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 ‘De mensen met dementie herkennen  
 de liederen, maar er gebeurt meer.  

 Zij herkennen eveneens dat het niet  
 zomaar liederen zijn, maar liederen  

 over en tot God’ 
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Na afloop komt ze zich veront-
schuldigen: “Het spijt me dat ik 
de viering zomaar binnenkwam 

en ook nog moest huilen.” Ze heeft 
rode wangen van schaamte. “Dat geeft 
niets,” zeg ik, “maar hoe kwam dat?” 
vraag ik. “Mijn moeder kan niet meer 
praten,” zegt haar dochter. “Ik kan 
eigenlijk nauwelijks nog met haar 
communiceren. Maar nu zag ik haar  
de hele geloofsbelijdenis meezingen, 
uit haar hoofd!” vertelt ze ontroerd. 
“Dat vond ik zo mooi en bijzonder!”

Muziek en zingen
Hoe kan het dat deze mevrouw met 
dementie, die niet meer kan spreken, 
wel een lied kan meezingen? Hoe kan het 
dat de muziek dwars door haar dementie 
heen werkt? Hoogleraar Neuropsychologie 

en tv-persoonlijkheid Erik Scherder 
vertelt het ons. Twee gebieden in de 
hersenen spelen bij dementie en het 
herinneren van muziek een belangrijke 
rol: de anterior cingulate cortex en de 
pre-supplementary motor area. Dat zijn 
hersengebieden die tijdens de ziekte 
het meest gespaard blijven. Iemand met 
dementie die al veel vergeten en verloren 
kan zijn, weet zich een bepaald lied haar- 
fijn te herinneren. Het gaat dan om 
impliciet geheugen: “Als de patiënt de 
muziek of het liedje hoort, komt het 
onbewust (impliciet) weer naar boven in 
het geheugen, zonder er dus bewust bij 
na te denken.” 

Keer op keer ervaar ik dit, wanneer ik in 
verpleeghuizen kerkdiensten, vaak ook 
kleinschalig, met mensen met dementie 

Houvast bieden in mistige tijden

Stilletjes komt ze de omgebouwde vergaderruimte 
van het verpleeghuis binnen geslopen. Beschroomd 
neemt ze plaats naast haar moeder met dementie, 
die bij de kleinschalige kerkdienst aanwezig blijkt 

te zijn. Ik heet haar met een knipoog welkom, 
maar laat me niet verstoren. Totdat ik haar bij de 
gezongen geloofsbelijdenis plotseling zie huilen.

houd. Zelfs bewoners die normaal 
gesproken geen woord meer zeggen, 
zingen voor hen bekende kerkelijke 
liederen feilloos mee. Daarbij zie ik hun 
ogen oplichten en verandert soms zelfs 
de houding van het gehele lichaam: van 
onderuit gezakt naar een alerte houding 
overeind. Het zijn kostbare momenten, 
die bemoedigen. Verloren gewaande 
herinneringen en ervaringen lichten 
plotseling weer op. Ook voor naasten is dat 
soms wonderbaarlijk om mee te maken.
Voor mensen met dementie is het 
zingen van religieuze liederen volgens 
mij zelfs niet het zomaar herinneren in 
de zin van het ophalen van oude liedjes. 
Het is geleefde herinnering: door het 
zingen van of luisteren naar oude 
bekende religieuze liederen worden 
Gods daden herinnerd en op dít moment 

beleefd. Ik zie het tijdens kerkdiensten 
met mensen met dementie steeds weer 
gebeuren: samen religieuze liederen 
zingen is anders dan met andere liederen. 
De mensen met dementie herkennen 
het lied natuurlijk simpelweg, maar er 
gebeurt meer. Zij herkennen eveneens dat 
het niet zomaar liederen zijn, maar liederen 
over en tot God. Al zijn de woorden soms 
te hoog gegrepen, de essentie daarvan 
dringt door in het hart. Er ontstaat een 
sfeer van God beleven, hier en nu. Je wordt 
gegrepen door wat er op dat moment 
gebeurt, in de gedeelde gemeenschap 
met elkaar, door samen te luisteren of 
te zingen. 

Muziek is dus heel belangrijk voor mensen 
met dementie. Liederen die je soms al 
bij de Zondagsschool hebt geleerd, 
toen je nog een kleuter was, gaan nog 
steeds mee wanneer je boven de negentig 
bent en dementie hebt. Tot verrassing 
van mensen met dementie zelf herinneren 
ze zich dat nog, zoals een meneer onlangs 
zei: “Wat bijzonder he, dat ik dit nog weet!” 
De liederen dragen je zo je leven door, 
en zijn zelfs ankers in mistige tijden.

Zintuigelijke vieringen
Die muziek komt het meest tot zijn 
recht in de gezamenlijke beleving van 
een kerkdienst of viering. De liederen 
zijn dan onderdeel van een groter ritueel, 
met vaste elementen, zoals gebeden, 
Bijbellezing, overdenking en zegen. 
Mensen met dementie herkennen de 
structuur, waarin liederen dus een 
onderdeel zijn. Het vormt een geheel, 
waarin je wordt meegenomen, met niet 
alleen bekende muziek, maar ook vaste  
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gebeden en teksten. Dat alles kan 
mensen met dementie optillen.

Een vast ritueel wil niet zeggen dat je 
er niet speels en zelfs specifiek mee 
moet omgaan. Mensen met dementie 
vragen om vastigheid in rituelen, 
omdat dat ankers vormen in hun 
mistige bestaan. Maar tegelijk moeten 
die rituelen, zoals kerkdiensten, op hen 
afgestemd zijn. Als houvast daarvoor 
hanteer ik het woord ZIN: een ritueel 
voor mensen met dementie, zoals een 
kerkdienst, heeft zin wanneer het 

Zintuiglijk, Interactief en Niet-kinderachtig 
is. Dat wil zeggen dat je alle zintuigen 
prikkelt: neem iets mee om te laten 
zien, horen, ruiken of voelen. Zorg voor 
interactie, zoals door gesprek, of het 
laten zien van een oude Bijbel of Paaskaars. 
Het is dan natuurlijk prettiger als de 
groep niet te groot is. Tenslotte mag 
een ritueel voor mensen met dementie 
niet kinderachtig zijn. Misschien wel 
eenvoudig, maar niet kinderachtig: je 
hebt immers met volwassen mensen 
met een heel leven achter zich te maken!

Mensen met dementie vragen dus om 
een speelse en specifieke manier van 
omgaan met rituelen. Dat merkte ik aan 
den lijve, toen een dochter mij in mijn 
oor fluisterde, terwijl ik tijdens een kerk-
dienst met mensen met dementie het 
brood bij het Avondmaal uitdeelde:  
“Wil je deze aan mijn moeder geven,  
in plaats van het stukje brood?  
Anders neemt ze het niet aan.” Ik zag  
in haar hand een King pepermuntje. 
Een moment overrompeld, maar snel 
weer naar de orde van de dag en de 
dienst, nam ik het pepermuntje met de 
toepasselijke opdruk, gaf het aan haar 
moeder met dementie en zei: “Lichaam 
van Christus.”

Coronakerkdiensten
Zo wordt het elkaar nabij zijn heel concreet 
in de viering van Avondmaal of Eucharistie, 
als teken dat wij met God én elkaar 
verbonden zijn. Die oude vertrouwde 
gebruiken zijn van essentieel belang en 
komen juist in verpleeghuizen nog meer 
tot hun recht, omdat daar mensen 
zoeken naar houvast en verbondenheid. 
Dat ervaar ik ook in het bijzonder bij 

‘De liederen dragen je je  
leven door, en zijn zelfs  
ankers in mistige tijden’

mensen die op sterven liggen.  
Het gezamenlijk bidden, en zeker  
de ziekenzegen of –zalving geeft een 
ingang die onvermoede troost en kracht 
geeft. Zozeer zelfs dat mensen ook 
rustig kunnen worden, waarbij ik heb 
meegemaakt dat mensen dan hun 
laatste adem uitbliezen.

Maar hoe doe je dit dan in tijden van 
afzondering, zoals in de Coronacrisis, 
waarin geen kerkdiensten of vieringen 
zijn en je elkaar niet kunt benaderen? 
Deze vraag kwam de afgelopen tijd 
vanzelfsprekend op mij af. Omdat ik het 
essentieel vind dat rituelen zoals deze 
juist wel doorgang vinden, omdat het 
immers voor mensen met dementie 
ankers in mistige tijden zijn, waarbij de 
Coronamaatregelen nog grotere mist 
veroorzaken, heb ik geprobeerd dit houvast 
digitaal te maken. Voor stervensbegeleiding 

kun je, hoe vreemd wellicht ook, 
gebruikmaken van bijvoorbeeld 
beeldbellen, waarbij de familie dan wel 
fysiek aanwezig is. Voor de kerkdiensten 
en vieringen heb ik door middel van 
online huiskamervieringen geprobeerd 
dat mensen met dementie, zowel thuis 
als in het verpleeghuis, toch samen 
kunnen komen. Weliswaar rondom een 
beeldscherm of televisie, maar toch 
met elkaar verbonden door bekende 
liederen, gebeden en zelfs voorganger. 
Want ik was benieuwd hoe de bewoners 
met dementie dit in ‘mijn’ verpleeghuizen 
zouden beleven. Van verpleegkundigen 
kreeg ik mooie berichten terug,  
van bewoners die rondom de televisie 
de huiskamerviering aandachtig 
beleefden en meezongen met de 
liederen. Zelfs begreep ik dat ze mij  
als voorganger herkenden, wat hen  
ook een vertrouwd gevoel geeft, ook al 
weten ze mijn naam niet meer. Zoals een 
bewoner had gezegd: “He! Dat is, eh...” 
En gelukkig ook daar achteraan: “Hij doet 
het altijd zo goed he.” Want ook als 
dementiedominee wil je graag houvast 
in bijzondere tijden, waarin je met de oude 
papieren van eeuwenoude tradities 
toch nieuwe wegen zoekt om van 
waarde te kunnen zijn door mensen met 
dementie te bevestigen en begeleiden. 

Tim van Iersel is ‘dementiedominee’ en ethicus, auteur van Godvergeten: 
gedachten over geloof en dementie (2019).  www.timvaniersel.nl.

YouTube kanaal ‘Dementiedominee’:  www.youtube.com/channel/
UCpDTuI_v0vvMK-iEV0gUj7Q?view_as=subscriber
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