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SPREKEN IS ZILVER, VRAGEN IS GOUD
In dialoog met ouderen

Hoe ga je in gesprek met ouderen? Hoe stel je vragen en
hoe houd je een gesprek op gang? Al lijken ouderen soms
grijs en versleten, ze blijken maar al te vaak verrassend fris
en sprankelend. Met een schat aan verhalen, ervaringen,
gedachten en emoties. Spreken is zilver, vragen is goud is
een uitnodiging om dat te ontdekken. Het boek geeft handvatten voor hoe je ouderen inspireert tot het delen van herinneringen, uitwisselen van ervaringen of samen zoeken naar
inzicht en wijsheid. En hoe je daar samen van kunt genieten.

Aagje van der Vossen
Marja Havermans
Isbn 978 94 6036 208 8
€ 19,90

Het boek bestaat uit 3 delen. Deel 1 bevat een handleiding
voor gespreksvaardigheid, deel 2 bevat dialogen ter inspiratie en deel 3 bevat een lijst met gespreksonderwerpen,
zodat je nooit zonder gespreksstof zit.
Spreken is zilver, vragen is goud is een aanrader voor iedereen die met ouderen heeft te maken. Wie beroepsmatig met
ouderen werkt of daarvoor in opleiding is, maar zeker ook
kinderen en kleinkinderen, mantelzorgers, vrienden, buren,
kennissen en vrijwilligers. Jong én oud.

LEVENSALBUM

Een levensboek voor dementerenden
Het Levensalbum is een boek voor dementerende mensen
en hun familie en verzorgers. Het is behulpzaam bij het
vastleggen van het leven van iemand die aan het vergeten
is. Het is ook een contactinstrument. Door samen aan het
Levensalbum te werken, blijf je in contact met de dementerende en breng je de tijd op een aangename manier door.
Bovendien kan deze wijze van werken de handelingsverlegenheid van familieleden verminderen.

Huub Buijssen
Riet Fiddelaers-Jaspers
Bestelnummer 8050
€ 21,90

Bij het Levensalbum zit een handleiding met achtergrondinformatie over dementie, tips over communiceren met
dementerende mensen en instructies voor het gebruik van
het album.

LEVENSBOEK

Een eigen boek voor mensen met een
verstandelijke beperking
In het Levensboek wordt het persoonlijke leven van
een mens met een verstandelijke beperking geschetst.
Het beschrijft hoe hij/zij nu werkelijk is, wat hem/haar
bezighoudt en hoe hij/zij in het leven staat. In zijn geheel
schildert het Levensboek het verhaal van een uniek mens.
Begeleiders krijgen door het Levensboek een beter inzicht
in de unieke persoon zelf, waardoor zij ideeën kunnen
opdoen bij het geven van persoonlijke aandacht en hun
zorg hierop kunnen afstellen.

Willem Cranen
Jan Habraken
Bestelnummer 1046
€ 14,90

IK MIS JE ZO

Voor het verwerken van verlieservaringen bij mensen
met een verstandelijke beperking
Ook mensen met een verstandelijke beperking ervaren
verdriet wanneer ze iemand verliezen door de dood. Voor
hen is het echter vaak extra moeilijk om te begrijpen wat
ze voelen en om aan die gevoelens uitdrukking gegeven.
Ik mis je zo helpt hen bij het omgaan met de dood en het
verwerken van het verdriet. Het bijzondere aan Ik mis je
zo is dat het volledig uitgaat van de mens met de verstandelijke beperking.

Riet Fiddelaers-Jaspers
Hennie van Schooten
Bestelnummer 6201
€ 19,90

De Ik mis je zo map bestaat uit een handboek voor de
begeleider en een werkboek (losbladig systeem) voor de
rouwenden zelf. In het handboek krijgt de begeleider uitgelegd hoe te handelen bij rouw en verdriet bij mensen
met een verstandelijke beperking, waarbij rekening gehouden kan worden met verschillende niveaus. Het werkboek kan nadien gebruikt worden als herinneringsboek
aan de overledene.

STERVEN ALS EEN STOÏCIJN
Filosofie bij ziekte en dood

Zomaar uit het niets komen ziekte, sterven en dood een
leven binnen. Vage buikklachten en een onbestemd
gevoel, daarmee gaat Paul (61) naar de dokter. Hij heeft
uitgezaaide kanker en is niet meer te genezen.

Marja Havermans
Isbn 978 94 6340 178 4
€ 19,90

Sterven als een stoïcijn laat zien hoe Paul en zijn vrouw
Marja op stoïcijnse wijze met de ziekte ‘dealen’. Daarbij
komen vragen aan de orde als: Wat kan je helpen om met
een aangekondigde dood om te gaan? Hoe communiceer
je met artsen, met vrienden en met elkaar? Wat is kwaliteit
van leven? Wat is waardig sterven? Hoe ga je om met euthanasie? Leidraad bij dit alles is de filosofie. Praktische filosofie van de stoïcijnen en van andere filosofen, maar ook
eigen filosofische vragen en gedachten van de schrijfster.
Sterven als een stoïcijn is bedoeld voor alle mensen die te
maken krijgen met tegenslag, ziekte of dood, om herkenning te vinden en zelf te gaan ontdekken hoe ze op een
stoïcijnse manier kunnen omgaan met het lot dat hen treft.

SPIRITUALITEIT EN GEZONDHEID
De vergeten factor

Spiritualiteit en gezondheid behandelt de betekenis van
spiritualiteit voor ziekte en gezondheid. Spiritualiteit is
een heel persoonlijk aspect van de mens dat in de gezondheidszorg niet altijd de aandacht krijgt die het verdient.
Wat is spiritualiteit? Is spiritualiteit belangrijk voor gezondheid? Wat betekent spiritualiteit voor een gezond
leven? En voor een minder gezond leven? Dit zijn enkele
van de vragen die in deze uitgave aan bod komen en die
wellicht kunnen bijdragen aan een goede manier van
omgaan met spiritualiteit en gezondheid.

Myriam SteemersVan Winkoop
Isbn 978 94 6036 169 2
€ 17,90

Spiritualiteit en gezondheid is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in deze relatie: voor zorgvragers en zorgverleners, voor hen die verantwoordelijk zijn voor de
organisatie van de zorg en voor patiëntenorganisaties.

GEDEELD VERDRIET
Opzetten en begeleiden van rouwgroepen voor
kinderen / BO
Opzetten en begeleiden van rouwgroepen voor
jongeren / VO
Opzetten en begeleiden van groepen voor
scheidingskinderen en -jongeren
Wanneer kinderen en jongeren een situatie van verlies
of scheiding in het gezin meemaken, verandert er nogal
wat in hun leven. Thuis worden veel dingen anders; de
sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, de vertrouwde
rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld
worden. Daarbij zijn kinderen/jongeren geneigd om zich
verantwoordelijk te voelen voor hun verdrietige ouder(s)
en soms zelfs voor de gang van zaken thuis.
In de laatste tien jaar van de vorige eeuw kwamen kinderen/jongeren als erkende rouwenden plotseling in
beeld. Voor die tijd was er maar sporadisch aandacht voor
geweest en werden kinderen veelal weggehouden bij
verdrietige gebeurtenissen om hen te ‘beschermen’. Maar
kinderen en jongeren hebben juist behoefte aan begeleiding in een vertrouwde omgeving, zodat ze hun verdriet
een plaats kunnen geven. Gedeeld verdriet helpt bij het
opzetten van die begeleiding.

Riet Fiddelaers-Jaspers
Gedeeld verdriet voor kinderen / BO
Bestelnummer 747X, € 49,50
Gedeeld verdriet voor jongeren / VO
Bestelnummer 7488, € 49,50
Gedeeld verdriet voor scheidingskinderen en -jongeren
Bestelnummer 8472, € 49,50

