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Praatcafés dementie
Het  Labyrint in tijden van Corona  
Nieuwsbrief November 2020

Dag mantelzorger, partner, zoon, dochter, familielid van iemand die lijdt aan dementie, ...  
 
Maandelijks werken we een thema uit dat ondersteuning kan bieden bij het omgaan met personen
met dementie. Deze maand belichten we de impact die muziek kan hebben op dementie.  
 
Muziek verzacht de zeden 
 
Het is een druilerige dag en je staat in de file, wetende dat je te laat zal zijn. En toch verschijnt er
een glimlach op je gelaat wanneer de radiopresentator je favoriete liedje aankondigt. Je vingers
beginnen bij de eerste tonen in de maat mee te tikken en tegen de tijd dat het refrein inzet ben je
luidkeels aan het meezingen. Die sombere dag lijkt plots niet meer je grootste zorg te zijn. 
 
 
Er zijn al ontelbare onderzoeken gebeurd naar de effecten van muziek en één ding staat vast:
muziek en emoties gaan hand in hand.
Als iemand muziek beluistert, zo blijkt uit neurologisch onderzoek, worden de kleine hersenen, de
hersenstam en de amygdala gestimuleerd. In de amygdala wortelen onze emoties. Informatie die
we via onze zintuigen opnemen kunnen in de amygdala worden gekoppeld aan een emotie.
Bijvoorbeeld:  de eerste dans met je partner. De amygdala koppelt hier de emotie 'blij' aan.
Wanneer je later op diezelfde plaats bent / diezelfde muziek hoort, herkent de amygdala dit en
krijg je opnieuw een vrolijk gevoel. Het is als het ware ons emotionele geheugen. 
 
Dementie tast meerdere, en uiteindelijk alle delen van de hersenen aan maar het hersendeel dat
geprikkeld wordt door muziek blijft nog lang bereikbaar. Muziek is een ideaal middel om contact te
maken, te communiceren met personen met dementie. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan zien we in het filmpje in volgende link
https://www.youtube.com/watch?v=6-j5yeRDBaU waar een gewezen ballerina, die lijdt aan de
ziekte van Alzheimer, spontaan begint te dansen bij het horen van 'Het zwanenmeer'. 

 De positieve effecten van muziek  
  
Onze emoties zijn terug te brengen naar 4 basisemoties: blij, boos, bedroefd, bang. Muziek kan
eender welk van die emoties triggeren, maar wanneer er gefocust wordt op de positieve emoties
dan kan muziek therapeutisch werken en de veerkracht van mensen herladen.  
Mensen hebben de therapeutische krachten van muziek door de geschiedenis heen omarmd. In
de Tweede Wereldoorlog al betaalden artsen muzikanten om in de veldhospitalen te musiceren.

Muziek helpt ons om verbinding met anderen te maken, elkaar te begrijpen en onze emoties te
uiten .
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Het helpt ons afgeleid te worden van pijn en om angst te verminderen .
Het helpt ons bij het omgaan met stress en heeft rechtstreeks invloed op onze ademhaling,
bloeddruk en spierspaning.
Muziek is heel troostend en kan fijne herinneringen en positieve gedachten oproepen.
Het welzijn, krikt ons humeur op en helpt ons ontmoetten verbinden en ontspannen.

Contactkoren  
 
In Woon-zorgcentra is muziektherapie al ingeburgerd maar ook
daarbuiten worden steeds meer geheugen- of contactkoren
opgericht. Een contactkoor is een koor dat zich specifiek richt naar
mensen met dementie en hun familie / mantelzorgers.  
  
We gingen bij Koor & Stem ten rade voor deze nieuwsbrief:

Sinds 2012 ondersteunen we met Koor & Stem woonzorgcentra die contactkoren willen oprichten
voor hun bewoners met dementie. We noemen dat project: De Stem van ons Geheugen. We
realiseerden ons echter dat de grootste groep mensen met dementie thuis woont en bijgestaan
wordt door een mantelzorger. Vandaar dat we in januari 2019 gestart zijn met een innovatief en
nieuw project: ‘ik zal je altijd horen’ waarbij we focussen op de 70% van de mensen met dementie
die thuis wonen.  Deze mensen dreigen, samen met hun mantelzorgers, in een maatschappelijk
en sociaal isolement te geraken.  Met de hulp van onze drie pilootprojecten brengen we de
uiteenlopende thuissituaties in kaart en ontwikkelen we een toolkit die we gebruiken om dit project
naar buiten te brengen en in heel Vlaanderen dergelijke projecten voor thuiswonenden op te
richten.   
 
Samen zingen zorgt voor verbinding, contact en benadrukt het positieve. Jezelf horen én gehoord
worden is belangrijk voor de eigenwaarde van een persoon. Als praten en gedachten verwoorden
niet zo goed meer lukt, dreigt de stilte. Dreigt het verdwijnen naar de achtergrond. Door samen te
zingen en muziek in te zetten kan er een toegangspoort geopend worden waardoor hernieuwd
contact mogelijk is. We zien tijdens samenzangsessies heel mooie dingen gebeuren tussen de
mensen met dementie en hun familieleden/mantelzorgers/ partners. Vaak is er weer contact op
zo’n momenten, zien ze weer even de persoon achter de dementie, een glimlach, een
aanraking… We zien personen met dementie weer openbloeien, genieten en trots zijn dat ze de
liedjes kunnen meezingen.  
We zien dat het gebruik van muziek, het samen zingen tijdens de dagelijkse verzorging, de sfeer
positiever maakt en dat de verzorging vaak makkelijker verloopt.   
 
Mantelzorgers weten wanneer de persoon met dementie onrustig is en op dat moment kan zingen
een hulpmiddel zijn om de sfeer te verbeteren. Iemand kan bv heel erg weerspannig worden als
je hem wil dwingen om naar de badkamer te gaan. Al zingend naar de badkamer dansen zonder
verdere uitleg, kan helpen. De lievelingsmuziek opzetten een kwartiertje voor de dagelijkse
verzorging kan al wonderen doen.  
Als gesprekken niet meer mogelijk zijn, kunnen liedjes helpen om emoties te verwoorden. Als
iemand zijn ontroering voor een kleinkind niet kan uitdrukken, dan kan die misschien nog wel
kinderliedjes zingen voor de baby. Iemand die blij is en niet meer kan uitleggen waarom, kan
geholpen worden door een vrolijk lied dat blijdschap en geluk verwoordt wat hij kan meezingen.  
 
 

Hoe ga je thuis met muziek aan de slag?
 
Niet alleen in een instelling maar ook thuis kan muziek gebruikt worden om de zeden te
verzachten. Daarvoor is het belangrijk dat je als mantelzorger op zoek gaat naar de muziek die
jouw partner / ouder / zorgpersoon aanspreekt.  
Als je weet welke muziek je partner / ouder / zorgpersoon mooi vindt dan is dit een eerste
aanknopingspunt. Kijk hoe hij / zij reageert op die muziek. De muziek zal gevoelens en
herinneringen losmaken en meestal zal dit een positief effect hebben: hij / zij begint mee te
zingen, begint te dansen of te bewegen op de muziek, glimlacht, luistert aandachtig…  
Ken je zijn / voorkeursmuziek niet of reageert hij / zij negatief op de voorkeurmuziek die je liet
horen dan kan je via reacties op zoek gaan naar de muziek die de meest positieve reacties
teweeg brengt. 
Enkele vragen die kunnen helpen om de richting te bepalen:

Heb je een instrument gespeeld? Welk instrument?
Wat speelde je graag op je instrument?
Wat was het eerste liedje dat je leerde spelen?
Heb je muziek- of zangles gevolgd?
Dans je graag of heb je dansles gevolgd? Welk soort dans?
Was je lid van een koor? Welk koor?
Wat voor liederen zong je met het koor?
Welke muziek werd er op je trouwfeest gespeeld?
Zong je tijdens het afwassen / poetsen? Welke liedjes?
Zong je onder de douche? Welke liedjes?
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Wat is je favoriete liedje?
Heb je aan een bepaald liedje een mooie herinnering?
Welke slaapliedjes zong je voor de kinderen?
Welke kerstliedjes zong je met het gezin?
Ga je naar de kerk? Welke liedjes zong je in de kerk?
Welke liedjes zongen jullie in de jeugdbeweging?
Wat zong je tijdens voetbal / sportwedstrijden?
...

Lukt dit niet al pratend, steel dan met je ogen. Neem eens een kijkje in de CD- of LP-collectie,
bekijk foto's die uithangen, kijk op welke post de radio staat of kijk hoe hij / zij reageert op een
liedje dat je neuriet.  
  
Onderzoek toont aan dat muziek uit de leeftijdsfase van 15 tot 25 jaar lang blijft hangen. Dit zijn
bepalende jaren in de ontwikkeling van een mens. Zoek eens op welke periode dit was voor
partner / ouder / zorgpersoon en kijk hoe hij / zij hierop reageert.   
  
Als één soort muziek niet aanslaat dan kan een ander genre misschien wel positieve reactie
uitlokken. Of probeer op een andere dag nog eens opnieuw. Misschien zijn er andere redenen
waarom jouw partner / ouder / zorgpersoon die dag niet kan genieten van de muziek. 
En laat je vooral niet afschrikken.  
Je hoeft geen muzieklessen gevolgd te hebben om de positieve effecten van muziek te kunnen
gebruiken. Je hoeft geen noten te kunnen lezen of toonvast te zingen.  
Muziek is heel breed. Je kan voor iemand zingen of je kan samen zingen. Je kan dansen,
bewegen op de muziek, klappen, muziek beluisteren, muzikanten bekijken, naar een concert
gaan, een muziekquiz houden, instrumenten bekijken of bespelen, klanken, geluiden of ritme
ervaren,…  
Eenmaal je hebt kunnen ondervinden welke muziek een aangenaam effect heeft kan je dit in het
dagelijkse leven 'gebruiken'.  
 
Tips:

Maak één of meerdere CD's met voorkeursmuziek
Je kan ook speellijsten maken op de computer (youtube, spotify…)
Voor wie nog teksten kan volgen, kan een zangbundel ook handig zijn
Snuister in de bibliotheek eens tussen de muziek DVD's en CD's om nieuwe ideetjes op te
doen
Er zijn radiozenders die zich specialiseren in bepaalde muziekgenres.
In Engeland werd recent een radiopost opgestart speciaal ontworpen voor mensen met
dementie. Deze is 24/7 te beluisteren via onderstaande link. https://m4dradio.com
Verschillende contactkoren brachten al hun eigen CD uit 

Voor meer info:

Koor & stem: dementie@koorenstem.be of https://www.koorenstem.be/nl/project/ik-zal-je-altijd-
horen 
Praatcafé dementie het labyrint: dementiecafehetlabyrint@gmail.com of
https://www.praatcafedementiewvl.be/het-labyrint/welkom

 

Belangrijk om te weten:

Ook de psychosociale ondersteuning vanuit Foton voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers wordt onverminderd verdergezet. 
Iedereen die te maken heeft met een dementieproblematiek kan bij Foton terecht voor informatie,
advies of begeleiding en ondersteuning op maat. 
Onthaal en permanentie elke werkdag van 8u45-12u15 en van 14u tot 17u. 
Adres: Biskajerspein 2 – 8000 Brugge 
Tel: 050 44 67 93
Email: foton@dementie.be 
www.dementie.be/foton 
Interessante actuele thema’s via ECD VL vzw: www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie. 
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De Praatcafés dementie West-Vlaanderen vinden privacy belangrijk. 
Lees meer hierover in ons privacy beleid. 

 
Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Schrijf je dan uit door hier te klikken.

Ga naar onze vernieuwde website.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<E-mailadres>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Praatcafé dementie Het Labyrint · Oude Burg 19 · Brugge 8000 · Belgium 
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.praatcafedementiewvl.be/privacy-policy
https://egongevaert.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=5eb001ebd20b5f364676a1501&id=6d76a170c3&e=[UNIQID]&c=e29a10671e
https://www.praatcafedementiewvl.be/
mailto:%3C%3CE-mailadres%3E%3E
https://egongevaert.us20.list-manage.com/about?u=5eb001ebd20b5f364676a1501&id=6d76a170c3&e=[UNIQID]&c=e29a10671e
https://egongevaert.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=5eb001ebd20b5f364676a1501&id=6d76a170c3&e=[UNIQID]&c=e29a10671e
https://egongevaert.us20.list-manage.com/profile?u=5eb001ebd20b5f364676a1501&id=6d76a170c3&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5eb001ebd20b5f364676a1501&afl=1
http://eepurl.com/gp4ex1
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=5eb001ebd20b5f364676a1501&id=6d76a170c3
https://us20.campaign-archive.com/feed?u=5eb001ebd20b5f364676a1501&id=6d76a170c3
javascript:;

