
Deelnemers gezocht voor het MIDDEL-
project
We zijn op zoek naar zorgorganisaties die willen mee-
doen aan het MIDDEL-project (Music Interventions for 
Dementia and Depression in ELderly care). Het project 
maakt deel uit van een groter internationaal onderzoek 
met Europese onderzoekers. 

Doel van het project
In dit onderzoeksproject willen we nagaan of muziek in-
vloed heeft op de ernst van een depressieve stemming/ 
symptomen en gedrag als gevolg van de dementie, en 
op welzijn en kwaliteit van leven bij mensen met demen-
tie die in een verpleeghuis wonen. Hiervoor vergelijken 
we groepsmuziektherapie met recreatief koorzingen met 
de combinatie van beide en met gebruikelijke zorg. 

Wat levert deelname u op?
We verwachten dat bewoners die aan het onderzoek 
meedoen er veel plezier aan zullen beleven. Door deel te 
nemen draagt uw organisatie bij aan het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek om welzijn en kwaliteit van 
leven bij mensen met dementie ter verbeteren.

Op welke bewoners richt dit onderzoek 
zich? 
We zoeken bewoners met dementie en (milde) depres-
sieve symptomen, die nog geen muziekactiviteiten heb-
ben. Meedoen aan dit onderzoeksproject betekent voor 
bewoners dat ze mogelijk een, twee of zelfs vier keer per 
week 45 minuten aan muziekactiviteiten zullen deelne-
men.  
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Hoe kunt u deelnemen?
Wij zoeken zorgorganisaties met een locatie (één of 
meerdere afdelingen waar nog geen muziektherapie of 
koorzingen wordt aangeboden) waar tenminste veer-
tig bewoners woonachtig zijn, waarvan u verwacht dat 
minimaal tien  bewoners een diagnose dementie én 
depressieve symptomen hebben. U stelt een ruimte 
beschikbaar waar muziektherapie en/of koorzingen kan 
plaatsvinden.  

Indeling in vier groepen
Elke locatie die met minimaal tien bewoners deelneemt 
aan het onderzoek wordt willekeurig ingedeeld in één van 
vier groepen: 1) Gebruikelijke zorg, 2) Groepsmuziekthe-
rapie (GMT), 3) Recreatief koorzingen (RCS, Recreational 
Choir Singing) of 4) GMT én RCS. Alle bewoners die 
toestemming geven nemen gedurende zes maanden 
deel aan die groep. Dit betekent dat iedereen op de hele 
locatie wordt toegewezen aan dezelfde groep. 

We weten pas in welke groep de locatie is ingedeeld als 
alle deelnemers hebben ingestemd. De locaties met de 
gebruikelijke zorg ontvangen geen extra muzikale acti-
viteiten, behalve de activiteiten of programma’s die op 
die locatie al bestaan. Locaties ingedeeld in de andere 
groepen krijgen de eerste drie maanden twee of vier keer 
per week 45 minuten muziekactiviteiten, daarna drie 
maanden één of twee keer per week.

Hoeveel tijd kost deelname door uw 
zorgorganisatie?
Een muziektherapeut en/of dirigent voert de interventie 
uit, afhankelijk van de groep waarin de locatie is inge-
deeld. Verzorgenden helpen tijdens de metingen met het 
invullen van vragenlijsten, afnemen van speekselmon-
sters en het maken van video-opnames. Verzorgenden 
vullen ook zelf vragenlijsten in. 

Vergoeding voor deelname
Voor deelname aan dit project krijgt elke deelnemende 
zorglocatie een ruime vergoeding. De hoogte van de 
vergoeding hangt af van de interventiegroep waar de 
deelnemende locatie willekeurig in ingedeeld is. De ver-
goeding dient als een tegemoetkoming voor uren die uw 
werknemers investeren in het meewerken aan en mo-
gelijk maken van het project. De vergoeding is bedoeld 
voor deelnemende verzorgenden, muziektherapeuten 

en/of dirigenten (eigen of ingehuurde muziektherapeut/
dirigent). Neem contact op met de onderzoekers voor 
gedetailleerde informatie over de vergoeding.

Hoe langt duurt het project?
Het project duurt minimaal twaalf maanden, met meet-
momenten voor aanvang en na drie, zes en twaalf 
maanden. Niet alle deelnemende locaties starten tegelijk. 
Sommige organisaties starten in de nazomer van 2020, 
andere organisaties starten vroeg in 2021. De interven-
tieperiode is zes maanden. In de zes maanden daarna 
wordt gebruikelijke zorg gegeven, maar mag de mu-
ziektherapie of het koorzingen ook doorgaan. 

Groepstherapie

(GMT)

Verpleeghuislocatie 
Met minimaal 10 bewoners met diagnose dementie en depressieve symptonen 

wordt willekeurig ingedeeld in één van onderstaande groepen

Koorzingen

(RCS)
GMT & RCS Standaard zorg

Verzorgenden Totaal 63 uurGemiddeld 10 - 30 minuten per week

Muziektherapeut Totaal 125 uurGemiddeld 5 uur per week

Dirigent Totaal 59 uurGemiddeld 2,5 uur per week

Tijdsinvestering per locatie
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