
“Without music 
life would be 
a mistake”

Friedrich Nietsche
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Hoe werkt Embrace NL?
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Muziek & Dementie
Workshopprogramma

 Workshops – geïmproviseerde muziek – met bewoners en 
medewerkers/mantelzorgers;

 Aantal bewoners maximaal 10;
 Aantal staf 2/3, aantal musici 3;
 3 uren, 1e uur, 2e uur, 3e uur;
 8 weken;
 Medewerkers en mantelzorgers krijgen aanvullende trainingen
Je hoeft er geen verstand van te hebben!

 Nazorg – Follow Up





Muziek & Dementie
Programma

CORONA & Digitale mogelijkheden
- Online trainingen

- Trainingen 1 op 1 

- Groep

- Buitenconcerten of grote binnenruimtes

- Continu in ontwikkeling



Algemene impact

 Bewoners worden opener

 Bewoners genieten

 Lichamelijke ontspanning

 Herkenning van melodieën en 
maken zich dit eigen => nieuwe 
herinneringen

 Begrijpen de opzet

 Vergroten hun zelfvertrouwen

 Relaties opbouwen

 Minder agressief gedrag

 Bijzonder wat bewoners met 
muziek nog laten zien

 Herkenning buiten de workshop 
wat leidt tot ander contact met 
bewoners

 Bewustwording van handelen
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Wat doen medewerker & vrijwilliger trainingen?

‘Live’ muziek – een duurzaam legacy

Individuele creativiteit

Onderlinge sfeer, verbondenheid

Geluid & klank bewustheid

Muziek & het brein

Casussen

Muzikale gereedschappen

Dagelijkse gebruik van muziek – ‘live’ & opgenomen

Muziektherapeuten, muziekagogen & activiteits coordinatoren

‘Spook’ musici & onverwachte leiders



Onderzoek
Lectoraat Life-Long Learning in 

Music - PCC

UMCG

Hanze HS Healthy Ageing

NHL-Stenden HS

Training & Rekrutering
PCC Musici

Zorgmedewerkers/Mantelzorgers

MBO/HBO Studenten

Onverwachte leiders

Praktijk
Workshops

Vliegende brigades

Concerten



Wat doen onze onverwachte leiders?

1. Mozes (Patyna) – een fantastisch voorbeeld

2. Lies (Meriant)
“Even een kleine update. Heb ondertussen al twee maal 
een gastles gegeven over muziek in de zorg. Ben nu alweer 
uitgenodigd om volgend jaar terug te komen.”



Vragen?

Contactgegevens:

Margot Hoiting, 

Directeur

M: 06-55 824 554

E: mhoiting@embracenederland.nl


