
13/04/2021 

Vijferhof Assen - De mogelijkheden zijn 
enorm 

 

Radio Remember - "Het levert mooie momenten op" 
Sinds eind december 2020 kunnen bewoners en cliënten van Zorggroep 
Drenthe genieten van muziek van vroeger door Radio Remember. In De Vijverhof in 
Assen is er op de PG (Psychogeriatrie) afdelingen in de huiskamers een radio geplaatst. 
Iedere dag staat de radio aan en is er op de achtergrond prachtige muziek van vroeger 
aanwezig. "We zien dat deze muziek de interesse van onze bewoners en cliënten wekt en 
dit levert mooie momenten op. Het programma is erg gevarieerd en speelt in op de 
stemmingen van de bewoners en cliënten. Vooral het programma ‘Muziekvitaminen’ is 
erg in trek. De interactie en uitleg van het nummer dat dan afgespeeld wordt brengt 
herkenning en maakt het beleven van het nummer intenser", aldus Trudie de Graaf, 
Activiteitenbegeleider Welzijnsteam van De Vijverhof. 
 

 
 
En er zijn meer mooie voorbeelden, vervolgt Trudie. Ze vertelt: "Op verschillende 
momenten staan bewoners bij de radio en zingen of fluiten ze mee. Sommige bewoners 
staan zelfs te dansen. Er is ook een bewoonster die Engels spreekt en daardoor weinig 
contact heeft met andere bewoners. Bij het horen van Engelse nummers zie je haar 
opbloeien. Het geeft haar de beleving van vroeger en ze herkent de taal". 
Radio Remember wordt ook ingezet bij ouderen met fysiek ongemak. Zo heeft een van 
de bewoonsters vaak onrustige momenten tijdens de lichamelijke zorg. Door de zorg te 
verlenen tijdens het luisteren van Radio Remember luistert ze aandachtig naar de 
muziek en ontspant ze veel meer. Dit geeft de medewerkers de kans om haar de juiste 
zorg te verlenen. 

Dit zijn nog maar een aantal voorbeelden van hoe Radio Remember bij Zorggroep 
Drenthe beleefd wordt. "We zijn in De Vijverhof steeds meer aan het ontdekken welke 
mooie dingen we met en via muziek kunnen doen. De mogelijkheden zijn enorm en wij 
zijn heel blij met Radio Remember", sluit Trudie af. 

 

https://www.zorggroepdrenthe.nl/
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