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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Music Therapy for Dementia: 

The effect of music therapy in reducing behavioural problems in elderly people 

with dementia 

Annemieke Vink 

 

1) Eén van de belangrijkste krachten van muziek is dat het communiceert.  
Muziek is taal. Het gebruikt geen woorden, maar het vertelt ons verhalen. 
Verhalen over onze gevoelens, onze gedachten, over mensen. Muziektherapie 
neemt ons een stap verder. Het biedt een dialoog tussen mensen, waarbinnen 
muziek meer zegt dan woorden ooit uit kunnen dragen (dit proefschrift). 
 

2) Muziek wordt veelvuldig aangeboden binnen de reguliere verpleeghuiszorg, 
specifieke kennis over de inzet van muziek ontbreekt (dit proefschrift). 
 

3) Het aantal onderzoeken naar de effecten van muziektherapie bij mensen met 
dementie groeit. Meer hoogwaardig onderzoek is nodig om de effecten van 
muziektherapie te kunnen onderbouwen en te kunnen vertalen naar de praktijk 
(dit proefschrift).  
 

4) Muziektherapie en reguliere dagactiviteiten verminderen agitatie en algehele 
onrust. Meer onderzoek is nodig om de specifieke meerwaarde van 
muziektherapie te kunnen onderbouwen (dit proefschrift). 
 

5) Muziektherapie aangeboden in groepsvorm is effectiever dan reguliere 
dagactiviteiten in het verminderen van neuropsychiatrische symptomen (dit 
proefschrift). 
 

6) Muziektherapie wordt doorgaans één of twee keer in de week aangeboden aan 
mensen met dementie. Via de juiste inzet is muziek goed te integreren binnen 
dagelijkse zorginterventies, zodat meer mensen baat hebben bij muziek en 
muziektherapie (dit proefschrift).  
 

7) Moeders wil is wet, ook in het verpleeghuis. 
 

8) Een goed verpleeghuis is gevuld met muziek, ligt langs een tuinpad en met 

uitzicht op de blanke top der duinen. Dit is het beste medicijn tegen 

probleemgedrag.  

 

9) Ieder lied eindigt met een slotakkoord. 

 

10) Intuïtie is woordenloos weten. 
 


