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Wat gaat er nu gebeuren? 
De huizen hebben in het voorjaar al gekeken welke afdelingen mee kunnen 

gaan doen aan het MIDDEL-project. De volgende stap is het versturen van in-
formatiebrieven in mei om voor zoveel mogelijk bewoners toestemming voor 
deelname aan het project te verkrijgen. Deze toestemming is essentieel voor 

het slagen van het onderzoek! Na het verkrijgen van toestemming plannen we 
in juni de nulmeting in, om zo de stand van zaken voor aanvang van het project 
in kaart te brengen. Hierbij gaan  zorgverleners en andere medewerkers van de 
afdeling helpen bij het verzamelen van informatie over de mate van dementie, 
depressieve klachten, onbegrepen gedrag, medicijngebruik, en het welzijn en 
de kwaliteit van leven van bewoners.  De kennis van verzorgenden is hard no-

dig bij het verzamelen van informatie!  
Als de nulmeting voor alle bewoners compleet is, wordt elke afdeling willekeu-

rig ingedeeld in één van de vier groepen. Bij één van de vier afdelingen—de 
controlegroep—gaat het dagelijks leven op de afdeling door zoals voor aanvang 
van het MIDDEL-project, zonder extra muziekaanbod. Drie van de vier afdelin-
gen krijgen muzieksessies, namelijk koorzingen, of muziektherapie, of allebei!  
Drie maanden na de start van de muziekinterventie vindt de 2e meting plaats. 

Ook na zes en twaalf maanden zijn er nog metingen.  

                       

Start jullie verpleeghuis na de zomer?  

COVID-19 heeft een grote impact (gehad) in verpleeghuizen. Zoals je weet 
heeft de pandemie ook voor het MIDDEL-project flink wat roet in het eten 
gegooid. Een positieve noot is dat veel bewoners en (zorg)medewerkers in 
verpleeghuizen inmiddels gevaccineerd zijn en uitkijken naar een leuk, posi-
tief en energiegevend project en dat biedt mogelijkheden voor MIDDEL!  

Daarom zijn we hoopvol dat een tweede lichting verpleeghuisafdelingen na 
de zomervakantie kan gaan starten met het MIDDEL-project. Er kunnen nog 
acht groepen/afdelingen van verschillende organisaties meedoen na de 
zomer!  We hopen binnenkort samen met jullie het project te kunnen star-
ten! 

Start bij de eerste verpleeghuizen 

Het is bijna zover! Eind mei gaan naar verwachting de eerste 

informatiebrieven op de post en medio juni vinden de eerste metingen voor 

het MIDDEL-project plaats!  

We zijn heel blij met de vier verpleeghuizen die—net als wij—staan te 

popelen om van start te gaan met het project!  

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


