
ZINGEN VERANDERT LEVENS 
VAN MENSEN MET DEMENTIE

merkt 91% van onze deelnemers dat 
het eigen humeur verbetert

Tot die conclusie komen we dankzij de antwoorden van de deelnemers aan
ons onderzoek. Als zij samen zingen met mensen met dementie:

voelt 90% zich verbonden met de groep en 66% met zijn
zangmaatje

Op de fiets, bij de
dagelijkse verzorging,

in het
woonzorgcentrum, op
het werk, in de auto, ...

Waar zingen ze?

merkt 77% dat door het samen zingen de levenskwaliteit beter wordt

Meer samen zingen maakt meer mensen gelukkig

Wanneer zingen ze?

Met wie zingen ze?

geniet 88% van het mooie moment samen

64% zingt thuis 58% zingt buitenshuis

35%  zingt
iedere dag

40%  zingt
iedere week

77% als ze er
zin in hebben

52% bij
specifieke
activiteit

46% bij
specifieke

gelegenheid

60% zingt
in groep

55% zingt
alleen

30% zingt
met familie

en/of 

in een leefgroep, in een
contactkoor, individueel
met een bewoner in een

wzc, tijdens een
gebedsdienst, in de

klas...30%en/of en/of



Conclusie: mensen willen gezellig samen contact
maken tijdens een ontspannende activiteit

169 156 101

  Meest gebruikte woorden van de 
140 deelnemers  

ContactGezellig Samen

Deelnemers ontdekten het belang van
zingen met mensen met dementie:

74% 62%
38%

Wat vinden ze zelf belangrijk en waardevol in
verband met het zingen met mensen met dementie:



Wat kun jij doen?

Koor&Stem
Pater Pirestraat 50

2018 Antwerpen

dementie@koorenstem.be

Meer info over onze
projecten op

www.koorenstem.be

66% wil blijven deelnemen aan de zangactiviteit

Omdat samen
zingen gezellig

is

75%

Omdat samen
zingen iets is
wat nog wél

kan

62%

Om zo opnieuw
contact te maken
met de persoon
met dementie

61%

Jouw lokale bestuur aanspreken

Mensen informeren

Praten over onze projecten

Meezingen

Zelf een project starten

Een infomoment of een vorming 
 organiseren met jouw vereniging

We geven jou graag meer
informatie en beantwoorden

 al jouw vragen:

...


