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MIDDEL overzicht 

Noorderboog & Meander ronden het project na 12 maan-
den af. CarintReggeland en ZonnehuisGroep Noord zijn 
over de helft van het project en ZorgAccent is bijna op de 
helft van het onderzoek. ZINN en Westerholm zijn de nul-
meting aan het afronden. Zinzia en Tangenborgh zijn aan 
het voorbereiden om dit najaar te gaan starten!  

Contact: n.l.rasing@umcg.nl  |  0625647128 

….aan het woord: 

muziektherapeut Mimouna 

Lefdou 

Mijn grote passie is muziek , ik vind het 
heerlijk om met mensen te werken. Zeker als 

ik kan bijdragen aan het welbevinden van 
mensen die niet altijd kunnen communiceren 
via woorden. k ben blij dat ik mee mag doen 

met het onderzoek: mijn ervaring is dat 
mensen met een belemmering door 

muziektherapie zich verbinden met zichzelf, 
de ander, de omgeving.   

Het MIDDEL-project is in volle gang. Onderzoeksmedewerkers Mir-
jam en Max reizen het land af voor metingen. Bij Meander en Noor-
derboog zijn bijvoorbeeld net de laatste metingen geweest. Dit zijn 
de eerste organisaties die het MIDDEL-project gaan afronden. Te-
gelijkertijd fietsten de onderzoekers in september wekelijks naar 
Haren, omdat daar maar liefst twee organisaties— ZINNzorg en 

Westerholm—gaan beginnen het het MIDDEL-project.  

Vraag-maar-raak Sessie  
Op 24 oktober 2022 is er weer een Vraag-maar-raak sessie, 

georganiseerd door de implementatieadviseurs van het UNO-
UMCG. Alle deelnemers bevinden zich in een andere fase van 
het MIDDEL-project, dus het is een ideale gelegenheid om van 

elkaar te leren!  

Leuk om te weten! 

Je herkent de onderzoekers 

nu aan leuke tasjes met het 

MIDDEL-logo erop! 

Wist je dat…  

Er tijdens het UNO-
symposium op 11 oktober 
een workshop over muziek 
en geluid wordt gegeven? 
Klik hier om er meer over 

te lezen en je aan te 
melden. 

MIDDEL Meeting in Ankara 
MIDDEL onderzoekers uit 5 verschillende 

landen kwamen van 14 tot 17 septem-
ber—na 2,5 jaar van online bijeenkom-

sten—eindelijk  fysiek bij elkaar in Ankara 
om ervaringen uit te wisselen en te verg-
aderen over het onderzoek. Op 16 sep-

tember was er een publieke seminar. Klik 
op een naam voor de bijdrage van Sytse 

Zuidema en van Naomi Rasing.  

https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/effectiviteit-van-muziekinterventies-middel-studie
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/effectiviteit-van-muziekinterventies-middel-studie
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/content/uno-umcg-symposium-kennismaken-0
https://youtu.be/NBnG6_dbuNo?t=11186
https://youtu.be/NBnG6_dbuNo?t=11186
https://youtu.be/NBnG6_dbuNo?t=4260

