpleegkundige praktische tips 
en adviezen aan mantelzorgers. Uitgangspunt is dat iedere ‘zieke’ uniek is en anders 
reageert. Goed observeren en hulp op maat bieden is de beste benadering. Daarbij 
maakt creativiteit de zorg vrolijker en lichter, zowel voor de mantelzorger als voor de 
zieke. In zeven hoofdstukken gaat de auteur in op onder andere: het ziekenbezoek, 
een dagje naar buiten met een zieke, de ziekenkamer thuis, de verzorging van de 
zieke, voeding, kleding en de zorg voor de mantelzorger. Speels vormgegeven, 
praktisch en goed leesbaar boek. Bevat vele illustraties in de vorm van kleurenfoto’s, 
tekeningen en getuigenissen van mantelzorgers en zorgvragers. Geschikt voor een 
breed publiek van mantelzorgers en mensen die te maken hebben met een zieke in 
hun omgeving.

Is dementie erg? : hoe om te gaan met dementie / Jos Cuijten, 
Wilma Jongeneel & Marjolein Fleurbaaij 
[Hillegom] : SAAM Uitgeverij, 2014 
70 pagina’s : illustraties ; 19 cm 
Met lit. opg. 
ISBN:  9789082306408

Rond de 250.000 mensen hebben een vorm van dementie. 
De komende jaren zal dit aantal geleidelijk aan verdubbelen. Er is veel angst voor 
dementie. Door te begrijpen wat dementie is, kan veel angst worden weggenomen. 
Dit boek helpt daarbij. Het beschrijft wat er gebeurt in de hersenen. Door daar 
zonder oordeel of vooringenomenheid naar te kijken, reduceert dat de angst en 
biedt het handvatten om op een goede manier het dagelijks leven en de zorg van 
de dementerenden te ondersteunen. Stapsgewijs wordt uitgelegd, aan de hand van 
de ontwikkeling van de hersenen en de stadia daarin, hoe iemand geleidelijk weer 
een kind van één jaar wordt en hoe daar als verzorger, naaste en buur mee om te 
gaan. Dit boek bevat op basis van dit inzicht praktische tips om dementerenden te 
ondersteunen. Geïllustreerd met kleine tekeningen in kleur. Geschikt voor zowel 
verzorgers in verpleeghuizen als (mantel)zorgers in de thuissituatie.



Ma / Hugo Borst
Eerste, veertiende druk.
Amsterdam : Lebowski Publishers, september 2017, 2015
208 pagina’s, 16 ongenummerde pagina’s platen : foto’s ;
20 cm
1e druk van deze uitgave: 2015.
ISBN:  9789048840380

De bekende schrijver, columnist en journalist (1962) beschrijft 
zijn ervaringen met zijn sinds enkele jaren dementerende 

moeder. Eerst woonde ze nog in haar eigen � atje, 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 met een katern 
kleurenfoto’s geïllustreerde boek – dat in meerdere media al direct na verschijnen 
ruime aandacht kreeg – geeft in woorden en beelden aan wat er zoal kan gebeuren 
met zeer betrokkenen hoofdrolspelers in het ingrijpende proces dat dementeren 
heet. Een prachtig portret van zoon en moeder.

Ach, moedertje / Hugo Borst
Amsterdam : Lebowski Publishers, 2017
245 pagina’s, 32 ongenummerde pagina’s platen : foto’s ;
20 cm
Vervolg op: Ma. - Gebaseerd op de gelijknamige wekelijkse 
kroniek in het AD.
ISBN:  9789048838387

Vervolg op zijn boek ‘Ma’ (2015)* van de bekende Algemeen 
Dagblad-columnist over de wederwaardigheden van zijn 

moeder die Alzheimer heeft en in een verpleeghuis woont. Zijn moeder slaapt 
inmiddels veel meer, wordt steeds slechter te verstaan en krijgt ook steeds meer 
moeite met het accepteren van de zorg, zoals hulp bij het aankleden. Op een 
mooie manier komt ook de ingewikkeldheid van een aangetro� en niet ge-update 
euthanasieverklaring in beeld, samen met de vragen die dat oproept. De e� ecten van 
de vermindering van de beschikbaarheid van verzorgenden en verpleegkundigen 
worden nadrukkelijk slechts aangestipt, evenals het opstappen van hoog 
management. Daardoor staat de moeder echt centraal in dit document humain, niet 
zijn pleidooi met Manifest richting de politiek. De auteur gaat dat apart in een derde 
publicatie belichten. Dit geïllustreerde boek is daardoor een openhartig, prachtig en 
waardig vervolg op zijn eerste boek.



De laatste façade : een persoonlijk verhaal over liefde, 
schuldgevoel en dementie / Burkhard Spinnen ; vertaald
[uit het Duits] door Liesbeth van Nes
Amsterdam : Em. Querido’s Uitgeverij bv, 2017, ©2017
175 pagina’s ; 20 cm
ISBN:  9789021407340

Wat gebeurt er tussen een dementerende moeder en haar 
enige zoon naast en tijdens de alledaagse veranderingen? De 
Duitse auteur (1956), onder meer bekroond met de Aspekte 

Literatuurprijs, beschrijft openhartig en re� ectief hoe zijn relatie met zijn moeder 
en zijn eigen houding zich ontwikkelen. Hij maakt de lezer deelgenoot van het hele 
proces, waarin zijn moeder eerst nog lang met allerlei kunst- en vliegwerk in haar 
eigen huis woont op � inke afstand van het zijne en daarna in een verzorgingshuis. 
Het vertellen eindigt - respectvol - in de fase waarin zijn moeder hem nog wel 
herkent, maar waarin de communicatie zich steeds meer verengt en ritualiseert tot 
een patroon van moeder en klein kind. Steeds minder toont zij interesse voor zijn 
werk en haar opgroeiende kleinkinderen. Hij ergert zich aan de schijn die zij lijkt op 
te houden alles nog in de hand te hebben. Oprecht stelt hij de pijnlijke vraag: verliest 
zijn moeder door de dementie haar interesse in zijn leven, of was hij eigenlijk nooit 
belangrijk voor haar? Boeit van a tot z.

Klein geluk voor de mantelzorger / Maria Grijpma en
Inge Jager
[Utrecht] : AnkhHermes, [2016], ©2016
189 pagina’s ; 18 cm
Met lit. opg.
ISBN:  9789020213201

Deze gids bestaat uit ‘recepten’ voor plezier en ontspanning 
voor mensen die zorgen voor een ander en daardoor niet 
zo gemakkelijk aan zichzelf toekomen. Ze zijn bedoeld als 

inspiratie en praktische hulp. Bij behoefte aan rust, ontspanning, steun of contact 
kan met de handige gebruiksaanwijzing een passend recept worden gevonden. 
De samenstellers weten uit ervaring hoe het is om mantelzorger te zijn. Ze hebben 
gewerkt in de zorg en trainingen gegeven op het gebied van persoonlijke e� ectiviteit. 
De recepten zijn gericht op het lichter maken van de last die op de schouders van 
mantelzorgers rust. Zo komen onder andere aan bod: zorg voor het eigen lichaam, 
samenwerken met anderen, hulp vragen, omgaan met stress en allerlei praktische 
zaken zoals geldproblemen oplossen, opruimen, taken op de gemakkelijkste manier 
leren uitvoeren en een handige dagindeling maken. De geboden oplossingen 
bieden ruimte voor persoonlijke invulling. Er is een schat aan informatie te vinden 
over websites, organisaties en literatuur. 



Hulpmiddelen helpen meedoen : handboek hulpmiddelen 
voor mensen met een verstandelijke beperking /
red.: Daniëlle Golsteijn-Kramer, Manon Verdonschot en
Dick van der Pijl ; [fotograaf: Albert Dijkman] 
Den Haag : Boom Lemma, 2010 
187 p : ill ; 24 cm 
Met lit. opg. 
ISBN:  9789059313866

Een handboek, bestemd voor studenten en professionals in 
de zorg, familieleden en mantelzorgers, over ondersteunende technologie in de 
zorg. Daarbij wordt gedacht aan technische hulpmiddelen die de zelfstandigheid 
van mensen met een verstandelijke beperking kunnen verhogen of die oplossingen 
kunnen bieden voor verbetering van de kwaliteit van hun leven. In tien hoofdstukken 
worden speci� eke hulpmiddelen op het gebied van onder meer omgaan met tijd, 
dag- en weekplanning, communicatie, gebruik van computers en internet, domotica 
en zelfstandig reizen behandeld en afgebeeld, en wordt het gebruik toegelicht. 
Ook worden concrete voorbeelden uit de praktijk beschreven, en de rol van de 
begeleiders aangegeven. In de bijlagen worden cd-roms en websites genoemd met 
nadere informatie, leveranciers en de Regeling Zorgverzekering Hulpmiddelenzorg.

Weduwe met echtgenoot / Nancy Levy
Utrecht : LeV., cop. 2010
142 p ; 22 cm
Ondertitel op omslag: Een openhartig verslag over
alzheimer in een huwelijk.
ISBN:  9789022996874

Dit aan te bevelen boek gaat over het proces van dementie, de 
ziekte van Alzheimer. De schrijfster is de derde, veel jongere 
echtgenote van een dominante, sterke man, een charmeur met 

veel humor. Hij heeft meer relaties gehad en verschillende kinderen uit die relaties. 
Ook al moet hij de nodige alimentatie betalen, het echtpaar is toch in goede doen. 
Bewust kinderloos heeft zij nu toch een vervelend en moeilijk ‘kind’ aan haar zieke 
man. Ze beschrijft openhartig het proces van geestelijke aftakeling van haar man, 
die zij liefhad en bewonderde. Zij werkten samen in hun bedrijf, gingen dikwijls op 
reis. Het leven in hun Larense villa was goed. Langzaam kwam zij ook met haar man 
tot het besef dat er iets niet meer klopte in zijn gedrag. Haar toekomst kwam er 
heel anders uit te zien. Haar schuldgevoel en boosheid, haar onmacht en moedige 
pogingen om het heft en het overzicht middels de verzorging van haar man in de 
hand te hebben en te houden, de andere verwachtingen van de hulpverlening, het 
anticiperen op het dementerende gedrag van haar echtgenoot, het komt allemaal 
aan de orde. Extra complex wordt de situatie als zijn kinderen aan bemoeizorg gaan 
doen.



Bent u op zoek naar informatie over het thema ‘Mantelzorg’?

In de bibliotheek vindt u verschillende materialen over het onderwerp.
Van ervaringsverhalen tot � ctieve verhalen.

Van informatieve boeken tot � lms.
Naast boeken en � lms kunt u er ook terecht voor tijdschriften, luisterboeken en 

digitale bronnen zoals e-books of internet.

Het Mantelzorgcafé is een initiatief 
van de zorg- en welzijnsorganisaties 
Florence, Welzijn oud en jong (Woej) 
en Woonzorgcentra Haaglanden 
{WZH).
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Telefoon: 070 2400 250
E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl
Website: www.bibliotheekaandevliet.nl

Zoekt u iets wat wij niet zelf in de collectie hebben?

Vraag dan een medewerker van de bibliotheek om advies. Via de bibliotheek 
kunt u materialen uit heel Nederland lenen.

Voor deze service betaalt u een vergoeding (afhankelijk van de leverende 
bibliotheek maximaal € 4,- per aanvraag).


