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MUZIEK EN HET BREIN
Wanneer je luistert naar mooie muziek wordt het hele brein in vervoering gebracht. Er zijn, wanneer 
je muziek luistert, heel veel breingebieden actief. Muziek beïnvloedt je stemming, gedrag en emoties. 
Dit in tegenstelling tot veel andere activiteiten waarbij veel minder breingebieden tegelijk actief zijn. 

Muziek is zó goed voor je algehele ontwikkeling. Het raakt ons in het hart, maakt ons gezonder, ver-
wondert, verbaast, emotioneert, brengt herinneringen boven. Het verbindt je met anderen. Muziek 
grijpt in op de diepste structuren van het brein. 

ZINGEN MET OUDEREN
Dit is natuurlijk geweldig als we gaan zingen met ouderen we maken contact met muziek dat voor 
hen herkenbaar is. Het raakt en maakt gezonder. 

ZINGEN MET MENSEN MET DEMENTIE
Dementerenden vergeten heel veel en als we gaan zingen herinneren veel ouderen ineens waar ze 
woonden, ze gaan praten over hun vader en moeder of ze worden heel blij terwijl ze daarvoor nog 
heel verdrietig waren. Sommige mensen zijn hun hele geschiedenis vergeten maar zingen ineens de 
tekst van een lied mee. 

VERGETEN HERINNERINGEN – WAT GEBEURT ER PRECIES? 
Je moet je voorstellen dat wanneer je dementie krijgt, je heel langzaam, heel veel dingen gaat verge-
ten. Dat is helemaal niet fijn! 

Om het beter uit te leggen kun je misschien het volgende verhaal lezen.

Stel je voor: Alle mensen maken elk jaar in hun brein een aantal boeken vol herinneringen. Na dat 
jaar schrijft je brein weer nieuwe boeken vol herinneringen. Na 5 jaar leven is er al een hele kast vol 
met boeken gevuld. En zo komt er elke 5 jaar een nieuwe kast met boeken bij. 

Als je 80 bent dan staan er heel veel kasten vol met herinneringen naast elkaar, allemaal netjes op 
een rij, het begint bij 0 en zo helemaal tot 80 jaar. Wanneer je dementie krijgt vallen de ‘’kasten vol 
herinneringen’’ om de beurt om. 

De eerste kast die valt is de kast die als laatste is neergezet. Hoe snel de kasten omvallen weet nie-
mand. Bij de ene persoon gaat het sneller dan bij de andere persoon. 

Muziek is één van de laatste dingen in het brein dat vertrekt. Samen zingen is een geweldige manier 
om contact te maken. Ook voor mensen met dementie in een ver gevorderd stadium. Vaak komen 
naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los.

MUZIEK VAN VROEGER
Wij gaan samen zingen met ouderen. We zingen de muziek die zij luisterden/zongen. We leren de 
muziek van vroeger kennen. Het kan zijn dat je niet elk liedje leuk vindt. Dat maakt niet uit! Wij zijn er 
om de ouderen te helpen.   
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DOE OPDRACHT

DOE OPDRACHT
Schrijf een paar van jouw mooiste herinneringen achterop op deze boeken.  
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Tessa Kortenbach is een enthousiaste en gedreven dans, stem en speltherapeut. 
Ze heeft zich vanuit deze drie werkvormen gespecialiseerd in non verbale com-
municatie, contact, presentatie en expressie. 
Tessa geeft trainingen, coaching, lezingen en masterclasses in de zorg, het on-
derwijs en aan sprekers en zangers. 
In opdracht van verschillende organisaties waaronder de Nederlandse reisopera 
en ArtEZ hogeschool voor de kunsten te Enschede, ontwikkelt ze diverse lesda-
gen en lesmethodes. 
Naast therapeutisch, coachend en docerend werk zingt ze voor demente-
renden en mensen in hun laatste levensfase, schrijft en speelt ze muzikale  
kindervoorstellingen en reist ze Nederland en Duitsland rond als zangeres bij de 
Zingende obers.


