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HERINNERTU ZICHDEZENOG?
Dementerendemensendie dagen apathisch inhun stoel
zitten, kunnenvrolijkwordenvanRadioRemember.Het
onlineradiostationbrengt zemetmuziekuit hun jeugd
aanhet bewegen enneuriën. Betrokkenen leggenuit hoe
dat kan enhoehet in zijnwerk gaat.
DoorTonie Mudde Foto’sErnst Coppejans

‘H
oeoudikben?Datvraag
je toch niet aan een
dame. En ik weet het
toch niet meer. Wilt u

eenkopjekoffie?’
Mevrouw Verwij glimlacht en

tiktdanweerritmischopdekoffie-
tafel. Ze zingt uit volle borst mee
metdegouweouweuitdemuziek-
speler: ‘Deooievaarkwamaangevlo-
gen / M'n moeder keek angstig om-
hoog /Zewasbezigkoppies tedrogen
/ Toen iebij onsbinnenvloog.’
Het lied, van Jordaanprinses

ZwarteRiek, iséénvanderuimdrie-
duizend nummers in de collectie
van Radio Remember. Dit online-
radiostation voormensenmet de-
mentie issindskort landelijk tebe-
luisteren, voor 120 euro abonne-
mentskostenperjaar. InWoonzorg-
centrumWZHOosterheem inZoe-
termeer,waarmevrouwVerwijmet
zes man een woonkamer deelt,
hebbendemuziekspelers zelfs de
vormgeving van een antieke radio
–allesomdesfeervantoenterugte
brengen.

Een gevarieerd muziekaanbod
speciaal voor de doelgroep is vol-
gens locatiemanager Gharty File-
mongeenvanzelfsprekendheid in
deouderenzorg. ‘Danstaatbijvoor-
beelddeheledagdezelfdecdop.Of
klinkt er somsRadio 538. Jammer,
wantmeteengoedmuziekconcept

kun je veel bereiken bij ouderen
metdementie.’
Twintigwoonkamers inderegio

Haaglanden–vanWoonZorgcentra
HaaglandenenFlorence – fungeer-
den de afgelopen jaren als proef-
tuin voorRadioRemember. ’sOch-
tends klinken klassieke pianomu-
ziek en kalme symfonieën, ’smid-
dagsmaghetwat ruigermet pop,
Dixieland en meezingers, om
’s avonds weer af te bouwen. De
muziekwaspopulair indeperiode
1944-1963, toen de meeste bewo-
ners een jaarof twintigwaren.

Een magische leeftijdsperiode,
zegt Frans Hoogeveen, lector Psy-
chogeriatrie aanDeHaagseHoge-
school. ‘Onzehersenenslaanherin-
neringenhetbestopalszegepaard
gaan met sterke emoties, en die
hebbenwe veel in onze jeugd. Bo-
vendienluisterenwediemuziekla-
tervaakterug.Dieherhalingmaakt
het geheugenspoor in het brein
nogdieper.’
Hoogeveen liet zijn studenten

viermaandenlanginterviewshou-
denmet bewoners, verzorgers en
familieledenover hun ervaringen
metRadioRemember.Ookvonden
er gedragsobservaties plaats; vijf
minutenvoorderadioaanging, tij-
denstweeopeenvolgendemuziek-
stukken en vijf minutenna afloop

vandemuziek. 56 procent vandebewoners re-
ageerdepositief opRadioRemember, 17procent
vond het niks, de rest (27 procent) zei niets te
hebben gehoord of gaf geen antwoord op de
vraag. Bij de verzorgers zag eengrotemeerder-
heid (77 procent) zingende, neuriënde enmee-
bewegendebewonerszodraderadiozenderaan
stond.Collega’s vanandereafdelingenvroegen
al snel: ‘Hoekomjeaandie radio?Mag ik erook
een?’

Anekdotischbewijsoverdesterkeeffectenvan
muziekbijdementie zijnergenoeg. Indedocu-
mentaireAlive Inside is tezienhoedeoudeHenry
de hele dag zwijgend en bewegingloos in zijn
stoelzit.Antwoordgevenopvragendoethijniet
meer.Totdatiemandhemeenkoptelefoonopzet
met de Amerikaanse jazz zanger CabCalloway.
OpeensbegintHenryteneuriënentezingenen
kanhijzelfspratenoverwatdemuziekmethem
doet. ‘Hetgeeftmeeengevoel van liefde, vanro-
mantiek.’

Maarwetenschappelijkbewijsdatmuziekthe-
rapie werkt is een ander verhaal. Een dubbel-
blindonderzoek–waarbijzoweldewetenschap-
pers als deproefpersonennietwetenwiedebe-
handeling krijgt – is onmogelijk. Muziek is nu
eenmaalgeenpilwaarbij jedeingrediëntenver-
borgenkunthoudenvoordebetrokkenen.

OndanksdiebezwarenisErikScherder,hoog-
leraar klinischeneuropsychologie aande Vrije
UniversiteitennietbetrokkenbijRadioRemem-
ber, positief overmuziektherapiebij dementie.
‘Als jedewetenschappelijkestudiesopeenrijtje
zet,zie jemeestaldatmuziekervoorzorgtdatde-
menterenden rustiger en vrolijkerworden, en

RADIOFORMAT RADIO
REMEMBER

Wakkerworden
Rustige muziek zoals
Strangers In TheNight
(Bert Kaempfert & His
Orchestra) enWe’ll
Meet Again (Vera Lynn)

KoAetijd (10-11 uur &
14-15uur)
Pittigere muziek en
meezingers zoalsDaar
bij DeWaterkant (Eddy
Christiani) en Lipstick
On Your Collar (Connie
Francis).

Avond (18:30 - 22 uur)
Afbouwen, met bij-
voorbeeld LoveMeOr
LeaveMe (Billie Holi-
day) en They Can’t Take
That Away FromMe
(Louis Armstrong &
Ella Fitzgerald).

Zondagochtend
(8-12 uur)
Koren, psalmen,
gezangen.
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dat je betermet henkunt commu-
niceren. Dat gebeurt ongetwijfeld
ook als je hen meeneemt op een
vaartocht,maarmuziek is natuur-
lijk wel een makkelijke en goed-
kopemanieromdekwaliteitvanle-
ven teverhogen.’
Scherder wijst op recent onder-

zoek in hetwetenschappelijk tijd-

schriftBrain,waaringezondeende-
menterende proefpersonen naar
muziek luisterden in een hersen-
scanner. Dementie maakt van het
brein een gatenkaas, maar de ge-
heugencircuits die betrokken zijn
bij hetmuzikale geheugenbleken
het langst intact teblijven.
Eenandere recente studie, gepu-

L MevrouwVerwij-

Sche8er (80), ooit

werkzaam in de

thuiszorg, fan van

Nederlandstalige en

Groningsemuziek.

bliceerdinScientificReports, laatzienhoebelang-
rijk demuziekkeuze is. Proefpersonen luister-
denindehersenscannernaarfragmentenvarië-
rend vanBeethoven tot deAmerikaanse rapper
Eminem.Bijmuziekdiemengoedkende,veran-
derdedehersenactiviteit indegehoorschorsen
dehippocampus. Dat laatste gebied speelt een
hoofdrolbij geheugenenemoties.

Scherder: ‘Je zou denken dat verschillende
muziekstijlenleidentotverschillendepatronen
vanhersenactiviteit.Maarzowerkthetniet:pas
als iemandeen liedjehoort dathij kent, dán zie
jepasspectaculaireveranderingeninhetbrein.’

Voor demuziekkeuze van Radio Remember
deed muziektherapeut en radiopresentator
Machgiel Bakker uitgebreid archiefonderzoek
bijhetNederlandsInstituutvoorBeeldenGeluid
inHilversum.Watwerd er in de jaren vijftig en
zestig gezongen in kerken en op scholen?Wat
waserpopulairopderadio?Welkedeuntjeszon-
gende ouderen vannu vroegermet hun eigen
ouders?

Diemuziekzorgtregelmatigvooreengolf van
herkenningindezorgcentra.Zotaptde94-

L MevrouwDevids (78)werkte vroeger als

bejaardenverzorgster. Ze luistert het liefst naar

salsa en Surinaamsemuziek.
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jarigemeneerUlenbergvrolijkmeeopzijn
leunstoel bij het horen van de Vlaamse klein-
kunstzangerIvanHeylen. ‘Heerlijk’,zegtdevoor-
malige baas van een kapperszaak. ‘Ik benweer
helemaal thuis.’
Maar even verderop in de woonkamer re-

ageertmevrouwDevidsminderblij. ‘Ik komuit
Suriname’, zegt de voormalig ouderenverzorg-
ster. ‘Ikbenmeervandesalsaenmerengue.’
EenklachtdieAnnemiekVinkvanArtEZHoge-

school voor de Kunsten begrijpt. Vink, die pro-
moveerdeopdeeffectenvanmuziektherapiebij
mensenmetdementie,noemtRadioRemember

‘eenmooi initiatief’,maar ziet ook
beperkingen. ‘Verplaats je eens in
eengereformeerdeomadie bij het
religieuze uurtje ook Ave Maria
hoort.’

Zehooptdathetradiostationniet
tenkostegaatvanmuziektherapeu-
tendiemuziek opmaat geven, bij-
voorbeeld door met familieleden
liedjes uit te kiezenomop iPods te
zetten,of doorlivetespelenmetin-
strumentenerbij.Vooralbijpatiën-
ten in een verder gevorderd sta-
diumvandementie isdieverfijnde
muziekkeuze cruciaal, aldus Vink.
‘We’ll Meet Again van Vera Lynn zal
bij de eenpositieve associaties op-
roepen en bij een ander juist ver-
drietige.Datmoet je eerst goedon-
derzoeken.’

Manon Bruinsma van de Stich-
tingMusic&MemoryNLiszo’nmu-
ziektherapeut die veel tijd stopt in
de individuele muzieksmaak van
patiënten.‘Dan ontdek ik bijvoor-
beelddatbij eenmevrouwvroeger
weliswaar standaard jazz klonk in
dewoonkamer,maardat zij dat as-
socieert met de muziekkeuze van
haar man, met wie ze ongelukkig
getrouwdwas.’

Als Bruinsma eenmaal weet
welkemuziek indesmaakvalt, laat
ze de patiënten ernaar luisteren
metiPods. ‘Nietmetvandieoordop-
jes, maar met een goede koptele-
foon die het omgevingsgeluid af-
schermt.’RadioRemembervindtze
daarop een goede aanvulling, bij-
voorbeeldbijgroepssessiesmetan-
derebewoners.

Bruinsma signaleert dat de op-
mars van initiatieven als Radio Re-
member en iPods voor sommige
muziektherapeutenalseenbedrei-
gingvoelt.Zaleendirecteurvaneen
zorginstellinghenbinnenkortver-
vangen door een abonnement op
RadioRemember?

Die angst is onterecht, vindt
Bruinsma. ‘Sinds ik werk met de

iPods krijg ik juistméér aanvragen
voormuziektherapiewaarbij ikzelf
muziek maak. Hoe meer mensen
ontdekkenwatmuziekkandoenbij
dementie,hoegroterdevraagnaar
andere vormen vanmuziekthera-
pie.’

Ook Frans Hoogeveen van De
Haagse Hogeschool denkt dat de
verschillende vormenvanmuziek-
therapie elkaar versterken. Naast
verdereontwikkelingvanRadioRe-
member –denkaan themakanalen
voorMarokkaanse-Nederlandersof
voor Friezen – begint de lector psy-
chogeriatrie een onderzoek naar
het verminderen van angst door
muziek.

Hoogeveen: ‘Denkaanbewoners
die bang zijn als ze geholpenwor-
denmetwassenenaankleden.’Zelf
hielp hij ooit bij het geruststellen
vaneendementerende,maarsterke
mandiewoestomzichheenbegon
temeppenbijhetdouchen.

Stressvol voor deman zelf,maar
ook voor zijn verzorgers, elke dag
weer.Opeendagontdektendever-
zorgers dat deman tijdens eenbe-
zoekuurontspandebijhetzienvan
eenbaby.

Na wat experimenteren lieten
deverzorgersbijdeplaatselijkeco-
pyshop een afbeelding van een
babyprintenopeenkeukenschort.
Omprecies tezijn:devrolijkebaby
diedoorde luchtzweeftopde film-
poster van The World According to
Garp.

Hoogeveen: ‘Alsdeverzorgerdat
schortaantrok,werddemanzoblij
dathij zichzonderprotest lietwas-
sen. Na verloop van tijd was het
schort nog maar af en toe nodig.
Een schoolvoorbeeld vanklassieke
conditionering,waarbij ikookkan-
senzievoormuziek.

‘Zet eerst iemands favorietemu-
ziekopvoordatjedieenehandeling
gaat doen waar de bewoner te-
genop ziet,misschien dat het dan
opdenduur soepelergaat.’

‘VERA LYNNZALBIJDE
EENPOSITIEVE
ASSOCIATIES
OPROEPENENBIJ EEN
ANDER JUIST
VERDRIETIGE’

L Meneer Ulenberg (93), ooit leidinggevende in een kapperszaak,

luistert graag naar jazz. En anders ‘naar allemuziek, zolang het

maar niet te hard is.’


	dementie1
	dementie2
	dementie3

