
Muziek in de individuele (zorg)relatie  
(Anke Coomans, PhD)   
   
Wanneer iemand geconfronteerd wordt met de ziekte van zijn/haar partner, impliceert dit vaak een 
verandering in ‘rollen’ binnen de partnerrelatie. Men blijft in de eerste plaats echtgenoot of echtgenote, 
maar men moet tegelijkertijd fungeren als zorgfiguur1. Hieronder beschrijven we welke rol muziek kan spelen 
in deze verander(en)de relatie. Het hoofdstuk is onderverdeeld in drie delen: ‘Zorgen voor’, ‘Samen doen’, 
en ‘Samen zijn’. Elk deel wordt toegelicht vanuit de (muziektherapeutische) literatuur, voorzien van concrete 
tips en tricks en geïllustreerd met een passende anekdote.    
   
Zorgen voor…   
Dagelijkse zorgmomenten zoals het wassen en aankleden kunnen soms onrust creëren en leiden tot 
stressmomenten bij personen met dementie en hun zorgverleners. Vaak ligt voor de persoon met dementie 
een niet-begrijpen van wat er van hem of haar verwacht wordt, of een gevoel van onveiligheid aan de 
oorsprong van deze onrust. Zorgverleners of partners in de rol van zorgfiguur trachten op heel wat 
verschillende manieren om deze zorgmomenten aangenamer te laten verlopen voor zowel zichzelf als voor 
de persoon met dementie. Niet zelden wordt het gebruik van muziek hiervoor aangewend. Heel wat 
onderzoeksliteratuur beschrijft het positieve effect van het gebruik van muziek tijdens zorgmomenten op de 
interactie tussen zorgverleners en personen met dementie. Het onderzoek van Götell, Brown en Ekman 
(2002) is hiervan een mooi voorbeeld.   
   
Van zingen naar een impliciet begrijpen   
Götell et al. (2002) vergeleken in hun onderzoek drie verschillende interventies die zorgverleners 
aanwendden om de interactie en coöperatie tijdens zorgmomenten te verbeteren. Bij twee van de drie 
manieren was er een grote rol weggelegd voor de muziek. Een eerste interventie was dat zorgverleners als 
reactie op de onrust bij de persoon met dementie verbaal gingen trachten uit te leggen wat er stond te 
gebeuren. De zorgverlener was sensitief voor het feit dat de persoon met dementie niet begreep wat er van 
hem verwacht werd en wilde hier verbaal aan tegemoet komen. Hierbij rees echter het probleem dat deze 
uitleg niet steeds begrepen werd door de persoon met dementie waardoor dit toch geen positief effect had 
op het gedrag van de persoon met dementie. Wanneer de zorgverlener achtergrondmuziek ging afspelen 
tijdens deze zorgmomenten, bleek hij/zij ook veel minder verbaal te communiceren met de persoon die 
verzorgd werd. Toch gaf deze laatste blijk van een beter begrip van de situatie en een verminderd 
problematisch gedrag. Een nog beter resultaat was er wanneer de verzorger ging zingen tijdens het uitvoeren 
van de zorg. Geen grote aria’s of briljante covers van popnummers, maar meestal eenvoudige, herkenbare 
(volks)liederen. Opvallend hierbij was dat de zorgfiguur nauwelijks nog verbaal uitlegde wat er van de persoon 
met dementie verwacht werd, maar desondanks toch op een groter begrip en medewerking kon rekenen van 
deze persoon. Men zou hierbij dus van een paradoxaal effect kunnen spreken waarbij de persoon met 
dementie impliciet veel beter begreep wat er gebeurde, terwijl er verbaal minder uitleg werd gegeven.    
   
Het zingen van de zorgverlener heeft in deze laatste situatie een erg verbindend effect. Het zingen leidde tot 
een soort van muzikale interactie tussen de verzorgende en de persoon met dementie. Deze toegenomen 



wederkerigheid mondde vervolgens uit in een zorgmoment waarbij er duidelijk meer medewerking en begrip 
was aan de kant van de persoon die verzorgd werd.    
 
Toch is het niet voor elke zorgverlener even gemakkelijk om zijn of haar stem vrij te kunnen gebruiken tijdens 
de zorgmomenten. Vaak heerst het gevoel dat men ‘niet kan zingen’ en dat men het zingen dus maar beter 
achterwege laat. Nochtans speelt het ‘juist’ of ‘mooi’ zingen in deze situatie geen rol. In het volgende deel 
van dit hoofdstuk worden tempo, volume en klankkleur aangehaald als de belangrijkste muzikale parameters 
wanneer het gaat over het afstemmen op de persoon met dementie. Deze parameters primeren dus op een 
(juiste) melodie of een (correct) ritme. Het door de zorgverlener vrij kunnen laten klinken van zijn/haar stem 
maakt vervolgens dat men zich op een heel authentieke manier kan presenteren aan de persoon met 
dementie. De ‘kwetsbaarheid’ die men hierdoor laat zien, kan bovendien resoneren met de kwetsbaarheid 
van de persoon met dementie in een situatie (zorgmoment) die soms onveilig of stresserend kan zijn. Op die 
manier kunnen de zorgverlener en persoon met dementie het zingen zelfs samen gaan exploreren: het al 
doende samen zoeken naar de melodie van een lied bijvoorbeeld. Hier hoeft het dan immers niet altijd de 
zorgverlener te zijn die de leiding neemt, de rollen kunnen plots zomaar omdraaien, waarbij de persoon met 
dementie de zorgverlener als het ware meeneemt in het zingen van een lied. Deze exploraties en bijzondere 
momenten van (muzikaal) contact kunnen er na een poos zelfs voor zorgen dat er wordt uitgekeken naar de 
zorgmomenten door beide personen. Ze kunnen dan immers geassocieerd worden met het zingen waardoor 
én zorgverlener én persoon met dementie op een minder gespannen wijze aanwezig kunnen zijn tijdens deze 
dagelijkse routinemomenten.   
   
Wanneer het de zorgverlener toch niet lukt om te zingen, gaat men soms grijpen naar opgenomen muziek. 
Dit kan zeker een prima idee zijn. Het meezingen met deze opgenomen muziek kan immers een fijn 
alternatief zijn wanneer het vrij zingen (nog) niet comfortabel aanvoelt. Belangrijk hierbij is wel om de 
gebruikte muziek af te stemmen op de voorkeuren van de persoon met dementie. Voor personen met 
gevorderde dementie is het vaak de muziek uit hun adolescentiejaren die de voorkeur geniet. Het is dus zeker 
aangewezen om indien nodig je wat te verdiepen in de levensgeschiedenis van de persoon met dementie en 
op die manier aanknopingspunten te vinden.   
Deze muziek kan het interpersoonlijke contact echter niet vervangen. Het is bovendien ook de taak van de 
zorgverlener om gevoelig te zijn voor de reacties van de persoon met dementie op de aangeboden muziek. De 
aanwezigheid van de zorgverlener blijft essentieel. Het gebruik van een koptelefoon, in afwezigheid van de 
zorgverlener, kan bijvoorbeeld een valkuil zijn: de persoon met dementie is vaak niet zelf in staat om aan te 
geven wanneer de muziek te luid staat, te overweldigend is of wanneer het simpelweg voldoende is geweest 
(Clements-Cortes & Bartel, 2018) 
   
TIPS & TRICKS   

• Durf te zingen! Het zingen voor en met een persoon met dementie tijdens zorgmomenten 
hoeft immers geen optreden te zijn.   

• Kies voor eenvoudige liederen, waar je jezelf comfortabel bij voelt.   
• Een aangepast tempo, volume en klankkleur zijn belangrijker dan de juiste melodie, tekst of 

ritme.   
• Meezingen met opgenomen muziek kan de stap om te zingen wellicht wat verkleinen.   



• Denk na over de muziekkeuze wanneer je toch besluit om enkel met achtergrondmuziek te 
werken: deze mag afleiden, maar het is zeker niet de bedoeling dat deze agitatie 
opwekt. Heb oog voor de reacties van de persoon met dementie op deze muziek.   

• Achtergrondmuziek of het gebruik van een koptelefoon kan de nabijheid van een 
zorgverlener niet vervangen.   
 

Anekdote   
Margaux is grote delen van de dag aan het hummen2. Het is niet helemaal duidelijk waarom ze dit doet, maar het 
lijkt haarzelf tot rust te brengen. Wanneer er iets van Margaux verwacht wordt of wanneer er iets onvoorspelbaar 
gebeurt, verandert dit hummen echter in een klaaglijk roepen. Bij de zorgmomenten is dit vaak het geval. Het 
roepen gaat dan gepaard met een fysiek opspannen van haar lichaam die het verzorgen erg bemoeilijkt. Wanneer 
de verzorger op een dag begint mee te hummen met Margaux, verschijnt er een spontane glimlach op het gezicht 
van Margaux. Ze lijkt het geluid te herkennen als iets vertrouwd en rustgevend. Van dan af integreert de verzorger 
dit hummen in zijn contact met Margaux. Hij laat het hummen evolueren naar een neuriën of integreert het in een 
eenvoudig lied. Soms gaat Margaux hier wat in mee. Toch verhindert dit niet dat het roepgedrag soms nog op de 
voorgrond komt, maar het hummen van de verzorger biedt Margaux een vertrouwd iets dat grotendeels tegemoet 
komt aan de angst die het onvoorspelbare van de zorgmomenten met zich meebracht. Het hummen, neuriën en 
zingen maakte de dagelijkse verzorgmomenten niet enkel veiliger voor Margaux, maar zorgde er ook voor dat de 
verzorger op een rustigere manier de interactie met Margaux kon aangaan.   
   
   
Samen doen…   
In voorgaande hoofdstukken werd al uitgebreid ingegaan op muzikale activiteiten die de mogelijkheid kunnen 
bieden aan koppels -waarbij één van de twee personen lijdt aan dementie- om samen deel te nemen 
aan georganiseerde muzikale activiteiten.    
Maar wat als de persoon met dementie op het eerste zicht niet deelneemt aan zulks een activiteit? Heeft 
deze dan wel zin? Hieronder wordt uitgelegd waarom het antwoord op deze vraag een klaar een 
duidelijke ‘ja’ is.   
 
Vaak gaat men in de eerste plaats op zoek naar activiteiten waarbij er een duidelijke reactie waarneembaar is 
bij de persoon met dementie. Het feit dat een persoon met dementie actief deelneemt aan een activiteit 
wordt immers vaak beschouwd als een bevestiging van een zich-goed-voelen bij de activiteit en er plezier aan 
beleven. Meestal is dit ook zo. Maar andersom wil dit niet zeggen dat een persoon met dementie die niet 
actief participeert aan een activiteit niet betrokken is bij het gebeuren. Vaak is dit laatste immers een 
interpretatie van de partner of begeleider die voortkomt uit een teleurstelling omdat het samen deelnemen 
aan de activiteit niet meer de vorm heeft zoals dit vroeger misschien wel het geval was. Coomans 
(2016) moedigt partners en begeleiders aan om louter de aanwezigheid van de persoon met dementie al te 
gaan beschouwen als een deelnemen op zich. Ze beschrijft dit aan de hand van het concept ‘muzikale 
presentie’.    
   
Muzikale presentie   
Het begrip ‘muzikale presentie’ gebruikt Coomans (2020) om aan te geven dat er bij elke persoon muziek 
aanwezig is in zijn of haar spreken, handelen, en bewegen. Personen met gevorderde dementie zijn soms niet 
meer in staat zijn om zelf te zingen of muziek te spelen. Toch zijn zij op de één of andere manier telkens ook 



muzikaal aanwezig. Coomans baseerde zich hiervoor op het concept van de ‘vitaliteitsvormen’ van Stern 
(2010). Met dit concept doelt Stern op de stijl en de manier waarop iemand loopt, ademt, 
fronst, beweegt,... Hierbij gaat het dan niet over concrete emoties of handelingen, 
maar wel over een wijze waarop deze zich voordoen. Denk maar aan het feit dat je iemand langs achteren 
herkent aan de manier waarop hij stapt. De stijl van bewegen, in dit geval stappen, is typerend voor de 
betrokken persoon. Je zou het bijna als een motorische bewegings-handtekening kunnen beschouwen. 
Verdergaand op dit concept van de vitaliteitsvormen, beschrijft Stern hoe een moeder zich gaat kunnen 
inleven in de belevingswereld van haar jonge kind door zich te gaan afstemmen op de vitaliteitsvormen die zij 
herkent in de interactie met haar kind. Stern gebruikt termen als richting en intensiteit om deze 
verschillende vitaliteitsvormen te benoemen, maar ook concrete muzikale termen zoals tempo, volume en 
timbre kunnen hierbij helpen.    
   
Men zou dus kunnen stellen dat een persoon met dementie, die om diverse redenen niet meer in staat is om 
actief deel te nemen aan een muzikale activiteit, muzikaal toch aanwezig is. Deze muzikale presentie is er 
steeds en hoeft niet gekoppeld te zijn aan een specifieke activiteit. Door alert te zijn voor de muzikale manier 
waarop een persoon met dementie zich presenteert, kan de zorgverlener zich vervolgens toch afstemmen op 
het tempo, het volume, zelfs het ‘timbre’ van de persoon met dementie. Deze afstemming kan ervoor zorgen 
dat de persoon met dementie op een ander niveau betrokken is bij het gebeuren 
en zich tegelijkertijd begrepen en gedragen voelt in zijn emotionele belevingen. Op die manier kunnen er 
essentiële momenten van contact en gedeelde ervaringen (momenten van resonantie, zie verder) 
plaatsvinden.   

   
TIPS & TRICKS:   

• Positieve reacties op aangeboden activiteiten zijn fijn, maar niet noodzakelijk om te spreken 
over betrokkenheid en participatie   

• Elk individu heeft een eigen stijl van bewegen en zijn (vitaliteitsvormen). Deze kunnen vaak 
op een muzikale manier worden beschreven   

• Oog (en oor) hebben voor deze vitaliteitsvormen kan partners en zorgverleners helpen in 
het afstemmen op mensen in een gevorderde fase van dementie    
 

Anekdote   
Fernand is de voorbije maanden, omwille van een vorderend dementieel beeld meer en meer in zichzelf gekeerd. 
Terwijl hij vroeger nog actief meezong tijdens de activiteiten van het contactkoor, blijft hij nu stil in zijn rolstoel 
zitten. Toch blijft zijn vrouw Lisette elke maand met Fernand naar de zangsessies gaan. Wanneer een buurvrouw 
opmerkt dat Fernand niet meer meezingt en aan Lisette vraagt of het nog wel zin heeft om elke maand de praktisch 
moeilijke verplaatsing te maken, is Lisette verbouwereerd. Ze wijst de vrouw op het feit dat Fernand nog wel degelijk 
deelneemt aan de sessies! Of had zij misschien niet gezien dat Fernand tijdens het rustige lied dat ze net zongen, zijn 
gespannen lichaamshouding duidelijk kon laten varen voor een ontspannen houding in overeenstemming met de 
sfeer van het lied?   
   
 
 
 



Samen zijn…    
Het afstemmen op de belevingswereld van de persoon met dementie door bewuster te zijn van diens 
muzikale presentie kan unieke mogelijkheden tot contact creëren. Dit contact hoeft dus niet steeds 
zichtbaar te zijn en situeert zich vaak op een non-verbaal niveau.   
Personen met gevorderde dementie zijn immers niet altijd meer in staat om zich met woorden uit te 
drukken. Het is helaas eigen aan de meeste vormen van dementie dat de verbale 
communicatiemogelijkheden geleidelijk aan verminderen of afnemen. De manier waarop een persoon met 
dementie emoties beleeft, lijkt daarentegen niet te verschillen van een gezond persoon. Verdriet blijft 
verdriet, blijdschap blijft blijdschap enzoverder. Door begrips- en expressieproblemen kunnen personen met 
dementie hier echter niet altijd op de gebruikelijke manier uitdrukking aan geven en worden zij op hun beurt 
vaak ‘mis-begrepen’. Het aanwenden van muziek kan dan een manier bieden om toch uitdrukking te geven 
aan hun emoties. Het samen beleven van deze muzikale momenten door zorgfiguren (of 
partners/familieleden) met de persoon met dementie, kan dan leiden tot bijzondere momenten van 
ontmoeting.   
Momenten van resonantie, een concept uit de muziektherapeutische literatuur, illustreert niet alleen dat 
muziek deze intense momenten van contact kan bevorderen, maar het toont ook aan dat dit ‘contact’ dus 
niet steeds zichtbaar hoeft te zijn.    
   
Resonantie   
Met ‘momenten van resonantie’ bedoelt muziektherapeute Anke Coomans (2016) de momenten waarop de 
muziektherapeut op een hele intense manier het gevoel heeft in een muziektherapiesessie ‘verbonden’ te 
zijn met een persoon met dementie. Nu eens gebeurt dit tijdens het samen zingen van een gekend lied, dan 
weer door samen aan de piano te improviseren, soms ook gewoon tijdens momenten van stilte.   
Tijdens deze momenten van resonantie ervaart de therapeut een gedeeld contact met de persoon met 
dementie, dat niet altijd zichtbaar is, moeilijk te omschrijven is en al zeker niet verbaal wordt uitgedrukt door 
één van beiden. Het is een lichamelijk, emotioneel moment waarop er een soort van wederzijds 
begrip is en een gedeeld ervaren van een emotionele beleving.   
   

   
TIPS & TRICKS:   

• Contact hoeft niet altijd te betekenen dat men samen iets doet    
• Communicatie kan ook plaatsvinden op een non-verbaal niveau   
• Muzikale ervaringen kunnen helpen bij het creëren van een gedeelde ervaring   
• Muziek kan een brug vormen naar intacte emoties en kan een kanaal bieden om deze tot 

uitdrukking te laten komen.   
• Muziek hoeft niet steeds geïmplementeerd te worden in de vorm van een georganiseerde 

activiteit, maar kan ook heel spontaan, of voor maar heel even een wereld van verschil 
maken.   

   
Anekdote:   
Marcel zit in zijn zetel en lijkt helemaal teruggetrokken te zijn in zichzelf. Wanneer Rita hem iets vraagt of zegt, 
komt er geen zichtbare of hoorbare reactie. Ook niet wanneer ze zingt. Toch maakt Rita er de gewoonte van om 
geregeld bij Marcel te gaan zitten en voor hem enkele liederen te zingen die ze beiden altijd graag hebben gehoord. 



Ze neemt dan Marcels handen in de hare en streelt deze in de maat van het lied. En terwijl Rita zich zeer bewust is 
van het feit dat niet elke noot perfect op toon is, voelt het voor haar alsof ze samen aan het luisteren zijn naar hun 
favoriete muziek. Wanneer ze tijdens deze momenten Marcel in de ogen kijkt, zou ze dit zelfs als momenten van 
oogcontact durven benoemen, alsof er op dit non-verbale, doch essentiële niveau, toch een verbondenheid, een 
wederkerigheid aanwezig is.    
   
   
Besluit   
   
Het is misschien wat vreemd dat we in een inspiratiegids over ‘zingen met personen met dementie’ zoveel 
aandacht besteden aan het niet-zingen en het niet-participeren. Wellicht komt dit door het feit dat 
de voordelen van het samen deelnemen aan dergelijke muzikale activiteiten immers voor de hand liggen, en 
behoeft de waarde van het niet-deelnemen (maar wel aanwezig zijn) wat meer uitleg. In het Engels 
kan dit worden samengevat in vier woorden: Being instead of doing. Of in het Nederlands: ‘Er zijn in 
plaats van iets doen’. In dit hoofdstuk werd beschreven hoe het afstemmen van de zorgverlener op de 
muzikale presentie van de persoon met dementie, zoals hierboven beschreven, essentieel kan zijn in het 
bevorderen van het contact tussen beide personen. Wanneer zorgverleners zich bewuster gaan zijn van hun 
eigen muzikale presentie (volume en timbre van de stem, tempo van hun handelingen,…) gaan zij 
automatisch ook meer oog en oor hebben voor de manier waarop de persoon met dementie zich 
presenteert.    
Binnen de context van deze gids kan being instead of doing worden vertaald naar: Muzikaal aanwezig zijn in 
plaats van muzikaal te ‘presteren’. We vestigden immers ook de aandacht op het feit dat het zingen in de zorg 
voor personen met dementie esthetisch gezien aan geen enkele voorwaarde hoeft te voldoen. Het gaat er 
niet om hoe mooi iemand zingt, of hoe juist de noten gezongen worden, maar wel op de emotionele nabijheid 
die het zingen door een zorgverlener kan bieden aan de persoon met dementie. Wanneer een zorgverlener er 
in slaagt om zijn eigen remming met betrekking tot het zingen achterwege te laten, en zich op een 
authentieke manier muzikaal kan presenteren, kan er een afstemming plaatsvinden die niet enkel voordelig 
is voor de persoon met dementie zelf, maar die ook voor de zorgverlener een kwaliteitsvolle interactie 
impliceert. Op korte termijn kan dit dan leiden tot vlottere en meer aangename zorgmomenten, hetgeen op 
lange termijn de levenskwaliteit van zowel zorgverlener als persoon met dementie kan verbeteren.   
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