
WORKSHOP
OPSTART VAN EEN 
GEHEUGENKOOR

Interesse?
Heeft  u nog vragen? 

Woonzorgcentrum 

OCURA
Hellebronstraat 8

3890 MONTENAKEN
011 69 33 50

Contactpersonen
Jenny Ernott e

referenti everpleegkundige dementi e
jenny.ernott e@ocura.be

Ilse Liesmons
Campusdirecteur

ilse.liesmons@ocura.be

www.ocura.be
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13

Zingend communiceren met 
personen met dementie

Kostprijs
De kostprijs van deze workshop bedraagt 30 
euro per persoon, inclusief het draaiboek en de 
dubbel-cd van het Ocura geheugenkoor.
Wij bieden u graag een broodjeslunch aan.

Inschrijven
Inschrijven kan via info.montenaken@ocura.be 
met vermelding ‘ Workshop geheugenkoor’ 1 
of 2 en het aantal personen. 

Inschrijven kan tot
01/05/2013 voor workshop 1
01/10/2013 voor workshop 2
Het aantal plaatsen is beperkt.

De overschrijving van 30 euro op rekeningnum-
mer BE05 7351 2910 6075, geldt als defi niti eve 
inschrijving.

Met de fi nanciële steun van de Provincie Limburg

Neem dan contact op met:

Dit project is mogelijk dankzij de samenwerking van 
onderstaande partners

 Studio E
  Heufstraat 49

  3350 OVERHESPEN Datum : 24.11.2012

  Tel. 016/78.11.37  E-mail : info@studio-e.be

 

BTW BE0878.067.061

Bankrekening 330-0856888-44

Algemene  verkoopsvoorwaarden:  behoudens  andersluidende  schriftelijke  overeenkomst  zijn  alle  handelingen,  diensten  en 

overeenkomsten van of met Studio E onderworpen aan de voorwaarden vermeld op de keerzijde van deze factuur. De klant  

erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.  

Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het  

leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

FACTUUR Nr. 12/012

Woonzorgcentrum OCURA Montenaken 

Hellebronstraat 8

3890 MONTENAKEN



Voor wie? 
• Voor iedereen die interesse heeft  om in de  

eigen setti  ng of omgeving een geheugen-
koor op te starten. 

• Voor iedereen die zicht wil krijgen op hoe 
een  geheugenkoor werkt.

Er is geen enkele voorkennis van muziek of 
zang nodig.

Data workshops?

Programma.
9 u  
9.30 u  

10.30 u 

11.30 u 

12.30 - 13 u
13 - 14 u

15 - 16 u  

16 u  

16.30 u
uw zorgzame thuis

WANNEER?

Workshop 1: woensdag 15/05/2013
Workshop 2: woensdag 16/10/2013

WAAR?

Polyvalente ruimte  van woonzorgcentrum 
Ocura te Montenaken

Doelstellingen van een 
geheugenkoor
Het aanbieden van een aangepaste vrijeti jdsbe-
steding voor personen met dementi e. Demen-
ti e is omgaan met verlies. Door het verlies op 
cogniti ef vlak en later ook op motorisch gebied, 
is het vaak moeilijk om aan acti vitei-
ten deel te nemen. Vele acti viteiten 
zijn niet meer aangepast aan het 
huidig functi oneren.
Door deel uit te maken van het 
koor, is de kans groot dat het wel-
bevinden en het zelfvertrouwen 
gunsti g wordt beïnvloed. Personen 
met dementi e gaan door het zingen 
plots niet beter functi oneren maar 
ze gaan een ander deel van hun 
geheugen aanspreken.
Zorgen voor personen met demen-
ti e is vaak een zware, stressvolle en 
soms frustrerende opdracht. Het geheugenkoor 
geeft  aan de mantelzorgers de mogelijkheid om 
op een niet zorgende manier met de persoon 
met dementi e om te gaan. 
Door samen aan die ontspannende acti viteit 
deel te nemen, kan de stress die de verzorging 
ongetwijfeld met zich mee brengt, verminde-
ren.

Zingen is ook een manier van commmuniceren. 
Omdat de communicati emogelijkheden van 
personen met dementi e met hun familie vaak 
erg beperkt worden, biedt het zingen hier een 
nieuwe mogelijkheid.
Personen met dementi e en hun mantelzorgers 
raken vaak geïsoleerd. Door samen in een koor 

te zingen komen ze in contact 
met andere personen met de-
menti e en hun mantelzorgers. 
Dit doorbreekt hun isolement.

Verwelkoming met koffi  e
Dementi e en muziek  
Katja Van Goethem, ECD Contact
Opzet en projectaanpak geheu-
genkoor Ocura  
Ilse Liesmons, Campusdirecteur
Prakti sche opbouw van een 
geheugenkoor. Jenny Ernott e, 
referenti epersoon dementi e
Lunch
Zelf een sessie opbouwen en 
ervaren. 
Karolien Moers, muziektherapeute
Het bijwonen van een repeti ti e 
van het  geheugenkoor Ocura. 
Team geheugenkoor
Mogelijkheid tot het stellen van 
vragen
Einde

Voor wie? 


