
EEN BETERE 
GELUIDSOMGEVING 
VOOR VERPLEEGHUIS-
BEWONERS

Deelnemers gezocht voor implementatie 
geluidsinterventie MoSART+
Geluid kan enorm storend zijn. Een deur die dichtslaat, gekras van bestek op 
een bord, een ronkende airconditioning. Verpleeghuisbewoners met dementie 
zijn voor een prettige leef- en geluidsomgeving afhankelijk van verzorgenden. 
Met de interventie MoSART+ kan de geluidsomgeving verbeteren. Het UNO-
UMCG wil de implementatie van deze interventie graag onderzoeken.

Wat levert deelname u op? 

Uit eerste wetenschappelijke analyses 
blijkt dat de geluidsinterventie MoSART+ 
zorgprofessionals bewust maakt van hun 
eigen invloed op de geluidsomgeving. Als 
zij zich meer realiseren wat geluid met 
bewoners doet, kunnen ze het vaak 

ook wegnemen. En ze kunnen plezierig 
geluid toevoegen. De analyses laten zien 
dat MoSART+ zorgt voor een betere 
leefomgeving voor bewoners en een betere 
werkomgeving voor zorgmedewerkers. 



Hoe werkt de interventie?

In de deelnemende verpleeghuizen worden 
‘geluidsambassadeurs’ opgeleid. Zij zijn 
binnen het verpleeghuis het aanspreekpunt 
voor geluid. Ook wordt er een speciale 
app ingezet: MoSART. Met deze app doen 
zorgmedewerkers tijdens een dienst op vier 
willekeurige momenten een geluidsmeting. 
De metingen worden besproken tijdens 
bijeenkomsten met alle medewerkers, zodat 
ervaringen en verbeteringen kunnen worden 
gedeeld en uitgevoerd. Deze bijeenkomsten 
worden geleid door de ambassadeurs. 
Daarnaast gaan zorgmedewerkers met 
elkaar op zoek naar mogelijkheden om de 
geluidsomgeving te verbeteren.

Wat is er nodig voor deelname?

•  U doet mee met één afdeling die bestaat 
uit 3 – 4 huiskamers

•  U stelt drie mensen beschikbaar als 
geluidsambassadeur (bij voorkeur twee 
zorgmedewerkers en een specialist, bijv. 
psycholoog, muziekagoog, logopedist)

Hoe lang duurt de implementatie 
van MoSART+ en deelname aan het 
onderzoek? 

Ongeveer 10 weken. Het is mogelijk om op 
korte termijn te starten met de uitrol van de 
interventie en het implementatieonderzoek. 

Wat kost deelname? 

•  Investering in uren, op basis van 24 
verzorgenden per afdeling: 

 •  120 uur voor bijwonen bijeenkomsten

 •  24 uur voor invullen vragenlijst 
verzorgenden (2x vragenlijst van half 
uur)

 •  36 uur training geluidsambassadeurs

 •  3 uur voor invullen vragenlijst door 
geluidsambassadeurs.

•  Investering in euro’s: totaal € 6.150,-. Dit 
bedrag bestaat uit:

 •  Gebruik MoSART+ en helpdesk (4 
huiskamers):€ 4.000,-

 •  Training geluidsambassadeurs (3 per 
instelling): € 1.500,-

 •  Brainstormbijeenkomst: € 300,-

 •  Projectmonitoring op afstand: € 300,-

Toelichting:

De kosten van de interventie MoSART+, 
uitgevoerd door Soundappraisel 
BV, komen voor rekening van de 
organisatie. Zorgorganisaties kunnen de 
geluidsinterventie inzetten om de kwaliteit 
van zorg te verbeteren. De uren van 
zorgmedewerkers voor het invullen van 
de vragenlijsten zijn voor rekening van het 
UMCG. 

Contact

Meer weten over de interventie en het 
implementatieonderzoek? Neem dan contact 
op met senior onderzoeker Dika Luijendijk 
(h.j.luijendijk@umcg.nl) of promovenda 
Janouk Kosters (j.kosters@umcg.nl). 

  www.uno-umcg.nl


