
 

Stembevrijding geeft contact 
en verbinding bij dementie

Stembevrijding

Coaching bij dementie

Liesbeth Kloppenburg



“Het is voor ons, mensen in deze wereld, niet mogelijk om te weten hoe het echt is, 
daar in het grensland. Want je kunt daar niet zomaar heen. En als je daar bent, kun 

je niet meer terug. Wat we erover weten is wat we aan deze mensen beleven...”  

- Citaat uit “het Belevingsconcert” Eva Smit, stembevrijder

Stembevrijding geeft contact 
en verbinding bij dementie

Dit gaat over contact via klanken, woorden en gevoel-
ens. Het gaat over jezelf openstellen voor wat er nu 
toe doet en gedeeld wil worden.

Je gaat grenzen verkennen. En wie weet ontdek je 
een fantasierijkere, sensitievere en avontuurlijkere 
kant van jezelf, van waaruit contact en verbinding 
kan ontstaan met de persoon met dementie. En wie 
weet welke kanten er bij de persoon met dementie 
zichtbaar worden als je zo contact maakt. Met stem-
bevrijding kun je dit ervaren.

Mensen met dementie glijden weg naar het 
grensland. Dat is vaak ook het land waar wij hen 
niet meer bereiken. Tenzij wij met hen meebe-
wegen. Door in het nu met een nieuwe blik te 
kijken naar een vertrouwd persoon. 

Met stembevrijding krijg je een ingang om con-
tact te maken met jezelf en vandaaruit met de 
ander. Dit contact gaat voorbij aan feitelijke in-
formatie uitwisselen, beroep, status of feitelijke 
herkenning. 



De naaste van een persoon 
met dementie
Samen kijken we wat er zich afspeelt tussen jou en 
de persoon met dementie. Waar loop je tegenaan, 
welke gevoelens spelen daarbij een rol en waar ligt 
je verlangen? In welke laag zit deze persoon en hoe 
kun jij daarbij zijn? Samen met jou kijk ik waar er een 
opening ligt voor contact en hoe je daar zelf stem 
aan kan geven. 

De persoon met dementie
Door een levenslied of iemands eigen naam te zin-
gen, bied ik een opening voor contact. Door te zin-
gen voor deze persoon kunnen er herinneringen 
vrijkomen zonder dat er een vraag aan vooraf gaat. 
Ook kan het zingen verzachting bieden voor zowel 
de persoon met dementie als de naaste(n). Tevens 
organiseer ik belevingsconcerten of ontmoetings-
groepen.

De zorginstelling
Voor groepen mensen met dementie bied ik 
belevingsconcerten aan. Daarin zing ik liederen 
die bij de mensen met dementie emotie en bele-
ving kunnen oproepen. 

Ook organiseer ik ontmoetingsgroepen op de 
huiskamers of dagbesteding. Dit is gebaseerd op 
de methodiek “Sprekende handen”. We zullen 
al zingend, neuriënd, pratend en in stilte samen 
zijn. Hierbij gaat het om ruimte voor contact, 
verbinding en voor wat er mag ontstaan. 

Een persoonlijke ontwikkelingsvraag van een 
verzorgende of een teamactiviteit behoort ook 
tot de mogelijkheden.

Wat heb ik te bieden aan:
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Nieuwsgierig? Neem dan contact met mij op om in een vrijblijvend 
gesprek te verkennen wat ik voor jou of de instelling kan betekenen. 

Kijk op mijn website voor meer informatie en tarieven.

Liesbeth Kloppenburg


