DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘Ouderenzorg’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst terug.

Omgaan met dementie: met interactieve cd-rom - Jurn Verschraegen,
Georges De Corte en Bernadette Van den Heuvel (Garant, 2015)
Professionele medewerkers in de ouderenzorg worden steeds meer
geconfronteerd met personen met dementie. De behoefte aan adequate
en actuele vorming is groot. De Expertisecentra Dementie Vlaanderen
willen met deze uitgave daaraan tegemoetkomen.

Beter ouder: zorg voor de kwetsbare oudere - Koen Jordens, Judith Wilmer,
Frank Van de Poel en Eric Van de Laar (Garant, 2013)
Het gaat over kwetsbaarheid, over professionele zorg en mantelzorg, over
zinbeleving en ethische vraagstukken. Een hogere leeftijd roept ook de
vraag op naar de kwaliteit van het langer leven. Betekent ouder ook beter
ouder?

Zicht op mantelzorg: gespreksleidraad voor de behoefteanalyse bij mantelzorgers
van thuiswonende ouderen - Benedicte De Koker en Lieve De Vos
(Academia Press, 2013)
Hoe omgaan met mantelzorgers en het inschatten van hun noden is voor
hulpverleners niet vanzelfsprekend. Dit instrument biedt een leidraad om in
een verdiepend gesprek zicht te krijgen op de situatie en noden van
mantelzorgers van ouderen met een chronische zorgnood.

Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen – René den Haan en
Fredrike Bannink (Pearson, 2012)
Dit handboek heeft als doel om gespreksvoering zo positief en simpel
mogelijk te maken voor alle professionals in de (geestelijke)
gezondheidszorg die met ouderen werken. Verschillende onderwerpen die
specifiek met oudere cliënten te maken hebben komen aan bod.

Apathie bij ouderen: de klinische praktijk - Dagmar Vink, Tom Dhondt en Rob Kok
(Pearson, 2010)
Apathie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten
en hun naasten. (H)erkenning, psycho-educatie en behandeling zijn om die
reden belangrijk in de zorg- en hulpverlening aan ouderen. Dit boek geeft
een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit wetenschappelijk
onderzoek en de toepasbaarheid hiervan in de klinische praktijk.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

