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Bezielde jaren
Zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie,
vrienden en vrijwilligers

• Janke Jeltsje van Dijk, Trijntje Scheeres-Feitsma, Marcelle Mulder
• A4 formaat / 144 pag. in kleur / geïllustreerd
• normale prijs € 29,50  /  ISBN 9789491269141
• inhoudsopgave: www.zorg-perspectief.nl

Dilemma’s in kaart
Methode voor moreel beraad in de zorg

• Marije Stegenga
• A4 ringband / 46 pag. in kleur + werkkaarten 
• normale prijs € 32,50  /  ISBN 9789491269097
• inhoudsopgave: www.zorg-perspectief.nl

Hoe besteed je in de ouderenzorg aandacht aan dat-
gene wat het leven de moeite waard maakt?
Bezielde jaren nodigt uit om kennis, ervaring en creati-
viteit te bundelen en zo te komen tot themamaanden 
of weken gevuld met zingevingsactiviteiten voor en 
met ouderen, hun familieleden en vrijwilligers. Om 
samen met hen creatief, ontspannen en met behulp 
van de vele suggesties en bronnen uit dit boek bezig 
te zijn. 
Het boek biedt twaalf uitgewerkte thema’s, die ook 
inspireren tot eigen ideeën, thema’s en activiteiten. 
Daarnaast bevat het een werkhandleiding en een 
handreiking om ervoor te zorgen dat zingevingsactivi-
teiten een vaste plaats in de organisatie krijgen.
Bedoeld voor: geestelijk verzorgers en welzijns mede-
werkers, woonassistenten, verzorgenden, vrijwilligers, 
familie en vrienden van ouderen. Het boek kan wor-
den gebruikt in de volle breedte van de ouderenzorg,  

zoals wijksteunpunten, dagbesteding, revalidatiecen-
tra, verpleeg- en verzorgingshuizen, woonzorgcentra.
Deel 1: Informatie over goede voorbereiding, kiezen 
en plannen van thema’s, betrekken van familie en vrij-
willigers, uitvoering van activiteiten, maken van publi-
citeit. 
Deel 2: Uitwerking van twaalf thema’s onderverdeeld 
in suggesties voor verschillende activiteiten en werk-
vormen, gespreksvragen, literatuur, muziek en film. 
Deel 3: Informatie (ook voor leidinggevenden) over 
hoe je thema-activiteiten kunt plannen en laten aan-
sluiten bij de visie en het beleid van de organisatie, 
kennis en ervaring delen, samenwerken met familie 
en vrijwilligers, dilemma’s en ethische vragen, deskun-
digheidsbevordering, fit en creatief blijven.

Beproefde, laagdrempelige en efficiënte methode 
waar mee professionals in de zorg en de hulpverlening 
moreel beraad kunnen houden. Hoofddoel is, met 
behulp van de bijgeleverde kaarten, een zorgvuldige 
morele afweging te maken, waardoor de zorg voor 
de cliënt wordt verbeterd en professioneel handelen 
bevorderd. 
Deelnemers leren om vanuit de eigen morele  intuïtie te 
reflecteren op hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Zij 
leren om met elkaar te spreken over wat ze goede zorg 
vinden (ook door zich in te leven in de moreel betrok- 

kenen) en waar de grenzen van goede zorg liggen. Het 
moreel beraad helpt hen om argumenten te formule-
ren voor dat wat hen raakt of benauwt. 
Ringband met compacte en gedegen inleiding over 
ethische dilemma’s en moreel beraad, aanwijzingen 
voor de gespreksleider, alsmede gebruikskaarten met 
toe lichting. Bestemd voor met name  teamleiders, ver-
pleegkundigen, (woon)begeleiders, managers, pasto-
res, ergo therapeuten en artsen.
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  Zo komt mijn team verder
  Communiceren en leidinggeven in de zorg

  • Ronald Geelen

  • 160 pag. / geïllustreerd 

  • normale prijs € 19,50 

  • ISBN 9789491269059

  • inhoud: www.zorg-perspectief.nl

Dit boek is bedoeld voor professionals die direct leidinggeven aan 
verzorgenden of verpleegkundigen in het verzorgingshuis, ver-
pleeg   huis, ziekenhuis, in de dagopvang of de thuiszorg. 
Effectief leidinggeven bestaat vooral uit goed communiceren en 
gebruikmaken van concrete handvatten. Aan beide schenkt de 
auteur aandacht. De onderwerpen van het boek liggen op het ter-
rein van de leidinggevende, of gaan over het werkgebied van zorg-
verleners, waar de leidinggevende vaak een coachende, sturende 
of oordelende rol heeft. Aan de hand van sprekende voorbeelden, 
attendeert de auteur op valkuilen en geeft tips voor de praktijk 
van alle dag.

  ‘Het komt wel goed’
  Communiceren door verzorgenden en verpleegkundigen

  • Ronald Geelen

  • 140 pag. / geïllustreerd

  • normale prijs € 19,50 

  • ISBN 9789491269042

  • inhoud: www.zorg-perspectief.nl

Goede communicatie wordt steeds belangrijker in de zorg. De ver-
zorgende en de verpleegkundige op de werkvloer zijn steeds vaker 
degenen die uiteenlopende gesprekken aangaan met collega’s en 
andere disciplines. Teams en individuen worden meer zelfsturend, 
de zorg meer individueel gericht, en dat vraagt meer afstemming 
en overleg. Cliënten, patiënten en hun verwanten verlangen ook 
steeds meer die afstemming en communicatieve vaardigheden. 
Dit boek bevat  veel voorbeelden en praktische aanwijzingen voor 
uiteenlopende gesprekssituaties tussen professionals onderling 
en met verwanten. Een aanrader voor zorgverleners én leiding-
gevenden.

  Terug naar Toen 1
  Reminisceren met ouderen, geboren tussen 1920 – 1935

  • Ingrid Barendsen & Wil Boonstra

  • A4 formaat / 176 pag. / geïllustreerd

  • normale prijs € 24,50

  • ISBN 9789491269011

  • inhoud: www.zorg-perspectief.nl

Reminiscentie-activiteiten hebben tot doel samen met ouderen 
herinneringen op te halen en hen uit te nodigen daarover te ver-
tellen. Hieraan kunnen gevoelens van zingeving en eigenwaarde 
worden ontleend. De gesprekken vormen óók een rijke bron aan 
informatie voor de betrokken professionals voor een goed contact 
met hun cliënten.
Dit boek bevat thematisch gerangschikte verhalen over vroeger, 
opgetekend uit de mond van ouderen zelf. Met de vragen, tips en 
suggesties die daarbij worden gegeven, kunnen professionals en 
vrijwilligers direct aan de slag. Daarnaast biedt het een handleiding 
voor het stapsgewijs opzetten en uitvoeren van reminiscentie-acti-
viteiten waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen demente-
rende ouderen en ouderen zonder ernstige geheugen problemen.

  Terug naar Toen 2
  Reminisceren met ouderen, geboren tussen 1935 – 1950

  • Ingrid Barendsen & Wil Boonstra

  • A4 formaat / 192 pag. / geïllustreerd

  • normale prijs € 24,50 

  • ISBN 9789491269028

  • inhoud: www.zorg-perspectief.nl

Terug naar toen deel 2 biedt thema’s en verhalen die herkenbaar 
zijn voor ouderen geboren tussen 1935 - 1950, en bovendien 
informa tief zijn voor professionals en vrijwilligers. De bijgevoegde 
vragen, tips en suggesties zijn bedoeld om activiteiten snel te kun-
nen starten. Ook dit boek  bevat  een praktische handleiding voor 
het opzetten en uitvoeren van reminiscentie-activiteiten door pro-
fessionals, met een onderscheid tussen dementerende ouderen en 
ouderen zonder ernstige geheugenproblemen. 
Deel 2 bevat een extra katern met onder meer informatie over 
de werking van het geheugen. Daarnaast wordt ingegaan op 
 reminiscentie-activiteiten met verschillende generaties,  culturen 
en speciale doelgroepen. Ook komt het gebruik van muziek aan 
de orde.
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