
 

Het is zover, Radio Remember (Dementie) is in de lucht bij Emmaplein 11 van Oranje Nassau’s Oord! Enige tijd 
geleden ontstond bij Berte Stunnenberg (medewerker Welzijn) en Marjolein Vermeij (EVV en Zorgclown) het idee 
om meer met muziek te doen voor de bewoners. Na een korte zoektocht kwamen zij uit bij Radio Remember. Een 
belevingsradio die aansluit bij beleving van ouderen met dementie. Vierentwintig uur per dag. Zeven dagen per 
week. Het brengt plezier, ontspanning en rust. ‘De muziek op deze radio zorgt ervoor dat mensen opfleuren. Het 
doorbreekt dat stukje eenzaamheid, mensen herkennen weer bepaalde dingen en het zorgt er voor dat mensen uit 
hun isolement komen’, aldus Berte. 
 
Tijdens het overhandigen van de radio aan de medewerkers en bewoners wordt er enthousiast geklapt. Eén van de 
bewoners roept: ‘Hij lijkt op de radio van thuis!’ Waarop Marjolein tegen een andere medewerker zegt: ‘Nou dan 
hebben wij al bereikt wat we wilden bereiken.’ Het gaat om die herkenning en het plezier dat mensen er uit halen 
benadrukt ze nog extra. 
 
De medewerkers hebben er erg veel zin in om met de radio aan de slag te gaan! Bent u benieuwd naar Radio 
Remember? Kom dan gerust eens langs bij Emmaplein 11. 
 
Berte Stunnenberg 
Marjolein Vermeij 

 
Meer informatie vindt u op www.radio-remember.nl 

“Ze weet niet meer in welk jaar ze geboren is, maar dat liedje uit haar jeugd kan ze zich maar al te goed herinneren.” 
Radio Remember. 
 
Programmering Radio Remember 
De programmering sluit aan bij het dagritme. In de vroege ochtend is de muziek kalm van aard (easy listening, 
klassieke piano muziek), terwijl rond koffietijd de muziek wat pittiger is (amusementsmuziek, hits e.d.). Op 
zondagochtend is de programmering verder aangepast en kan er naar psalmen, gezangen en klassieke muziek 
worden geluisterd. 
 
Onderzoek naar effect Radio Remember 
Om het effect van Radio Remember te meten, werd in de laatste vier maanden van 2013 het station getest in 
twintig huiskamers voor mensen met dementie in drie verpleeghuizen van de Haagse zorgorganisaties Florence en 
WoonZorgcentra Haaglanden. Het station stond overdag en ’s avonds aan, maar zorgmedewerkers, bewoners en 
hun familie mochten de radio uit zetten als zij dat wilden. 
 
Om de waardering van het muziekstation te meten zijn interviews met bewoners, zorgmedewerkers en familieleden 
gehouden. De reacties tijdens het luisteren naar de muziek werd geobserveerd. Aan de bewoners werden tijdens 
het luisteren naar de muziek vragen gesteld zoals ‘Waar denkt u aan bij deze muziek?’. Zorgmedewerkers en familie 
kregen bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe vind jij dat de bewoners op de muziek reageren?’. 
 
56% van de geïnterviewde mensen met dementie zei positieve dingen over de muziek op Radio Remember, zoals: 
‘Mooi!’; ‘Fijn om naar te luisteren!’. Slechts 17% vond de muziek niet leuk. Ruim 90% van de zorgmedewerkers was 
positief over Radio Remember. Ook de familie zag positieve reacties bij hun naasten en was positief over Radio 
Remember voor de bewonersgroep als geheel. (Bron: Internet) 

 

Radio Remember ‘Hij lijkt op de radio van thuis’ 
 

 

http://www.radio-remember.nl/

