
Dageliiks samen muziek maken, spelen en zingen, maakt van iedere
(oude) dag een belevenis. Dan wordt en bliift het samen genieten

van alle mooie muzikale momenten in het leven. Zoals Shakespeare
al schÍeef;'Music oft hath such a charm, To make bad good...'.

Dit artikel geeft ervaringen uit de praktijk, achtergronden en tips
bij de fesvoorbeelden uit Muzikool somenspel van jonge kinderen

en ouderen met dementie op pagina 52.

Muziek, omdat het blijft

MaÍgré van Cestel

"Fijn, dat iull ie er allemaal zijn, dan kunnen we begin-
nen, en wie bent u?"
"Ja, dat w€et ik niet me€r", is het antwoord dat ik wel
eens kri jg wann€er ik enkele peuters begroet heb en de
ouderen aan de beurt zijn. Ze hebben al genoten van
de peuters die handpop Kermit een hand komen geven
en Kermit kri jgt van alle ouderen ook een hand. Mooie
momenten komen daar uit vooÍt. Een mevrouw die geen
woorden meer tot haar beschikking heeft, reageert met
zingen: "da, die, da, die, da". Na miin reacti€ in hetzelfde
klankidioom communi(eert ze met hele Íantasievoll€
'zing-gezangen'. Tegeli jkerti jd maakt ze ooScontact en
omvatten haar twee handen mijn hand in een lieÍdevolle
begroeting: een alsmaaÍ door het tehuis zwervende de-
mente oudere die bij de Kinderen,0uderen en Muziek-
sessies (KoM) bli j ft zitten en van het begin tot het eind
'klanken zingend' communiceert, maar vooral geni€t.

Muziek met demente ouderen
Muziek met d€mente ouderen is de laatste ti jd' in
beeld'. Op internet verschijnen allerlei artikelen en
onderz0eken over hoe geweldig goed ouderen met Alz-
heimeÍ en dementie reageren op muziek. Voorbeelden
in de kaders elders in dit artikel i l lustreÍen dat. De íi lm
Alive Inside'laat demente ouderen zien die met veel
plezier naar hun íavoriete muziek uit hun jonge iaren
luisteren waarbij herinneÍing€n naar boven komen.
0rganisaties in EnSeland zoals'Lost ChoÍd' €n'l\4usic
for l i Íe'werken op vaste basis in verzorgingshuizen
en bouwen zo een band oD met ouderen waardoor
die steeds actiever deelnemen aan het zingen en de
muziekactiviteiten. ln Nederland heeft de researchgroep
'LiÍelong learning'van het prins Claus Conservatorium/
Hanze Universtiteit Croningen onderzoek gedaan. uit de
resultaten van dat project bli jkt dat muziekbeoeÍening
de communi(atie en het welzijn bevordert. Muziek is
hier het centrale punt. Communicatie, participatie en le-
ren via actie en reactie staan centraal. Al improviserend
worden de cliënten betrokken in samen muziek maken
met als doel: 'de persoon achter de dementie weer
zichtbaar te maken'. (Smilde,2004). Bij alle vormen van
dementie verandert het gedÍag (en zelfs de persoonli jk-
heid) van de mensen. Ze zijn niet meer de persoon die
ze vroeger waren. Door de muziek zie je weer iets terug
van de persoon die ze vroeger waren en niet de patient
die ze geworden ziin onder invloed van dementie.
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Muziek maken in familieverband
Een manier om met ouderen te werken die miin voor-
keur heeft, is het geven van muzieklessen in een soort
Íamiliesetting. Wanneer we (bet-)overgrootmoeder,
oma, moeder en het ionge kind in één sessie bij elkaar
brengen, kri jgt iedereen een eigen'rol ' in het geheel.
zo kri jgt een muzieksessie met meerdere generaties een
heel eigen mooie dynamiek. Erikson (1971) heeft dat
beschreven in zijn'model of human development'als
'generativity'íÍforsml55ion of lífe to the next generu-
Ílor). Wanneer we het leven kunnen zien in de volle
breedte, zegt Erikson, dan kunnen we met samen zingen
en muziek maken doorgeven wat van waarde is voor
mensen. Dus we geven niet alleen het leven zélf door,
maar ook de alledaagse handelingen, gebruiken en
gewoontes én onze noÍmen en waarden. Via het samen
zingen van onze liedjes. het vertellen van onze verhalen
en het delen van onze muziek creëren we een gedeelde
positieve identiteit. Dit weerspiegelt sociale normen. his-
torische gebeurtenissen, culturele aannames en morele
id€ntiteit (Langelaar, 1982).
Mijn voorkeur voor samen muziek maken in 'familiever-

band'heeft ook zijn weerslag op de doelstell ing van de
les, en op de keuze van activiteiten, l iedies €n materaaal.
Het vraagt, naast communicatieve vaardigheden, ook om
een gedegen kennis van zowel de (muzikale) ontwikke-
ling van het jonge kind, als kennis op het terrein van de
relaties tussen ouderkind, ouders-ouderen en oudeÍen-
kinderen. Een gecombineerde muziekcursus waaraan
ouderen acti€f deelnem€n, vraagt iets meer dan de
demente ouderen in een toeschouwerpositie plaatsen
en ze na aÍloop van de les een kopje koÍfie aanbieden.
À4ijn keuze is om via de muziek de relati€s tussen de
verschil lende generaties te activeren en intensiveren,
door samen de les te doen, samen te spelen, zingen en
muziek maken, door aanraken en samen plezier hebben.
En in de les nodig je alle deelnemers uit om contact te
maken met elkaar. Daarbij spreek ik iedere deelnemer
aan op zijn muzikale kunnen.

Vaste stluduur
Een vaste structuur, een 'ritme in het leven', is voor veel
mensen belangrijk. Zowel in lessen met jonge kinderen
als in lessen met demente ouderen, breng ik onder
andere structuur aan door een ritueel met een vast be-
gin- en eindlied. Voor iedereen zorSt dit voor duideli ik-
heid, vertrouwen en veil igheid. De deelnemers Íeageren
doordat ze weten wat er van hen verwacht wordt en
wat er komen gaat. De emotionele beschikbaarheid van
de docent gecombineerd met persoonli jke aandacht
is belangrijk voor het zelÍbesef van alle deelnemers:
' ik ben er, ik ben welkom en ik kan wat'. Het wa(hten
op je beurt doet een appèl op de sociale ontwikkeling.
Ouderen reageren vaak op dezelfde manier als ionge
kinderen. Ze vinden het spannend want eÍ wordt iets
van ze gevraagd wat soms niet (meeÍ) zo gemakkeli jk is.
De respectvolle persoonli jke aandacht en het (fysiek en
emotioneel) (aan)raken Iev€rt een gevoelvan welkom-
ziin op, wat uitmondt in participatie.

Net op ti jd voor het begin van de derde les bÍengt een
verzorgster mevrouw S. binnen. Mevr. 5. zit in haar
rolstoel, het bovenlichaam voorover gebogen, haar ogen
hebben alleen uitzicht op het blad, Haar polsen bin-
nenwaarts in een haakse hoek gevouwen en de handen
tot vuisten gebald. "Nou, deze mevrouw zal vandaag
vast niet meedoen. Het was vanmorgen ook al niet zo
prettig", is de boodschap die we kri jgen. De verzorg-
ster zet mevÍ. S. naast me in de kring en vertrekt. lk pak
mijn handpop'Pino'en de metamorfose van mevr. S.
is wonderbaarli ik. Na de eerste tonen van het Hallo-
liedje gaat ze rechtop zitten en eÍ komt een schittering
in haar ogen. Haar handen gaan open om naar Pino te
reiken en hem even aan te raken. Het oogcontact wat ak
met haar heb. spÍeekt boekdelen: interesse en plezier.

Ze zingt mee wanneeÍ ik de kinderen begroet, zoals z€
verder de hele les alle bekende lied,es meezingt. Ze
schudt met de schudeieren, riigt een ketting van grote

kralen en seniet.
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Natuurli jk zijn er ook wel eens'onbegrijpeli jke mo-
menten'. Niemand heeft hetzelfde karakter, niemand
heeft hetzelfde meegemaakt in het leven.0ok de soort
dementie, het moment waarop de ziekte zich openbaart
en het verloop van het ziekteproces is bil iedere patiënt
andeÍs.

In een verzorgingstehuis komen zes kinderen van het
dagverblijf de muzieklessen volgen. We zitten in de
ruimte van de activiteitenbegeleiding met stoelen en
losse sierkussenties. Je legt ze als vanzelÍsprekend op de

Srond voor de kinderen op om te zitten. Dit resulteert
in een'scheldkanonnade'zonder woorden van een van
de ouderen. De boodschap wordt snel duideli lk: kussens
horen niet op de grond maar in de stoel!

Contactmomenten
Aanrakingsmomenten in een les met ouderen zijn van
cruciaal belang. De huid ontwikkelt zich ti jdens de zwan-
gerschap als eerste zintuig en Íunctioneert tot het eind
van h€t leven. Aanraken is en bli j ft een levensbehoefte.
hEDrEs ALs HANDrrs DRMrrn, waarbij je de handen van de
ouderen ma55eert, ZacBr, zrctr'r, wtotwrtotwectt, waar je

elkaaÍs handen kruislings vast hebt en zaagbewegingen
maakt, en WEER 'N LTEDJE, waar je een zonnette en regen

op de rug maakt, ziin ideaal om contact te maken. Bij
aanrakingsspelletjes hoort wel een stappenplan. De
eindvorm: de kinderen en de ouderen zingen en spelen
samen. De stappen ertussen: eerst als do(ent het voor-
beeld geven: aankondigen, toestemming vragen (met
lichaamstaal, oogcontact 0f via het gesproken woord),
zingen, aanraken met respect en de ti id nemend en
herhalen.

Een variatievorm kan ziin dat de kinderen een andere
rol kri jgen. Ze spelen het spel dan bijvoorbeeld niet met
de eigen ouder, maar met de docent of met elkaar, oÍ
kijken toe wanneer een moeder het spel met de oude-

ren speelt. In een volgende stap vraag je de kinderen
of ze het l iedie samen met een ooa oÍ oma willen doen,
0m zoveel mogeli jk contactmomenten te laten ontstaan,
kiezen we regelmatig een andere spelpartneÍ. Z0 creë-
ren we ruimte om die oma of opa te kiezen waarbii je
als kind'wel durft ' . In het contact maken met de oude-
ren kunnen de verzorgers oÍ activiteitenbegeleiders een
grote rol spelen. In mijn laatste (ursus had ik per tlvee
ouderen een extra verzorger die tussen twee ouderen in
zat. zij deed actief mee en stelde de ouderen gerust bij
teveel visuele, auditieve of emotionele prikkels.

Ontwikkeling bij de ouderen
Tijdens een lessenserie zie ie vooruitgang en ontwikke-
ling. Een klein voorbeeldle:ti jdens mijn laatste cursus
vielen er van de zes ouderen vier in slaap halverwege
de eerste les. In de derde les waren dat er nog maar
twee. Hun inteÍesse in de wereld en hun concentratie-
vêrmogen leken ti jdens de lessenserie beduidend beter
te worden. Een andere observatie: in les I zingen de
ouderen voornamelijk delen van de erfSoedliedjes mee
zoals: 0p rrr cnorr proorrsrorr, k zec twrr eenrl, SL,ul
xNore sreep. In les vier hoor ik ook Íragmenten terug van
de liedjes die nieuw waren voor de ouderen.

Waar je ouderen een groot plezier m€e doet, zijn
luisterÍragmenten, al oÍ niet met een bewegingsspel.
Prachtige momenten bijvoorbeeld ti jdens de activiteit
met DE D0BBEL5TEEN, een liedje gebaseerd op Sonate Opus
49 no I van Beethoven. De tekst van het lied geeft de
handeling aanr na het noemen van de kleur van de dob-
belsteen rolje hem weg. Daarna tel,e de stippen. Wan-
neer bij hel rollen van de dobbelsteen een deelvan de
pianosonate klinkt, zie je de gezichten van de ouderen
oplichten: herkenning!

Bii bewegingsspel komen handen die de hele dag in de
schoot l iggen weer tot leven en wordt er volop contact
gemaakt en gelachen. Bij het opruimen van siaaltjes
door ze met een wasknijper aan de wasli jn te hangen,
kri lg je weer de mooiste verhalen: "Nou dat kan ik
n08 wel, ik heb van me lev€n genoeg luiers aan de l i jn
gehangen". En zo zou ik wel een boek kunnen schriiven
met prachtige, uit het leven gegrepen verhalen, opgete-
kend ti,dens oÍ na de K0Mlessen.

lk evalueer met de verzorgers en kri jg van familie ook
vaak dingen terug. Het mooiste rnoment was toen ik op
een andere dag dan de lesdag langskwam. De ouderen
zaten net aan tafelvoor kofÍie. lk kwam de ruimte bin-
nen en een van de ouderen zag me, stond op, straalde
en opende haar armen. Een stortvloed van onverstaan'
bare woorden begeleidde haar gedrag. lk kreeg een
dikke knufÍel en ze wilde me zowat niet meer loslaten.
le kon aan alles zien dat ze me herkende - of misschien
herinnerde ze zich dát wat ik in de week daarvoor voor
haar betekend had op de een of andere manier. Er
gebeurt heelveel maar de m€este dingen zien we niet,
oÍ kunnen de demente ouderen ons niet meer duideli ik
maken.
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Toekomst: meeÍ vÍaag
Door de vergriizing zal het aantal (demente) ouderen
toenemen en waarschijnli jk zal ook de vraag naar
zinvolle en prettige ti,dsbesteding sti jgen. Meer musici
en muziekpedagogen zullen gevraagd worden om met
ouderen te gaan weÍken. Dat kan op veel verschil lende
manieren: samen luisteren naar muziek uit de'ionge
jaÍen', samen bewegen op muziek, al improviserend
op je instrument contact maken met ouderen. Wellicht
duiken eÍ in de toekomst nog meer creatieve werkwiizen
op. Maar tot nu toe is voor de kinderen, de oudeÍs, de
demente ouderen en voor mij, een KOM-les iets om naar
uit te kilken.

MarSré van ceslel ir muziekpedagoge, opleidingrdo.ent muziekedÈ
calie 0 tol4-iadgen, vooÍliller van de Stkhting ljkkêpuk(on(eÍteí.

beiluurslid van dê Inlenational Society 0Í Musi( Edu.alion,

en besluurslid van Gehrels Muuiekeducalie.

Website

De tips voor iouw eigen muziek-op-schootlessen met (demente)

ouderen, en de ervaringen van andere muziek-op-schootdocen-

ten kun je ook terugvinden op wwwgehrelsonl ine.nl/a-828.
Voor links naaÍ relevante websites, zoals het in het artikel
genoemde Lifelong tearningproiect van de Hanze

UniveÍsiteit  en de hierna Senoemde bronnen, zie eveneens

w\"/wgehrelsonline.nl/a-828.

Bronnen

Het liedje Dr ooearLsrrrN is afkomstig uitZrng en doe noar nee,

dl Z lMargré van Certel (2011), uitSave in eigen beheeí.

www.zingendoemaarmee.nl.

De f i lm'?l ive inside", a story of music and memory (2014) is te

koop via iTunes, https;íitunes.apple.com/nl/movie/alive-inside/

id898794991. Zie ook http://w!vw.a livein s id e. us/#la n d.

Het citaal van shakespeare in de inleiding, 'Music oft hath such

a charm, To make bad good', is afkomstig uit zijn toneelstuk

Meoswe Íot Meosurc, 4e ade, scène l, regel l4).
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Tips

Waar moet ie aan denken voor je begint aan lruziek-op-SchooL
lesien met oudeíen?
l. Neem contact op met het verzoÍgingstehuis en ga in gesprek

over:
a. de grootte van de ruimte, inrichting van de ruimte, hoe

laat kun je erin,
b. het aantal deelnemers en het aantal ertra begeleiders,

aantal lessen en hoe lang duurt de les, tijdstip (niet te
víoeg want dan ziln de bewoners nog niet aangekleed),
koffie na afloop?

c. honorarium en huur (of betalen de oudeÍs iou voor de
cursus en wordt de ruimt€ beschikbaar gesteld?),
de werving van de ouders (doe iij dat?),

d. toestemming van Íamilie voor deelname van een
oudere (is er een Íormulier aanwezig of mo€t dat no8
gemaakt worden?), toestemming voor het maken van
Íoto's. richtlijnen voor het gebruiken van foto's, verslag
legging door personeel verzoígingstehui5, p.r.,

e. mogen eí aÍ en toe kinderen van de bewoners aànwezig
ziin?.

f. is er een vragenlijst favoriete luistermuziek oí favoriete
muziekstiilvan de ouderen (oÍ kan die er komen)?

voorbereiding van de lessen:

a. Omschriif beginsituatie en doel (zowelvoor de kinderen

als voor de ouderen), beschrijf de inhoud van de lessen:

w€lke cultuurliedies, welke nieuwe liedies, geschikl

materiaal, luisterfragmenten, eigen instrument,

adualiteit. Iied-, cd- en materiaalliií presentielijst.

b. vraag na hoe de ouderen in het verzorgingstehuis

angesproken word€n: mevrouw de Vrie5Jansen oÍ

oma Marietle oí Marietje Jansen?

Evaluatie:

a. Na iedere les dat watje Seobserveerd hebt uitwerken;

de mooie dingen die zijn gebeurd, maar ook waar je

tegenaan bent gelopen en le verbeteípunten.

b. Laat ouders van de kinderen halverwege en aan het

eind van de cursus een evaluatie invullen of een Íeactie

schÍiiven over hun ervaringen tiidens d€ les. Hoe deze

setting invloed heeft gehad op gedrag van het kind

tildens de les maar ook daarbuiten.

c. Plan kort na de cursus een evaluatiegesprek met de

verantwoord€lijke van h€t veÍzorgingstehuis en vraag

ook naar reacties van de Íamili€.

Díono Veldkanp.
Foto genooNJ op Kdv 'kds up-to-
dote' in Ansteklo n-Zuidooí

Ervaringen van andeÍe muziek-op-schootdocenten
Diana Veldkamp
"Mevrouw de V, werd ineens wakker"

"D€ ouderen zaten al in een grote kring, ze hadden net kofíie
gehad en zaten voor ons klaar. lk begroette met de kinderen
eerst even alle opa's en oma's. lk gaf ze allemaal een hand en
vertêldê ze dat ik blijwas dat zê er waren, en dat il hêt fijn
vond om ze te zien. De kinderen gaven de ouderen ook een
handle. lk ging dan met de kinderen middenin die grote kring
zitten en de kinderen kregen een muziekles zoals ik die ook
altiid in het KDV gal Alleen zorgde ik ervoor dat all€ ouderen
ons goed konden zien en horen en dat ik materiaal gebruikte
dat de ouderen ook konden hanleren zodat ze kond€n mee-
doen. (schudmateriaal, siaaltj€s, bellenblaas, ballen, ballonnen,
kikkerwashandies. stokies). Bijna alle ouderen wild€n altijd
meedoen, ze waren bijna nog fanatieker dan de kinderen.
Favoriete liedles: MEÍrE HÁNDEN op rE KN|ÉÈN; KLÀp KrÁp, KLAP íLÀpr zo

DoEN rE HANDEN (met all€ variaties), ZÀGEN zÁcEN; lN DE MÀNESCHUN;

PApEcMtT,É tEÊa tÉ Noc; WÉ MÁrcN ErN KRTNGEDE; War HooR tK ÉlÊR, wAT

uoon rx onen?, allerlei kiekeboeliedles; Samen l€kk€r swinSen.

Aan het einde van de les, 8af ik, net zoals bij het begin van de
les, alle ouderen €en hand en bedankte ze dat ze erbij waren
geweest, en z.i dat ik het fiin zou vinden om ze de volgende
keer weer te zien. Deze momenten vonden de oudeÍen het
íijnste, even die persoonlijke aandacht en aanraking.
Het grootste feest was i€der iaar de Sinterklaasles, waarbij
er ooit een demenl€ oudere die eiSenlijk hêlemaal niet meer
sprak, ineens een beetje wakkerwerd en zat mee te zingen...
(Er kwam€n allerlei verpleegsteÍs kiiken omdat mevrouw De V
meedeed...)."

lrene Haket
"lnstrudie aan d€ b€gel€idst€r is êssênlieel"

"lk geef miln muziek-op-schootles in een ontmoetingscentrum
voor ouderen. Er zijn dan vijí dernente ouderen en een bege-
leidster bii. zii zitten op stoelen, wii doen de les op de grond
in de kring. lk prob€er de ouderen €rbii t€ betrekken door ze
ook materialen te geven. Een lrommel of een bal of e€n e€ndje.
Al5 de kinderen gewend zijn, geven zijde materialen aan hen.
In hoeverre ze meedoen hangt zeer afvan d€ begeleidst€r die
naast hen zit h€b ik g€meíkt. Áls die alles meedoet stimuleert
z€ hen enorm. Maar als ze alleen toekijkt. do€n de ouderen
veel minder mee. lk richt me eigenltk meer op miin eigen
muziekles. Dus instructi€ aan de begeleidster is essentieel!
De leukíe momenten ziin de int€racti€ tuss€n kind en ouder.
En de momenten waarop de ouderen meezinS€n en -gebaren.

Veel gebarenliedjes doe ik in de les, en veel kinderliedies van
vroeger De oudeÍen drinken ook mee koÍfie aan het einde.
te zietto(h h€rkenning bijze. zo van: 'Oh 

ia, dit i5leuk. Wat
heerliik die kleintie5'. De mensen zijn even in h€t nu."
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