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Muziek als hulpmiddel in de zorg bij dementie

Muziek is niet weg te denken uit ons leven. Luisteren naar muziek geeft een bijzondere 

beleving, het roept emoties op en brengt mensen in contact. Muziek heeft een positief 

effect op verbindingen tussen gebieden in de hersenen; het maakt mensen met dementie 

‘wakker’, actiever en toegankelijker en het helpt om aangename herinneringen op te 

halen. Samen musiceren of zingen brengt nieuwe communicatie op gang met familieleden 

en de omgeving en heeft een belangrijk therapeutisch effect op mensen met dementie.

Het zowel goed inzetten van muziek tijdens de dagelijkse zorg als het opzetten van een muziekactiviteit, 

zoals een contactkoor op de eigen afdeling of binnen de instelling vraagt wel een gedegen aanpak. 

Ben je benieuwd hoe je hier zelf mee aan de slag kan? Dan is deze training interessant voor jou!



De training bestaat uit twee dagdelen, 
waarbij aandacht is voor:

A:  Muziek als onderdeel van de dagelijkse zorg

  Wat zou voor jouw bewoners/cliënten fijn zijn als je 
denkt aan muziekactiviteiten?

  Welke mogelijkheden en momenten zijn er allemaal  
om muziek toe te passen in de dagelijkse zorg?

  Hoe kan je de inzet van muziek inbedden en borgen  
binnen je eigen organisatie?

B:  Het opzetten van een muziekactiviteit of project

  Welke stappen zijn er allemaal te nemen om de activi-
teit goed op te zetten en te borgen?

  Wie heb je allemaal nodig om je muziekproject te  
ontwikkelen en hoe benader/betrek je hen?

 Hoe overleg en communiceer je met alle betrokkenen?

De training legt de eerste basis voor zowel het opzetten 
van een muziekproject binnen jouw organisatie als voor 
het toepassen van muziekactiviteiten gedurende de dage-
lijkse zorg voor mensen met dementie. Het programma van 
de training sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijksituatie 
van de deelnemers zodat je na de training direct met je 
nieuwe kennis aan de slag kan.

Voor wie?
Voor alle professionals werkzaam in de dagelijkse zorg voor 
mensen met dementie.

Eindresultaat
Na afloop van de training ben je in staat een muziekproject 
binnen je organisatie op te zetten, gericht op de doelgroep 
waarmee je werkt en de soort instelling waarin je werkt. 
Je krijgt het trainingsboek ‘Een andere dementie in muziek’ 
mee, zodat je gericht en direct aan de slag kunt. 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:
 Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
 SRVB Register Vaktherapie

Aantal deelnemers
De training gaat door bij een aantal van 18 deelnemers. 
Hierover word je tijdig bericht. Maximum aantal deel-
nemers is 22.

Locatie en datum 
Zie voor actuele trainingsdata en de locatie onze website 
www.studiearena.nl.

Studieduur
1 dag

Deelnamekosten 
€ 250,00 per persoon incl. lunch en het boek ‘Een andere 
Dementie in Muziek’ t.w.v. € 30,00 en een bewijs van 
deelname, excl. 21% BTW.

Open trainingsaanbod of incompany training?
Wil je je verdiepen in vernieuwende thema’s, nieuwe 
vaardigheden opdoen of ervaringen uitwisselen dan is het 
heel waardevol om deel te nemen aan een open trainings-
aanbod van StudieArena waarbij je gelijk ook kennis kan 
maken met collega’s uit andere organisaties. Liever met 
de hele organisatie of het team werken aan vernieuwing? 
StudieArena doet je graag een voorstel voor incompany 
trainingen op maat, passend bij een specifieke vraag en 
toegespitst op de eigen situatie.

Trainer
Hanne Deneire, artistiekleider House of Music en coördina-
tor De Stem van ons Geheugen. Hanne is een energieke en 
inspirerende trainer uit België en 
heeft veelvuldig lezingen en 
sessies verzorgd op de 
congressen van 
StudieArena. 
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