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De	invloed	van	fysieke	omgevingselementen	op	het	welzijn	en	de	
autonomie	van	ouderen	(met	dementie) 

art17 
Vanbosseghem Ruben, Cornelis 
Elise, Desmet Valerie, De Vriendt 
Patricia 

Kwalitatief onderzoek naar de succesfactoren van 
betekenisvolle activiteiten voor bewoners van 
woonzorgcentra 

art18 Patricia De Vriendt e.a. De bevordering van betekenisvolle activiteiten voor bewoners 
van een Woonzorgcentrum: een pilootstudie  

art19 Koen Geenen 
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