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Naam schrijver 
voornaam/letter 
schrijver titel + omschrijving 

Aarnoutse Jos Tijd als geschenk (Uitgave tgv 15-jarig bestaan St. Vrijw. Terminale Zorg 1999) 

Abbeele Claire Nu jij er niet meer bent (Rouwen met kinderen en tieners) 

Akker P. v.d. Waar wilt u doodgaan (Keuzen en overwegingen) 

Altes Allison K. Uit coma (Verslag van vrouw in coma en halfbewuste toestand daarna 2002) 

Allewijn/Miesen M./B. Zorg om ouderen 

Anneke   Twee vleugels van dezelfde vogel ( de dood in het leven van Anneke) 

Bakker Hilde De au van ouderdom 

Bakker/Morée Hilde/M. Wie vervangt de mantelzorger (Professionele vormen van oppas thuis) 

Bakker/Morée Hilde/M. Handreiking professionele oppas thuis 

Beauvoir S. de De ouderdom (Situatie van bejaarden en persoonlijke zingeving van de laatste levensfase 1970) 

Becker Hans Marcel Het seniorenrestaurant (Hedendaagse ouderenzorg) 

Beneken Deidre Mantelzorg, wat bezielt me? 

Benschop Nel Een open hand naar de hemel (Gedichtenbundel) 

Benschop Nel Een vlinder van God (Gedichtenbundel) 

Berg v.d. M. Kiezen voor ontmoeting (omgaan met ziek zijn;Jubileum uitgave Zonnebloem 1989) 

Berg v.d. M. Ze is de vioolmuziek vergeten (dochter neemt afscheid van dementerende moeder) 

Berg     Pluk het geluk (Over solidariteit en vrijwilliger) 

Verg M. Voor bij het einde (waken en afscheid nemen) 

Bernlef J. Hersenschimmen 

Bilsen/Hamers/Don/Groot/Spreeuwenb
urg 

PMA/JPH/AAM/W/
C Extra welzijn van ouderen in de thuissituatie (Evaluatie koploperspilot in de westelijke mijnstreek en Zld) 

Bloemendaal Gert Demente ouderen (Ontstaanskenmerken, de rol familie en act. met demente ouderen 1986) 

Blom Fredy Veldwerk (Waar eindigt het leven;waar begint de dood) 

Boer de Nico Blijvend uniek 

Bogers M. Humor als verpleegkundige interventie 

Boomen v.d. G. Ik wil de kluts kwijt 

Bossema C. Een vrouw van alledag (Dochter beschrijft de laatste maand van en met haar moeder) 

Bouwens Tineke Kind van een moeder (Verslag van dochter over stervensproces van haar moeder) 

Brink v.d. W.T.J. 120 vragen over astma/copd 

Brug v.d./Ham-Willemsen W/G Zonder wrijving geen glans (De winst van het omgaan met conflicten) 

Bruning/Besteman   Vrijwilligers in de terminale zorg (Leidraad voor VW en VWO) 



Bruntink Rob Verwenzorg gewoon doen 

Bruntink Rob Een goede plek om te sterven 

Buyssen Huub De heldere eenvoud van dementie 

Buyssen/Bruntink Huub/Rob 46 tips voor depressieve ouderen (Mensen uit de palliatieve zorg vertellen hun ervaringen) 

Buyssen/Bruntink Huub/Rob Einde goed, allen goed 

Buyssen/Cuypers   Zorgen voor een ander (Tips en adviezen voor mantelzorgers) 

Cloud/Townsend Henry/John Grenzen 

Cuvellier F. De stad Axen (Gids bij menselijke relaties) 

Daamen J. Een blik op gezond ouder worden 

Dautzenberg P.  Het wordt steeds stiller (Praten met mensen die aan dementie lijden) 

Dautzenberg/Braam P./W. Ik ben het steeds meer kwijt (Over Alzheimer en andere vormen van dementie) 

Delfos/Gottmer M./M. Leven met autisme 

Dickson Anne Opkomen voor jezelf 

Diekstra R. Het geestige lichaam (Hoe onze geest ons lichaam en gezondheid beϊnvloed) 

Dirkse / Kessels   (Op) nieuw geleerd, oud gedaan 

Dirkse / Petit Ruud/Caro Had ik het maar geweten (moderne dementiezorg) 

Dirkse/Talen S./A. Het groot werkvormen boek ( Inspiratiebron voor trainingen, vergaderingen enz 

Dreesen Jaak Marieke, Marieke (Voorleesboek voor kinderen over het afscheid nemen van een kind) 

Duijnstee M. Psycho-geriatrie thuis (Zorg om psycho-geriatrische patiënt thuis) 

Dullemen van C. Altijd de sterkste thuis 

Emous Kirsten De loden mantel 

Enklaar Jasper Terminus (Relaas v. Ben Zylicz over zijn ervaring met stervenden) 

Est van de Ellie Kracht van verbinding 

FCB   De kracht van Samen (Kracht van sociaal werkers) 

Feil Naomi Validation (Een nieuwe benadering in de omgang met demente bejaarden) 

Fiddelaers R. Jong verlies 

Gameren van Sandra Leven met een psychisch zieke ouder 

Geluk Anjo Zorgen een kwestie van doen 

Glastra van Loon K. Ongeneeslijk optimistisch (Openhartige verhalen uit het leven van een kankerpatient) 

Gramsbergen-Hoogland Y.N. Pers. Kwaliteit, inzicht, oefening en ontw. 

Gunnarson/Blohm Jan/Olle Hostmanship 

Hilhorst M. De vader, de moeder en de tijd 

Hennezel de M. De intieme dood (Levenslessen van stervenden) 



Hennezel/Leloup M. De kunst van het sterven (Het levensproces in de context van religieuze en mythische tradities) 

Hond de Marc Kracht (Het nieuwe leven van een optimist) 

Hoogerwerf A.  Ik ben verdwaald 

Horst v.d. J. Ontmoeting met E. Kubler Ross (Informatieboekje over St. Dr. E. Kubler Ross) 

Humanitas   Dagboek van een vrijwilliger 

Hussem Willem Warmte vergt jaren groei 

Isarin Jet Mantelzorg in een ontmantelde privé-sfeer (combineren van MZ met betaalde arbeid) 

Jong de/Anzion Saskia/Paul Troosten (Bronnen van bemoediging) 

Johnston-Taylor E. Tja, wat zal ik zeggen 

Keirse Manu Helpen bij verlies en verdriet (ondersteuning voor rouwenden en mensen met verdriet) 

Keirse Manu Als ik er niet meer ben 

Keirse Manu Later begint vandaag 

Kelley Patricia Een woord van troost 

Kessler D. Het recht om waardig te sterven (Inzichten mbt de lichamelijke en emotionele aspecten van het sterven) 

KITZZ   Kiezen voor zorg in de laatste fase (keuzewijzer voor patient en naasten) 

Knipscheer K. Dilemma's in de mantelzorg 

Koenig Coste J. De taal van Alzheimer leren spreken 

Kolthof e.a.   Een zieke thuis verzorgen (Cursusboekje over thuis een zieke verzorgen) 

Kûbler Ross E. Lessen voor levenden (Gesprekken met stervenden) 

Land. Ver. V. Thuiszorg   Een heel gewone dag (Verhalen uit de thuiszorg) 

Leenknegt-Elias Irene Als een kat in een vreemd pakhuis 

Leeuwen van  P. Mantelondersteuning door verzorger (Handleiding in het begeleiden van mantelzorgers) 

Leeuwen van  P. Tijd en aandacht voor de ander (Mantelzorg ondersteuning voor verzorgenden) 

Leget C. Ruimte om te sterven (Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners) 

Lier W. Drempelvrees bij respijt zorg 

LOT en ANBO   Mantelzorg en werk (Hoe vind ik met mijn cliënt de balans) 

LOT en ANBO   De balans tussen mantelzorg en werk (Informatie voor 50-plussers) 

LOT en ANBO   Hoe vind ik de balans 

LOT   Zorgboek voor mantelzorg (Zorg voor een ander) 

Luijkx K. Een extra steun in de rug 

Mathijsen Ria Volov, wonderbaarlijke belevenissen van mijn autistische zoon 

Meer Myrthe PAAZ, psychiatrische roman 

Meerman-Ottevanger J. De goede zijde van de grens 



Mercken C. De één kan niet zonder de ander 

Mezzo   Versterken van sociale netwerken (Handleiding voor organisaties in de informele zorg) 

Michielse / Cornelis H.C.M./M.H.C. Tussen eigenbelang en altruϊsme (Over solidariteit en vrijwilligers) 

Mochel Henk Rondom Tien uitgave over dementie (1985) 

Moerdijk Marie Cécile Als je me dat zou vragen 

Momma Kees Achter de onzichtbare muur ( ervaringen van auteur als autist) 

N.O.V. en Rabobank   Het wiel (Creatieve gids voor vrijwilligers) 

NPV   Aandacht voor levensverhalen en levensboeken 

Nuyens/Wijnberg B./M. Doodgewoon? 

Oosterhuis H. God weet komt het goed (Liederen en gedichten) 

Osterthun Landré Beweegredenen (Gedichten en overdenkingen mbt de levenscyclus en het einde 2003) 

Padt v.d. I. Zorgen voor je ouders (Zorg geven aan je ouders zonder jezelf te vergeten) 

Pon Instituut   fotoboek 

Reedijk J.S. Psycho geriatrie (Theoretische en practische aspecten) 

Rosof Barbara D. Het zwaarste verlies (Over de verwerking v.d. dood van een kind) 

Ruijter Bart Keerpunt van psychose naar herstel 

Rijnbeek Elly Dun ijs (de zorg van 9 broers en zussen voor hun aftakelende ouders) 

Rijsdijk van Mink 
Uw moeder was weer erg in de war vandaag (Relaas van dochter over leven van moeder met 
hersenbloeding) 

Scheltema Joke Late ontmoeting (Dementie, die leidt tot ontmoeting  tussen moeder en dochter in een verstoorde relatie) 

Scholten Cecil Gewoon gezien (signalering door vrijwilligers in zorg en welzijn) 

Sfinx   Het mannelijke en het vrouwelijke Sfinx 

Sfinx   Netwerken Sfinx 

Sfinx   Het lichaam Sfinx 

Sfinx   Alleen liefde geneest Sfinx 

Sfinx   Creatief worden Sfinx 

Sfinx   Spontaniteit Sfinx 

Sfinx   Zelfvernieuwing Sfinx 

Sfinx   Tranen Sfinx 

Sfinx   Afronding en zelfonderzoek Sfinx 

Sfinx   Essentie Sfinx 

Sfinx   Overgave Sfinx 

Sfinx   Loslaten en liefhebben Sfinx 



Sfinx   Schrijven en inspiratie Sfinx 

Simsion Graeme Het Rosie Project 

Smit Cees Krijg ik nog een zoen van je? 

Sociaal Cultureel Planbureau   Portretten van Mantelzorgers 

Smit C. Vanavond breng ik eten 

Sporken P. De laatste levensfase (Stervenshulp en euthanasie) 

Stelweg C. Deze aarde verlaten 

Stichting Achterland   Zeeland, literaire reis langs het water 

Stichting Klaverblad Zeeland   Een glas vol aandacht 

Stichting Vrijw. Terminale Thuiszorg   Wie ben jij ….. 

Swiers Robbert Geschiedenis van onderwijs op Walcheren 

Teunissen Paul In de beste families 

Tinnemans W. Hier doen we het voor (Werken in de verpleegzorg) 

Uffmann Antje Door het labyrint (Hulp bij rouwverwerking) 

Vervorst-van Loon Ineke Dichter bij je hart 

Vogel A. 
Anders beter worden (Behandeling van aandoeningen met plantaardig en homeopathische 
geneesmiddelen) 

Vollenga I. Mantelzorg van morgen 

Voskuil J.J. De moeder van Nicolien (Beschrijving van een moeder die dement wordt) 

Vrijwillige Terminale Zorg   Als de klok wordt stilgezet (De positie van de VW binnen de PTZ) 

Vrijwilligerswerk Thuiszorg Zeeland   Een verre vriend 

Watanabe K. Problemen oplossen 101 

Weber / Hupperts   Mutiple Sclerose (Neurologen geven uitleg over de ziekte) 

Well v. C. Dat doe je gewoon 

Werkman Hans  Van harte (Boekje over Nel Benschop en haar werk) 

Wijk Marie  Vluchtelingen vertellen (tekeningen en uitspraken van vluchtelingen, jong en oud, uit 31 landen) 

Wit de / Meyer Bob / R. Strategy Synthesis 

Wit de   Bob    Strategisch management (De overheid in paradoxen) 

IJzermans / Dirkx Theo Beren op de weg, spinsels in je hoofd 

ZonMw   Landelijk werken aan betere zorg voor ouderen 

Zoutman D. Gevangenen van de Liefde 

    Palliatieve zorg thuis 

 


