
  

Het ontstaan van 
Emjoy 
Emjoy staat voor ‘’Enjoy Memories’’ en is 

opgericht op 10 december 2020. Het bedrijf 

wordt ondersteund door Fontys Hogeschool en 

Jong Ondernemen. Jong Ondernemen is een 

grote stichting, met als belangrijkste doel het 

stimuleren van ondernemerschap onder 

jongvolwassenen. Om dit te bereiken verzorgen 

zij ondernemerschapsprogramma’s voor het 

onderwijs. 

Tot nu toe heeft Emjoy al veel vooruitgang 

geboekt. Zo hebben wij al twee awards in 

ontvangst mogen nemen namens Fontys 

Hogeschool. De awards die wij hebben 

gewonnen zijn: het meest innovatieve concept en 

beste pitch. Daarnaast zijn wij druk bezig met het 

ontwerpen van een prototype, zodat het product 

zo snel mogelijk op de markt kan worden 

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

Onze missie 

‘’Positieve emoties stimuleren met behulp van 

herinneringen.’’ 

Waarom wij? 

 Gedreven studenten die hun steentje aan de 

maatschappij willen bijdragen. 

 Muzikaal geheugen wordt niet tot nauwelijks 

aangetast. Muziek wordt daarom door 

mensen met dementie herkend. 

 Contact momenten met mensen die dementie 

hebben waardevoller en gemakkelijker maken. 

 

 
 

  



 

 

Emjoy S.C. 

Neem contact met ons op: 
Emjoy 

Ampèrestraat 108 
5621 AP Eindhoven 

info@enjoy-memories.nl  
Bezoek ons op internet: 
www.enjoy-memories.nl  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enthousiasme voor het muziekboek 

Het muziekboek is tot stand gekomen, doordat een 

aantal ondernemers zelf ervaring hebben gehad met 

dementie in de familiekring. Uit onderzoek blijkt veel 

enthousiasme voor het product te zijn. Daarnaast 

worden steeds meer mensen getroffen door dementie, 

wat dit hulpmiddel alleen maar belangrijker maakt. 

Kenmerken van het muziekboek 

 Grootte van het boek: 21 x 21 cm 

 Aantal pagina’s: 10-12 

 Aantal liedjes: 6 

 Afbeeldingen: handelingen van vroeger 

 Materiaal: geplastificeerd karton 

 Kosten voor één boek: €49,99 

 

Het muziekboek 
Eén op de drie vrouwen en één op de zeven 

mannen in Nederland krijgt dementie. Dementie 

is een syndroom dat wordt veroorzaakt door een 

hersenziekte of hersenaandoening. Als gevolg 

hiervan kan iemand steeds minder goed 

zelfstandig functioneren en er is geen 

mogelijkheid tot genezing (Alzheimer Nederland, 

2020). 

Emjoy wil inspelen op de positieve emoties, die 

worden geprikkeld door het muziekboek. Emjoy 

wil een beleving creëren voor voornamelijk 

mensen met dementie in de emotionele en 

psychomotore fase, om hun leven aangenamer 

te maken. Dit doen wij door een moment van 

herinneringen en geluk te creëren, middels 

herkenbare muziek en foto’s van vroeger. 

Het muziekboek zal zes liedjes bevatten, die 

worden afgespeeld zodra de gebruiker op het 

bijbehorende knopje drukt. Door gebruik te 

maken van herkenbare liedjes van vroeger en 

bijbehorende afbeeldingen, hoopt Emjoy de 

positieve herinneringen naar boven te halen. 
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