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GEZONDHEID & ZORG

Er komt steeds meer bewijs voor de positieve effecten van het 
luisteren naar voorkeursmuziek bij mensen met dementie. 
Hoewel smaken sterk kunnen verschillen, horen mensen het 
liefst muziek die hen rond hun twintigste levensjaar emotio-
neel raakte. Die muziek roept herinneringen en gevoelens op, 
en blijft dat een leven lang doen. Daarom werd enkele jaren 
geleden Radio Remember ontwikkeld, een online radiostation 
dat muziek draait voor mensen met dementie.

Geheugen
Geheugenproblemen zijn een opvallend ken-
merk van dementie, al bestaan er grote indivi-
duele verschillen in de aard en de omvang er-
van (Droës e.a., 2015). Zo wordt de ziekte van 
Alzheimer onder meer gekenmerkt door het 
vroege optreden van inprentingsstoornissen, 
waardoor de patiënt niet meer goed in staat is 
nieuwe informatie op te nemen. Maar bij 
mensen met vasculaire of frontotemporale de-
mentie staan deze stoornissen dikwijls minder 
sterk op de voorgrond. Andere verschillen heb-
ben te maken met het stadium van de ziekte. 
Dementie is immers een proces dat meer of 
minder geleidelijk in ernst toeneemt. Zo ken-
nen we bij mensen met dementie het feno-
meen van het oprollende geheugen. Eerst kun-
nen de meest recente herinneringen niet meer 
worden opgeroepen. Naarmate de dementie 
vordert, gaat de patiënt vervolgens steeds ver-
der terug in de tijd (het geheugen ‘rolt op’), 
totdat ten slotte alleen de herinneringen uit de 
jeugd en de vroege volwassenheid overblijven. 
We zien dit verschijnsel, zij het in veel mindere 
mate, overigens ook bij oude mensen zónder 

dementie. Er wordt dan gesproken van de re-
miniscentiehobbel: het effect dat men zich meer 
persoonlijke gebeurtenissen kan herinneren 
uit de tienerjaren dan uit andere perioden in 
het leven.

Bij mensen met dementie blijven tenmin-
ste twee typen geheugen langer intact dan we 
zouden verwachten: het associatiegeheugen en 
het emotiegeheugen (Dirkse e.a., 2011). Het 
associatiegeheugen is een bijzondere vorm 
van het onbewuste geheugen. Ervaringen van 
lang geleden kunnen vele jaren later nog 
steeds sterke herinneringen en gevoelens op-
roepen wanneer een prikkel wordt ervaren die 
zich ook in de oorspronkelijke situatie voor-
deed. Ervaringen uit het verleden die met hef-
tige emoties gepaard gingen, geven het sterk-
ste effect (Dirkse e.a., 2011).
Naast geuren is muziek een belangrijke prik-
kel die ook bij mensen met dementie het as-
sociatie- en emotiegeheugen kan ‘aanjagen’. 

Muziek als psychosociale interventie
Het aanbieden van preferente muziek als psy-
chosociale interventie bij mensen met demen-
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tie mag zich de laatste jaren in een toenemende 
belangstelling verheugen. Uit recent onder-
zoek blijkt dat het luisteren naar voorkeurs-
muziek een bijdrage kan leveren aan de kwali-
teit van leven van mensen met dementie, en 
(stemmings)problemen zoals angst, depressie 
en agitatie kan doen verminderen (Blackburn 
& Bradshaw, 2014). Dit onderzoek én het ver-
schijnen van de indrukwekkende documen-
taire ‘Alive inside’ (2014; zie kader, te zien op 
Netflix) waren de inspiratiebronnen voor de 
ontwikkeling van Radio Remember, een online 
radiostation voor mensen met dementie.

Radio Remember
Radio Remember is een initiatief van de lecto-
raten Psychogeriatie en Informatie, Technologie 
en Samenleving van De Haagse Hogeschool, 
en De Zaak Bakker van muziektherapeut 
Machgiel Bakker. Het muziekstation richt 
zich op personen die in de jaren net na de 

Tweede Wereldoorlog opgroeiden en in de ja-
ren vijftig een gezin stichtten. In die fase van 
het leven ontwikkelde het individu een eigen 
identiteit en een persoonlijke muzieksmaak. 
Het zwaartepunt van de muziek ligt daarom 
in de periode 1944-1963. Maar de juiste mu-
ziek selecteren is niet genoeg. De emoties en 
de sferen die muziek kan oproepen, komen 
het beste tot hun recht als ze zijn ingebed in 
vaste patronen en aansluiten bij de dagritmes 
van de ouderen, in de zorginstelling of thuis. 
In de ochtend moet het station voornamelijk 
appelleren aan emoties als ‘rustig’, ‘tevreden’, 
‘wakker’ en ‘gelukkig’, terwijl er bij de koffie 
meer ruimte is voor ‘pittige’ muziek: nummers 
die de ‘gezamenlijkheid’ aanwakkeren of ‘op-
gewekt’ zijn. Bij het opstaan hoort de bewo-
ner daarom easy listening, klassieke pianomu-
ziek en (kalme) symfonieën, met af en toe een 
Nederlands luisterlied of Frans chanson. 
Rond koffietijd zijn er pop hits uit de jaren 
vijftig en het begin van de jaren zestig, wat 
Dixieland, een meezinger of smartlap en zelfs 
wat rock-’n-roll. Na het eten moet er een aan-
gename rust heersen en is het tijd voor bijvoor-
beeld vocale jazz of bossa nova. Zo rolt de 
week voorbij en is het opeens zondag: voor ve-
len van onze doelgroep een tijd van bezinning, 

Old Spice
Mevrouw Erkelens heeft een gevorderde 
dementie. Haar stemmingen variëren sterk. 
Soms is ze heel angstig. Dan zit ze ineengedo
ken in haar stoel met een vertrokken gelaat. Ze 
jammert, huilt of gilt. Het is meestal niet duide
lijk wat daarvan de aanleiding is. Op andere 
momenten lijkt ze tevreden. Als dan contact 
met haar wordt gemaakt, reageert ze dikwijls 
met een prachtige lach. Sinds kort kennen we 
een manier om die goede stemming bij haar 
op te roepen, dankzij informatie van haar oud
ste dochter. Mevrouw Erkelens heeft heel veel 
van haar man gehouden. Hij is vijf jaar geleden 
overleden. Daarvan lijkt zij zich niet meer 
bewust. Zij spreekt al jaren niet meer over hem. 
Vijftig jaar lang gebruikte hij een aftershave die 
nog verkrijgbaar is: Old Spice. Als we een paar 
druppels daarvan op een zakdoek doen, en 
we laten mevrouw Erkelens daaraan ruiken, 
wordt ze vier van de vijf keer blij. Opmerkelijk 
is dat ze zelfs op die momenten niet over haar 
man spreekt, maar de associaties naar haar lief
de voor hem blijken in haar brein nog spring
levend.

Alive inside
In deze documentaire zien we onder meer 
Henry, een man met dementie die al tien jaar 
in het verpleeghuis verblijft. Hij is in zichzelf 
gekeerd en alleen in staat op gesloten vragen 
te antwoorden. Maar dat verandert als hij via 
een IPod en een hoofdtelefoon zijn favoriete 
muziek van zestig jaar geleden beluistert. Hij 
geniet, beweegt en zingt mee. En als na enkele 
minuten muziek luisteren wordt gepoogd 
daarover een gesprek met hem aan te gaan, is 
hij tot opmerkelijke antwoorden in staat. Hij 
benoemt zijn favoriete artiesten, spreekt over 
dansfeesten en zingt spontaan een nummer. 
Henry heeft zich herinnerd wie hij was. Dat dit 
effect slechts tijdelijk is, lijkt minder van belang. 
Herhaling van de interventie leidt steeds tot 
hetzelfde positieve resultaat.
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G rust en familiebezoek. Radio Remember wil 
dat gevoel laten terugkomen in de zondagpro-
grammering. ‘s Ochtends kan men genieten 
van psalmen en gezangen, koorzang, aria’s en 
operette; wat later is er easy listening en vocale 
jazz (zoals in het populaire programma ‘Mu-
ziekmozaïek’ dat Willem Duys vanaf 1962 ge-
durende 37 jaren presenteerde). Dit alles heeft 
uiteindelijk geleid tot een selectie van meer 
dan 3.100 nummers die ooit populair waren 
en tientallen genres beslaan. Muziek die de 
herinnering aan vroeger doet herleven, die 
zorgt voor herkenning en houvast en die weer 
iets terugbrengt van een eigen identiteit. 

In 2014 deden we onderzoek naar de ef-
fecten van Radio Remember in diverse zorg-
instellingen voor mensen met dementie. De 
resultaten waren positief ). Een grote meerder-
heid (77%) van de familieleden van de mensen 
met dementie en de zorgprofessionals zagen 
positieve reacties bij bewoners, zoals zingen, 
neuriën, meebewegen en vrolijkheid. Zij na-
men meer interactie waar als de radio aanstond, 
zoals praten over vroeger en over de muziek, en 
samen zingen. 

Recente ontwikkelingen en 
toekomstmuziek
In juni 2015 ging Radio Remember online 
(www.radio-remember.nl). Inmiddels zijn er 
enkele honderden zorginstellingen geabon-
neerd, en zij zijn enthousiast over het resul-
taat! De programmering is uitgebreid met, 
onder meer, tweemaal per dag ‘muziekvitami-
nen’: een programma waarin de muzieknum-
mers worden ingeleid met verhalen uit de 
oude doos. Toekomstmuziek is er ook: we 
zouden graag een kabelexploitant vinden die 
interesse heeft om het station op een laag-
drempelige manier bij mensen met dementie 
thuis te brengen. Daarnaast staan kanalen 
met muziek voor specifieke doelgroepen (on-
der andere jongere mensen met dementie, 
mensen met een andere culturele achter-
grond) op ons programma.
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Radio Remember: hoe werkt het?
Het internetradiostation van Radio Remember 
draait op een server. Puttend uit de database 
van ruim 3.100 nummers stelt speciale selec
tiesoftware elk uur opnieuw een programma 
op maat samen, dat door andere software 
wordt samengebracht in een programmering 
voor de hele dag van ’s ochtends 8u tot 
’s  avonds 22u. Vervolgens wordt de muziek 
door audiodistributieprogrammatuur verzon
den op het internet. Om het internetradiostati
on aantrekkelijk en herkenbaar te maken voor 
de oudere luisteraars is het te horen via een 
draagbare radio met vormgeving in de stijl van 
de jaren vijftig.
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