
uurtje zichtbaar, maar soms ook de dagen nadien. “We hebben 
een jongdemente vrouw bij het koor die nog thuis woont. Haar 
man vertelde dat er thuis niet veel meer gepraat wordt en dat 
de stemming vaak gespannen is. Twee dagen na de koorsessie 
begon de vrouw de liedjes die ze hier had gezongen mee te 
zingen met de radio. Die man was zo blij dat de spanning in huis 
even wegviel.”

Een goede mix

De samenstelling van de liedjesbundel was niet evident en nam 
wat tijd in beslag. “Vorig jaar hebben we een aantal nieuwe 
liedjes geïntroduceerd”, zegt Jenny. “Liedjes uit de tijd dat 
ze zelf al kinderen hadden. De eerste liedjes kwamen uit de 
periode dat ze jong waren en uitgingen.” “Er zijn natuurlijk 
klassiekers die er altijd in moeten”, vult Karolien aan. “We 
starten trouwens elke sessie met hetzelfde beginlied en 
eindigen met hetzelfde afscheidslied. Dat zorgt voor een veilig 
en vertrouwd kader. Ik kies ook altijd voor een mix van oude en 
nieuwere nummers. Kies je teveel nieuwe nummers, dan gaat 
de frustratie omhoog en haken ze af.”
 
Dromen

Directrice Ilse Liesmons en haar team hebben nog veel dromen. 
“We hebben onlangs met het koor een CD opgenomen  zodat 
ook mensen met dementie die thuis wonen kunnen genieten 
van de muziek”, vertelt Ilse. “We hebben met een delegatie van 
het koor opgetreden op de ‘Dag van de mantelzorg’. Binnen de 
sector willen we dat zeker blijven doen. En verder droom ik van 
interactie met kinderen. Muziektherapeute Karolien leidt ook 
het lokaal kinderkoor. Ik droom ervan om de kinderen en de 
personen met dementie samen te laten zingen.”

Het geheugenkoor van Ocura 
in Montenaken
Het woon- en zorgcentrum Ocura in Montenaken heeft een 
geweldig enthousiaste directrice Ilse Liesmons, een trouwe 
referentieverpleegkundige dementie Jenny Ernotte en een 
gedreven muziektherapeute Karolien Moers. Samen vormen zij 
de drijvende kracht achter het geheugenkoor, een koor voor en 
door personen met dementie dat wekelijks samenkomt en zelfs 
al enkele succesvolle concerten achter de  rug heeft. “Vorig 
jaar zijn we van nul gestart met het geheugenkoor, een project 
dat mogelijk werd dankzij de financiële steun van de provincie 
Limburg”, vertelt Ilse Liesmons.
 
Vrijwilligers

Het koor bestaat vooral uit personen met dementie, maar 
ook hun mantelzorgers en vrijwilligers zijn meer dan welkom. 
“De mensen in huis met beginnende dementie nodig ik ook 
uit, maar als mijn helpers”, vertelt verpleegkundige Jenny. 
“Ideaal zou zijn om  naast elke persoon met dementie een 
vrijwilliger of mantelzorger te plaatsen, maar dat wordt 
moeilijk. Veel mantelzorgers moeten ook vaak inspringen voor 
de opvang van de kleinkinderen. Zij zijn het voorbeeld van de 
sandwichgeneratie! We hebben vier vrijwilligers van het koor 
Cantemus Domino in Montenaken die zoveel mogelijk aanwezig 
zijn. Zij zijn onze vocale kracht in het grotere geheel.”

Contacten leggen

Karolien Moers, afgestudeerd aan het Lemmensinstituut in 
Leuven, werkt als zelfstandig muziektherapeute in Ocura 
montenaken.. Zij begeleidt het koor aan de piano. “Eigenlijk 
maak ik het kader waarbinnen ontmoeting kan plaatsvinden 
tussen de vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met dementie 
onderling”, zegt Karolien. Ze ziet een duidelijke vooruitgang in 
de werking van het koor ten opzichte van vorig jaar. “Nieuwe 
liedjes leren we altijd aan in een vertraagd tempo, maar je 
merkt dat ze nu al snel beginnen duwen. Ze willen vooruit en 
het tempo moet hoger. Ook het zangvolume neemt toe. Vooral 
als er publiek is, zijn ze erg gemotiveerd en gefocust. Wat 
ook heel mooi is om te zien is dat oude eigenschappen terug 
opleven. Er zit een man in het koor die vroeger gewoon was 
om optredens te geven. Na het zanguurtje staat hij op en gaat 
hij iedereen bedanken en handjes schudden, net als vroeger. 
Hij valt terug in zijn oude rol. Het is mooi om te weten dat je 
dat ook in dat stadium van dementie nog kan installeren.” Het 
effect van zo’n koorsessie is niet enkel tijdens of kort na het 

  INFO
Meer info over het geheugenkoor van 
Ocura vind je op www.ocura.be14  Moment


