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Inleiding
De aanleiding van dit onderzoek is de wens van stichting Diva Dichtbij om te weten welke
effecten zij met hun muziekoptredens bewerkstelligen op dementerende mensen. Diva
Dichtbij is een stichting die optreedt voor mensen in verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen,
hospices, ziekenhuizen of bij mensen thuis. De stichting heeft vijf diva’s die met een
combinatie van zang en theater optreden voor bewoners, hun familie en vrienden. Het doel
van Diva Dichtbij is om een positief effect te bewerkstelligen op de over het algemeen oudere
bewoners, die voornamelijk bestaan uit dementerende mensen en mensen met somatische
klachten (www.divadichtbij.nl). Dit onderzoek gaat in op het effect van de optredens van
stichting Diva Dichtbij op de verbetering van de dimensies participatie en mentaal
welbevinden van kwaliteit van leven van dementerende mensen.
Dementie is een ziekte die verschillende symptomen en uitingen heeft, maar deze ziekte
wordt vaak gekenmerkt door cognitieve achteruitgang die gepaard gaat met het ouder worden
(Kidwood, 1997). Ouder worden is volgens Baars (in druk) en Jones en Miesen (1992) strikt
genomen een fysiek proces zonder enige pathologische kenmerken, maar ouder worden gaat
wel vaak gepaard met achteruitgang en verlies van bepaalde mogelijkheden (Jones & Miesen,
1992). De misvatting over dementie is echter dat deze mensen ‘leeg’, ‘op’ of ‘maar een
kasplantje’ zijn, waardoor dementerenden een ‘vergeten’ groep vormen (Kidwood, 1997).
Tom Kidwood (1997) is een belangrijke auteur op het gebied van de onderwaardering
van dementerende mensen. Hij stelt dat woorden als ‘dementerenden’ en ‘geestelijk zwakke
ouderen’ beschrijvingen zijn die een uniek persoon devalueren tot een categorie die voor het
gemak van controle zijn ontstaan. Samengevat schept hij in zijn boek als volgt een beeld:
neemt men een weegschaal en legt men aan de ene kant alle elementen van de persoonlijkheid
en aan de andere kant alle elementen van pathologie en geestelijke achteruitgang, dan zal het
laatstgenoemde de weegschaal doen laten zakken. Dit beeld over dementerende ouderen is
een reflectie van bepaalde waarden die in de samenleving heersen en van de bepaalde
prioriteiten die aan toetsing, zorg en onderzoek worden gegeven. Volgens Kidwood (1997)
hebben dementerende personen echter nog heel veel in huis en moeten we hun mogelijkheden
stimuleren om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Omdat de dementie ervoor kan
zorgen dat men zich niet altijd verbaal kan uiten, vormt muziek een belangrijke invalshoek.
Muziek kan positieve effecten hebben op dementerenden en is een manier om de kwaliteit van
leven van dementerenden te verbeteren, waarbij het potentieel van deze mensen naar voren
komt en we meer `betrokken raken bij deze ‘vergeten’ groep. Dit potentieel kan ook gebruikt
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worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. De doelstelling van dit onderzoek die hieruit
voort komt is dan ook:
‘Het in kaart brengen van het effect van de optredens van stichting Diva Dichtbij op de
kwaliteit van leven van dementerende mensen. Mochten de optredens positieve veranderingen
teweeg brengen in de kwaliteit van leven van dementerende mensen, dan is voortzetting en
facilitering van het werk van de stichting belangrijk.’
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is:
‘Verbeteren de optredens van stichting Diva Dichtbij de dimensies participatie en mentaal
welbevinden van kwaliteit van leven van licht en zwaar dementerende mensen in
verzorgingstehuizen en verpleeghuizen in Nederland?’
Deze hoofdvraag is opgedeeld in deelvragen:
-

Welke effecten hebben de optredens van Diva Dichtbij op de dimensie participatie van

kwaliteit van leven van dementerenden?
-

Welke effecten hebben de optredens van Diva Dichtbij op de dimensie mentaal welbevinden

van kwaliteit van leven van dementerenden?
-

Wat zijn de directe effecten en wat zijn de langer durende effecten van de optredens van

Diva Dichtbij op participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van
dementerenden?
-

Zijn er verschillen tussen licht en zwaar dementerenden met betrekking tot het effect van de

optredens op participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven?
Om antwoord op deze vragen te krijgen worden dementerenden in verzorgings- en
verpleeghuizen geobserveerd.
Wetenschappelijke relevantie
Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van muziek op dementerende mensen. Het
effect van een live en persoonlijk optreden zoals Diva Dichtbij dit doet is echter nieuw, anders
en nog niet voldoende onderzocht (Sixsmith & Gibson, 2007; Holmes et al. 2006, Sheratt et
al., 2004). Het uitdiepen van dit onderwerp draagt bij aan verdere theorievorming over het
effect van live muziekoptredens op dementerende mensen.
Omdat de optredens van Diva Dichtbij een nieuwe manier zijn om dementerende
mensen te bereiken, kan dit onderzoek bijdragen aan kennis over de omgang met mensen met
dementie (Cohen-Mansfield et al., 2009), het (mentaal) functioneren van mensen met
dementie (Guètin et al., 2009), de mogelijkheden van mensen met dementie (Kidwood, 1997)
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en nieuwe theorieën over de kwaliteitsverbetering van het leven van dementerende mensen
(Poortvliet et al., 2006).
Maatschappelijke relevantie
Het is een maatschappelijke plicht om de kwaliteit van leven van mensen te optimaliseren. In
Nederland zijn er veel mensen met dementie en deze groep wordt door de vergrijzing alleen
maar groter (Nederlandse Gezondheidsraad, 2002). Indien de optredens een positief effect
hebben is Diva Dichtbij een relatief goedkope, niet tijdsintensieve, toegankelijke en makkelijk
te implementeren manier om de kwaliteit van leven van deze grote groep dementerenden te
verbeteren (Sheratt et al. 2004) en is het belangrijk dat de optredens vaker worden
georganiseerd.
Zoals eerder genoemd vormen dementerende mensen een ‘vergeten’ groep (Kidwood,
1997). Dit onderzoek kan aantonen dat demente mensen veel te bieden hebben op
bijvoorbeeld emotioneel of intuïtief gebied. Als men beter zicht krijgt op wat dementerenden
nog kunnen, kan dat de betrokkenheid van mensen, vrienden, familie en verzorg(st)ers bij
mensen met dementie vergroten (Sherratt et al. 2004).
Een optreden kan bepaalde effecten hebben die van belang zijn voor de
familie/vrienden en verzorgers. Effecten zoals kalmer, opener, communicatief beter, maar
vaak ook meer ‘zichzelf’ zijn (Götel et al., 2003), kunnen de kwaliteit van de relatie met
naaste familie en vrienden verbeteren (Jones & Miesen, 1992), de taak van verzorg(st)ers
vergemakkelijken (Götel et al., 2003) en de band tussen verzorger en patiënt verbeteren
(Jones & Miesen, 1992).
ASW-verantwoording
Dit onderzoek past

goed

in

het

ASW-perspectief

waarin

interdisciplinariteit,

probleemgerichtheid en beleidsvorming centraal staan. Het onderzoek maakt vooral gebruik
van psychologische inzichten. Het literatuuronderzoek gebruikt psychologische theorieën
over onder andere de voordelen van sociale interactie (Koger et al., 1999; Sherratt et al.,
2004), muziektherapeutische behandelingen (www.stichtingmuziektherapie.nl; Guètin et al.,
2009) en het beter functioneren van mensen op lichamelijk en psychisch niveau (CohenMansfield et al., 2009; Guètin et al., 2009; Poortvliet et al., 2006). Binnen deze
psychologische theorieën staat het verbeteren van de communicatie en het intermenselijk
contact centraal (Götel et al., 2003; Jones & Miesen, 1992; Sherratt et al. 2004). De
verantwoordelijkheid die de maatschappij heeft om bij te dragen aan de kwaliteit van leven
van dementerende ouderen, speelt meer op sociologisch niveau.
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Probleemgerichtheid komt in dit onderzoek ook naar voren. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd met de achterliggende gedachte de kwaliteit van leven van demente ouderen te
verbeteren en te laten zien dat deze ouderen nog veel in huis hebben (Kidwood, 2007).
Ook kan dit onderzoek bijdragen aan beleidsvorming om de kwaliteit van leven van
dementerende mensen te verbeteren (Sheratt et al. 2004).
Hoofdstukindeling
In het eerste hoofdstuk komen verschillende theoretische invalshoeken over het effect van
muziek op dementerenden aan bod. In het tweede hoofdstuk komt de methodologische
verantwoording aan de orde, waarin er dieper ingegaan zal worden over hoe de participatie en
mentaal welbevinden gemeten zijn. In het derde hoofdstuk zullen de resultaten worden
besproken, waarna in hoofdstuk vier de conclusies/discussies aan bod komen.
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Hoofdstuk 1. Theoretisch kader
Inleiding
In dit theoretisch kader zal dieper worden ingegaan op wat er bekend is over de verbetering
van de kwaliteit van leven van dementerende mensen door middel van verschillende vormen
van muziek. Aan het eind van dit theoretisch kader wordt dan een specifiek beeld gegeven
van de mogelijke effecten van de optredens van Diva Dichtbij op de kwaliteit van leven van
dementerenden. Deze effecten zijn in het empirisch deel getoetst. De hoofdvraag die in dit
theoretisch kader centraal staat is dan ook:
‘Wat is er bekend over de verbetering van de kwaliteit van leven van dementerende mensen
door middel van verschillende vormen muziek en hoe verhoudt zich dat tot Diva Dichtbij?’
Om tot een antwoord op deze vraag te komen, worden verschillende elementen uit de
hoofdvraag stapsgewijs uitgelegd aan de hand van deelvragen.


Wat is stichting Diva Dichtbij?



Wat is dementie?



Wat is de invloed van muziek op dementerende mensen?

In paragraaf één wordt er aandacht besteed aan wat stichting Diva Dichtbij eigenlijk is, gaat
het niet zozeer om de organisatorische kant (hoe zit Diva Dichtbij in elkaar?), maar meer om
de optredens, de muziek en de diva’s zelf. Deze elementen zijn belangrijk om achter de
mogelijke effecten van de optredens van de stichting te komen. In paragraaf twee komt een
definitie van dementie aan de orde en wordt er dieper ingaan op de verschillende soorten
dementie en de verschillende stadia van dementie. Daarbij heeft deze paragraaf het doel om
misvattingen over dementie verder uit te leggen. Ik wil laten zien dat mensen met dementie
niet zomaar bestempeld moeten worden als ‘op’ en ‘leeg’. Deze mensen hebben op
emotioneel en intuïtief gebied veel te bieden en de optredens van Diva Dichtbij zouden een
belangrijke rol kunnen spelen bij het naar boven halen van dit potentieel bij dementerenden.
In paragraaf drie komen de effecten van muziek op dementerende mensen aan bod.
Hierbij wordt eerst door middel van meta-analytisch onderzoek en review onderzoek de
algemene invloed van muziek op mensen met dementie bevestigd. Vervolgens wordt er een
onderscheid gemaakt tussen muziektherapie, achtergrondmuziek, verzorg(st)ers die zingen en
live optredens. De effecten van deze vormen van muziek op dementerenden zullen uitvoerig
behandeld worden door verschillende onderzoeken op deze gebieden toe te lichten en met
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elkaar te vergelijken. Nadat deze vormen van muziek besproken zijn, volgt er een algemene
conclusie over wat de invloed van muziek op dementerende mensen is en wordt er een eerste
verband gelegd met hoe deze muziekvormen betrekking hebben op Diva Dichtbij.
In paragraaf vier wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit theoretisch
kader waarbij de afhankelijke variabele kwaliteit van leven wordt uitgewerkt met betrekking
tot de mogelijke effecten van de optredens van Diva Dichtbij.

§ 1 Wat is Diva Dichtbij?
§ 1.1 Het optreden van Diva Dichtbij
Het optreden van Diva Dichtbij vindt plaats in het verzorgingstehuis, hospice, ziekenhuis of
in het huis van de dementerende persoon waar de stichting geboekt is. De stichting heeft vijf
diva’s waarvan vier vrouwen en één man (divo), die allemaal op hun eigen unieke manier
proberen deze ouderen te raken. In dit onderzoek wordt het woord diva’s gebruikt om te
refereren aan alle vijf de personen. Indien er verschillen tussen man en vrouw aangeduid
worden, dan zal het onderscheid diva (vrouwelijk) en divo (mannelijk) worden gemaakt.
In de meeste gevallen gaan de diva’s naar een verzorgingstehuis waar er in de
huiskamer voor een groep van gemiddeld tien mensen één diva/divo optreedt. Indien een
bewoner door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet bij het optreden aanwezig kan zijn,
kan er besloten worden om een persoonlijk bezoek af te leggen in de kamer van de persoon
zelf. Een optreden van Diva Dichtbij beslaat normaal een half uur tot 45 minuten, maar dit
persoonlijk optreden bestaat meestal uit één of enkele liederen. In een bezoek aan een
instelling verzorgt Diva Dichtbij gemiddeld drie optredens, en wel één optreden per afdeling
(psychogeriatrisch, somatiek, enzovoort) (www.divadichtbij.nl).
Het optreden begint met de tinkelende belletjes van het muzikale karretje dat men
binnen hoort komen. De diva’s maken hun entree in een grote sprookjesachtige jurk en de
divo in een pak. Zodra de muziek begint te spelen geven de diva’s alle mensen persoonlijk
een hand. Vervolgens beginnen de diva’s met hun opreden. Er wordt gevraagd regelmatig
tijdens het optreden aan het publiek welke liederen/genres zij willen dat er gezongen wordt.
Het genre dat gezongen wordt verschilt per diva, maar de hoofdgenres zijn Oudnederlans,
opera en klassiek. Daarbij zorgen de diva’s dat hun repertoire aansluit bij de leeftijd van het
luisterende publiek (www.divadichtbij.nl).
Om de interactie te bevorderen wordt er niet opgetreden op een podium, maar tussen
de mensen zelf. Bij het optreden wordt er geprobeerd iedere bewoner persoonlijk aandacht te
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geven door ze bijvoorbeeld al zingend aan te kijken. Hierdoor wordt er een bepaalde interactie
bewerkstelligd die belangrijk is voor een positief effect op dementerenden. Hoe mensen deze
persoonlijke aandacht ontvangen is altijd anders en het is een kwestie van ervaring en intuïtie
of het gewenst is om verdere interactie uit te lokken in de vorm van aanraking, dansen
enzovoort. Aan het einde van een optreden dansen de diva’s altijd met de bewoners die dit
willen (www.diva-dichtbij.nl).
Sommige diva’s hebben ook een theaterelement in hun optreden. Dit komt
bijvoorbeeld tot uiting in het voorlezen van poëzie, het doorgeven van opvallende voorwerpen
of een uitbundig versierd karretje met allemaal objecten (zoals een lichtgevende bal of een
muziekdoosje). Voor dementerenden is muziek het hoofdelement en dat is ook waar dit
onderzoek op ingaat.
§ 1.2 Verschillende diva’s
In deze paragraaf wordt er in het algemeen iets verteld over de verschillende diva’s. Dit is niet
alleen belangrijk om een beeld te geven van hoe de stichting te werk gaat, maar het is ook
belangrijk voor het verklaren van eventuele verschillende effecten. Het is goed mogelijk dat
de ene diva een ander effect heeft op dementerenden dan de andere diva. Om achter deze
informatie te komen is er aan de trainster van Diva Dichtbij uitleg gevraagd. Zij biedt
handvatten aan de Diva’s om beter contact te maken met het luisterende publiek en ervoor te
zorgen dat de toeschouwers meer bij het optreden worden betrokken. De trainster werkt
intensief samen met de diva’s en weet hierdoor waarschijnlijk het beste waar de verschillen,
overeenkomsten, sterke en zwakke kanten van de optredens van de verschillende diva’s zitten.
De trainster vertelt dat elke diva met het optreden probeert een bepaalde interactie uit
te lokken met het publiek. Een sterk punt hierbinnen is dat hoewel de muziek genres die de
diva’s zingen uiteenlopend zijn, ze altijd aansluiten bij de leeftijd van het publiek waardoor
mensen de liederen herkennen. Deze herkenbaarheid zorgt voor meer interactie en participatie
in het optreden bij het luisterende publiek. Een ander sterk punt is dat alle diva’s professioneel
zijn opgeleid en een achtergrond in muziek of theater hebben. Hierdoor zijn de stemmen van
de diva’s getraind en zijn de meeste diva’s heel divers en veelzijdig in hun repertoire en zang.
Op deze manier kunnen ze veel bij de bewoners losmaken. Een andere belangrijk punt om een
goede sfeer neer te zetten en een klimaat te creëren voor positieve effecten is een goede
performance. Charme en allure zijn hierbij heel belangrijk. De ene diva is hier iets beter in
dan de andere.
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Zwakke punten van de diva´s betreffen onzekerheden over het optreden of de reactie
van de doelgroep. De diva’s worden geacht een performance neer te zetten waarin het
belangrijk is om een bepaald personage te spelen dat de toeschouwers leuk vinden en
begrijpen. In dit optreden moeten de diva’s dus zelfverzekerd zijn om een goede interactie te
bewerkstelligen. Het is ook moeilijk voor de diva’s om tijdens een optreden in te spelen op de
sfeer die er op een afdeling ontstaat. Hierbij is het bijvoorbeeld moeilijk om een balans te
vinden tussen het geven van genoeg aandacht en het geven van teveel aandacht. Het geven
van teveel aandacht kan voor de diva’s (emotioneel) uitputtend zijn, maar ook bij het
onvoorspelbare publiek voor irritaties zorgen. Het is belangrijk de stemming van een optreden
aan te voelen en daar op in te spelen. Dit is een kwestie van intuïtie en ervaring.
Aanbevelingen van de trainster hadden betrekking op het uitbreiden van het repertoire
om zo meer interactie te bewerkstelligen en het repertoire (nog) beter af te stemmen op de
leeftijd van het publiek. Een ander verbeterpunt heeft te maken met het verbeteren van het
theaterelement. Indien een diva dit goed doet, kan dat zorgen voor positieve effecten op het
luisterende publiek. Dit ontbreekt bij sommige diva’s echter omdat ze er minder goed in zijn
of omdat hun zang juist de sterkste component is.
§ 1.3 Conclusie: ‘Wat is Diva Dichtbij?’
Het kernpunt is dat Diva Dichtbij door middel van muziek/zingen een positief effect op
dementerenden probeert te bewerkstelligen. Met het oog op volgende hoofdstukken en de
beantwoording van de vraag of Diva Dichtbij een positief effect kan bewerkstelligen, kwamen
er in deze paragraaf enkele belangrijke elementen naar voren. Het feit dat de muziek aansluit
bij de leeftijd van de dementerenden, dat er doelbewust een bepaalde interactie wordt
bewerkstelligd, dat er aandacht wordt besteed aan persoonlijke interactie en dat de diva’s
verschillend te werkt gaan, zijn belangrijke elementen voor de beantwoording van de
hoofdvraag. Voordat we hier dieper op ingaan, wordt er nagegaan wat het ziektebeeld
dementie inhoudt.

§ 2 Wat is dementie?
§ 2.1 Groei en definitie
Dementie is een van de meest voorkomende ziekten bij ouderen in Nederland. Ruim 230.000
mensen in Nederland hebben dementie (Nederlandse Gezondheidsraad, 2002). Het is een
ziekte die veelal oudere mensen treft en kan daarom ook gezien worden als een ziekte van de
moderne tijd. Er hebben de afgelopen decennia grote demografische veranderingen plaats
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gevonden in de welvarende delen van de wereld (Jones & Miesen, 1992). Aan het begin van
de 20ste eeuw werd ongeveer 25 % van de bevolking ouder dan 65 jaar. Aan het eind van de
20ste eeuw is het deel dat ouder wordt dan 65 jaar meer dan 70% (Jones & Miesen, 1992). Het
aantal ouderen is het afgelopen decennia enorm toegenomen en zal door de toenemende
mogelijkheden van de moderne geneeskunde/technologie ook blijven stijgen. Leeftijd wordt
beschouwd als de grootste risicofactor voor dementie. Cijfers wijzen uit dat de kans op
dementie sterk toeneemt met leeftijd. Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft
dementie. Dit is ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar en ruim 40% van de mensen
boven de 90 jaar (Nederlandse Gezondheidsraad, 2002). Doordat mensen steeds ouder
worden en doordat dementie een ziekte is die voornamelijk ouderen treft, zal naar
verwachting het aantal dementerende mensen verdubbelen naar meer dan een half miljoen in
2050 (Nederlandse Gezondheidsraad, 2002).
Het woord dement is afgeleid van het Latijnse woord ‘mens’, dat geest betekent. Het
woord dementie betekent letterlijk ‘ontgeest’, als ontdaan van geest (Braam & Dautzenberg,
2005). Dementie is een overkoepelende term voor het verlies van hogere verstandelijke
vermogens (Nederlandse Gezondheidsraad, 2002). Deze cognitieve achteruitgang is een
verworven eigenschap (niet aangeboren), maar kan wel erfelijk bepaald zijn (Braam &
Dautzenberg, 2005). Het is een verzamelnaam voor een combinatie van verschillende
ziekteverschijnselen die samen het dementiesyndroom vormen. Deze ziekteverschijnselen zijn
onder andere achteruitgang van het denken, oriëntatievermogen, taalgebruik, taalbegrip en
leer- en oordeelvermogen (Nederlandse Gezondheidsraad, 2002).
Het meest kenmerkende aan mensen met dementie zijn de geheugenproblemen die met
de ziekte gepaard gaan. In het begin tast de ziekte het korte termijngeheugen aan en na
verloop van tijd het lange termijngeheugen. Er ontstaan problemen bij het praten, lezen,
schrijven en rekenen. Daarbij wordt het zelfstandig handelen en het nemen van initiatieven
door
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gedragsveranderingen en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Dementerende mensen
raken hun gevoel voor tijd en plaats kwijt en hun sociale vaardigheden gaan verloren. Mensen
kunnen depressieve klachten krijgen en in de laatste fase van dementie is de persoon zeer
hulpbehoevend en herkent hij/zij zijn eigen familie en omgeving niet of nauwelijks meer
(Braam & Dautzenberg, 2005).
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Volgens de DSM-IV-TR1 wordt men pas gediagnosticeerd als dement bij een ernstige
geheugenstoornis in combinatie met minstens een ander probleem: een verstoord taalbegrip,
voorwerpen niet meer kunnen herkennen terwijl de zintuigen nog wel werken (agnosie), niet
in staat zijn bepaalde (alledaagse) handelingen uit te voeren (apraxie) en wanneer men
problemen heeft met het intellectuele vermogen (plannen, abstract denken en regelen). Bij
dementie moeten de bovengenoemde problemen het alledaagse functioneren ernstig verstoren
(APA, 2000).
De onderliggende factoren en de mechanismen waardoor dementie zich ontwikkelt
zijn nog niet voldoende duidelijk, zodoende is ook het voorkomen en het behandelen van
dementie beperkt (Jones & Miesen, 1992). Bij sommige vormen van dementie zijn de
oorzaken wel te achterhalen en kan de ziekte behandeld worden met medicijnen. Een
depressie kan bijvoorbeeld dementie veroorzaken die zeer goed te behandelen is, maar de
meeste vormen van dementie zijn echter niet te genezen. De behandeling wordt dan gericht op
het verlichten van symptomen, vertragen van de achteruitgang van het geheugen en het
verbeteren van de kwaliteit van leven (Braam & Dautzenberg, 2005).
Gemiddeld leven mensen met dementie ongeveer acht jaar met de ziekte, waarbij
gedurende het ziekteproces zowel het aantal als de ernst van de klachten toenemen.
Uiteindelijk is een dementerende vaak door lichamelijke achteruitgang zo zwak dat hij/zij kan
overlijden aan de gevolgen van dementie (Nederlandse Gezondheidsraad, 2002).
§ 2.2 Soorten en stadia dementie
De twee meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire
dementie. Naar schatting heeft ongeveer zestig tot zeventig procent van de dementerende
mensen de ziekte van Alzheimer. De precieze oorzaak van deze vorm van dementie is nog
niet bekend. Het is een aandoening van de hersenen waarbij de zenuwcellen hun werk niet
meer goed doen en er uiteindelijk hersencellen verloren gaan (Jonker et al., 2001). Vasculaire
dementie komt bij ongeveer 15 % van mensen met dementie voor. Bij deze vorm van
dementie zijn de bloedvaten in de hersenen aangetast (Jonker et al., 2001). Andere vormen
van dementie zijn:
 De ziekte van Pick/frontotempotale dementie wordt gekenmerkt door de opgezwollen,
ballonvormige zenuwcellen in het voorste deel van de hersenen.

1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) is een handboek voor de diagnose van
psychische aandoeningen dat in grote delen van de wereld gebruikt wordt.
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 Lewybody dementie wordt gekenmerkt door de sterke schommelingen in de cognitieve
achteruitgang van de dementerende persoon.
 De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door stoornissen in het bewegen, maar deze
ziekte kan ook verandering in het denken veroorzaken. Als deze verandering in het
denken het alledaagse functioneren verstoort, dan spreekt men van dementie.
 Het Korsakov-syndroom komt nog maar weinig voor en ontstaat door een vitamine B1
tekort. Kenmerkend voor deze vorm van dementie is geheugenverlies.
 De ziekte van Creutzfeldt-Jakob heeft te maken met de verandering van een eiwit in het
lichaam waardoor de hersenen in een snel tempo afsterven (Jonker et al., 2001).

Voor het classificeren van de ernst van dementie wordt in de literatuur over dementie de
‘schaal van Reisberg’ veelvuldig gebruikt (Dautsenberg & Braam, 2007). Deze schaal is
bedacht door Reisberg et al. (1982), maar zoals hier beschreven komt het uit het boek van
Dautsenberg en Braam (2007):
Stadium 1: er bestaan geen klachten en ook bij onderzoek geen afwijkingen of symptomen.
Iedereen zit volgens de schaal van Reisberg in stadium 1.
Stadium 2: er bestaan subtiele klachten en er wordt bij uitgebreid onderzoek enkele
afwijkingen gevonden.
Stadium 3: milde geheugenstoornissen. Soms kan er in dit stadium nog geen dementie worden
vastgesteld,
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In stadia 2 en 3 verliest de dementerende zijn/haar interesses in bepaalde zaken en toont men
minder initiatief.
Stadium 4: de dementerende gaat verhalen door elkaar halen, kan niet op zijn woorden komen
en gaat telkens meer dingen vragen. In dit stadium gaat het de nabije omgeving meer
opvallen, hoewel het de mensen buiten de nabije omgeving van deze persoon zelden opvalt.
Stadium 5: er is sprake van een toenemende afhankelijkheid van de dementerende. Hij/zij kan
bepaalde alledaagse vaardigheden (autorijden, huiselijke apparaten bedienen) niet meer, raakt
telkens meer gedesoriënteerd en de taalvaardigheid gaat verder achterruit.
Stadium 6: de dementerende wordt gehospitaliseerd. De persoon vormt in deze fase een
gevaar voor zichzelf en voor anderen. Roken kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn omdat de hij/zij
zijn/haar sigaret laat vallen of vergeet. Dit stadium wordt ook gekenmerkt doordat iemand
telkens vaker valt. Een persoon met dementie heeft in dit stadium wel vijf maal zoveel kans
om te vallen dan een niet-dementerend persoon.
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Stadium 7: over het algemeen is de dementerende door deze fase heen lichamelijk nog
(redelijk) gezond, toch levert de steeds verdere afbraak van de hersenen meer lichamelijke
problemen op. In deze fase zitten vaak in een rolstoel en zijn ze volledig incontinent. Dit is
ook wel de terminale fase omdat verdere achteruitgang zal leiden tot de dood (Dautsenberg &
Braam, 2007)
De participanten in dit onderzoek zijn allemaal gehospitaliseerd en in stadium zes of
zeven van Reisberg zitten. Dit is relevant omdat niet elke observatie in het empirisch deel van
toepassing is voor elk stadium van dementie (bijvoorbeeld ‘spreekt de bewoner meer na een
optreden van Diva Dichtbij’ kan niet beantwoord worden als de dementerende in stadium
zeven zit). De andere beschreven stadia geven een beeld van de cognitieve achteruitgang die
gepaard gaat met dementie. Dementie wordt echter niet alleen gekenmerkt door cognitieve
achteruitgang. De volgende paragraaf gaat verder in op deze misvatting.
§ 2.3 Zo dement als een deur? Misvatting over dementie
Baars (in druk) spreekt over het ontdekken van de ongekende mogelijkheden van ouderen. Hij
ziet ouder worden niet als een pathologisch proces, maar hij spreekt over het kunnen leiden
van je leven, ook nadat men door sociale contexten als ‘oud’ wordt bestempeld en met
problematische gevolgen van veroudering (zoals dementie) wordt geconfronteerd. Hij zegt dat
ouder worden een sociaal-existentieel proces is dat meer omvat dan de functionele kwaliteiten
die gemeten worden door artsen.
Ouder worden is ook volgens Jones en Miesen (1992) strikt genomen een fysiek
proces zonder enige pathologische kenmerken, maar ouder worden gaat wel vaak gepaard met
achteruitgang en verlies van bepaalde mogelijkheden (Jones & Miesen, 1992; Baars, in druk).
Het proces van ouder worden zorgt vaak voor de aantasting van het centraal zenuwstelsel,
waardoor dementie kan ontstaan (Jones & Miesen, 1992). De misvatting over dementie is
echter dat deze mensen ‘leeg’, ‘op’ of ‘maar een kasplantje’ zijn. Dit beeld is door
verschillende onderzoeken en auteurs echter niet terecht bevonden.
Kidwood (1997) is een belangrijke auteur op het gebied van de onderwaardering van
dementerende mensen. Hij stelt dat woorden als ‘dementen’, ‘Alzheimer zieke’ en ‘geestelijk
zwakke ouderen’ beschrijvingen zijn die een uniek persoon devalueren tot een categorie die
voor het gemak van controle is ontstaan. Samengevat schept hij in zijn boek het volgende
beeld: neemt men een weegschaal en legt men aan de ene kant alle elementen van de
persoonlijkheid en aan de andere kant alle elementen van pathologie en geestelijke
achteruitgang, dan zal het laatstgenoemde de weegschaal doen laten zakken. Dit beeld over
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dementerende ouderen is een reflectie van bepaalde waarden die in de samenleving heersen en
van de bepaalde prioriteiten die aan toetsing, zorg en onderzoek worden gegeven. Volgens
Kidwood (1997) hebben dementerende personen echter nog heel veel in huis en dit kan op
verschillende manieren naar voren komen. Muziek en wellicht de optredens van Diva Dichtbij
kunnen manieren zijn waardoor dit potentieel van dementerende mensen naar voren komt.
§ 2.4 Conclusie: Wat is dementie?
Dementie is een overkoepelende term voor het verlies van hogere verstandelijke vermogens.
Deze
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oriëntatievermogen, taalgebruik en begrip, leer- en oordeelvermogen. Het is een ziekte die
vaak wordt gekenmerkt door de cognitieve achteruitgang die gepaard gaat met het ouder
worden (Kidwood, 1997). Dit is een onterechte kwalificatie; ten eerste omdat ouder worden
geen pathologisch proces is. Ouder worden omvat meer dan de diagnose die artsen geven en
ten tweede omdat dementerende mensen nog zoveel in huis (kunnen) hebben. Dit wil niet
zeggen dat dementie geen pathologisch proces is, want het gaat over het atrofiëren van
hersenen, maar dit pathologisch proces is niet het enige wat deze mensen kenmerkt. Deze
vergeten groep heeft veel potentie, die de optredens van Diva Dichtbij kan laten zien. Het
benutten van deze potentie zou kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van
dementerenden.

§ 3 Wat is de invloed van muziek op dementerende mensen?
§ 3.1 Muziekvormen
Dit hoofdstuk gaat in op het effect van muziek op dementerenden. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen verschillende muziekvormen, namelijk muziektherapie, achtergrondmuziek,
verzorg(st)ers die zingen en live optredens. Deze verschillende vormen zijn vanwege twee
redenen gekozen. De eerste reden is dat deze vormen van muziek het meest in de
wetenschappelijke literatuur naar voren komen en daardoor niet alleen goed zijn onderzocht
(veel effecten zijn wetenschappelijk bewezen), maar waarschijnlijk ook het meest belangrijk
zijn met betrekking tot de effecten van muziek op dementerenden. De tweede reden is dat
deze vormen van muziek samen een zo integraal mogelijk beeld geven van de effecten van
muziek op dementerende ouderen. Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij de
therapeut door middel van muziek doelgericht een positief effect op de patiënt probeert te
verkrijgen. Deze vorm van muziek is belangrijk omdat de doelgerichtheid van muziektherapie
de meest variërende effecten kan bewerkstelligen. Het is een goede manier om te achterhalen
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wat voor een effect muziek kan hebben. Achtergrondmuziek is belangrijk omdat het hier gaat
om onbedoelde invloeden van muziek. Verzorg(st)ers die zingen sluiten heel goed aan bij
Diva Dichtbij vanwege het feit dat de diva’s vaak individueel bij mensen interactie proberen
uit te lokken, net zoals verzorg(st)ers individueel zingen voor bewoners. De effecten van live
optredens op dementerenden lijken het meest relevant omdat ze op het eerste gezicht de
meeste overeenkomsten hebben met de optredens van Diva Dichtbij. Voordat deze
verschillende muziekvormen aan bod komen, wordt er eerst nagegaan of muziek wel een
effect kan hebben op dementerende ouderen.

§ 3.2 Algemeen beeld van de invloed van muziek op dementerenden. Heeft muziek effect?
Er bestaat al relatief veel kennis over het effect van muziek op dementerende mensen. Er is
een aantal terugkerende algemene effecten van muziek die in de literatuur zeer duidelijk
aanwezig zijn zoals: een positief zelfvertrouwen, meer onafhankelijkheid, een verbeterd
competentiegevoel, betere kans om een identiteit op te bouwen, meer sociale interactie en
participatie, beter uiten van emoties, verminderen van sociale isolatie, onderhouden van
gevoelens die met welzijn te maken hebben en kans op genezing doordat er sterke
herinneringen naar boven gehaald worden (Sixmith & Gibson, 2007). Review studies/metaanalyses bevestigen deze algemene effecten en zullen afzonderlijk besproken worden.
Brotons et al. (1997) hebben een meta-analyse gedaan over 69 studies die
gepubliceerd zijn tussen 1985 en 1996 bestaande uit klinisch empirische onderzoeken over
verschillende muziekinterventies. De conclusie van deze meta-analyse was dat muziek een
duidelijk effect had op dementerende mensen, maar hoe dat gebeurt is onduidelijk. De
veranderingen die in de mensen plaats vonden verschilden te veel om een generaliserend
beeld te schetsen. Een aanbeveling van de studie was dan ook om meer onderzoek te doen
naar hoe dat effect precies in zijn werk gaat.
Koger er al. (1999) hebben een meta-analyse uitgevoerd over 21 empirische studies.
Zij maakten onderscheid tussen live muziek, muziektherapie, luisteren naar muziek en andere
activiteiten waarin muziek werd gebruikt om het welzijn van dementerenden te verbeteren. De
hypothese die hierbij centraal stond was dat muziek/muziektherapie een effectieve interventie
is om bij mensen met dementie te gebruiken. Statistische analyses gaven weer dat het effect
van muziek op dementerenden significant was. In deze meta-analyse werden echter geen
specifieke variabelen gevonden die de effectiviteit van de behandeling aantoonden.
Sherratt et al. (2004) zijn in een review studie (21 artikelen) het effect van muziek op
dementerenden nagegaan. Hierbij hebben ze onderscheid gemaakt tussen muziek als activiteit
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(luisteren naar muziek) en muziektherapie (activiteiten met muziek waarbij een getrainde
therapeut betrokken is). In dit onderzoek richtten zij zich vooral op de invloed van muziek op
participatie, problematisch gedrag en gedragingen die te maken hebben met de betrokkenheid
van dementerenden. De conclusie van dit onderzoek was dat muziek op al deze aspecten
invloed had, maar er diende meer aandacht besteed te worden aan het effect van een live
optredens. De onderzoekers hebben het vermoeden dat een live optreden meer bij zou dragen
aan het welzijn van mensen vanwege de sociale participatie die met het optreden gemoeid is.
Sociale participatie is volgens de sociale-psychologie een belangrijke indicator voor het
welzijn van mensen (Kidwood, 1997). Het gaat namelijk in op de sociale contacten, sociale
rollen, intimiteit en het deelnemen aan (voor de persoon belangrijke) activiteiten. De mens is
een sociaal wezen en het verhogen van de sociale participatie kan ervoor zorgen dat het
welzijn van mensen verbetert (Van Nispen et al., 2005).
Uit deze studies blijkt dat muziek een positief effect kan hebben op dementerende
mensen, maar dat de effecten niet altijd eenduidig aanwezig zijn. In de volgende paragrafen
wordt dieper ingegaan op welke muziekvorm wat voor effecten heeft.

§ 3.3 De effecten van muziektherapie op dementerende mensen
Definitie
Muziektherapie is een vorm van therapie die goed toepasbaar is op diverse groepen zoals
autistische kinderen, zieken in de palliatieve zorg en dementerende mensen. Muziektherapie is
een vrij breed begrip. Het effect van de therapie is erg afhankelijk van bepaalde factoren zoals
de duur, frequentie, intensiviteit, het soort muziek en de persoonlijkheid van de cliënt
(Smeijsters, 2006). De definitie van muziektherapie zoals die door de Nederlandse
muziektherapiestichting (www.stichtingmuziektherapie.nl)
wordt gehanteerd en zoals het in het beroepsprofiel van de muziektherapeut (1999)
beschreven staat, luidt: ‘muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij
muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden ten einde
veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig,
cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.’
Het begrip methodisch impliceert zes facetten:
1. Voordat muziektherapie als behandeling gekozen wordt, gaat er altijd een indicatie aan
vooraf.
2. De therapie baseert zich op een muziektherapeutische probleemanalyse die aansluit bij een
algemene diagnostiek.
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3. De therapie is gebaseerd op een expliciete doelstelling die onderdeel is van het algemene
hulpverleningsplan.
4. Er wordt planmatig gewerkt.
5. Bij therapeutische methodieken wordt er gebruik gemaakt van in het beroepsveld
aanwezige kennis en inzichten.
6. Resultaten worden in het licht van de gestelde doelen geëvalueerd (beroepsprofiel van de
muziektherapeut, 1999).
Muzikale middelen bestaan uit elementen als maat, melodie, ritme, harmonie, klank en de
integratie hiervan in het muzikale geheel. Ook stem, muziekinstrumenten, muzikale
spelvormen en muzikaal cultuurgoed in live, opgeschreven, overgeleverde of opgenomen
vorm zijn deel van muzikale middelen.
De therapeutische relatie behelst een professionele relatie tussen cliënt en therapeut die
gebaseerd is op een hulpverleningsovereenkomst en waarbij de therapeut zicht houdt aan de
gedragsregels van de ‘Beroepscode voor de Creatief Therapeut’. De relatie tussen cliënt en
therapeut wordt gekenmerkt door een empathische opstelling van de therapeut.
Spreekt men over verandering dan gaat het om processen waarbij iets ‘ouds’
vervangen wordt door iets ‘nieuws’. Bij ontwikkeling wordt een aanwezig potentieel
ontplooid. Stabilisatie heeft te maken met het tegengaan of voorkomen van achteruitgang of
ongewenste schommelingen in de toestand van de cliënt. Acceptatie ten slotte beslaat het
constructief leren omgaan met de eigen beperkingen en met onveranderbare omstandigheden.
Deze vier processen kunnen allemaal betrekking hebben op emotioneel, gedragsmatige,
cognitieve, sociale of lichamelijk verschijnselen (beroepsprofiel van de muziektherapeut,
1999).
Hoe werkt muziektherapie?
Jennifer

Zantopp

is

een

gecertificeerd

muziektherapeut

die

een

website

heeft

(www.zantopp.nl) over de werking van muziektherapie op basis van wetenschappelijke
literatuur en eigen ervaring. Volgens haar zijn er in de creatieve therapiewereld uiteenlopende
gedachten over hoe muziektherapie werkt. Over het algemeen laten zich twee groepen
muziektherapeuten onderscheiden. De ene groep denkt dat de werking van muziektherapie in
de muziek zelf te zoeken is en de andere groep beweert dat het therapeutisch contact en de
interventies van de therapeut de werkende elementen zijn. Ondanks deze twee opvattingen
kunnen er een aantal algemene principes worden benoemd over de werking van
muziektherapie. Deze muziektherapeutische principes zijn kwalitatief samengesteld door
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Jennifer Zantopp (meer informatie op www.zantopp.nl) en sluiten aan met de definitie van
muziektherapie zoals eerder genoemd:
1. Muziek is voor ouderen een soort sleutel tot herinneringen die zich niet meer in het
alledaagse bewustzijn bevinden. Het kan mensen herinneren aan situaties, positieve en
negatieve belevenissen en bepaalde perioden uit het leven. Door de geschikte muziek kan
de therapeut de cliënt in een bepaalde tijd/situatie terugbrengen. De muziek wordt ook
specifiek uitgekozen afhankelijk van het doel. De therapeut kan de cliënt aan positieve
herinneringen laten herinneren en zo de stemming van de persoon verbeteren. De
therapeut kan ook negatieve herinneringen oproepen, zodat de bijbehorende emoties
onderzocht kunnen worden.
2. Iedereen is in staat om een bepaalde emotie (verdriet, vreugde enzovoort) toe te schrijven
aan een muziekstuk en muziek heeft ook de kracht om emoties te ontlokken. Dit wordt
door de therapeut gebruikt om de emoties van de cliënt te onderzoeken.
3. Muziek is een speelveld voor interactie. Maakt men samen muziek dan moet men elkaar
aanvoelen, kunnen luisteren naar de ander, dynamische verschillen kunnen herkennen, een
verschillende rol kunnen kiezen en de rol van de andere kunnen accepteren. Dit samenspel
is een van de basisprincipes van de menselijke communicatie. Mensen die verbaal geen
contact meer kunnen maken met andere mensen, kunnen dit veelal wel op muzikaal
niveau.
4. Mensen gaan bewegen op de muziek. Dit is ook een expressie van emoties en kan
passieve mensen tot activiteit uitnodigen.
5. Het is ook belangrijk wat een therapeut met deze principes doet. Laat hij de muziek
werken of gaat hij een gesprek aan met de patiënt over de muziek? Werkt de therapeut in
een ondersteunend klimaat of in een confronterend klimaat (www.zantopp.nl)?

Het is duidelijk dat muziektherapie door middel van muziek en therapeutisch contact toegang
vindt tot problemen die niet verbaal bespreekbaar zijn. Muziektherapie wordt dan ook veel
gebruikt bij klachten over beperkte mogelijkheden van communicatie. Betrekt men dit op
dementie dan is het heel belangrijk om te weten in welke fase van dementie de cliënt zit. Bij
een lichte vorm van dementie kan de cliënt zelf zijn muziek uitkiezen, hij/zij kan deel
uitmaken van een groep, liederen leren enzovoort. Naarmate de dementie van de cliënt
vordert, is het moeilijker om de cliënt zelf deze keuzes te laten maken en om hem nieuwe
dingen te leren. Het oproepen en gebruiken van bekende muziek is in de latere stadia van
dementie is hierbij heel belangrijk. Mensen met dementie ondergaan een proces van
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cognitieve achteruitgang, maar vaak herkent de demente persoon bepaalde bekende liederen
uit zijn jeugd wel en kan hij/zij deze meezingen (www.zantopp.nl). Dit is een goede manier
om contact te maken met de dementerende persoon en ervoor te zorgen dat de cliënt zijn/haar
emoties (beter) kan uiten (www.stichtingmuziektherapie.nl). Diva Dichtbij maakt ook gebruik
van bekende liederen, wat betekent dat het waarschijnlijk is dat ook zij ervoor kan zorgen dat
dementen hun gevoelens beter kunnen uiten en beter contact kunnen maken met dementen.

De effecten van muziektherapie
In het voorgaande zijn enkele effecten van muziektherapie genoemd en in deze paragraaf
wordt hier verder op ingegaan. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de effecten van
muziektherapie in het algemeen (op verschillende doelgroepen) en de effecten van
muziektherapie op dementerenden in het bijzonder.
Op de website van de American Music Therapy Association (www.musictherapy.org)
worden wetenschappelijk

bewezen effecten van muziektherapie op uiteenlopende

doelgroepen beschreven (oud, jong, palliatief, autisten, dementerenden enzovoort). Deze
effecten slaan ook terug op de genoemde methode in de vorige paragraaf:
 Verbetering van de gezondheid.
 Stress, angst en depressie reductie.
 Verlichting van pijn.
 Uiting van gevoelens.
 Verbetering van geheugen.
 Verbetering van communicatie.
 Fysieke rehabilitatie.

Er is ook veel onderzoek gedaan naar de effecten van muziektherapie op dementie. Hier
worden er een paar onderzoeken aangehaald en enkele belangrijke effecten weergegeven.
Deze specifieke effecten hangen samen/komen overeen met de bovengenoemde algemene
effecten:
 Het behouden of verbeteren van actieve betrokkenheid, sociale, emotionele en cognitieve

vaardigheden (Jones & Miesen, 1992; Koger et al., 1997);
 Het opbouwen en versterken van sociale relaties tussen cliënt/cliënt, cliënt/verzorg(st)ers,

cliënt/familie (vermindering van apathie) (Jones & Miesen, 1992; Raglio et al., 2008);
 Significante verbetering van spraak en communicatie (Brotons & Koger, 2000).
 Beter uiten van emoties (Raglio et al., 2008; Sheratt et al., 2004)
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 (Tijdelijke) reductie van gedragsproblemen zoals agressie (Jones & Miesen, 1992, Raglio

et al., 2008);
 (Tijdelijke) reductie van doelloos rondwandelen en rusteloosheid (Brotons et al.,1997;

Jones & Miesen, 1992);
 Bevordering van de mobiliteit bij inerte en apathische mensen (Jones & Miesen, 1992;

Smeijsters, 2006);
 Positieve bekrachtiging en het vermijden van confrontatie zorgen voor verbetering van het

oriëntatievermogen (tijdsbesef, plaatsbesef en identiteitsbesef) (Jones & Miesen, 1992);
 Reductie van stress, angst en depressie (Guètin et al., 2009, Raglio et al., 2008;

Smeijsters, 1996)
 Vermindering van pijn (Smeijsters, 2006)

Deze effecten geven een uitgebreid beeld over wat muziek voor effect kan hebben op mensen.
De effecten worden hier echter doelmatig bewerkstelligd. In de volgende paragraaf komen
effecten aan bod die niet doelmatig worden bewerkstelligd, namelijk die van
achtergrondmuziek en verzorg(st)ers die zingen.
§ 3.4 De effecten van achtergrondmuziek en verzorg(st)ers die zingen op dementerende
mensen
Veel van de effecten die beschreven zijn in muziektherapie zullen ook terugkomen in het
effect van achtergrondmuziek, verzorg(st)ers die zingen en live optredens (volgende
paragraaf). Toch is het beschrijven van deze elementen waardevol om een beter begrip te
krijgen over hoe verschillende vormen van muziek een effect op dementerende mensen
kunnen bewerkstelligen en is het belangrijk omdat elke vorm van muziek een ander raakvlak
heeft met Diva Dichtbij, waardoor er beter voorspeld kan worden wat voor effecten Diva
Dichtbij op dementerende mensen kan hebben.
Götell et al. (2009) hebben een kwalitatief onderzoek gedaan naar het effect van
achtergrondmuziek en verzorg(st)ers die zingen op dementerende mensen. Uit dit onderzoek
bleek dat mensen door de achtergrondmuziek over het algemeen kalmer, minder geïrriteerd,
minder agressief, meer meegaand en makkelijker te verzorgen waren. Dementerenden hadden
meer bewustzijn van zichzelf en van de omgeving. Daarbij werd door achtergrondmuziek de
bewegingen van sommige dementen krachtiger en meer symmetrisch. De houding van de
dementerende persoon verbeterde (meer gestrekt) en hij/zij was beter in staat om handelingen
voor zelfzorg uit te voeren. Ook de algehele verwardheid verminderde door het gebruik van
achtergrondmuziek (Götell et al., 2003, 2009).
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Het luisteren naar achtergrondmuziek tijdens etenstijd verminderde irritatie, angst en
depressie (Götell et al., 2009). In afwezigheid van muziek liep de communicatie tussen
verzorg(st)ers en dementerenden stroef. Achtergrondmuziek maakte dat communicatie beter
verliep. De bewoner leek in de communicatie meer energiek, meer cognitief bewust en meer
responsief richting de verzorg(st)ers. Bij de aanwezigheid van achtergrondmuziek was er een
opgewekte en vrolijke stemming in de dementerende persoon aanwezig die er niet was tijdens
de afwezigheid van de muziek. Positieve emoties overheersten en agressiviteit werd duidelijk
minder. Het is niet zo dat iedereen genoot van de achtergrondmuziek en dat de beschreven
effecten bij iedereen optraden. Bij sommige dementen riep het juist irritatie op omdat ze niet
van het soort muziek hielden of van het feit dat er de hele tijd muziek op de achtergrond
aanwezig was. De effecten zijn ook zeker niet altijd even sterk (Götell et al., 2009).
Wegens het raakvlak met Diva Dichtbij is het ook interessant om de effecten te
vermelden die in het onderzoek van Götell et al. (2003, 2009) naar voren komen met
betrekking tot het zingen van de verzorg(st)ers. Door het zingen van de verzorg(st)ers
veranderde de communicatie ten gevolge van een verbeterde cognitie van de oudere en een
verbeterd taalvermogen (Götell et al., 2003, 2009). Götell et al. (2009) beschrijven het als een
wederkerig gevoel van waardering. Niet alleen was de dementerende persoon meer meegaand,
maar hij/zij leek een dieper bewustzijn te hebben van de persoon die met hem/haar aan het
werken was. Daarbij verminderde de agressiviteit, verbeterde de houding (lichamelijk) en
verbeterde het bewustzijn van het lichaam. De mentale alertheid van de dementerenden ging
er ook op vooruit. Ook Clair et al. (1996) benadrukken het belang van het effect van zingen
op dementerenden. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat zwaar demente mensen reageren
op zingen, vaak zelfs als ze op geen andere stimulatie meer reageren. Het is een hele
toegankelijke manier om contact met een dement persoon te maken. Het onderzoek suggereert
dat zingen een belangrijk element is voor programma’s die ontworpen zijn voor het
verbeteren van de kwaliteit van het leven van dementerende mensen door stimulatie.
Het effect van het zingen was drastischer dan het effect van achtergrondmuziek. Dit
komt doordat de verzorg(st)ers doelgericht konden werken en er meer interactie was tussen de
verzorg(st)ers en dementerenden. Vooral op het gebied van communicatie had de directe
interactie tussen deze twee personen een positief effect op de dementerende persoon (Clair et
al., 1996; Götell et al., 2003, 2009). Door te zingen konden de verzorg(st)ers de
dementerenden dingen laten doen waarvan ze niet meer dachten dat ze dat nog konden (Clair
et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009).
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Sixsmith en Gibson (2007) hebben onderzoek gedaan naar het effect van muziek op
het alledaagse leven van dementerenden. Zij kwamen tot de conclusie dat muziek niet alleen
werd gewaardeerd door mensen, maar dat muziek er ook voor kan zorgen dat demente
mensen meedoen met activiteiten die stimulerend en persoonlijk belangrijk zijn. Muziek is
een bron voor sociale cohesie en sociaal contact, het bevordert de communicatie en
participatie binnen en buiten het huis en zorgt voor een gevoel van controle en
‘zelfversterking’ van de demente persoon. Een van de belangrijkste bevindingen van het
onderzoek van Sixsmith & Gibson (2007) is dat mensen genieten van hun alledaagse
activiteiten, hetgeen bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van leven.
Muziek kan dus ook zonder therapeutische aspecten een effect op dementerende
mensen hebben, maar niet alle onderzoeken tonen dit effect aan. Vooral bij zwaar
dementerende mensen is het moeilijk een effect te meten (Holmes et al., 2006). Onderzoekers
geven wel aan dat muziek in ieder geval geen kwaad kan en als het wel een effect kan
bewerkstelligen zeker de moeite waard is (Sixsmith en Gibson, 2007).
Een belangrijk element dat in de literatuur naar voren komt over het effect van muziek
op dementerende mensen is de sociale interactie en participatie die ermee gepaard gaat. Dat is
de reden waarom het zingen van verzorg(st)ers meer effect heeft dan achtergrondmuziek en
waarom interactie en participatie een van de belangrijkste elementen zijn van muziektherapie.
Deze elementen vormen ook een belangrijk onderdeel van live optredens, waar de volgende
paragraaf over gaat.

§ 3.5 De effecten van live optredens op dementerende mensen
Ondanks de hoeveelheid literatuur die beschikbaar is over het effect van muziek op
dementerende mensen is de hoeveelheid literatuur over het effect van live muziek beperkt. Er
zal in deze paragraaf enkele effecten van live muziek uiteengezet worden.
Holmes et al. (2006) hebben een onderzoek gedaan naar het verschil in het effect van
live muziek en opgenomen muziek op de vermindering van apathie in dementerende mensen.
Hieruit kwam naar voren dat live optredens een positief effect hebben op het vertonen van
interactie van mensen met dementie (en dus het verminderen van apathie). Dit effect bleek
ongeacht de ernst van de dementie. Opgenomen muziek is niet schadelijk, maar een effect van
dit type muziek is niet duidelijk aanwezig in dit onderzoek.
Sherratt et al. (2004) onderzochten de invloed van sociale participatie die gepaard gaat
met het luisteren van muziek op de betrokkenheid, welzijn en afwijkend gedrag van
dementerende mensen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de reacties op muziek het
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grootst waren tijdens het luisteren naar live muziek, vergeleken met het luisteren naar
opgenomen muziek en geen muziek. Een belangrijke conclusie die getrokken werd is dat de
combinatie sociale interactie en non-verbale activiteiten (live optredens), ongeacht de ernst
van de dementie, participatie in betekenisvolle activiteiten mogelijk maakt. Muziek,
opgenomen of live, had geen invloed op het afwijkend gedrag van de dementerende mensen.
Wel kwam naar voren dat muziek bij bepaalde mensen afwijkend gedrag wel kon
verminderen.
Over het algemeen kan er gezegd worden dat het luisteren naar live muziek sociale
interactie en participatie bevordert (Sixsmith & Gibson, 2007). Het betrekken van mensen met
dementie in activiteiten die ze leuk vinden is een manier om positieve effecten te
bewerkstelligen zoals het ontlokken van positieve emoties, verbeteren van alledaagse
handelingen, verbeteren van de kwaliteit van leven, ontwikkelen van een positieve houding
tegenover dementie en het verminderen van problematisch gedrag in verzorgingstehuizen
(Cohen-Mansfield, 2009). Deze participatie in muziek is mentaal stimulerend en bevorderde
ook participatie in alledaagse activiteiten. De communicatie en het uiten van gevoelens
verbeterden, maar ook de relatie met familie, verzorg(st)ers en andere verbeterde door
bijvoorbeeld gezamenlijk te dansen en te zingen. Muziek kan door sociale interactie een
medium vormen voor een fysieke en emotionele band tussen een persoon met dementie en de
zanger (Sixsmith & Gibson, 2007). Bovendien is deze vorm van muziek een relatief
goedkope, niet intensieve, toegankelijke en makkelijk te implementeren manier om de
kwaliteit van leven van demente mensen te verbeteren (Sheratt et al., 2004).

§ 3.6 Conclusie: wat is de invloed van muziek op dementerende mensen?
Er is duidelijk naar voren gekomen dat alle vormen van muziek in meer en mindere mate
invloed kunnen hebben op dementerende mensen. Bij muziektherapie worden deze effecten
meer systematisch opgeroepen en is de professionele relatie tussen therapeut en cliënt heel
belangrijk. Niet alleen door muziek, maar ook door therapeutisch contact worden mogelijke
problemen duidelijk. Het effect van muziektherapie op dementerende mensen is niet
eenduidig te benoemen omdat de doelmatigheid zorgt voor een breed scala aan effecten.
Vanwege deze variëteit in effecten is deze muziekvorm wel belangrijk voor dit onderzoek.
Het laat namelijk zien welke effecten muziek allemaal kan hebben, zoals we zagen in
paragraaf 3.2.3. De systematiek en professionele relatie zijn belangrijke elementen die
muziektherapie doen laten werken en die Diva Dichtbij niet heeft. Er zijn echter ook
overeenkomsten tussen muziektherapie en Diva Dichtbij gevonden. Deze overeenkomsten
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betreffen het uitlokken van interactie en effecten. Hiermee wordt bedoeld dat beide
muziekvormen op zoek zijn naar een bepaalde vorm van interactie met een persoon en dat ze
beide een positief effect proberen te bewerkstelligen op mensen. Daarbij maken
muziektherapeutische sessie gebruik van live muziek sessies (instrumenten spelen, zingen
enzovoort). Deze zijn effectief gebleken en lijken veel op Diva Dichtbij. Deze
overeenkomsten maken het aannemelijk dat er in de optredens van Diva Dichtbij bepaalde
effecten naar voren komen die ook in muziektherapie aanwezig zijn.
Belangrijke elementen die in de literatuur gevonden zijn met betrekking tot de effecten
van achtergrondmuziek en verzorg(st)ers die zingen op dementerende mensen zijn dat deze
mensen minder verward, minder agressief en meer responsief tegenover mensen kunnen
worden. Ook de houding van de demente persoon verbetert en beide muziekvormen bieden
mogelijkheden om de communicatie tussen dementerende en verzorg(st)er te verbeteren. Bij
achtergrondmuziek overheersen positieve emoties die er niet zijn tijdens de afwezigheid van
achtergrondmuziek (Götell et al., 2003).
Hoewel de effecten van deze twee vormen van muziek grotendeels overeenkomen, is
het effect van verzorg(st)ers die zingen groter dan het effect van achtergrondmuziek. Dit komt
vanwege het feit dat de verzorg(st)ers doelgericht en persoonlijk werken (ook elementen die
muziektherapie laten werken). Zo is er meer interactie tussen de verzorger en dementerende,
waardoor de effecten drastischer zijn. Vooral op het gebied van communicatie heeft de directe
interactie tussen verzorg(st)er en dementerende een positief effect op de dementerende
persoon (Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009), waardoor de communicatie
gelijkwaardiger verloopt (Götell et al., 2009) en het een goede manier is om contact te maken
met zwaar demente mensen (Clair et al., 2006). De effecten van deze muziekvorm zijn
belangrijk omdat verzorg(st)ers die zingen (vooral op het interactieve vlak) veel raakvlakken
hebben met de optredens van Diva Dichtbij. Een belangrijk raakvlak betreft het feit dat de
diva’s, net zoals de verzorg(st)ers, vaker zingen voor één persoon omdat deze vanwege
lichamelijke beperkingen niet bij het optreden aanwezig kan zijn. Het tweede raakvlak heeft
te maken met het feit dat de diva’s ook in een groep vaak voor elk persoon apart de tijd
nemen om een bepaalde interactie uit te lokken door persoonlijk tegen ze te zingen en ze aan
te kijken. Vanwege deze raakvlakken is het aannemelijk dat de optredens van Diva Dichtbij
op deze aspecten ook dezelfde effecten kunnen bewerkstelligen. Daarbij is achtergrondmuziek
ook belangrijk voor Diva Dichtbij omdat het gaat om de onbedoelde effecten van muziek. Als
achtergrondmuziek een effect kan hebben op dementerende mensen, dan is het zeer
waarschijnlijk dat de diva´s dit ook hebben.
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Sociale participatie en interactie zijn belangrijke begrippen met betrekking tot de
invloed van live muziek op dementerende mensen. De grote kracht van live optredens zit hem
in deze twee elementen, die ook terugkomen in de vorige muziekvormen en waarbij de
effecten van deze elementen al gedeeltelijk beschreven zijn. Participatie in muziek is mentaal
stimulerend en bevordert ook participatie in betekenisvolle activiteiten (Sheratt et al, 2004).
Het betrekken van demente mensen in activiteiten die ze leuk vinden kan zorgen voor het
ontlokken van positieve emoties, verbeteren van alledaagse handelingen, ontwikkelen van een
positieve houding tegenover dementie en het verminderen van problematisch gedrag in
verzorgingstehuizen (Cohen-Mansfield, 2009). De communicatie en het uiten van gevoelens
verbeterden, maar ook de relatie met familie, verzorg(st)ers en anderen verbeterde door
bijvoorbeeld gezamenlijk te dansen en te zingen (Sixsmith & Gibson, 2007). Sociale
participatie gaat gepaard met sociale contacten, sociale rollen, intimiteit en het deelnemen aan
(voor de persoon belangrijke) activiteiten. Allemaal elementen die het welzijn kunnen
vergroten (Van Nispen et al., 2005). Deze vorm van muziek sluit zowel performance
inhoudelijk (logistiek) alsook qua doel (voornamelijk uitlokken van sociale participatie en
interactie) het beste aan bij Diva Dichtbij. De stichting probeert het publiek zoveel mogelijk
bij de optredens te betrekken en ontlokt daardoor sociale participatie en interactie. Vanwege
deze overeenkomst van Diva Dichtbij met live optredens lijkt aannemelijk dat Diva Dichtbij
overeenkomstige effecten kan hebben.
De stichting noemt ook op basis van eigen impressies enkele mogelijke effecten. Diva
Dichtbij zegt dat de optredens iets ‘los’ maken bij mensen, dat het welbevinden van de
bewoners verbetert, de sfeer op de afdeling verbeterd, dat mensen er zichtbaar plezier aan
beleven en dat er nog lang over de optredens wordt nagepraat. Daarbij merkt de stichting dat
bewoners worden geraakt door hun optreden, zich meer openstellen en meer emotie tonen.
Het typerende aan deze impressies is dat ze globaal overeenkomen met de gevonden
wetenschappelijk effecten die aan bod zijn gekomen. Dit is een indicatie dat Diva Dichtbij
met haar specifieke muziekvorm ook een effect kan bewerkstelligen (www.divadichtbij.nl):
In het volgende hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag waarbij de
afhankelijke variabele kwaliteit van leven wordt uitgewerkt.
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§ 4 Effecten van Diva Dichtbij op dementerenden
§ 4.1 Kwaliteit van leven
Het doel van dit theoretisch deel is om te laten zien dat de kwaliteit van het leven van
dementerenden kan verbeteren door middel van verschillende vormen van muziek, waaronder
Diva Dichtbij. De hoofdvraag van dit literatuurdeel zal in twee delen worden beantwoord,
namelijk:
1. ‘Wat is er bekend over de verbetering van de kwaliteit van leven van dementerende mensen
door middel van verschillende vormen van muziek’. Deze vraag wordt beantwoord door een
samenvatting te geven van de effecten van muziek op dementerenden met als afhankelijk
variabelen verschillende dimensies van kwaliteit van leven. Er wordt zo duidelijk dat
muziek invloed kan hebben op de kwaliteit van leven van dementerenden.
2. ‘Hoe verhoudt zich dat tot Diva Dichtbij?’. Dit zou men anders kunnen verwoorden als
´welke mogelijke effecten van de optredens van Diva Dichtbij zouden kunnen bijdragen aan
kwaliteit van leven van dementerenden?´. Hierbij wordt ook grotendeels uitgelegd op welke
manier er in het empirisch onderzoek tegen kwaliteit van leven wordt aangekeken.
Kwaliteit van leven van ouderen is een multidimensionaal begrip dat in de literatuur wordt
gedefinieerd als een begrip dat uit vier verschillende dimensies bestaat, respectievelijk
lichamelijk welbevinden/gezondheid, woon/leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden
(Arcares et al., 2005; Poortvliet et al., 2006). In dit onderzoek worden niet alle dimensies van
kwaliteit van leven onderzocht, maar is er gekozen om dieper in te gaan op participatie en
mentaal welbevinden. De keuze voor deze twee dimensies is gemaakt op basis van de eerder
genoemde effecten van muziek. Er komt duidelijk naar voren dat sociale interactie en
participatie belangrijke begrippen zijn met betrekking tot het effect van muziek op
dementerenden die goed gekoppeld kunnen worden aan de dimensie participatie van kwaliteit
van leven. Zoals eerder uitgelegd zijn sociale interactie en participatie ook belangrijke
elementen van de optredens van Diva Dichtbij om positieve effecten op dementen te
bewerkstelligen. Daarbij lopen veel effecten van muziek langs emotionele lijnen, welke
belangrijk zijn voor het mentaal welbevinden.
Volgens onderzoek (Arcares et al., 2005; Poortvliet et al., 2006) heeft participatie
betrekking op de contacten van mensen met anderen. In de ouderenzorg zijn dat vaak andere
cliënten, vrienden, kennissen, familieleden en verzorgenden. Daarbij gaat het niet alleen om
het contact, maar meer hoe ouderen dit contact ervaren. Het domein participatie heeft ook
betrekking op de sociale contacten van bewoners met familie, met andere bewoners en
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verzorg(st)ers, de ervaren intimiteit, de sociale rollen van ouderen en het ervaren van
humor/plezier in het leven (Arcares et al., 2005; Poortvliet et al., 2006).
Bij het domein participatie is er sprake van een woon/leefomgeving waar iets te
beleven is en die uitnodigt tot het ondernemen van activiteiten en uitnodigt tot intermenselijk
contact. Er is dan ook sprake van (op bewegingsgerichte) activiteiten, passende hulp bij
mobiliteit en mogelijkheden voor een dagbesteding die aansluit bij hobby’s en het sociale
leven van de bewoner. Een gastvrij klimaat is ook heel belangrijk en dit moet, samen met de
beschikbare faciliteiten, uitnodigend zijn voor vrienden, familie, buurtbewoners en bezoekers.
Dit zorgt niet alleen voor het onderhouden van contacten, maar ook dat humor en menselijke
warmte voelbaar zijn voor oudere en omgeving. Bij het domein participatie is het belangrijk
dat mensen gebruik kunnen maken van hun eigen dagbestedingsmogelijkheden (Arcares et
al., 2005).
Mentaal welbevinden is een belangrijk aspect van kwaliteit van leven en gaat over de
manier waarop iemand in het leven staat. Dit domein gaat in op gevoelens van
onafhankelijkheid, de beleving van de eigen identiteit, het hebben van privacy, spiritualiteit,
emoties in het algemeen en de interesse om nieuwe dingen te leren (Arcares et al., 2005;
Poortvliet et al., 2006). In dit domein is er aandacht voor het eigen leven en de persoonlijke
waarde die daaraan gehecht wordt. Daarbij beslaat het domein mentaal welbevinden
levenskeuzes, zingeving, mogelijkheden om het eigen leven te sturen en andere (levensfase
gerelateerde) persoonlijke ontwikkelingen. Ook stemmingsstoornissen eenzaamheid en
depressies zijn binnen mentaal welbevinden belangrijk (Arcares et al., 2005).
Beide domeinen worden bij het beantwoorden van de hoofdvraag van het theoretisch
deel aangepast. Deze definities vormen een richtlijn voor het beantwoorden van de deze
hoofdvraag. Vooral in het domein mentaal welbevinden wordt er voornamelijk ingegaan op
emoties omdat deze effecten prominent aanwezig waren bij de beschrijving van de effecten
van muziek op dementerenden.
§ 4.2 Participatie
Wat is er bekend over de verbetering van de participatie van dementerende mensen door
middel van verschillende vormen van muziek?
De effecten die muziek kunnen hebben, passen goed bij de participatie zoals in de vorige
paragraaf beschreven. In de definitie van kwaliteit van leven staat voornamelijk het (ervaren)
intermenselijk contact tussen de oudere en anderen centraal (Arcares et al., 2005; Poortvliet et
al., 2006). Als we dit koppelen aan de effecten van muziek op dementerenden dan komt in de
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literatuur heel sterk naar voren dat het contact tussen dementen en verzorg(st)ers (maar ook
vrienden, kennissen, familie etc) kan verbeteren door de verschillende vormen van muziek
(Brotons & Koger, 2000; Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009; Guètin et al., 2009;
Holmes et al., 2006; Jones & Miesen, 1992; Koger er al. 1999; Sheratt et al., 2004; Sixsmith
& Gibson, 2007). Dit verbetert contact komt door verschillende effecten van muziek tot stand.
Demente mensen kunnen door muziek namelijk kalmer, meer open, minder geïrriteerd,
minder agressief, meer meegaand en makkelijker te verzorgen zijn (Götell et al., 2003, 2009).
De mentale alertheid van een persoon kan verbeteren (en dus de apathie verminderen),
waardoor deze persoon een beter besef krijgt met wie hij/zij contact heeft (Götell et al., 2003,
2009). Een belangrijk element hierbinnen is communicatie. Muziek kan de communicatie
bevorderen, waardoor ook het contact met mensen beter kan worden (Brotons & Koger, 2000;
Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009; Sixsmith & Gibson, 2007).
Participatie heeft ook betrekking op het invullen van je eigen dagbesteding en het
meedoen aan activiteiten (Arcares et al., 2005; Poortvliet et al., 2006). Sheratt et al (2004)
hebben onderzocht dat live optredens, die bestaan uit sociale interactie en non-verbale
activiteiten, participatie in betekenisvolle activiteiten mogelijk maakt. Sixsmith & Gibson
(2007) hebben ook onderzocht dat muziek ervoor kan zorgen dat demente mensen meedoen
aan activiteiten die stimulerend en persoonlijk belangrijk zijn. Het betrekken van mensen met
dementie in activiteiten die ze leuk vinden is een manier om positieve effecten te
bewerkstelligen zoals het ontlokken van positieve emoties, het verminderen van
problematisch gedrag in verzorgingstehuizen (Cohen-Mansfield, 2009), het verbeteren van de
betrokkenheid en het bevorderen van het algemene welzijn van mensen (Sheratt et al., 2004)
Als mensen kunnen genieten van activiteiten dan kan dit bijdragen aan een verbetert kwaliteit
van leven.
En hoe verhoudt zich dat tot Diva Dichtbij?
Wat naar voren is gekomen in dit literatuurdeel is dat alle vier de vormen van muziek kunnen
bijdragen aan participatie. Vanwege de overeenkomsten tussen deze vormen van muziek en
Diva Dichtbij zoals uitgelegd in hoofdstuk drie verwacht ik dezelfde effecten op participatie
van de optredens van Diva Dichtbij als zojuist genoemd in het empirisch deel van dit
onderzoek terug te vinden. Bij Diva Dichtbij zijn er meerdere factoren in het optreden
aanwezig die bijdragen aan (sociale) participatie. Het feit dat de stichting al bekende liedjes
gebruikt, doelbewust een interactie probeert te bewerkstelligen en dat er aandacht wordt
besteed aan persoonlijke interactie voor de ouderen (proberen iedereen aandacht te geven
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tijdens het optreden) maakt het meer aannemelijk dat de participatie tijdens het optreden
verbetert, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van dementerenden. Met
betrekking tot participatie is het belangrijk om te kijken naar wat er tijdens het optreden
gebeurt. Bijvoorbeeld of een persoon gaat meezingen, dansen, klappen of op een andere
manier reageert op de optredens.
Het intermenselijk contact staat binnen participatie centraal. Hierbij moet er gedacht
worden aan observaties die gaan over verbeterde contacten met andere bewoners, (positieve)
reacties op andere dementerenden, meer op zijn gemak voelen bij anderen en o f een persoon
zich minder afsluit van zijn/haar omgeving. Met betrekking tot de verzorg(st)ers en familie
zullen er vragen gesteld worden over of de dementerende makkelijker hulp accepteert, het
makkelijker is de bewoner te verzorgen, de communicatie beter verloopt met familie en
verzorg(st)ers, de bewoner makkelijker is in de omgang, of een persoon de hulp die hij/zij
krijgt meer op prijs stelt en of de bewoner zich meer op zijn gemak voelt in zijn/haar
omgeving. Er zullen ook vragen over affectie worden opgenomen in het onderzoek als
onderdeel van participatie. Hierbij moet er gedacht worden aan vragen over hoe vaak de
bewoner zijn waardering en genegenheid toont tegen verzorg(st)ers/familie en of er meer
humor aanwezig is tussen de bewoner en anderen na een optreden.
Zoals beschreven beslaat het domein participatie ook het deelnemen aan activiteiten
die door de demente persoon als betekenisvol wordt ervaren. In het empirisch deel wordt
onderzocht of dementerende mensen het optreden van Diva Dichtbij als betekenisvol ervaren
en of de optredens bijdragen aan het participeren in betekenisvolle activiteiten.
§ 4.3 Mentaal welbevinden
Wat is er bekend over de verbetering van mentaal welbevinden van dementerende mensen
door middel van verschillende vormen van muziek?
De effecten van muziek op de dimensie mentaal welbevinden is nauw verbonden aan de
effecten van muziek op de dimensie participatie. Uit de literatuur kwam naar voren dat het
welzijn (waaronder mentaal welbevinden) van dementerenden verbetert als hij/zijn meer
sociale participatie heeft met anderen (Sherratt et al., 2004). Het domein mentaal welbevinden
zoals in paragraaf 4.1 gedefinieerd behoeft echter meer aanpassingen dan de dimensie
participatie. De effecten van muziek op dementerende mensen die in dit theoretisch deel naar
voren komen, hebben meer betrekking op emoties die muziek (wel of niet) teweeg brengt. Een
persoon kan zijn: vrolijker, verdrietiger, zelfstandiger, zelfverzekerder en kan in het algemeen
beter emoties uit (Götell et al., 2009; Guètin et al., 2009; Sixsmith & Gibson, 2007). Muziek
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kan angst, irritatie, eenzaamheid en depressie reduceren (Götell et al., 2009; Guètin et al.,
2009). Er zijn wel overeenkomsten met de definitie van mentaal welbevinden zoals in de
eerste paragraaf weergegeven. De mogelijkheid om het eigen leven te sturen komt terug in
zelfstandigheid en zelfverzekerdheid en er wordt gekeken naar eenzaamheid, depressies en
stemmingswisselingen. De kern ligt echter bij de emoties die muziek wel of niet ontlokken,
waardoor het mentaal welbevinden kan veranderen.
In mentaal welbevinden zal, net zoals in participatie, communicatie aan bod komen.
Een betere of slechtere communicatie heeft alles te maken met het mentale welzijn van
dementerenden. Kan een demente zich (tijdelijk) beter uiten tegen een ander dan is dat
belangrijk voor mentaal welbevinden van deze persoon (Sherratt et al., 2004; Brotons &
Koger, 2000).

En hoe verhoudt zich dat tot Diva Dichtbij?
Uit de literatuur bleek dat alle vormen van muziek het uiten van emoties kunnen verbeteren,
bepaalde positieve emoties kunnen versterken en bepaalde negatieve emoties kunnen
reduceren (Götell et al., 2009; Guètin et al., 2009; Sixsmith & Gibson, 2007). Wederom
verwacht ik vanwege de overeenkomsten tussen de verschillende vormen van muziek en Diva
Dichtbij deze emotionele effecten in het empirisch onderzoek terug te vinden. Grote
voordelen hierbij zijn de interactie die Diva Dichtbij tijdens een optreden probeert te
bewerkstelligen (Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009; (Sixsmith & Gibson, 2007) en
het

feit

dat

Diva

Dichtbij

bekende

liedjes

gebruikt

(www.zantopp.nl;

www.stichtingmuziektherapie.nl). Deze elementen zijn effectief bewezen met betrekking tot
het bevorderen van het uiten van emoties.
Er moet aan observaties gedacht worden over basale emoties als huilen, lachen,
roepen, schelden enzovoort. Deze observaties worden tijdens het optreden alsook na het
optreden gemeten. Er zullen observaties verricht worden over het verbeteren of verslechteren
van de mentale toestand van de patiënt (bijvoorbeeld verminderde depressie, angst, irritatie en
eenzaamheid) en er wordt nagegaan of een dementerend persoon na het optreden van Diva
Dichtbij beter zijn emoties kan uiten, waarbij specifieke aandacht geschonken wordt aan een
verbeterd (of juist niet) communicatie patroon.
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Hoofdstuk 2. Methode
Inleiding
De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verbetering van participatie
en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van dementerenden na een optreden van
stichting Diva Dichtbij. De hoofdvraag die uit deze doelstelling voortkomt is: ‘Verbeteren de
optredens van stichting Diva Dichtbij de dimensies participatie en mentaal welbevinden van
kwaliteit van leven van licht en zwaar dementerende mensen in verpleeghuizen en
verzorgingstehuizen in Nederland?’
De deelvragen die met de hoofdvraag gepaard gaan zijn:
-

Welke effecten hebben de optredens van Diva Dichtbij op de dimensie participatie van

kwaliteit van leven van dementerenden?
-

Welke effecten hebben de optredens van Diva Dichtbij op de dimensie mentaal welbevinden

van kwaliteit van leven van dementerenden?
-

Wat zijn de directe effecten en wat zijn de langer durende effecten van de optredens van

Diva Dichtbij op participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van
dementerenden?
-

Zijn er verschillen tussen licht en zwaar dementerenden met betrekking tot het effect van de

optredens op participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven?
Soort onderzoek
Dit onderzoek is een effect evaluatieonderzoek waarin de effecten van de optredens van Diva
Dichtbij (onafhankelijke variabele) op participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van
leven van dementerenden (afhankelijke variabelen), zowel kwalitatief als kwantitatief wordt
gemeten. Dit wordt door middel van observaties gedaan. Er is een observatielog voor tijdens
het optreden (bijlage 2), waarin per participant observaties worden opgeschreven die te maken
hebben met participatie en mentaal welbevinden. Deze log wordt kwalitatief verwerkt. Er zijn
ook twee observatielijsten (observatielijst 1 en 2, bijlage 3 en 4) die na het optreden worden
ingevuld door verzorg(st)ers of familie. In deze lijsten zijn de dimensies participatie en
mentaal welbevinden geoperationaliseerd in items. Observatielijst 1 en 2 worden kwantitatief
verwerkt.
§ 1 Subjecten
De populatie van dit onderzoek bestaat uit licht tot zwaar dementerende mensen in
verpleeghuizen en verzorgingstehuizen in Nederland. Met betrekking tot de selectie van
participanten is dit onderzoek gebonden aan de plaats en tehuis waar de stichting geboekt is.
Deze instellingen liggen in Den Haag, Almere, Ede-Wageningen, Eindhoven, Nijmegen en
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Lelystad. De participanten werden daar ook ter plekke gekozen. Om een gevarieerde en
evenwichtige groep te creëren zijn er enkele selectiecriteria opgesteld. Er is getracht om
evenveel mannen als vrouwen te observeren alsook evenveel licht als zwaar dementen, zodat
er voor deze variabelen gecontroleerd kan worden. Bij het kiezen van de participanten is er
ook gekeken naar de plek van de toeschouwers tijdens het optreden (vooraan/achteraan) en
naar het feit of er een familielid aanwezig is. Om de verzorg(st)ers niet te veel te belasten is er
sneller een participant gekozen waarvan de familie/partner aanwezig was, zodat deze de
kwantitatieve observatielijst kon invullen in plaats van de verzorg(st)ers.
In totaal zijn er tijdens het optreden (observatielog) 54 participanten geobserveerd,
waarvan meer vrouwen (57%) dan mannen (43%) en meer licht dementen (67%) dan zwaar
dementen (33%). Deze verdelingen van geslacht en ernst van dementie is representatief voor
de populatie aan vrouwen en licht/redelijk dementerenden in verzorgingstehuizen.
De totale respons met betrekking tot de observatielijsten voor verzorg(st)ers en familie
(observatielijst 1 en 2) is 45 participanten (83%), waarvan twee keer zo veel vrouwen (n = 30;
67%) als mannen (n = 15; 33%) en ook meer licht dementerenden (n = 29; 64%) dan zwaar
dementerenden (n = 16; 36%). Voor de 45 participanten zijn de vrouwen (n = 27, M = 83.44,
SD = 8.58) gemiddeld iets ouder dan de mannen (n = 15, M = 81.40, SD = 8.24).
Tabel 1. Aantal tehuizen, huiskamers en participanten in het onderzoek uitgesplitst naar
geslacht en ernst van dementie.
Optredens Participanten
Tehuis 1
Tehuis 2
Tehuis 3
Tehuis 4
Tehuis 5
Tehuis 6
Totaal

2
2
3
4
2
2
17

8
8
14
8
8
8
54

Geslacht
Mannen Vrouwen
4
4
4
4
4
10
4
4
4
4
3
5
23
31

Ernst van dementie
Licht dement Zwaar dement
8
8
9
5
5
3
6
2
8
36
18

§ 2 Instrumenten
In deze paragraaf wordt eerst uitgelegd hoe participatie en mentaal welbevinden in de
observatielog zijn geoperationaliseerd, vervolgens komen observatielijsten 1 en 2 aan bod.
§ 2.1 Observatielog
Met betrekking tot de observaties tijdens het optreden is er gekozen voor een observatielog
omdat dementerenden per lied en tijdens een lied wisselend kunnen reageren. Deze log is niet
gestructureerd, wat betekent dat er van tevoren geen observaties zijn vastgelegd, maar dat
tijdens het optreden de observaties worden opgeschreven. Het is belangrijk om tijdens een
optreden te observeren omdat er veel gebeurt dat belangrijk kan zijn voor het meten van de
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effecten van de optredens op participatie en mentaal welbevinden (roepen, zingen, lachen,
slaan enzovoort). Dit is ook wel het directe effect van het optreden op dementerenden.
In de observatielog is er op één achtergrondvariabele gelet, namelijk de grondtoon van
de participanten. Hiermee wordt een korte beschrijving van het karakter van de dementerende
bedoeld (bijvoorbeeld ‘nors’ of ‘vrolijke man’). Zo kan er nagegaan worden of mensen met
een andere grondtoon anders op een optreden reageren.
Participatie
Voor het observeren van participatie werd er gelet op de concepten intermenselijk contact,
communicatie en participatie in het optreden.
In de dimensie participatie staat voornamelijk intermenselijk contact centraal (Arcares
et al., 2005; Poortvliet et al., 2006). Tijdens het optreden wordt hier voornamelijk op gelet
door observaties te benadrukken die met het zoeken naar (fysiek) contact te maken hebben.
Muziek kan de communicatie bevorderen, waardoor ook het contact met mensen beter
kan worden (Brotons & Koger, 2000; Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009; Sixsmith &
Gibson, 2007). Communicatie is dus een belangrijk concept binnen participatie. Tijdens het
optreden is hierop gelet door te kijken naar of een persoon ging praten, zingen of roepen,
maar ook of hij/zij zich lichamelijk uitte door bijvoorbeeld dingen te gooien of fysiek iets
duidelijk te maken aan de diva, verzorg(st)ers of familie. Het is tijdens het optreden alleen
moeilijk te zeggen is of dit een verbeterd communicatiepatroon betreft. Daarom is het concept
communicatie uit de observatielijsten voor verzorg(st)ers en familie (observatielijst 1 en 2)
zeer belangrijk.
Voor het meten van participatie is het ook belangrijk om te letten op de mate van
participatie van dementerenden in het optreden. Participatie in betekenisvolle activiteiten is
een belangrijk onderdeel van het bevorderen van de participatie van dementerenden (Arcares
et al., 2005, Poortvliet et al., 2006). Daarbij is het betrekken van mensen met dementie in
activiteiten die ze leuk vinden een manier om positieve effecten te bewerkstelligen (CohenMansfield, 2009; Sheratt et al., 2004). Hierdoor kan ook het intermenselijk contact met
anderen verbeteren (Brotons & Koger, 2000; Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009). In
de observatielog is er bijvoorbeeld gelet op observaties als (mee)dansen, (mee)zingen en
(mee)klappen.
Mentaal welbevinden
Voor het observeren van mentaal welbevinden werd er gelet op de concepten positief affect,
negatief affect en communicatie.
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In het theoretisch deel kwam naar voren dat de dimensie mentaal welbevinden
voornamelijk gebaseerd is op emoties of het beter kunnen uiten van emoties (Götell et al.,
2009; Guètin et al., 2009; Sixsmith & Gibson, 2007). Deze emoties zijn geoperationaliseerd
in positief affect en negatief affect (Poortvliet et al., 2006). Met betrekking tot deze concepten
is er tijdens het optreden gelet op emoties die de dementerenden tonen (lachen, huilen, angst,
verdriet, blijdschap enzovoort) en deze emoties zijn per lied opgeschreven.
Het concept communicatie kwam in het theoretisch deel ook naar voren als een
belangrijk element van mentaal welbevinden. Kan een demente zich (tijdelijk) beter uiten dan
is dat belangrijk voor het mentaal welzijn van deze persoon (Sherratt et al., 2004; Brotons &
Koger, 2000). Dit concept is op dezelfde manier geobserveerd als bij de dimensie participatie.
§ 2.2 Observatielijst 1 en 2
Observatielijst 1 of 2 wordt een dag na het optreden ingevuld door verzorg(st)ers of familie.
Er is gekozen om de lijsten door deze personen te laten invullen omdat de verzorg(st)ers en
familie de bewoners persoonlijk kennen en het effect van de optredens op de kwaliteit van
leven eerder zullen herkennen. Er zijn twee varianten van deze observatielijst. Observatielijst
1 voor licht dementen en observatielijst 2 voor zwaar dementen. Dit onderscheid is gemaakt
omdat sommige observaties niet geschikt zijn voor zwaar dementerenden zoals ‘praten van de
bewoner’. Vanwege hun cognitieve beperkingen kunnen veel zwaar dementen niet meer
praten. Zo kan ook het eventuele verschil tussen de groepen worden ontdekt. Deze lijsten
meten de langer durende effecten van de optredens op dementerenden en bestaan uit 45 items
(observatielijst 1) en 31 items (observatielijst 2) met een drie- puntsschaal:


1 Afgenomen – 2 niet veranderd – 3 toegenomen



1 Verslechterd – 2 niet veranderd – 3 verbeterd

In beide observatielijsten zijn enkele achtergrondvariabelen gemeten: leeftijd, ernst van
dementie, functie van observant en de invuldatum van de observatielijst. Zo kan de invloed
van deze variabelen op het effect van de optredens worden gecontroleerd.
Participatie
Tabel 2 geeft een overzicht van hoe de dimensies participatie en mentaal welbevinden in
observatielijst 1 en 2 zijn geoperationaliseerd. Met uitzondering van zorgrelatie en algemeen
mentaal welbevinden, zijn dit dezelfde concepten als in de observatielog. Met betrekking tot
het intermenselijk contact dat bij participatie hoort zijn er items opgenomen zoals ‘contact
met andere bewoners’, ‘afsluiten van zijn/haar omgeving’ maar ook ‘betrokkenheid bij andere
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bewoners’. Er zijn ook observaties over fysiek intermenselijk contact opgenomen zoals
´hij/zij raakt u meer/minder aan’.
Wat betreft het verbeteren van communicatie zijn items opgenomen als ‘communicatie
tijdens het verzorgen’ en ‘lichaamstaal’.
Zorgrelatie is ook een belangrijk concept binnen participatie die niet in de
observatielog terugkomt omdat er tijdens het optreden geen interactie is met verzorgenden.
Volgens onderzoek kan muziek dementerenden kalmer, meer open, minder geïrriteerd, minder
agressief, meer meegaand en makkelijker te verzorgen maken (Götell et al., 2003, 2009).
Hierdoor kan de relatie tussen bewoner en verzorg(st)ers/familie verbeteren (en dus de
kwaliteit van leven) en is de dementerende makkelijker te verzorgen. Items zoals
‘verzorgbaarheid’ of ‘acceptatie van hulp’ zijn voorbeelden van items die dit concept meten.
Zoals genoemd is participatie in betekenisvolle activiteiten en genieten van activiteiten
een belangrijk onderdeel van het bevorderen van participatie van dementen (Arcares et al.,
2005; Brotons & Koger, 2000; Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009; Poortvliet et al.,
2006). Daarom zijn er twee items over participatie in het algemeen opgenomen die gaan over
of de bewoner Diva Dichtbij nog een keer zou willen zien en of de bewoner heeft genoten van
het optreden. Deze items vormen geen schaal en zullen apart worden besproken.
Tabel 2. De concepten van mentaal welbevinden en participatie van de observatielijsten 1 en
2 voor verzorg(st)ers en familie en de bijbehorende items
Observatielijst 1
Intermenselijk contact

Observatielijst 2
Items participatie
1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 18, 19, 20
1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 23

Communicatie

6, 7, 8, 9, 14, 30, 35

9, 8, 5, 13, 20

Zorgrelatie

13, 14, 32, 33, 34, 35

12, 13, 28, 29

Algemeen verbeterde participatie

44, 45

30, 31

Positief affect

Items mentaal welbevinden
12, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 40 7, 14, 17, 19, 24

Negatief affect

29, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43

21, 22, 25, 26, 27

Communicatie

6, 7, 8, 9, 14, 30, 35

8, 9, 5, 13, 20

Algemeen mentaal welbevinden

9, 10, 11, 25, 26

5, 10, 6, 11

Mentaal welbevinden
Voorbeelden van stellingen die te maken hebben met positief affect zijn ‘lachen’ of
‘enthousiasme’ en voorbeelden van negatief affect zijn ‘huilen’ of ‘angst’. Deze affecten zijn
uitgebreid met andere gemoedstoestanden zoals ‘zelfverzekerdheid’ en ‘zelfstandigheid’ voor
positief affect en ‘eenzaamheid’ en ‘agressiviteit’ voor negatief affect.
Het concept communicatie is hetzelfde gemeten als bij participatie, maar in mentaal
welbevinden verdienen de items die gaan over het uiten van gevoelens en het meer/minder
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tonen van emoties extra aandacht. Zoals genoemd is namelijk het kunnen uiten van emoties
belangrijk voor het mentaal welzijn van mensen.
Er zijn ook enkele items opgenomen die het mentaal welbevinden van een persoon in
het algemeen meet, zoals ´verwardheid´ of ´besef van tijd en plaats´. Dit concept is niet
geobserveerd tijdens het optreden.
§ 3 Dataverzamelingsprocedure
Voor het optreden nam Diva Dichtbij contact op met de instelling, waarbij het doel van het
onderzoek werd uitgelegd en werd gevraagd of er geobserveerd mocht worden. Bij aankomst
in het tehuis werd nogmaals het doel van het onderzoek uitgelegd en werd aan de
verzorg(st)ers en familie gevraagd of zij na het optreden een (of meerdere) observatielijsten
wilden invullen. Het invullen van deze lijsten duurt 10 (observatielijst 1) en 7 (observatielijst
2) minuten.
Voor het optreden werd, zo nodig met hulp van de verzorg(st)ers, de ernst van
dementie bepaald aan de hand van een criterialijst opgesteld door Poortvliet et al. (2006) (zie
bijlage 1). Gedurende het optreden werd er geobserveerd vanuit de kring waarin Diva Dichtbij
optreedt. Hiervoor is gekozen omdat Diva Dichtbij wilt dat iedereen aan het optreden
participeert. Als iemand buiten de groep zit, trekt dat teveel aandacht. Na het optreden werd,
afhankelijk van de ernst van dementie, observatielijst 1 of 2 aan de verzorg(st)ers/familie
uitgedeeld. Bij het uitdelen van de observatielijst kregen de observanten een gefrankeerde
retourenvelop waarmee ze de lijst terug konden sturen en werd het belang van het invullen
van de observatielijst benadrukt.
§ 4 Betrouwbaarheid en validiteit
De observatielijsten zijn gebaseerd op de bestaande observatielijst ‘Zicht op eigen leven’
(Poortvliet et al., 2006), waar de dimensies participatie en mentaal welbevinden vandaan
komen. De interne consistentie van een dimensie is slecht bij α < .60; redelijk bij α ≥.60 en α
≤ .80 en goed bij α > .80. De dimensies participatie en mentaal welbevinden in ‘Zicht op
eigen leven’ hebben een redelijke betrouwbaarheid met respectievelijk α = .73 en α = .61. De
gehele lijst is ook meerdere malen betrouwbaar en valide bevonden met een testhertestbetrouwbaarheid van .86, wat gekwalificeerd wordt als goed. De item non respons is
voor elk item in de observatielijst kleiner dan 25%, waardoor er geen item verwijderd hoefde
te worden.
De items van de concepten positief, negatief affect en intermenselijk contact zijn vrij
letterlijk overgenomen uit ‘Zicht op eigen leven’. Met betrekking tot de overige concepten
communicatie, zorgrelatie, maar ook de algemene items is er inspiratie opgedaan uit deze
observatielijst. Er is ook inspiratie opgedaan uit de afzonderlijke observatielijsten waar ‘Zicht
op eigen leven’ uit is opgebouwd, namelijk de Qualidem (Quality of life in Dementia met α =
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.56 tot α = .89 per subschaal), SWON (Sociaal Welbevinden Observatie Schaal met α = .74)
en de DS-DAT (Discomfort Scale – Dementia of Alzheimer Type (Poortvliet et al., 2006) met
de interne consistentie variërend van α = .74 tot α = .89 (Pelletier & Landreville, 2007)).
Er zijn schalen gemaakt van de onderzochte concepten en de betrouwbaarheid van
deze schalen zijn in tabel 4 te vinden.
Tabel 4. Betrouwbaarheid voor de schalen van observatielijst 1 en 2 voor verzorg(st)ers en
familie.
Observatielijst 1
Intermenselijk contact
α = .90 N= 29
Zorgrelatie
α = .96 N = 17
Communicatie
α = .95 N= 17
Positief affect
α = .84, N= 29
Negatief affect
α = .80 N = 29
Algemeen mentaal welbevinden α = .21 N = 29

Observatielijst 2
α = .77 N=16
α = .61 N = 14
α = .75 N=16
α = .85 N=16
-

De schalen intermenselijk contact, zorgrelatie, communicatie en positief affect zijn voor beide
lijsten betrouwbaar. Voor observatielijst 2 hadden teveel items geen variantie om een
betrouwbaarheid uit te rekenen voor de schaal negatief affect en algemeen mentaal
welbevinden. De lage betrouwbaarheid van algemeen mentaal welbevinden in observatielijst
1 is te verklaren omdat deze items niet een concept van mentaal welbevinden proberen te
meten (zoals bijvoorbeeld positief affect), maar de hele dimensie.
Er zijn enkele items verwijderd omdat ze geen variantie hadden. Voor observatielijst 1
is dit alleen het item ‘zelfverzekerdheid’ (positief affect) en voor observatielijst 2 zijn dit de
items ‘contact met andere bewoners’ (communicatie), ‘hij/zij raakt mensen aan’
(communicatie) en ‘uiten van gevoelens’ (communicatie). Ook zijn er items verwijderd omdat
deze negatief correleerden met de rest van de schaal. In observatielijst 1 zijn dit de items
‘zelfstandigheid’ (positief affect) en ‘afsluiten van omgeving’ (intermenselijk contact). In
observatielijst 2 zijn dit de items ‘afsluiten van omgeving’ (intermenselijk contact) en
‘openheid’ (communicatie). Het verwijderen van ‘openheid’ zorgde ook voor een stijging van
Cronbachs Alpha = .14. Het feit dat veel items in observatielijst 2 zijn verwijderd uit het
concept communicatie, is te verklaren doordat zwaar dementen vanwege hun cognitieve
beperkingen meer moeite hebben met communiceren. Het heeft ook te maken met het feit dat
deze vragen over het verzorgen van de bewoner gaan. Niet alle observatoren hebben te maken
met het verzorgen van de dementen (bijvoorbeeld familie), waardoor dit concept, net zoals
zorgrelatie, weinig participanten heeft.
De betrouwbaarheidscoëfficiënten zijn gebaseerd op weinig participanten, waardoor
het maken van schalen van de concepten in twijfel getrokken kan worden. Het is theoretisch
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echter logisch om schalen van deze concepten te maken. Daarbij komen de concepten uit
betrouwbare observatielijsten en zijn ze in dit onderzoek ook ruim voldoende betrouwbaar.
Er is geen interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid. Alle observaties, coderingen en
analyses zijn door een onderzoeker gedaan, waardoor de resultaten vertekend kunnen zijn.
De interne validiteit in dit onderzoek is voldoende omdat er consistent en systematisch
is omgegaan met het uitdelen en invullen van de observatielijsten, waardoor systematische
fouten in de opzet van het onderzoek ontbreken. Hierdoor kunnen er uitspraken gedaan
worden over de doelgroep van Diva Dichtbij. Een bedreiging voor de interne validiteit is dat
sommige observatielijsten voor verzorg(st)ers/familie niet één dag na het optreden zijn
ingevuld, maar te vroeg of te laat. Het te vroeg invullen van de observatielijsten heeft tot
gevolg dat de verzorg(st)ers/familie te veel beïnvloed worden door wat er tijdens een optreden
is gebeurd. Het te laat invullen heeft als gevolg dat het effect al te veel vervaagd is.
Dit onderzoek kan ook uitspraken doen over gelijksoortige stichtingen, instellingen en
muziekoptredens als Diva Dichtbij.
§ 5 Databewerking en data-analyse
De verzamelde data van de observatielog voor tijdens het optreden is per participant per lied
uitgeschreven. Deze observaties zijn aan de hand van de concepten voor elke participant
gedetailleerd samengevat. Hiervoor is gekozen omdat dementerenden tijdens één optreden
met verschillende tegenstrijdige emoties kunnen reageren en met een samenvatting worden
hun hoofdreacties weergegeven. Met behulp van het kwalitatieve verwerkingsprogramma
MAXqda is deze data gecodeerd en geanalyseerd. Zo wordt er antwoord gegeven op de vraag
wat het (directe) effect is van de optredens op de dimensies participatie en mentaal
welbevinden van kwaliteit van leven van licht en zwaar dementerenden.
De observatielijsten voor verzorg(st)ers en familie (observatielijst 1 en 2) zijn in SPSS
verwerkt. Hierbij zijn items omgepoold en zijn er schalen gemaakt van de concepten (zie ook
§4). In het vervolg wordt er gesproken over concepten, niet over schalen. Deze termen
betekenen echter wel hetzelfde. De 5 concepten zijn samengevoegd tot de dimensies
participatie en mentaal welbevinden. De dimensies, concepten en bijbehorende items worden
apart besproken, waarbij one-sample t-toetsen zijn uitgevoerd om te kijken of deze begrippen
significant afwijken van de score 2. Het gemiddelde wijst uit of dit een positieve of negatieve
verandering betreft. Door de vele t-toetsen is er sprake van kanskapitalisatie die de kans op
een type 1 fout vergroot. Daarom wordt in dit onderzoek de nadruk gelegd op de t-toetsen die
te maken hebben met de twee dimensies en de vijf concepten. De t-toetsen van de items
bieden meer inzicht in wat een concept of dimensie significant kan maken. Een
regressieanalyse is uitgevoerd om het effect van de achtergrondvariabelen op de twee
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dimensies uit te sluiten. Ook zijn alle statistieken voor licht en zwaar dementerend apart
uitgevoerd om antwoord te geven op de vraag of licht en zwaar dementen anders reageren.
Met deze analyses wordt er antwoord gegeven op de vraag of de optredens een (langer
durend) effect hebben op participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van
licht en zwaar dementerenden.
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Hoofdstuk 3. Het effect van Diva Dichtbij
§ 1 Resultaten tijdens het optreden
Tijdens het optreden (observatielog) zijn participatie en mentaal welbevinden en de
bijbehorende concepten geobserveerd. Deze dimensies worden nu apart behandeld. Sommige
resultaten zullen met observaties worden toegelicht.
§ 1.1 Participatie
Binnen participatie staat het intermenselijk contact centraal. Het intermenselijk contact is
tijdens het optreden moeilijk te observeren en er kan over dit concept maar met enige
voorzichtigheid uitspraken worden gedaan.
Van de 54 participanten zijn er evenveel mensen die wel tekenen van zoeken naar
intermenselijk contact vertoonden als mensen die dat niet deden (ongeveer 25). Van het
zoeken naar intermenselijk contact is eigenlijk alleen sprake bij toenadering. Het merendeel
van de participanten vinden toenadering leuk en worden dan enthousiast. Bewoners pakken
dan de hand van de buren, verzorg(st)ers, familie of diva vast. Ze willen opeens gaan dansen
met de diva of gaan meer participeren in het optreden.
‘Mevrouw vindt toenadering leuk en gaat dan meer bewegen. Ze wil dansen met de diva en
steekt haar handen uit’
Er zijn slechts enkele bewoners die negatief op het optreden reageerden met betrekking tot
intermenselijk contact. Voorbeelden van enkele reacties als de diva dan dichterbij kwam zijn
roepen, tong uitsteken of met een angstige blik naar de diva kijken.
Wat duidelijk naar voren komt is dat intermenselijk contact samenhangt met de ernst
van dementie en de grondtoon van de participanten. Vanwege de lichamelijke en geestelijke
beperkingen van zwaar demente mensen kunnen er voor deze groep geen duidelijke
uitspraken worden gedaan over intermenselijk contact. Deze mensen zaten vaak voor zich uit
te staren en waren niet bewust van het feit dat er iemand aan het optreden was. Zoals eerder
genoemd kan dit veranderen bij toenadering, maar of de optredens een verandering kunnen
bewerkstelligen in het intermenselijk contact bij zwaar demente mensen zal in de
observatielijst voor verzorg(st)ers en familie naar voren komen (observatielijst 1 en 2). De
grondtoon van mensen hangt ook samen met het zoeken naar intermenselijk contact. Rustige
en introverte personen kijken naar het optreden en genieten zonder te zoeken naar contact.
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Bij participatie is er ook gelet op hoe de participanten deelnamen aan het optreden.
Het merendeel van de mensen participeerde aan het optreden. Voorbeelden hiervan zijn actief
worden, meeklappen, meezingen, meebewegen, dansen, roepen en praten. Ongeveer 27
participanten vertoonden positieve participatie uiteenlopend van zeer positief tot gewoon
rustig kijken, luisteren en genieten. Er werden 2 participanten weggebracht omdat ze het
optreden niet leuk vonden of omdat de optredens te druk waren. De overige participanten
participeerde niet in het optreden. Wederom had de ernst van dementie hier invloed op.
‘Meneer weet niet wat er om hem heen gebeurt en kijkt verbaasd naar de diva’
‘Mevrouw lacht, klapt, zingt en beweegt mee op de muziek’
§ 1.2 Mentaal welbevinden en participatie
Het concept communicatie komt zowel in participatie alsook in mentaal welbevinden terug en
gaat over de verbetering van de communicatie. Dit heeft raakvlakken met de bevindingen op
intermenselijk contact. Voor dementerenden is vooral lichaamstaal een belangrijk
communicatiemiddel. De participanten die positief reageerden op het optreden vertoonden
ook positieve non-verbale communicatie zoals dansen, meebewegen, meeklappen en klappen
aan het einde van een lied. Sommige werden juist heel rustig en keken met een intense blik
naar de diva. Je zag mensen een meer open lichaamshouding aannemen dan voorheen
(bijvoorbeeld eerst met armen over elkaar zitten en vervolgens gaan dansen) en er was veel
oogcontact tussen de diva en de bewoners. De participanten die negatief reageerden op het
optreden vertoonden ook negatieve lichaamscommunicatie, zoals het vermijden van
oogcontact, met armen over elkaar zitten, een zuur gezicht trekken, tong uitsteken en
verveling (op het horloge kijken, naar buiten kijken). Maar zoals bij positief affect al naar
voren kwam, zijn er meer mensen die positief op het optreden reageerden dan negatief.
Verbale communicatie komt voornamelijk naar voren in het meezingen met de
liederen, door de liederen heen praten en tussen liederen door praten, waarbij er meestal een
positief woord uitkwam.
‘Zo zo, u kunt wel zingen’ en ‘oh, wat mooi! U gaat toch wel nog een lied doen hè?’
Dementerenden gaan over het algemeen meer met familie (indien aanwezig) en buren praten
over het optreden. De verbale en non-verbale communicatie laten dus over het algemeen zien
dat de participanten hebben genoten van het optreden. In dit onderzoek staat een verbeterd
communicatiepatroon centraal omdat het uiten van emoties kan zorgen voor een beter mentaal
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welbevinden. Doordat een verbetering niet met een meting te observeren is, kan hier maar met
enige voorzichtigheid iets over gezegd worden. De verzorg(st)ers en familie kennen de
participanten het beste en hebben meerdere malen gezegd dat het uitzonderlijk was dat
bepaalde bewoners zo reageerden. Terugkerende reacties zijn een verbeterde en meer open
lichaamshouding en het stralen van de ogen van de bewoner.
‘Je zag zijn ogen echt stralen’ en ‘Ik wist niet dat mevrouw nog kon zingen!’
Voor zwaar demente mensen is het moeilijk om uitspraken te doen over communicatie.
Minder dan de helft van de zwaar dementerenden reageerden positief, maar alleen bij
toenadering. Er waren zwaar dementen die eigenlijk niet konden praten, maar die bij
toenadering opeens probeerden mee te zingen. Vaak als de diva dichtbij komt, zie je dat de
bewoners met een intense blik (bepaalde bewondering) naar de diva gingen kijken. De
verzorg(st)ers, familie en ook de diva hebben meerdere malen gezegd dat ze op zo’n moment
even ‘contact’ met de dementerende hadden. Deze personen leken dan even uit hun eigen
wereld te komen en contact te maken met de diva. Hierbij zijn oogcontact en toenadering
ontzettend belangrijk. Zodra de diva het oogcontact verbrak en/of niet meer fysiek dichtbij
was, was de dementerende ook weer in zijn eigen wereld. Oogcontact en toenadering zijn dus
belangrijke middelen om (zwaar) dementerenden te bereiken.
Concluderend kan er over communicatie gezegd worden dat mensen verbaal en nonverbaal positief reageerden op het optreden en dat Diva Dichtbij tijdens het optreden de
communicatie kan bevorderen. De resultaten van de observatielijst voor verzorg(st)ers en
familie vertelt meer over de verbetering van communicatie door het optreden.
§ 1.3 Mentaal welbevinden
Tijdens de observaties is er voor mentaal welbevinden voornamelijk gekeken naar de emoties
die mensen vertoonden en hoe mensen communiceerden. Voor het concept positief affect
reageerden 24 van de 54 participanten zeer positief. Terugkerende observaties bij positief
affect zijn lachen, meeklappen, roepen, meezingen, meebewegen, enthousiasme, vrolijk,
genieten, opgewonden en met bewondering naar het optreden kijken. Enkele participanten
werden ontroerd door de liederen en gingen huilen. Vooral bij toenadering, als de diva op
ooghoogte de participant ging toezingen, was er een duidelijk positief emotioneel effect.
‘De diva knielt voor haar neer. Mevrouw kijkt haar indringend aan en lacht, haar hoofd
beweegt van links naar rechts mee op de muziek en er komen tranen in haar ogen’
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Van de 54 participanten zijn er 11 die negatief reageerden. Voorbeelden van negatief emoties
zijn verveling, met andere dingen bezig zijn, roepen, tegen de verzorg(st)ers praten (over dat
ze weg willen), onrustig worden, een zuur gezicht trekken en zeggen tegen de diva dat ze het
optreden niet mooi of leuk vinden. Van de 11 participanten waren er 2 participanten die
tijdens het optreden werden weggebracht. De overige 9 participanten reageerden niet op het
optreden. Deze mensen waren snel afgeleid, verveelden zich of vonden het niet prettig dat de
diva zo dichtbij kwam. Opvallend is dat voor het merendeel van deze participanten de
grondtoon ook negatiever/norser is. Een voorbeeld is een man die bij binnenkomst
chagrijnig/nors keek en er duidelijk geen zin in had. Tijdens het optreden zat meneer met zijn
armen over elkaar, keek naar een punt op de vloer en reageerde niet op het optreden.
Bij bijna alle participanten die negatief affect vertoonden, speelde de ernst van
dementie een rol. De participanten die niet reageerden, deden dit voornamelijk omdat ze
zwaar dement zijn en niet goed wisten wat er om hen heen gebeurde en daarom bijvoorbeeld
verveeld leken, snel afgeleid waren of helemaal niet reageerden (ook niet bij toenadering). De
negatieve emoties geobserveerd zijn dus een combinatie van de ernst van dementie, hun
negatieve grondtoon én waarschijnlijk het feit dat ze het niet leuk vonden.
Negatief affect gaat echter om de reductie van negatieve emoties. Een duidelijk
vermindering van negatieve emoties is moeilijk te observeren omdat er geen begin meting is
geweest (je weet voor het optreden de negatieve emoties van een persoon niet). Toch waren
mensen minder gespannen, hadden een meer open lichaamshouding en waren minder
geïrriteerd aan het einde van het optreden.
Ongeveer 20 participanten zijn vanwege hun wisselend temperament of vanwege de
ernst van dementie gecategoriseerd als ‘twijfel’. Deze participanten vertoonden tijdens het
optreden en zelfs binnen een lied zowel positieve als negatieve emoties of toonden wisselend
interesse in het optreden.
‘Meneer is met andere dingen bezig, kijkt nors en reageert niet op het optreden. Als hij naar
de diva kijkt doet hij dat met een intense blik. Achteraf vertelde hij me dat hij had genoten van
het optreden’
De wisselende interesse en reacties gaan bij deze participanten gepaard met toenadering. Bij
toenadering reageerden mensen positiever, vonden ze het optreden interessanter en werden er
meer tekenen van positief affect vertoond in de vorm van lachen, enthousiasme, (luidruchtig)
meezingen, vrolijk zijn, meebewegen of dansen. Het effect van de optredens op positief affect
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is voor deze participanten echter kort van duur, want zodra de diva fysiek niet meer dichtbij
is, zijn deze emoties vaak meteen weer weg.
Hoewel de wisselende emoties van deze 20 participanten het moeilijk maakt om
uitspraken te doen over het effect van Diva Dichtbij, zijn deze wisselende emoties zeker niet
negatief. De bewoners kunnen tijdens het optreden hun emoties uiten. De optredens kunnen
voor mensen als een ‘emotionele uitlaatklep’ dienen.
De ernst van dementie bemoeilijkte de interpretatie van de observaties, waardoor veel
zwaar dementerenden als ‘twijfel’ zijn bestempeld. Deze participanten keken naar de grond of
staarden naar de diva zonder te reageren. Ook geluiden die ze maakten of de bewegingen die
ze uitvoerden waren moeilijk te interpreteren. Soms werd er achteraf door de verzorg(st)ers
gezegd dat de participant had genoten. Dit was echter niet uit de observaties te halen.
§ 1.4 Wat we meer te weten kwamen
Wat duidelijk in de observaties naar voren komt, is dat mensen bij toenadering veel positiever
reageren. Oogcontact is hierbinnen heel belangrijk. Vooral zwaar dementerenden leken zich
meer te herinneren en beter bewust te zijn van het feit dat er iemand voor ze aan het optreden
was doordat de diva het oogcontact bleef behouden. Het is ook zo dat deze effecten weg
waren zodra de diva het oogcontact/toenadering verbrak en voor iemand anders ging zingen
Mannen reageren anders dan vrouwen. Over het algemeen reageren mannen minder op
het optreden. Vrouwen zijn positiever, actiever, meer open en laten meer emoties zien.
Mannen zijn vaak meer introvert, maar flirten veel met de diva’s.
Het soort lied dat de diva zingt is ook belangrijk. Bij een rustig lied werden de
bewoners rustiger en meer ontroerd en bij een vrolijk lied werden mensen actief en gingen ze
participeren in het optreden. Herkenning van een lied zorgde ook voor een positiever effect
van de optredens.
De sfeer in de huiskamer of de grondtoon van de bewoners heeft invloed op hoe het
optreden wordt ontvangen. Een norse grondtoon of neerslachtige sfeer in de huiskamer zorgt
voor een meer terughoudende reactie van de bewoners.
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§ 2 Resultaten observatielijsten voor verzorg(st)ers en familie.
In deze paragraaf zullen de resultaten voor de observatielijsten voor verzorg(st)ers en familie
(observatielijst 1 en 2) worden besproken. Alle toetsen die aan bod komen, worden met een
significantieniveau van alpha = .05 getoetst. Een alpha van .10 is tendentieel significant.
De items die tijdens de betrouwbaarheidanalyse uit het concept zijn verwijderd
worden voor observatielijst 1 aangeduid met een ster (*) en voor observatielijst 2 met een hek
(#). Bij het bespreken van de resultaten is het belangrijk om te onthouden dat alle items op
een drie- puntsschaal gemeten zijn, waarbij de score 1 een verslechtering/vermindering
inhoud, de score 2 geen verandering weergeeft en de score 3 een verbetering/toename inhoud.
§ 2.1 De dimensies participatie en mentaal welbevinden
Voor het controleren van het effect van de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd, soort diva,
functie van de observator (verzorg(st)er of familie) en ernst van dementie op participatie en
mentaal welbevinden is er een regressieanalyse uitgevoerd. Voor de dimensie participatie
waren er voor alle achtergrond variabelen geen significant effecten (p > .05). Er is echter ook
gekeken naar de relevantie van de variabelen. De bijdrage van een variabele is irrelevant
indien |bèta| < .1 en relevant als |bèta| > .2. De variabelen ‘ernst van dementie’ was als enige
zeer relevant (r = -.29). Het is dus belangrijk of een persoon licht of zwaar dement is met
betrekking tot het effect van de optredens.
De regressieanalyse met als afhankelijke variabele de dimensie mentaal welbevinden
geeft ook weer dat alle achtergrondvariabelen geen significant effect hebben op het effect van
de optredens (p >.05). De variabele ‘ernst van dementie’ is echter tendentieel significant (p =
.07). Wordt er gekeken naar de relevantie van de variabelen voor mentaal welbevinden, dan is
wederom de variabelen ‘ernst van dementie’ (r = -.36) relevant. Voor deze dimensie is de
variabele ‘functie van de observator’ (r = -.24) ook relevant.
Tabel 5 laat over het algemeen een positief effect zien van de optredens op participatie
en mentaal welbevinden. One-sample t-toetsen geven aan dat deze gemiddelden voor beide
dimensies significant verschillen van de score 2 en gezien het feit dat de gemiddelden groter
zijn dan 2, duidt dit op een significant positief effect van de optredens op participatie en
mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van dementerenden.
Het gemiddelde is voor licht dementerenden hoger dan voor zwaar dementerenden.
One-sample t-toetsen voor licht en zwaar dementerenden apart, geven voor licht
dementerenden een significant effect van de optredens op participatie en mentaal
welbevinden. Voor zwaar dementerenden is participatie significant en mentaal welbevinden
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tendentieel significant. Een t-toets voor onafhankelijke groepen laat echter geen significant
verschil zien tussen licht en zwaar dementerend voor participatie t(43) = 1.57, p = .12 en
mentaal welbevinden, t(38) = 1.52, p = .14.
Tabel 5. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de dimensies participatie en
mentaal welbevinden uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden

Participatie

N
Gem.
T-waarde
P
L Z T
L
Z
T
L
Z
T
L
Z
T
20 16 45 2.24 2.13 2.20 5.14 2.85 5.77 .000 .012 .000

Mentaal welbevinden

24 16 40 2.23 2.10 2.18 3.76 1.94 4.17 .001 .071 .000

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten.

Er is dus een effect van de optredens op participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van
leven van dementerenden. Voor zwaar dementerenden hebben de optredens een minder groot
effect op mentaal welbevinden.
§ 2.2 De concepten van participatie en mentaal welbevinden
Tabel 6 laat een positief effect zien van de optredens op de verschillende concepten. Kijken
we naar het gemiddelde dan is positief affect het meest toegenomen, gevolgd door
intermenselijk contact. Negatief affect heeft het laagste gemiddelde en is dus nauwelijks
beïnvloed door de optredens. Dit geeft aan dat positieve emoties zijn toegenomen, maar ook
dat negatieve emoties niet zijn afgenomen. Met een one-sample t-toets wijkt het gemiddelde
echter voor alle concepten significant af van 2. Gezien het feit dat de gemiddelden groter zijn
dan 2, betekent dit dat de optredens van Diva Dichtbij een significant positief effect hebben
op dementerenden.
Tabel 6. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de verschillende concepten
van participatie en mentaal welbevinden uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden
Intermenselijk
contact
Zorgrelatie

N
Gem.
T-waarde
P
L Z T
L
Z
T
L
Z
T
L
Z
T
16 29 45 2.27 2.11 2.21 4.48 1.96 2.92 .000 .068 .000
16 24 40 2.17 2.09 2.14 2.46 1.57 2.78 .022 .138 .006

Communicatie

16 29 45 2.23 2.10 2.18 3.85 1.94 4.76 .001 .072 .000

Positief affect

16 29 45 2.39 2.24 2.34 6.01 2.19 2.78 .000 .045 .000

Negatief affect

16 29 45 2.10 2.05 2.08 2.44 1.38 4.25 .022 .188 .008

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten.

In tabel 6 is ook te zien dat het gemiddelde voor licht dementerenden hoger is dan voor zwaar
dementerenden. One-sample t-toetsen geven voor licht dementerenden voor alle concepten
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een significant positief effect weer. Voor zwaar dementerenden hebben de optredens alleen
een significant effect op positief affect en zijn de concepten communicatie en intermenselijk
contact tendentieel significant. Negatief affect en zorgrelatie zijn niet significant.
Er is ook een t-toets voor onafhankelijke groepen uitgevoerd om het verschil tussen licht
en zwaar dementerend met betrekking tot de verschillende concepten te toetsen. Voor alle
concepten is er geen significant verschil tussen licht en zwaar dementerenden: zorgrelatie
t(43) = 0.80, p = .43, communicatie t(43) = 1.42, p = .37, positief affect t(43) = 1.30, p = .20,
negatief affect t(43) = 0.90, p =.16. Intermenselijk contact is tendentieel significant t(43) =
1.81, p = .08.
§ 2.3 Intermenselijk contact
Tabel 7 laat een positief effect zien van de optredens op dementerenden met betrekking tot de
afzonderlijke items van intermenselijk contact. Behalve het verwijderde item ‘afsluiten van
omgeving’ wijken alle items significant af van 2, wat betekent dat de optredens een positief
effect hebben op dementerenden wat betreft intermenselijk contact. Vanwege het lage aantal
respondenten op sommige items, is er ook via frequentietabellen gekeken naar het aantal
mensen die op deze items een positief effect hebben ervaren. Zo kan er een betere indruk
verkregen worden van het effect van de optredens op dementerenden. De items ‘contact
tussen u en bewoner’ (14 van de 45 participanten), ‘op zijn gemak voelen in gezelschap van
anderen’ (12 van de 29 participanten), ‘reactie bij toenadering van de bewoner’ (16 van de 29
participanten), ‘meegaandheid van de bewoner’ (12 van de 45 participanten), ‘reactie van de
persoon op wat er tegen hem gezegd wordt’ (10 van de 45 participanten) en ‘betrokkenheid
bij andere personen’ (9 van de 29) hebben relatief grote aantallen bewoners die positief
reageren. Voor ‘betrokkenheid bij de afdeling’ (4 van de 29 participanten) en ‘hij/zij laat toe
aangeraakt te worden’ (4 van de 45 participanten) hebben minder participanten een effect
ervaren.
De verwijderde items ‘contact met andere bewoners (#)’ en ‘hij/zij raakt mensen aan
(#)’ zijn alleen voor licht dementerend significant. Het aantal mensen dat op deze items
positief heeft gescoord is voor ‘contact met andere bewoners (#)’ (9 van de 45 participanten)
redelijk en voor ‘hij/zij raakt mensen aan (#)’ (4 van de 45 participanten) relatief laag.
De optredens hebben op enkele participanten ook een negatief effect gehad met
betrekking tot intermenselijk contact (score 1). Voor ‘contact met andere bewoners (#)’, ‘op
zijn gemak voelen in gezelschap van anderen’ en ‘meegaandheid van de bewoner’ is er voor
elk item 1 participant die negatief op het optreden reageert. Er zijn 3 participanten die zich na
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
49

het optreden meer afsloten van hun eigen omgeving. Vanwege het significant effect op
intermenselijk contact zijn deze negatieve scores verwaarloosbaar.
Tabel 7. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de afzonderlijke items van het
concept intermenselijk contact uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden

Contact met andere bewoners (#)
Contact tussen u en bewoner
Op zijn gemak voelen in
gezelschap van anderen
Reactie bij toenadering van de
bewoner
Meegaandheid van de bewoner
Reactie van de persoon op wat er
tegen hem gezegd wordt
Betrokkenheid bij de afdeling
Betrokkenheid bij andere
personen
Hij/zij raakt mensen aan (#)
Hij/zij laat toe aangeraakt te
worden
Afsluiten van omgeving (*) (#)

N
Gem.
T-waarde
P
L Z T
L
Z
T
L
Z
T
L
Z
29 16 45 2.31 2.00 2.20 3.55 3.32 .001 -

T
.002

29 16 45 2.41 2.06 2.29 4.45 0.57 3.83 .000 .580 .000
29 16 29 2.38 -

2.38 3.64 -

3.64 .001 -

.001

29 16 45 2.38 2.31 2.36 4.14 2.61 4.93 .000 .020 .000
29 16 45 2.38 2.13 2.24 3.55 1.00 3.39 .001 .333 .009
29 16 45 2.24 2.19 2.22 2.99 1.86 3.55 .006 .083 .001
29 -

29 2.14 -

2.14 2.12 -

2.12 .043 -

.043

29 -

29 2.31 -

2.31 3.55 -

3.55 .001 -

.001

29 16 45 2.14 2.00 2.09 2.12 -

2.07 .043 -

.043

29 16 45 2.10 2.06 2.09 1.80 1.00 2.07 .083 .333 .044
29 16 45 2.00 2.13 2.04 0.00 1.46 0.07 1.00 .164 .486

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten. (*) = item die in observatielijst
1 is verwijderd. (#) = item die in observatielijst 2 is verwijderd.

De optredens hebben voor licht dementerenden een positief effect op intermenselijk contact.
Alleen het item ‘afsluiten van omgeving (#)(*)’ wijkt voor deze groep niet significant af van
2, omdat er evenveel mensen positief als negatief hebben geantwoord (namelijk 3). Daarbij is
het item ‘hij/zij laat toe aangeraakt te worden’ tendentieel significant. Voor zwaar
dementerenden is alleen het item ‘reactie bij toenadering van de bewoner’ significant en het
item ‘reactie van de persoon op wat er tegen hem gezegd wordt’ tendentieel significant. De
optredens hebben dus vrijwel geen effect op zwaar dementerenden met betrekking tot
intermenselijk contact. Dit is niet vreemd, omdat over het algemeen zwaar dementerenden
moeilijk contact kunnen maken met andere mensen.
§ 2.4 Zorgrelatie
Tabel 8 laat een positief effect zien van de optredens op dementerenden met betrekking tot de
afzonderlijke items van zorgrelatie. De variabelen ‘acceptatie van de hulp die hij/zij krijgt’,
‘verzorgbaarheid’, ‘communicatie tijdens het verzorgen (toegenomen/afgenomen)’ en
‘communicatie tijdens het verzorgen (verbeterd/verslechterd)’ zijn significant. Het item ´op
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prijs stellen van de hulp die hij/zij krijgt’ is tendentieel significant. De respondenten zijn
echter niet significant kalmer geworden tijdens het verzorgen.
Kijken we naar het aantal mensen dat een positief effect hebben ervaren op de
afzonderlijke items van zorgrelatie, dan hebben de significante variabelen ‘acceptatie van de
hulp

die

hij/zij

krijgt’,

‘verzorgbaarheid’,

‘communicatie

tijdens

het

verzorgen

(toegenomen/afgenomen)’ en ‘communicatie tijdens het verzorgen (verbeter/verslechterd)’
respectievelijk 5 van de 38, 4 van de 34, 4 van de 18 en 6 van de 34 participanten een positief
effect ervaren van het optreden. Hoewel deze aantallen niet uitermate hoog zijn, zijn deze
items wel significant. De optredens hebben op het tendentieel significante item ‘op prijs
stellen van de hulp die hij/zij krijgt’ voor 3 van de 22 participanten een effect gehad. Dit is
relatief laag.
De optredens hebben op 1 participant een negatief effect gehad met betrekking
zorgrelatie (score 1). Er is 1 participant die aangeeft minder kalm te zijn geworden tijdens het
verzorgen. Vanwege het significante effect op zorgrelatie is deze negatieve score
verwaarloosbaar.
Tabel 8. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de afzonderlijke items van het
concept zorgrelatie uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden
L
Acceptatie van de hulp die hij/zij
krijgt
Op prijs stellen van de hulp die hij/zij
krijgt
Verzorgbaarheid
Kalmte tijdens het verzorgen
Communicatie tijdens het verzorgen
(toegenomen/afgenomen)
Communicatie tijdens het verzorgen
(verbeterd/verslechterd)

N
Z

T

L

Gem.
Z

T

T-waarde
L
Z
T

L

P
Z

T

24 14 38 2.17 2.07 2.13 2.15 1.00 2.37 .043 .336 .023
22

-

22 2.14

-

2.14 1.82

-

1.82 .083

-

.083

18 16 34 2.17 2.06 2.12 1.84 1.00 2.10 .083 .333 .044
18 14 32 2.11 2.14 2.13 1.46 1.00 1.68 .163 .336 .103
18

-

18 2.22

-

2.22 2.20

-

2.20 .042

-

.042

18 16 34 2.22 2.13 2.18 2.20 1.46 2.66 .042 .164 .012

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten.

De optredens hebben voor licht dementerenden over het algemeen een positief effect op
afzonderlijke items van zorgrelatie, alleen ‘kalmte tijdens het verzorgen’ is niet significant.
De rest van de items zijn significant of tendentieel significant. Voor zwaar dementerenden is
geen enkel item significant. Het effect van de optredens op zorgrelatie is dus alleen aanwezig
voor licht dementerenden.
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§ 2.5 Communicatie
Tabel 9 laat een positief effect zien van de optredens op dementerenden met betrekking tot de
afzonderlijke items van communicatie. Alle items zijn significant.
Kijken we naar het aantal mensen dat een positief effect heeft ervaren op de
afzonderlijke items van communicatie, dan hebben 11 van de 45 participanten een betere
lichaamstaal en 10 van de 45 participanten reageren beter op wat er tegen ze gezegd wordt.
Ook de communicatie tijdens het verzorgen is voor 4 van de 18 participanten toegenomen en
voor 6 van de 34 participanten verbeterd. Voor verbale communicatie hebben 6 van de 29
participanten een positieve verandering ervaren. Deze items zijn relatief positief beïnvloed.
Voor ‘uiten van gevoelens (#)’ en ‘openheid (#)’ zijn de aantallen met respectievelijk 6 van de
45 en 7 van de 45 niet hoog. Ze zijn echter wel significant voor licht dementerenden.
De optredens hebben op 1 participant een negatief effect gehad met betrekking tot
communicatie (score 1). Dit was voor het item ´lichaamstaal´. Vanwege het significante effect
op communicatie is deze negatieve score verwaarloosbaar.
Tabel 9. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de afzonderlijke items het
concept communicatie uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden

Lichaamstaal

N
L Z
29 16

Gem.
T
L
Z
T
45 2.28 2.13 2.22

T-waarde
L
Z
T
3.27 1.00 3.16

P
L
Z
.003 .333

T
.003

Verbale communicatie

29

29 2.21

2.70

.012

.012

Reactie van persoon op wat er tegen
hem gezegd wordt
Uiten van gevoelens (#)

29 16

45 2.24

2.19 2.22

2.99 1.86 3.55

.001 .083

.006

29 16

45 2.21

2.00 2.13

2.70

-

2.60

.022

-

.023

18

18 2.22

2.20

-

2.20

.042

-

.042

Communicatie tijdens het verzorgen
(toegenomen/afgenomen)
Communicatie tijdens het verzorgen
(verbeterd/verslechterd)
Openheid (meer/minder emoties) (#)

-

-

-

-

2.21

2.22

-

2.70

-

18 16

34 2.22

2.13 2.18

2.20 1.46 2.66

.042 .164

.012

29 16

45 2.21

2.06 2.16

2.70 1.00 2.85

.007 .333

.012

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten. (*) = item die in observatielijst
1 is verwijderd. (#) = item die in observatielijst 2 is verwijderd.

Licht dementerenden reageren positiever dan zwaar dementerenden met betrekking tot de
afzonderlijke items van communicatie. Voor licht dementerenden zijn alle variabelen
significant en voor zwaar dementerenden is alleen het item ‘reactie van persoon op wat er
tegen hem gezegd wordt’ tendentieel significant. De niet significante effecten voor zwaar
dementerenden zijn niet vreemd, omdat zwaar dementerenden vanwege hun cognitieve
beperkingen minder goed kunnen communiceren. Het feit dat de optredens voor zwaar
dementen geen effect hebben op lichaamstaal is belangrijk, want dit is een belangrijke manier
van communiceren voor zwaar dementerenden.
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§ 2.6 Positief affect
Tabel 10 laat een positief effect zien van de optredens op dementerenden met betrekking tot
de afzonderlijke items van positief affect. Alleen voor de items ‘rustig’ en ‘zelfstandigheid
(*)’ is dit effect afwezig en voor het item ‘zelfverzekerdheid (*)’ heeft niemand een
verandering ervaren.
Kijken we naar het aantal mensen dat een positief effect hebben ervaren op de
afzonderlijke items van positief affect, dan zijn 18 van de 29 participanten vrolijker en hebben
26 van de 45 participanten een meer tevreden uitstraling. Ook zijn 22 van de 45 participanten
meer ontspannen na een optreden en is de frequentie van het lachen voor 17 van de 45
participanten verhoogd. Tot slot zijn 12 van de 29 participanten enthousiaster, gebruiken 9
van de 29 participanten meer humor en tonen 11 van de 45 participanten meer affectie. Deze
aantallen zijn hoog en duiden op een positief effect van de optredens op de afzonderlijke
items van positief affect.
De optredens hebben op enkele participanten ook een negatief effect gehad met
betrekking tot positief affect (score 1). Dit was voor de items ‘ontspannen’, ‘tevreden
uitstraling’, ‘frequentie van lachen’ en ‘rustig’. Voor ‘frequentie van het lachen’ was dit 1
participant en voor ‘tevreden uitstraling’ en ‘ontspannen’ waren dit 4 participanten. Vanwege
het significante effect op positief affect zijn deze negatieve scores verwaarloosbaar. Met
betrekking tot het item ‘rustig’ zijn 5 mensen positief en 4 mensen negatief veranderd, wat
betekent dat de optredens een wisselend effect hebben op het (on)rustiger worden van de
participanten. Het onrustiger worden kan echter ook aanduiden dat een persoon heeft genoten
en bijvoorbeeld enthousiast wordt van een optreden.
Tabel 10. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de afzonderlijke items van
het concept positief affect uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden
Aanwezigheid van humor

L
29

N
Z
-

T
L
29 2.31

Gem.
T-waarde
Z
T
L
Z
T
2.31 3.55
3.55

Vrolijkheid

29

-

29 2.62

Frequentie van lachen

29 16 45 2.45 2.19 2.36 4.77

Enthousiasme

29

Ontspannen (meer/minder)

T
.001

-

.000

6.77

.000

1.38

4.51

.000 .188 .000

-

4.45

.000

29 16 45 2.48 2.31 2.42 4.53

2.08

4.86

.000 .055 .000

Tevreden uitstraling

29 16 45 2.56 2.44 2.53 5.56

2.78

6.09

.000 .014 .000

Rustig

29 16 45 2.03 2.00 2.02 0.44

0.00

0.33

.663 1.00 .743

Tonen van affectie/genegenheid

29 16 45 2.24 2.31 2.24 2.99

2.24

3.77

.006 .041 .000

Zelfstandigheid (*)

29

-

29 2.03

-

2.03 1.00

-

1.00

.326

-

.326

Zelfverzekerdheid (*)

29

-

29 2.00

-

2.00 3.55

-

-

-

-

-

29 2.41

-

2.62 6.77

P
Z
-

-

-

-

L
.001

2.41 4.44

-

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten. (*) = item die in observatielijst
1 is verwijderd. (#) = item die in observatielijst 2 is verwijderd.
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.000

De gemiddelden voor licht en zwaar dementerend apart geven aan dat de optredens meer
effect hebben op licht dementerenden dan op zwaar dementerenden. Behalve voor de items
‘rustig’, ‘zelfstandigheid (*)’ en ‘zelfverzekerdheid (*)’ geven one-sample t-toetsen voor licht
dementerenden voor alle items een significant effect. Voor zwaar dementerende hebben de
optredens alleen een significant effect op ‘tevreden uitstraling’ en ‘tonen van affectie’. Het
item ‘ontspannen’ is tendentieel significant. Over het algemeen hebben de optredens dus meer
effect op licht dementerenden.
§ 2.7 Negatief affect
Tabel 11 laat wisselende resultaten zien voor de afzonderlijke items van negatief affect.
Wordt er naar het gemiddelde gekeken, dat rond de 2 ligt, dan hebben de optredens weinig
effect op de items van dit concept. De one-sample t-toetsen geven echter weer dat ‘angst (#)’,
‘somberheid’, ‘huilen (#)’ en ‘agressiviteit (#)’ significant zijn. De optredens hebben geen
significant effect op ‘verdriet’, ‘eenzaamheid’, ‘nervositeit (#)’ en ‘geïrriteerdheid (#)’.
Kijken we naar het aantal mensen dat een positief effect heeft ervaren op de
afzonderlijke items van negatief affect, dan is het effect van de optredens op de afzonderlijke
items van negatief affect laag. Wel heeft ‘somberheid’ op 6 van de 29 participanten een
positief effect, maar voor ‘agressiviteit (#)’ zijn dit slechts 5 van de 45 participanten en voor
‘angst (#)’ en ‘huilen (#)’ zijn dit 4 van de 45 participanten.
De optredens hebben voor een enkeling het negatieve affect doen laten stijgen (score
1). Dit bij de items ‘verdriet’, ‘eenzaamheid’, ‘nervositeit (#)’ en ‘geïrriteerdheid (#)’. Bij elk
van deze variabelen betrof dit maar een participant. Dit bleek een en dezelfde participant te
zijn die slecht op het optreden reageerde.
Tabel 11. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de afzonderlijke items van
het concept negatief affect uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden

Angst (#)

N
Gem.
T-waarde
P
L Z T
L
Z
T
L
Z
T
L
Z
T
29 16 45 2.10 2.06 2.09 1.80 1.00 2.07 .083 .333 .044

Somberheid

29

-

29 2.21

-

2.21 2.70

-

2.70 .012

-

.012

Verdriet

29

-

29 2.03

-

2.03 0.57

-

0.57 .573

-

.573

Huilen (#)

29 16 45 2.10 2.06 2.09 1.80 1.00 2.07 .083 .333 .044

Eenzaamheid

29

Nervositeit (#)

29 16 45 2.07 2.06 2.07 1.00 1.00 1.35 .326 .333 .183

Geïrriteerdheid (#)

29 16 45 2.14 2.00 2.09 1.68

-

1.67 .103

-

.103

Agressiviteit (#)

29 16 45 2.17 2.00 2.11 2.42

-

2.35 .023

-

.024

-

29 2.07

-

2.07 1.00

-

1.00 .326

-

.326

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten.
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Hoewel licht dementerenden positiever op het optreden reageren dan zwaar dementerenden,
zijn voor licht dementen alleen de items ‘agressiviteit (#)’ en ‘somberheid’ significant. De
items ‘angst (#)’ en ‘huilen (#)’ zijn tendentieel significant. De optredens hebben dus weinig
effect op het verminderen van het negatieve affect van licht dementerenden. Voor zwaar
dementerenden hebben de optredens geen significant effect op de afzonderlijke items van
negatief affect. De items ‘geïrriteerdheid (#)’ en ‘agressiviteit (#)’ zijn voor deze groep
helemaal niet beïnvloed, want er is niet met spreiding geantwoord. Het effect van de
optredens op dementerenden is voor negatief affect dus vrijwel niet aanwezig.
§ 2.8 Algemeen mentaal welbevinden
Tabel 12 geeft alleen voor het item ´humeur van de bewoner (*)(#)´ een significant positief
effect weer, waarvan 23 van de 45 participanten een positief verandering in het humeur
ervaren hebben. Dit sluit aan bij de positieve resultaten over positief affect, omdat humeur
van de bewoners te maken heeft met (het uiten van) positieve emoties.
Het item ‘besef van tijd/plaats (*)(#)’ is het enige item in de observatielijst met een
gemiddelde lager dan 2, maar dit effect is niet significant. Er zijn 2 participanten die hier
negatief op hebben gescoord.
Een verbetering in geheugen was er voor 2 van de 45 participanten en een
verminderde verwardheid voor 2 van de 45 participanten, wat lage scores zijn.
Tabel 12. Beschrijvende statistieken en one-sample t-toetsen van de afzonderlijke items van
het concept algemeen mentaal welbevinden uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden
L

T-waarde
Z

T

1.93

-1.44

-

Geheugen (*)(#)

29 16 45 2.07 2.00 2.04

1.44

Verwardheid (*)(#)

29 16 45 2.00 2.06 2.02

Humeur van de
bewoner (*)(#)

29 16 45 2.55 2.38 2.49

Besef van tijd/plaats
(*)(#)

L

N
Z

T

29

-

29 1.93

L

Gem.
Z

T

-

L

P
Z

T

-1.44

.161

-

.161

-

1.43

.161

-

.160

0.00

1.00

0.57

1.000

.333

.570

5.87

2.42

5.98

.000

.029

.000

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten. (*) = item die in observatielijst
1 is verwijderd. (#) = item die in observatielijst 2 is verwijderd.

De verschillen tussen licht en zwaar dementerend zijn alleen voor het humeur van de
bewoners belangrijk en voor beide groepen is dit item significant.
§ 2.9 Algemeen Diva Dichtbij
In tabel 13 de frequenties voor de vraag of dementerenden wel of niet hebben genoten van
Diva Dichtbij. Er komt naar voren dat de verzorg(st)ers/familie denken dat 80% van alle
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participanten (36 participanten) hebben genoten van Diva Dichtbij. Daarbij geven de
verzorg(st)ers en familie aan dat 3% participanten (3 participanten) niet genoten hebben en
10% (6 participanten) weten niet of de participanten hebben genoten van het optreden. Met
een proportietoets toets kan beoordeeld worden of het merendeel (meer dan 50%) van de
dementerenden wel of niet heeft genoten van Diva Dichtbij. Hiervoor zijn de categorieën
‘nee’ en ‘weet niet’ samengenomen. Het verschil was significant (p < .001) en gezien het
percentage ‘ja’ boven de 50% ligt, betekent dit dat het merendeel zeker heeft genoten van
Diva Dichtbij.
Tabel 13. Frequentietabel van item ‘Denkt u dat de persoon heeft genoten van het optreden
van Diva Dichtbij?’ uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden

Ja

Frequentie
Percentage
L Z T
L
Z
T
25 11 36 86.2 68.8 80,0

Nee

1

2

3

3.4

Weet niet

3

3

6

10.3 18.8 13,3

Totaal

29 16 45 100

12.5

100

6,7

100

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten.

In tabel 14 de frequenties voor de vraag of de participanten Diva Dichtbij wel of niet nog een
keer zouden willen zien. Hier komt naar voren dat de verzorg(st)ers en familie denken dat
78% van de participanten (35 participanten) het optreden nog een keer willen zien, 7% (3
participanten) de diva niet nog een keer hoeven te zien en 16% (7 participanten) weet niet of
de dementerenden Diva Dichtbij nog eens willen zien. Met een proportietoets is wederom
beoordeeld of het merendeel Diva Dichtbij nog een keer zou willen zien. Hiervoor zijn de
categorieën ‘nee’ en ‘weet niet’ samengenomen. Het verschil was significant (p < .01) en
gezien het percentage ‘ja’ boven de 50% ligt, betekent dit dat het merendeel Diva Dichtbij
nog een keer zou willen zien.
Tabel 14. Frequentietabel van item ‘Denkt u dat de persoon Diva Dichtbij nog een keer wilt
zien?’ uitgesplitst naar licht en zwaar dementerenden

Ja

Frequentie
Percentage
L Z T
L
Z
T
24 11 35 82.8 68.8 77,8

Nee

-

3

3

3.4

12.5

Weet niet

5

2

7

10.3 18.8 15,6

Totaal

29 16 45 100

100

6,7

100

Legenda. L = licht dement, Z = zwaar dement en T = totaal aantal participanten.
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Een Fisher’s exact toets berekent voor (kleine) groepen de verschillen in proporties met
betrekking tot een variabele. Zo is er gekeken naar het verschil (in proporties) tussen licht en
zwaar dementerenden en of ze hebben genoten van Diva Dichtbij. Ook is er gekeken naar het
verschil (in proporties) tussen licht en zwaar dementerenden en of ze Diva Dichtbij nog een
keer zouden willen zien. Er is geen significant verschil tussen licht en zwaar dementerend en
of de persoon heeft genoten van Diva Dichtbij (p = .124). Dit verschil is ook afwezig voor
licht en zwaar dementerend en of ze Diva Dichtbij nog een keer willen zien (p = .202). Dit
betekent dat mensen genieten van het optreden en dat mensen Diva Dichtbij nog een keer
zouden willen zien, ongeacht de ernst van dementie.
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Hoofdstuk 4. Discussie en conclusie
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag. Dit zal gebeuren aan de hand
van het beantwoorden van de deelvragen en de verkregen resultaten door het kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoek. Tevens zullen de conclusies gekoppeld worden aan de literatuur.
Vervolgens komt er een methodische reflectie aan bod, waarna er afgesloten wordt met
aanbevelingen.
§ 1. Theoretische reflectie
De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Verbeteren de optredens van stichting Diva Dichtbij de
dimensies participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van licht en zwaar
dementerende mensen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen in Nederland?’
Samengevat komt in dit onderzoek naar voren dat er tijdens het optreden een direct
effect (resultaten van de observatielog) is van de optredens op participatie en mentaal
welbevinden. Deze effecten zijn even na het optreden nog aanwezig, waardoor de optredens
ook langer durende effecten kunnen hebben (resultaten van observatielijst 1 en 2) op
participatie en mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van dementerenden. Voor licht
dementerenden zijn deze effecten sterker aanwezig dan voor zwaar dementerenden.
§ 1.1 Participatie
Eerst zal deelvraag 1 behandeld worden: ‘Welke effecten hebben de optredens van Diva
Dichtbij op de dimensie participatie van kwaliteit van leven van dementerenden?’
Hierbinnen zullen de directe (observatielog) en langer durende effecten (observatielijst 1 en 2)
van de optredens aan bod komen (deelvraag 3), alsook het verschil tussen licht en zwaar
dementerenden (deelvraag 4).
Participatie als hele dimensie is alleen in de kwantitatieve observatielijst gemeten.
Hierin kwam naar voren dat de optredens voor licht en zwaar dementen een positief effect
hebben op participatie.
Binnen de dimensie participatie staat het concept intermenselijk contact centraal
(Arcares et al., 2005; Poortvliet et al., 2006). In de literatuur komt naar voren dat het contact
tussen dementen en verzorg(st)ers (maar ook vrienden, kennissen, familie etc) kan verbeteren
door muziek (Brotons & Koger, 2000; Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009; Guètin et
al., 2009; Holmes et al., 2006; Jones & Miesen, 1992; Koger er al., 1999; Sheratt et al., 2004;
Sixsmith & Gibson, 2007). Tijdens het optreden (observatielog) waren er tekenen van zoeken
naar intermenselijk contact. De meeste bewoners vonden de aanraking en aandacht
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leuk/prettig en gingen dit ook zoeken in het optreden. Er zijn drie belangrijk elementen die
hierbinnen een rol spelen. Het eerste element is dat (zoeken naar) intermenselijk contact er
alleen is bij toenadering. Het tweede element is dat de grondtoon van dementerenden invloed
heeft op het (zoeken naar) intermenselijk contact. Bij een negatieve grondtoon is het (zoeken
naar) intermenselijk contact minder en bij een positieve grondtoon is dit meer aanwezig. Het
derde element is dat er voor zwaar dementerenden, vanwege hun lichamelijke en geestelijke
beperkingen, geen duidelijk uitspraken gedaan kunnen worden over (het zoeken naar)
intermenselijk contact.
De langer durende effecten (observatielijst 1 en 2) van de optredens op intermenselijk
contact zijn in overeenstemming met de literatuur aanwezig voor de hele groep
dementerenden. Kijken we naar licht en zwaar dementerend apart, dan hebben de optredens
geen effect op zwaar dementen. Dit is verklaarbaar omdat zwaar dementerenden vanwege hun
cognitieve beperkingen minder goed contact kunnen maken met andere mensen. Uit de
literatuur kwam naar voren dat een verbeterd contact door verschillende effecten van muziek
tot stand komt. Demente mensen kunnen door muziek namelijk kalmer, meer open, minder
geïrriteerd, minder agressief, meer meegaand en makkelijker te verzorgen zijn (Götell et al.,
2003, 2009). Agressiviteit, openheid en meegaandheid zijn verbeterd en ook zijn
dementerenden makkelijker te verzorgen. De bewoners zijn echter niet kalmer of minder
geïrriteerd geworden. Deze effecten komen dus gedeeltelijk overeen met de literatuur en er is
(voor licht dementerenden) dan ook een duidelijk verbeterd intermenselijk contact. Dit
betekent dat de bewoners beter contact hebben met andere mensen, zich meer op hun gemak
voelen in gezelschap van anderen, beter reageren bij toenadering, meer meegaand waren,
aanraking belangrijker/fijner vinden en meer betrokken zijn bij andere personen en de
afdeling.
Het feit dat de effecten van Götell et al., (2003, 2009) gedeeltelijk zijn gevonden, heeft
ook gevolgen voor het concept zorgrelatie. Deze effecten kunnen er namelijk voor zorgen dat
de bewoners makkelijker te verzorgen zijn en dus de taak van de verzorg(st)ers
vergemakkelijken. Het hele concept zorgrelatie is verbeterd, waarbij dit alleen voor licht
dementen geldt. Licht dementerenden zijn makkelijker te verzorgen, accepteren de hulp die
zij krijgen meer, stellen deze hulp meer op prijs en de communicatie tussen verzorg(st)ers en
bewoners is verbeterd en toegenomen. Een betere zorgrelatie is dus niet alleen belangrijk voor
de interactie tussen bewoner en verzorg(st)er en dus voor kwaliteit van leven van de
dementerenden, maar kan ook zorgen voor een verlichting van de werkdruk van de
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verzorg(st)ers. Dit concept is niet gemeten tijdens het optreden omdat er geen interactie met
de verzorg(st)ers was op dat moment.
Participatie in betekenisvolle activiteiten is een belangrijk onderdeel van het
bevorderen van de participatie van dementerenden (Arcares et al., 2005, Poortvliet et al.,
2006). Live muziekoptredens kunnen de participatie in betekenisvolle activiteiten mogelijk
maken (Sheratt et al., 2004) en zorgen dat mensen aan activiteiten meedoen die stimulerend
en persoonlijk belangrijk zijn (Sixmith & Gibson, 2007). Bovendien als mensen genieten van
activiteiten, dan kan dit bijdragen aan een betere kwaliteit van leven (Sheratt et al., 2004).
De participatie van mensen tijdens het optreden (meezingen, dansen enzovoort) liet
zien dat mensen genoten van de activiteit, waarbij de optredens een belangrijke (positieve)
uitlaatklep voor de bewoners vormden (observatielog). Hierbij heeft de stichting meer effect
op licht dementen dan op zwaar dementen. Dit is niet vreemd omdat zwaar demente mensen
vanwege hun lichamelijke en cognitieve beperkingen minder goed kunnen participeren aan
activiteiten. Uit observatielijst 1 en 2 bleek echter dat het merendeel van de dementerenden
heeft genoten van Diva Dichtbij en de stichting nog eens zou willen terugzien. Dit geldt zowel
voor licht als zwaar dementerenden Dit bevestigt het feit dat bewoners genieten van de
activiteit en dat dementen Diva Dichtbij als betekenisvol en persoonlijk stimulerend kunnen
zien. Dit kan zo de kwaliteit van leven verhogen. De optredens hebben ook de potentie om
participatie in andere activiteiten te vergroten. Dit is bijvoorbeeld te zien in zorgrelatie
(bewoners zijn makkelijker te verzorgen), maar meer onderzoek moet uitwijzen of het de
participatie in andere activiteiten echt vergroot.
§ 1.2 Participatie en mentaal welbevinden
Communicatie is een concept dat zowel in participatie alsook in mentaal welbevinden
terugkomt. Muziek kan communicatie bevorderen, waardoor het contact met mensen beter
kan worden (Brotons & Koger, 2000; Clair et al., 1996; Götell et al., 2003, 2009; Sixsmith &
Gibson, 2007), wat belangrijk is voor de dimensie participatie. Tijdens het optreden
(observatielog) kwam dan ook naar voren dat bewoners gingen zoeken naar contact met de
diva en omgeving. Dementerenden gingen bijvoorbeeld meer met de buren praten of dansen.
Ook de verbale communicatie tijdens het optreden was voornamelijk positief. Mensen gingen
luidruchtig meezingen, meer met de diva praten en meer meedoen met het optreden. Deze
communicatie leidde, in overeenstemming met de literatuur, tot meer contact met andere
mensen (meer intermenselijk contact) en kan zo leiden tot een betere kwaliteit van leven.
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Kan een demente zich (tijdelijk) beter uiten dan is dat belangrijk voor het mentaal
welbevinden (Sherratt et al., 2004; Brotons & Koger, 2000). Tijdens het optreden
(observatielog) was sprake van een positieve (meer open) lichaamstaal van dementerenden
(dansen, bewegen enz). Ook de verbale communicatie werd meer, waarbij het duidelijk was
dat muziek het uiten van gevoelens en emoties verbeterde. Mensen konden meezingen en
opgaan in de optredens, waardoor de optredens door sommige werden gezien als (emotionele)
uitlaatklep. Deze uitlaatklep wordt versterkt doordat de optredens ervoor zorgen dat mensen
meer participeren in het optreden. Hierdoor verbetert de groepsdynamiek en ontstaat een sfeer
die het uiten van gevoelens bevordert. Dit was alleen aanwezig voor licht dementerenden.
Twee belangrijke aspecten binnen het verbeteren van communicatie zijn oogcontact en
toenadering. Deze aspecten zorgen voor een betere, intensievere en positievere communicatie.
Observatielijst 1 en 2 wijzen uit of de bovengenoemde effecten verbeteringen van
communicatie betreffen, want tijdens een optreden kan er weinig gezegd worden over
verbeteringen. De optredens hebben over het algemeen een significant effect op
communicatie, maar dit effect is alleen aanwezig voor licht dementerenden. Dit is niet vreemd
omdat zwaar dementerenden vanwege hun cognitieve beperkingen minder goed kunnen
communiceren. Hoewel voor lichaamstaal deze bevinding opvallend is, omdat deze manier
van communicatie belangrijk is voor zwaar dementerenden. Daarbij reageren zwaar dementen
positief op het optreden (tonen bijvoorbeeld meer positieve emoties) en het zou logisch zijn
geweest dit terug te zien in hun lichaamstaal, juist omdat zij vaak niet of moeilijk kunnen
praten. Voor zwaar dementerenden heeft ook niemand een verbetering ervaren in het uiten
van gevoelens en het tonen van meer/minder emoties (‘openheid’), terwijl dit belangrijk
aspecten zijn van mentaal welbevinden .
De optredens hebben, in overeenstemming met de literatuur, dus een positief effect op
licht dementerenden wat betreft communicatie en dragen zo bij aan een verbeterde participatie
en mentaal welbevinden. Dit betreft een verbetering in lichaamstaal, verbale communicatie,
uiten van gevoelens en het tonen van meer emoties. Daarbij is de reactie van dementerenden
op wat er tegen hem gezegd wordt verbeterd en de communicatie tijdens het verzorgen
verbeterd én toegenomen.
§ 1.3 Mentaal welbevinden
In deze paragraaf komt deelvraag 2 aan bod: ‘Welke effecten hebben de optredens van Diva
Dichtbij op de dimensie mentaal welbevinden van kwaliteit van leven van dementerenden?’.
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Wederom zullen de directe (observatielog) en langer durende effecten (observatielijst 1 en 2)
van de optredens aan bod komen (deelvraag 3), alsook het verschil tussen licht en zwaar
dementerenden (deelvraag 4).
Mentaal welbevinden als dimensie is alleen in de kwantitatieve observatielijst
gemeten. Hierin komt naar voren dat de optredens voor licht dementen een positief effect
hebben op mentaal welbevinden, maar dat dit effect voor zwaar dementen minder sterk
aanwezig is.
De effecten van muziek op dementen die in het theoretisch deel naar voren kwamen,
hebben betrekking op emoties die muziek (wel of niet) teweeg kan brengen (Götell et al.,
2009; Guètin et al., 2009; Sixsmith & Gibson, 2007). Deze emoties zijn geoperationaliseerd
in positief affect en negatief affect (Poortvliet et al., 2006). Een persoon kan bijvoorbeeld zijn:
ontroerd, vrolijker, rustiger en beter gehumeurd (Götell et al., 2009; Guètin et al., 2009;
Sixsmith & Gibson, 2007). Muziek kan angst, irritatie, agressie, eenzaamheid en depressie
reduceren (Götell et al., 2009; Guètin et al., 2009). De mogelijkheid om het eigen leven te
sturen is hierbinnen ook belangrijk en komt terug in begrippen als zelfstandigheid en
zelfverzekerdheid (Poortvliet et al., 2006).
Positieve emoties waren tijdens het optreden (observatielog) voor het merendeel van
de participanten duidelijk aanwezig (meezingen, meeklappen, lachen, enthousiasme enz).
Deze effecten waren wederom het beste bij toenadering. Er zijn maar enkele participanten die
negatieve emoties vertoonden. Deze uiting was dan vaak niet alleen omdat ze het optreden
niet leuk vonden, maar een combinatie van de ernst van dementie, hun negatieve grondtoon
en het feit dat ze het optreden niet leuk vonden.
De langer durende effecten (observatielijst 1 en 2) geven aan dat de optredens een
positief effect hebben op positief affect. Dit is ook het enige concept dat voor zwaar
dementerenden significant is, hoewel licht dementen beter reageren dan zwaar dementen.
Licht dementerenden gebruiken meer humor, zijn vrolijker, lachen meer, zijn enthousiaster,
meer ontspannen, hebben een meer tevreden uitstraling en tonen meer affectie en
genegenheid. Ook zwaar dementerenden zijn meer ontspannen, meer tevreden en tonen meer
affectie. De optredens hebben in tegenstelling tot eerdere bevindingen (Götell et al., 2009;
Guètin et al., 2009; Poortvliet et al., 2006; Sixsmith & Gibson, 2007), geen effect op het
rustiger worden of het sturen van eigen leven.
Tijdens het optreden (observatielog) is het moeilijk om uitspraken te doen over het
verminderen van negatief affect, omdat de negatieve emoties van de dementerenden tijdens
het optreden niet bekend zijn. Over het algemeen vertoonden de bewoners weinig negatieve
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emoties. Mensen kregen juist een meer open lichaamshouding en sommige bewoners waren
minder gespannen of minder geïrriteerd aan het eind van het optreden. Een duidelijke reductie
van negatieve emoties was niet aanwezig tijdens het optreden.
De langer durende effecten (observatielijst 1 en 2) geven aan dat het gehele concept
significant is, wat inhoud dat negatieve emoties minder zijn geworden. De afzonderlijke items
geven echter een zeer klein effect weer van het optreden. Alleen somberheid, huilen, angst en
agressiviteit zijn verminderd voor licht dementerenden. Voor zwaar dementen hebben de
optredens op geen enkel item een effect gehad.
Voor de dementerenden die tijdens het optreden (observatielog) wisselend reageerden
(zowel positieve als negatieve emoties vertoonden), zijn geen uitspraken te doen over een
effect van de optredens. De ernst van dementie speelde een grote rol bij het niet kunnen
interpreteren van hun reacties. De wisselende reacties gaan bij deze participanten ook gepaard
met toenadering. Hierbij zorgde toenadering over het algemeen voor een positieve reactie.
Algemene conclusie
Over het algemeen hebben de optredens een positief effect op participatie en mentaal
welbevinden van dementerenden (deelvraag 1 en 2). Deze effecten zijn zowel direct als op
langere termijn terug te vinden (deelvraag 3) en zijn voor licht dementerenden duidelijk meer
aanwezig dan voor zwaar dementerenden (deelvraag 4). Hoewel de t-toets voor
onafhankelijke groepen geen verschil geeft tussen licht en zwaar dementerenden, geven de
one-sample t-toetsen dit wel aan. Licht dementen ervaren voor alle concepten een significante
positieve verandering en zwaar dementen alleen voor positief affect. Een verklaring waarom
zwaar dementen minder reageren op het optreden is omdat ze, vanwege hun cognitieve
beperkingen, hun aandacht er niet lang bij kunnen houden en niet doorhebben wat er precies
gebeurd. Toenadering en oogcontact zijn hierbij heel belangrijk omdat deze elementen zorgen
voor een intensiever effect. Daarbij is ook de grondtoon van de participant en de sfeer van de
huiskamer van invloed op hoe een participant reageert. Verschillen tussen diva’s zijn niet
gevonden.
Een andere belangrijke bevinding is dat Diva Dichtbij als vermaak kan worden gezien
(mensen hadden bijvoorbeeld lol tijdens het optreden en geven aan te hebben genoten van
Diva Dichtbij), maar dat Diva Dichtbij ook een therapeutische werking kan hebben. In
hoeverre Diva Dichtbij therapeutisch of vermaak is, is niet duidelijk te zeggen en zou verder
onderzocht moeten worden. Echter, gezien de positieve effecten van de optredens op kwaliteit
van leven (en dus een mogelijk therapeutisch effect) is voortzetting en facilitering van Diva
Dichtbij belangrijk. Dit is zowel voor de dementerenden, alsook voor verzorg(st)ers en
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
63

familie belangrijk. Het kan de kwaliteit van leven van een grote groep verbeteren, het
intermenselijk contact en de communicatie tussen dementen en verzorgenden/familie
verbeteren en de taak van de verzorg(st)ers vergemakkelijken. Bovenal laat dit onderzoek zien
dat, in overeenstemming met de visie van Tom Kidwood (1999), dementen nog veel in huis
hebben en dat ze niet bestempeld moeten worden als ‘geestelijk zwakke ouderen’.

§ 1.4 Methodologische reflectie
Dit onderzoek laat een duidelijk positief effect zien van de optredens. Het werven van de
participanten en het uitdelen van vragenlijsten is op systematische wijze gedaan. De
kwantitatieve observatielijsten zijn betrouwbaar, theoretisch solide onderbouwd en op
betrouwbare observatielijsten gebaseerd. Wellicht zou een voor- en nameting of een
controlegroep de resultaten meer kracht bij zetten, maar ook deze vormen van onderzoek doen
hebben nadelen. Bijvoorbeeld reactiviteit bij voor- en nameting en beide vormen zijn
ontzettend tijdsintensief.
Voor het kwalitatieve deel zou interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid de betrouwbaarheid
van de observaties, de betrouwbaarheid van de coderingen en de validiteit van de
observatielijsten de robuustheid van de verzamelde gegevens verder onderbouwen. Dit is
echter een tijdsintensieve manier van onderzoek doen. Bovendien komen de gevonden
resultaten van het kwalitatieve deel overeen met de literatuur en de resultaten uit de
kwantitatieve observatielijsten, wat een indicatie is dat er op een juiste manier te werk is
gegaan.
In dit onderzoek zijn er minder participanten geobserveerd als theoretisch wenselijk.
Daarnaast zijn er, omdat dit onderzoek afhankelijk was van hoe vaak Diva Dichtbij optrad,
veel participanten tegelijk geobserveerd (namelijk 4), wat ten koste zou kunnen zijn gegaan
van de nauwkeurigheid van het onderzoek. De resultaten van de observaties verschillen voor
de verschillende participanten echter niet veel en na 54 participanten was er ook sprake van
saturatie. Dit betekent dat de gevonden resultaten, ongeacht eventuele onnauwkeurigheid of
gebrek aan participanten, een goede weerspiegeling zijn van de effecten van Diva Dichtbij op
de dimensies participatie en mentaal welbevinden kwaliteit van leven dementerenden.
De vele t-toetsen kunnen zorgen voor kanskapitalisatie. Waarschijnlijk zijn niet alle
resultaten die als significant gepresenteerd zijn daadwerkelijk significant (type 1 fout). Het
gaat echter om de belangrijkste resultaten, die van de dimensies en concepten. Deze relaties
zijn niet alleen significant en theoretisch sterk onderbouwd, maar er is ook een duidelijk
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systematisch resultaten patroon van de effecten van de optredens op kwaliteit van leven. Dit
patroon komt overeen met de literatuur, wat aangeeft dat de resultaten representatief zijn.
De resultaten geven, conform de literatuur, systematisch weer dat er langer durende
effecten zijn van de optredens op dementerenden. De periode tussen directe en langer durende
effecten is echter relatief kort (1 dag), omdat de verzorg(st)ers het vaak te druk hadden om de
observatielijst in te vullen (en daarom dit te vroeg of te laat deden). Er kan echter wel gezegd
worden dat de effecten na het optreden bij de dementerenden blijven hangen (niet meteen weg
zijn). Meer onderzoek naar echt lang durende effecten van de optredens is wenselijk.
§ 1.5 Aanbevelingen
Gezien het feit dat de effecten van de optredens beter zijn bij toenadering (fysieke nabijheid)
en bij het maken van oogcontact is het optreden voor kleine(re) groepen de eerste
aanbeveling. Persoonlijke aandacht is een belangrijke factor in het bewerkstelligen van
positieve effecten en met een kleinere groep worden de effecten waarschijnlijk beter.
Hierdoor zouden ook zwaar dementerenden meer bereikt kunnen worden.
Meer aandacht voor zwaar dementerenden is de tweede aanbeveling. Deze groep kan
vanwege hun cognitieve beperkingen hun aandacht er niet lang bijhouden. Meer aandacht,
waarbij oogcontact en fysieke nabijheid centraal staan, zal het effect op zwaar dementerenden
vergroten.
Een onderzoeksmatige aanbeveling is om meer participanten te onderzoeken zodat de
validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt vergroot. Daarbij zou in eventueel
vervolgonderzoek de interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid kunnen worden vergroot en er
minder participanten tegelijk geobserveerd kunnen worden, wat de kwaliteit van de analyses
en observaties ten goede komt. Indien praktisch haalbaar, zou een controlegroep en voor- en
nameting gepast zijn. Zo kan er niet alleen een beter onderscheid gemaakt worden tussen
korte en lange termijn effecten, maar dan kan er ook gemeten worden in hoeverre personen
een verandering hebben ervaren. Zoals in de methodologische verantwoording is genoemd
hebben deze vormen van onderzoek doen echter ook nadelen.
Er zou ook meer onderzoek verricht moeten worden naar waarom de gevonden
effecten aanwezig zijn. Een kwalitatief vervolgonderzoek naar welke elementen van het
optreden zorg dragen voor het effect van de optredens op dementerenden en onder welke
voorwaarden deze effecten plaatsvinden. Dit is belangrijk voor Diva Dichtbij omdat ze er zo
achter kunnen komen wat er in het optreden moet veranderen om meer effect te
bewerkstelligen. Hier zouden soortgelijke muziekoptredens ook profijt van hebben, waardoor
we de kwaliteit van leven van dementerenden makkelijker kunnen verbeteren.
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Bijlage 1. Selectieformulier meetinstrument
Selectieformulier meetinstrument
Afdeling:

Initialen cliënt:

Datum:

Kruis de juiste antwoorden aan:

○ De cliënt spreekt niet meer (gebruikt enkel klanken of ‘lege’ woorden)
○ De cliënt is incontinent en heeft hulp nodig voor toiletbezoek en kan niet
zelfstandig eten (enkel aankruisen als cliënt aan al deze punten voldoet)

○ De cliënt kan niet meer lopen, zonder dat daar een directe lichamelijke oorzaak voor is
○ De cliënt heeft contracturen en/of reflexen
Wanneer u 2 of meer stellingen heeft aangekruist, dient u OBSERVATIELIJST 1 te
gebruiken. Wanneer u 1 of geen van de stellingen heeft aangekruist, dan kunt u de
OBSERVATIELIJST 1 gebruiken. Kruis dit resultaat aan bij ‘eindkeuze voor cliënt’,
onderaan deze pagina.

EINDKEUZE VOOR CLIËNT:

○ Standaard observatielijst (observatielijst 1)
○ Aangepaste observatielijst (observatielijst 1)
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Bijlage 2. Observatielijst 1

Observatielijst 1.
Instructie voor de zorgverleners of familie
Met dit observatie-instrument beoordeelt u de kwaliteit van leven van cliënten met cognitieve
problemen na een optreden van Diva Dichtbij aan de hand van hun gedrag. Om een goed
beeld te krijgen dient de lijst ingevuld te worden door een medewerker/familielid die nauw bij
de bewoner betrokken is. Wilt u deze vragenlijst een dag na het optreden invullen.
De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk sociale relaties, zorgrelaties,
sociaal welbevinden en mentaal welbevinden
Kruis bij elke vraag of elk gedragsaspect het antwoord aan dat de situatie het beste weergeeft.
Kies altijd een antwoord, ook als u twijfelt.
Het invullen van het observatie-instrument duurt ongeveer 10 minuten.
Bij voorbaat dank!

Leeftijd cliënt . . . jaar

Geslacht :

○ Man
○ Vrouw
Datum van optreden: …… …… ………..
Datum dat u dit invult: …… …… ………..
Functie observator:

○ Verzorg(st)er
○ Familie
○ Activiteiten begeleidster
○ Anders namelijk: ..................................................
Observatielijst 1
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De bewoner waarover u deze vragen gaat beantwoorden heeft een optreden van Diva Dichtbij
bijgewoond. U kunt door het juiste antwoord te omcirkelen aangeven of u verandering ziet in
de bewoner door middel van de optredens van Diva Dichtbij. De antwoordcategorieën zijn:
1
= Verbeterd
2
= Niet veranderd
3
= Verslechterd
of
1
= Toegenomen
2
= Niet veranderd
3
= Afgenomen
Nvt = Als een vraag niet beoordeeld kan worden (omdat u bijvoorbeeld niet genoeg tijd met
de bewoner hebt doorgebracht om het te weten of niks te maken heeft met de verzorging
van de bewoner)
Niet
Verslechterd veranderd

Verbeterd

1.

Contact met andere bewoners

1

2

3

2.

Contact tussen u en bewoner

1

2

3

3.

Op zijn gemak voelen in gezelschap van anderen

1

2

3

4.

Reactie bij toenadering van de bewoner

1

2

3

5.

Meegaandheid van de bewoner (bijvoorbeeld in
verzorgen, activiteiten of eten)

1

2

3

6.

Lichaamstaal

1

2

3

7.

Verbale communicatie

1

2

3

8.

Reactie van persoon op wat er tegen hem gezegd
wordt

1

2

3

9.

Uiten van gevoelens (kan de persoon beter/slechter
zijn gevoelens uiten)

1

2

3

10. Humeur van bewoner

1

2

3

11. Geheugen

1

2

3

12. Tevreden uitstraling

1

2

3

13. Verzorgbaarheid (is hij/zij makkelijker/moeilijker te
verzorgen)

1

2

3

Nvt

14. Communicatie tijdens het verzorgen

1

2

3

Nvt
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Afgenomen

Niet
veranderd Toegenomen

15. Betrokkenheid bij de afdeling

1

2

3

16. Betrokkenheid bij andere personen

1

2

3

17. Aanwezigheid van humor

1

2

3

18. Hij/zij raakt mensen aan

1

2

3

19. Hij/zij laat toe aangeraakt te worden

1

2

3

20. Afsluiten van zijn/haar omgeving

1

2

3

21. Vrolijkheid

1

2

3

22. Frequentie van lachen (meer/minder lachen)

1

2

3

23. Enthousiasme

1

2

3

24. Ontspannen (is de persoon na het optreden
meer/minder ontspannen)

1

2

3

25. Verwardheid

1

2

3

26. Besef van tijd/plaats

1

2

3

27. Zelfstandigheid

1

2

3

28. Zelfverzekerdheid

1

2

3

29. Eenzaamheid

1

2

3

30. Openheid (laat de persoon meer/minder emoties zien)

1

2

3

31. Tonen van affectie/genegenheid

1

2

3

32. Acceptatie van de hulp die hij/zij krijgt

1

2

3

Nvt

33. Op prijs stellen van de hulp die hij/zij krijgt

1

2

3

Nvt

34. Kalmte tijdens het verzorgen

1

2

3

Nvt

35. Communicatie tijdens het verzorgen

1

2

3

Nvt
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Afgenomen

Niet
veranderd

Toegenomen

36. Angst

1

2

3

37. Somberheid

1

2

3

38. Verdriet (is de bewoner meer/minder verdrietig)

1

2

3

39. Huilen

1

2

3

40. Rustig (rustiger of onrustiger geworden)

1

2

3

41. Nervositeit

1

2

3

42. Geïrriteerdheid

1

2

3

43. Agressiviteit

1

2

3

Tot slot
(Let op! Antwoordcategorieën zijn veranderd)
44. Denkt u dat de persoon heeft genoten van het
optreden van Diva Dichtbij?
45.

Denkt u dat de persoon Diva Dichtbij nog een
keer wilt zien?

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet
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Bijlage 3. Observatielijst 2

Observatielijst 2.
Instructie voor de zorgverleners of familie
Deze observatielijst is bedoeld voor zwaar demente mensen.
Met dit observatie-instrument beoordeelt u de kwaliteit van leven van cliënten met cognitieve
problemen na een optreden van Diva Dichtbij aan de hand van hun gedrag. Om een goed
beeld te krijgen dient de lijst ingevuld te worden door een medewerker/familielid die nauw bij
de bewoner betrokken is. Wilt u deze vragenlijst een dag na het optreden invullen.
De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk sociale relaties, zorgrelaties,
sociaal welbevinden en mentaal welbevinden
Kruis bij elke vraag of elk gedragsaspect het antwoord aan dat de situatie het beste weergeeft.
Kies altijd een antwoord, ook als u twijfelt.
Het invullen van het observatie-instrument duurt ongeveer 7 minuten.
Bij voorbaat dank!

Leeftijd cliënt . . . jaar

Geslacht :

○ Man
○ Vrouw
Datum van optreden: …… …… ………..
Datum dat u dit invult: …… …… ………..

Functie observator:

○ Verzorg(st)er
○ Familie
○ Activiteiten begeleidster
○ Anders namelijk: ..................................................
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Observatielijst 2
De bewoner waarover u deze vragen gaat beantwoorden heeft een optreden van Diva Dichtbij
bijgewoond. U kunt door het juiste antwoord te omcirkelen aangeven of u verandering ziet in
de bewoner door middel van de optredens van Diva Dichtbij. De antwoordcategorieën zijn:
1
= Verbeterd
2
= Niet veranderd
3
= Verslechterd
of
1
= Toegenomen
2
= Niet veranderd
3
= Afgenomen
Nvt = Als een vraag niet beoordeeld kan worden (omdat u bijvoorbeeld niet genoeg tijd met
de bewoner hebt doorgebracht om het te weten of niks te maken heeft met de verzorging
van de bewoner)
Niet
Verslechterd veranderd Verbeterd

1.

Contact met andere bewoners

1

2

3

2.

Contact tussen u en de bewoner

1

2

3

3.

Reactie bij toenadering van de bewoner

1

2

3

4.

Meegaandheid van de bewoner (Bijvoorbeeld in
verzorgen, activiteiten of eten)

1

2

3

5.

Uiten van gevoelens (kan de persoon beter/slechter zijn
gevoelens uiten)

1

2

3

6.

Geheugen

1

2

3

7.

Tevreden uitstraling

1

2

3

8.

Reactie van persoon op wat er tegen hem gezegd wordt

1

2

3

9.

Lichaamstaal

1

2

3

10. Verwardheid

1

2

3

11. Verzorgbaarheid (is hij/zij makkelijker/moeilijker te
verzorgen)

1

2

3

Nvt

12. Communicatie tijdens het verzorgen

1

2

3

Nvt

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
75

Afgenomen

Niet
veranderd Toegenomen

14.

Frequentie van lachen (meer/minder lachen)

1

2

3

15.

Hij/zij raakt mensen aan

1

2

3

16.

Hij/zij laat toe aangeraakt te worden

1

2

3

17.

Stemming

1

2

3

18.

Ontspannen (is de persoon na het optreden
meer/minder ontspannen)

1

2

3

19.

Tonen van affectie/genegenheid

1

2

3

20.

Openheid (laat de persoon meer/minder emoties zien.
Dit kan ook in de vorm van roepen enz)

1

2

3

21.

Angst

1

2

3

22.

Huilen

1

2

3

23.

Afsluiten van omgeving

1

2

3

24.

Rustig (rustiger of onrustiger)

1

2

3

25.

Nervositeit

1

2

3

26.

Geïrriteerdheid

1

2

3

27.

Agressiviteit

1

2

3

28.

Acceptatie van de hulp die hij/zij krijgt

1

2

3

Nvt

29.

Kalmte tijdens het verzorgen

1

2

3

Nvt

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
Niet

Tot slot
(Let op! Antwoordcategorieën zijn veranderd)
30. Denkt u dat de persoon heeft genoten van het optreden
van Diva Dichtbij?
31.

Denkt u dat de persoon Diva Dichtbij nog een keer
wilt zien?
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Bijlage 4. Observatielog

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
77

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
78

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
79

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

