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Praktische gids voor een fijner en waardevoller bezoeku003cbr /u003eu003cbr /u003eOp bezoek gaan bij een dierbare
met dementie kan soms ongemakkelijk enu0026#xa0;zelfs pijnlijk zijn. Hoe zal het gaan? Wat moet je zeggen? Dit
boek biedt jeu0026#xa0;handvatten en inspiratie om van zo’n bezoek een fijn en waardevol samenzijnu0026#xa0;te
maken.u0026#xa0;Op bezoek bij een dierbare met dementie helpt je over de drempel. De auteurs geven eerst een
korte enu0026#xa0;heldere uitleg over wat dementie met je naaste kan doen en hoe het deu0026#xa0;relatie tussen
jullie kan veranderen. Het tweede deel van dit boek staatu0026#xa0;vol ideeën, verdeeld over verschillende thema’s,
die je inspireren om echtu0026#xa0;contact met elkaar te maken. Denk aan muziek, verhalen, kunst, natuur,
etenu0026#xa0;en drinken en bewegen.u0026#xa0;De bezigheden zijn gericht op een bezoek aan je dierbare in een
woonzorginstelling.u0026#xa0;Maar ze kunnen net zo goed thuis ondernomen worden!u003cbr /u003eu003cbr
/u003eMarcelle Mulder werkt als humanistisch raadsvrouw voor ouderen met dementie en hun familie en met
verzorgenden. Haar vader kreeg na een hersenbloeding ernstig hersenletsel en woonde de laatste jaren van zijn leven
in een verpleeghuis. u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003eAnniek Kramer coacht en geeft beleidsadvies op het
gebied van HR. Via vrijwilligerswerk kwam zij in aanraking met dementie. Haar beide - inmiddels overleden - ouders
werden er door getroffen. Nu blogt zij over dementie.
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