
1 Zie ook namasté

‘En de mens heet mens,
omdat hij herinnert, omdat hij vecht,
omdat hij hoopt en liefheeft,
omdat hij voelt en vergeeft.
Omdat hij lacht,
omdat hij leeft.’ (uit Herbert Grönemeyer, Mensch)

klank 
Huiskamer Zuid. Een groep van 6 mensen zit in een kring rond Anneke. Anneke 
heeft klangschalen uitgedeeld en vertelt een verhaal. Het gaat over Anne, die 
van de zee houdt. Mevrouw Disco heeft de schaal die het geluid van de zee kan 
nabootsen. Voorzichtig beweegt ze het instrument, blij als het haar lukt. De an-
deren knikken, ja, zo klinkt de zee. Het verhaal gaat verder: ‘Anne ligt in bed en 
buiten is het aan het regenen.’ Mevrouw De Ruiter heeft al nieuwsgierig op haar 
beurt gewacht, ze probeert nu de rainstick om te draaien. Anneke helpt haar. 
Tevredenheid op het gezicht van mevrouw De Ruiter. ‘Ook is er veel wind’, me-
vrouw Ten Have mag met de steentjes rammelen, bootst het geluid van wind 
na. ‘En oh ja, je hoort de wind door de bladeren.’ Mevrouw Velders beweegt haar 
klingelbelletjes, trots dat zij dat zo stipt kan. ‘Dan slaat de klok 7 uur.’ Anneke 
slaat 7 keer op de hapi, allen tellen mee: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Ja, 
dat is mooi gelukt. 
Iedereen is een aantal keren aan de beurt. Het verhaal is afgelopen. Er is een 
levendige stemming. Er wordt gelachen. Mevrouw de Ruiter ‘Ik vind enig.’ Me-
vrouw Velders ‘Leuk hoor.’

aandacht 
Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor 
jou’. Het is een in Amerika ontwikkeld zorgprogramma wat door het VUmc in 
Nederland wordt onderzocht. Het heeft tot doel de levenskwaliteit van mensen 
met dementie te verbeteren door ze persoonlijke aandacht te geven. Contact 
met familie en verpleging staat centraal. De onderlinge relatie wordt beleefd 
door samen iets te doen. De mens kan daardoor uit zijn voor dementie typische 
isolement worden gehaald.
Afdeling Crocus van de Heemhof werd voor het onderzoek geselecteerd. Ze zijn 
in januari 2017 ermee begonnen.

integraal muziekaanbod
Muziek is leven
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casussen
Wij van Atlant hebben als doelstelling de kwaliteit van leven van mensen die bij 
ons wonen aanzienlijk te verbeteren. Daarvoor hebben wij onze visie opgesteld: 
Wij geven ruimte. 
Om de visie in de praktijk te brengen hebben wij casussen samengesteld die de 
persoonlijkheid van onze mensen en het werk van onze collega’s weerspiegelen. 
Door de verhalen te delen willen wij elkaar inspireren en ons dagelijks    handelen 
verbeteren, en daarmee uiteindelijk onze visie waarmaken. 
Elke casus sluit af met een kort filmpje om levendig te verbeelden waar het nou 
om draait. 

Hieronder alle project- en cliëntcasussen op een rij, zij hebben vaak raakvlak met 
elkaar. Om het leer effect te vergroten is het de bedoeling dat deze lijst alsmaar 
langer wordt. 

namasté
integraal muziekaanbod

Foto voorkant Mevrouw Terwel zingt elke week enthousiast mee, zij heeft 
vroeger zelf gitaar gespeeld

https://www.atlant.nl/onze-zorg/dementiezorg/
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 ‘Soms verlang ik ernaar weer een kind te zijn. Een kind is zo zuiver als muziek.  
Als er geen muziek meer is, ben ik dood.’  
(uit Kleine Zielen van Louis Couperus)

herinnering 
Marlies vindt mevrouw Van Oorspronk op de gang. Ze is onrustig, praat met  
de vensterbank. Marlies spreekt haar aan ‘Ajo, even kieken hoe het met je is.‘  
Marlies praat plat Apeldoorns met haar. ‘Mag ik een liedje voor je spelen?’ 
Ze gaan samen naar de familiekamer. Mevrouw Van Oorspronk neemt plaats in 
de luie stoel, Marlies speelt op de piano en zingt ‘Mijn Sarie Marijs.’ Mevrouw 
Van Oorspronk kijkt door het raam en slikt. Het gezicht van mevrouw Van  
Oorspronk spreekt boekdelen. Zij beleeft een intens gevoel, de mondhoeken  
bewegen. 
De maat gaat sneller, Marlies zingt ‘Zo heerlijk rustig.’ Mevrouw Van Oorspronk 
knikt de maat mee. Ze kijkt verlegen naar de vloer, wrijft zich met de vingers 
door haar gezicht. 
Een nieuw lied begint ‘Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik net zo oud als jij.’  
Het is een melancholiek lied. Mevrouw van Oorspronk schraapt haar keel. 
Slotakkoord. Marlies stopt met spelen en pakt haar hand ‘Zo, Ajo, zeg.’
Mevrouw Van Oorspronk ‘Wat is er? Ik wil naar min ouders toe. Naar min huus.’ 

leven 
De muziek heeft in mevrouw Van Oorspronk een diep verlangen gewekt. 
Herinneringen aan vroeger, momenten waar zij geleefd en genoten heeft. Het 
genieten is weer present door het creëren van weemoed. 
De scherpe randjes verdwijnen bij mevrouw Van Oorspronk. Het verdriet 
is getransformeerd in welbehagen. De herinneringen aan thuis geven een 
tevreden gevoel in haar nieuwe thuis. 

https://www.atlant.nl/onze-zorg/dementiezorg/
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Muziektherapeut Marlies Brandt zingt voor mevrouw Van Oorspronk.  
Zij luistert aandachtig, kijkt peinzend 

https://www.atlant.nl/onze-zorg/dementiezorg/
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integraal muziekaanbod 
Muziektherapie is maar een onderdeel van het integrale muziekaanbod van 
Atlant. Het gaat om het totaalaanbod van muzikale activiteiten en therapie voor 
mensen met dementie. Het kennen en gebruik maken van de favoriete muziek is 
daarbij van belang want muziek is ook bij gevorderde dementie voor mensen 
voelbaar. Het zet mensen in een sfeer, herinneringen komen terug, stemmingen 
zijn te beleven. 

Er is onder andere de platenclub die door vrijwilligers wordt gerund. Vinyl platen 
worden gedraaid, er wordt gesproken over de muziek en de bijbehorende  
herinneringen. Mensen worden geholpen de muziek te beleven door te bewegen  
of samen mee te zingen. Verder is er een muziekbibliotheek in opbouw. Familie-
leden en verpleging geven de voorkeursliederen van mensen door. Op de  
huiskamers kan daarmee middels afspeellijsten de favoriete muziek gedraaid 
worden.  Ook kan bij activiteiten, onrust of verdriet voorkeursmuziek worden 
ingezet. De muziekbibliotheek maakt het mogelijk om muziek letterlijk op de 
mens af te stemmen. 
De muziekagoog maakt daar ook gebruik van. Hij speelt muziek individueel 
maar ook voor een hele huiskamer. Hij weet met welke liederen hij de huiskamer 
kan vangen en hoe hij de stemming kan beïnvloeden. 

effect
Hedwig de Vries, psycholoog en leidinggevende behandeling & begeleiding,  
legt uit. ‘Als behandelaar moet je jezelf overbodig proberen te maken. Je moet 
de omstandigheden dusdanig goed tot stand brengen zodat zo min mogelijk  
therapie nodig is. Muziek is een makkelijk toepasbare interventie, met een -
voudige middelen.’ 
Hedwig is zich bewust wat muziek en stemming voor mensen met dementie 
kan doen. ‘Als het verbale weg is, kan muziek nog wel binnen komen, net zoals 
geuren of tast.’
Hedwig hoopt daarmee een blijvend effect te kunnen bereiken. ‘Ik denk dat 
mensen zich meer thuis gaan voelen als zij hun favoriete muziek horen. We  
zoeken altijd naar sleutels om mensen zich prettiger te laten voelen en muziek 
kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.’ 

https://www.atlant.nl/onze-zorg/dementiezorg/
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Muziekagoog Gideon Biegstraaten komt elke week bij Aster Zuid, meneer 
Meulenbroek, mevrouw Terwel en meneer Koers zitten er helemaal klaar voor

https://www.atlant.nl/onze-zorg/dementiezorg/
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onrust
Diane Dekker is verzorgende en heeft mevrouw Van Oorspronk goed leren  
kennen. ‘Ze kan druk doen, maar ook leuk en gevat. Ze kan niet meer bij veel  
dingen meedoen. Ze loopt heel veel rond, is onrustig, zoekende.‘
Diane ziet bij mevrouw Van Oorspronk een verandering als er plenair muziek is.   
 ‘In de zaal bij het zingen is ze blij en vrolijk. De muziekagoog neemt iedereen 
mee in de huiskamer, ook bezoek. Dat vrolijke van de liedjes werkt door. Er is dan 
een prettige sfeer op de afdeling.’
Mevrouw Van Oorspronk ‘Versjes, ga ik zingen, wel eens een keertje. Best  
gezellig. Ik loop niet elke dag te dansen. De kinderen moeten naar school, altijd.’ 
Diane herinnert zich nog goed dat de zoon van mevrouw van Oorsprong ‘Twee 
kleine reebruine ogen’ afspeelde.  ‘Toen kwamen er tranen in haar ogen. Zo veel 
deed het met haar.’
Fennie de Jong, EVV-er van mevrouw Van Oorspronk, bevestigt dat muziek een 
mooi middel is om iemand te bereiken. Maar zet daar ook een kanttekening bij 
 ‘Het is het moment, je voelt het niet nog dagen later.’

erbij  horen
Huiskamer Aster Zuid. Een groep van vier mensen zit al paraat. Gideon haalt 
mevrouw Goedvolk erbij. Zij kijkt hem dringend aan ‘Mag ik erbij horen?’ Gideon 
begint op zijn gitaar te spelen en te zingen ‘Goede morgen, welkom allemaal.’ 
Elke naam valt erbij, diegene die zijn naam hoort kijkt blij. Meneer Rossen heeft 
de ogen dicht. Gideon zingt ‘Slaap kindje slaap.’ Mevrouw Goedvolk zingt  
hardop mee. 
Mevrouw Terwel ‘Ik kan het onthouden. Hij weet dat ik gitaar heb gespeeld.’  
Meneer Rossen glimlacht. Meneer Koers doet een liedvoorstel ‘Een zonnetje  
onder de mensen.‘ Iedereen zingt, na afloop bedankt Gideon meneer Koers voor 
de goede suggestie. Meneer Koers straalt. Mevrouw Terwel ‘Ik vergeet het niet, 
want ik speel ook gitaar.’ 
Gideon ‘Zullen we nog eentje doen?’ Meneer Koers ‘Ga maar lekker door, je kan 
het goed.’ Gideon staat op en speelt direct voor mevrouw Goedvolk. Allen zingen  
 ‘Oh when the saints.’ Mevrouw Goedvolk ‘Gideon, ik hou van je.’ Gideon ‘Ik hou 
ook van u. Dan doen we toch een liedje over houden van.‘ Mevrouw Goedvolk 
met wanhoop in haar stem ‘Ik hou van je, of mag dat niet?‘ Gideon ‘Het mag, 
houden van mag altijd.’ 
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Voor mevrouw Goedvolk is het een bijzonder moment om aandacht door muziek 
te ervaren, meneer Rossen kijkt geïnteresseerd toe

https://www.atlant.nl/onze-zorg/dementiezorg/
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verfijning
Gideon Biegstraaten, muziekagoog, heeft een centrale rol in het gehele muziek-
aanbod. Naast dat hij zelf met de mensen muziek maakt, neemt hij de regierol: 
mensen enthousiasmeren, trainingen geven, de muziekbibliotheek verder  
vormgeven. Hij ziet veel mogelijkheden in de brede inzet van muziek. ‘Ik ga  
trainingen verzorgen voor verzorgenden die affiniteit hebben met muziek.  
Ook de activiteitenbegeleiders kunnen veel meer met muziek doen, daarom  
is het belangrijk de voorkeurslijsten te delen. De medewerkers moeten het 
overpakken   . En op hun eigen manier doen.’ 

Gideon geniet ervan als een groep tot rust komt. ‘Eerst heb je de kakofonie van 
geluiden, de huiskamer is niet in harmonie. Dan krijg ik ze in stemming door een 
bepaald lied.’ Gideon duldt geen afleiding in de kamer, ook mag van hem zeker    
niet na de muziek meteen de vaatwasser worden aangezet. ‘Meestal wordt 
gezegd    dat mensen afwezig zijn. Ik vind ze heel aanwezig. Ik spreek een ander 
veld van zintuigen aan. Er is ook stilte nodig, zo wordt de aanwezigheid van en 
voor mensen voelbaar.’ 

contact 
Muziektherapeute Marlies Brandt is een oude rot in het vak. Zij werkt op  
indicatie en richt zich op probleemgedrag. Zij zet muzikale parameters in, zoals 
ritme en maat. ‘Ik probeer bij de emoties te komen. Het is een uitlaatklep.’ 
Muziek kan ook contactmomenten teweegbrengen. Zoals bij meneer Van  
Koperen die heel veel onrust voor zichzelf en voor de afdeling veroorzaakt.  
 ‘Ik heb inmiddels uitgevonden dat hij op Glenn Miller en Doris Day reageert.  
Hij luisterde ernaar en ik stak mijn handen naar hem uit. Hij pakte ze vast.‘  
Voor Marlies voelde dat niet persé als een overwinning. ‘Ik was in conflict met 
mezelf. Want ik ben ervoor om mensen door muziek te helpen, en hier kun je  
alleen iets kleins doen. Maar dat hij af en toe contact met mij maakt, betekent 
al heel veel voor de verpleging.’ 
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Meneer Koers is helemaal in zijn nopjes als Gideon hem bedankt voor het mooie 
liedvoorstel

https://www.atlant.nl/onze-zorg/dementiezorg/
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aandachtspunten
Muziek werkt niet altijd even goed. Zo wilde mevrouw Van Oorspronk ook eens 
weg uit de kamer ‘Ik voel me opgesloten.’ Marlies ‘Ik had zo’n gevoel van  
verdikkie. Ik weet dat het ervoor kan zorgen dat ze minder geïrriteerd is, maar 
het is toen niet gelukt.’ 
Ook niet elke medewerker weet wat mensen leuk vinden. Hedwig ‘Of ze zien  
het effect nog niet en zetten hun eigen muziek op. De afspeellijsten en de 
trainingen    moeten dat gaan ondervangen.’ 
Een grote winst valt nog te behalen door meer vrijwilligers en zeker de familie 
erin te betrekken. De familie doet tot nu toe alleen maar passief mee. Hedwig 
‘Als je de familie erbij kan betrekken en samen weer iets van de sprankeling van 
vroeger kan beleven, dat is toch briljant?’ Fennie ‘Het is de bedoeling de familie 
meer handvatten te geven.’ 

toekomst 
Muziek heeft net als vele andere interventies geen eenduidig meetbaar effect. 
Marlies ‘Ik zou graag de effecten van behandeling willen monitoren, met vak-
genoten delen dat het werkt. Dan heb je de legitimatie om het uit te breiden.’ 
Hedwig wil het aanbod op andere afdelingen uitrollen, ze ziet dat je door  
muziek mensen kan benaderen ‘We willen begrijpen hoe het met mensen gaat 
door samen muziek te beleven. Je kan mensen aanraken, of laten bewegen, dan 
kunnen zij de muziek beter horen, voelen zij het in hun lijf, gaan de ogen open.’
Hedwig ziet allemaal mogelijkheden om het ook verder uit te bouwen, door ook 
de Namasté-instrumenten in te zetten, of een audiovisueel cliëntendossier op te 
bouwen. ‘Filmpjes van vroeger. Perfect als de familie het samen kan beleven.’

tot slot
Uiteindelijk dient muziek een gebruikelijk onderdeel van de dag te zijn. Heel 
gewoon   . Muziek raakt je. Het geeft je blijdschap, verlangen, weemoed, verdriet. 
Muziek laat je herkennen dat je leeft. 

bekijk hier de bijbehorende film

deel deze casus
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Zij hebben goede ervaringen met de inzet van muziek, v.l.n.r.:   
Hedwig de Vries (psycholoog en leidinggevende B&B), Gideon Biegstraaten 
(muziekagoog), Fennie de Jong (EVV-er), Marlies Brandt (muziektherapeut)
Bij vragen kun je hen direct bereiken door op de naam te klikken.
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omdat hij voelt en vergeeft.
Omdat hij lacht,
omdat hij leeft.’ (uit Herbert Grönemeyer, Mensch)

klank 
Huiskamer Zuid. Een groep van 6 mensen zit in een kring rond Anneke. Anneke 
heeft klangschalen uitgedeeld en vertelt een verhaal. Het gaat over Anne, die 
van de zee houdt. Mevrouw Disco heeft de schaal die het geluid van de zee kan 
nabootsen. Voorzichtig beweegt ze het instrument, blij als het haar lukt. De an-
deren knikken, ja, zo klinkt de zee. Het verhaal gaat verder: ‘Anne ligt in bed en 
buiten is het aan het regenen.’ Mevrouw De Ruiter heeft al nieuwsgierig op haar 
beurt gewacht, ze probeert nu de rainstick om te draaien. Anneke helpt haar. 
Tevredenheid op het gezicht van mevrouw De Ruiter. ‘Ook is er veel wind’, me-
vrouw Ten Have mag met de steentjes rammelen, bootst het geluid van wind 
na. ‘En oh ja, je hoort de wind door de bladeren.’ Mevrouw Velders beweegt haar 
klingelbelletjes, trots dat zij dat zo stipt kan. ‘Dan slaat de klok 7 uur.’ Anneke 
slaat 7 keer op de hapi, allen tellen mee: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Ja, 
dat is mooi gelukt. 
Iedereen is een aantal keren aan de beurt. Het verhaal is afgelopen. Er is een 
levendige stemming. Er wordt gelachen. Mevrouw de Ruiter ‘Ik vind enig.’ Me-
vrouw Velders ‘Leuk hoor.’

aandacht 
Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor 
jou’. Het is een in Amerika ontwikkeld zorgprogramma wat door het VUmc in 
Nederland wordt onderzocht. Het heeft tot doel de levenskwaliteit van mensen 
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