
Achtergrond

Apathie is een veelvoorkomende, uitdagende en hardnekkige vorm van moeilijk hanteerbaar gedrag bij
mensen met dementie. Kenmerkend voor apathie is het niet tot actie en activiteiten kunnen komen en een
onvermogen om emoties te uiten. Door apathie vermindert de kwaliteit van leven; het kunnen genieten van
dagelijkse activiteiten en het contact met de omgeving nemen af. Een behandeling die veel wordt toegepast
in het behandelen van moeilijk hanteerbaar gedrag bij ouderen met dementie is muziektherapie. Er is echter
weinig bekend over de mogelijke positieve werking van het luisteren naar voorkeursmuziek op apathie bij
deze doelgroep.
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Methode 

Het onderzoek vindt plaats op een aantal afdelingen
waar mensen met dementie wonen, in de periode juni
2019 tot mei 2020. Dit verloopt als volgt:
1) Werving en selectie van de deelnemers
2) Samenstellen afspeellijsten
3) Aanbieden interventie + invullen observatielijsten
4) Data verzamelen en analyseren

Resultaten

Op dit moment is afdeling `t Koetshuis van De
Loohof volop bezig met het onderzoek. Vanaf
december 2019 volgen andere afdelingen van
Atlant.

We hopen de resultaten van het onderzoek in juni
2020 met alle betrokkenen te delen.

Meer informatie?

Carlijn van der Eng c.van.der.eng@atlant.nl

Muziektherapeut en onderzoeker Atlant www.atlant.nl

Vraagstelling

Kan het inzetten van het op individueel niveau
aanbieden van favoriete muziek via een MP3-speler
een afname van apathie teweegbrengen bij mensen
met dementie?

Beschrijving van de interventie 

Middels vragenlijsten en observaties wordt de persoonlijke
voorkeursmuziek van iedere deelnemer in kaart gebracht.
Deze muziek wordt samengesteld om zo een persoonlijke
afspeellijst vormen, die op een MP3-speler wordt gezet. Zo
kunnen de deelnemers hun eigen ‘geïndividualiseerde’ muziek
beluisteren. Rondom het aanbieden van de interventie vullen
de eerstverantwoordelijke verpleegkundigen observatielijsten
in waarbij de nadruk ligt op het observeren van het apathische
gedrag.
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