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Muziek, een waardevol 
instrument in de Zorg
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I N S C H R I J V E N :  W W W . S T U D I E A R E N A . N L

Organisatie: In samenwerking met:

Kom samen! 
Ontvang 

10% korting

W E G E N S  S U C C E S  H E R H A A L D !



Hanne Deneire Prof.dr. Hans JeekelArtur Jaschke

Muziek, een waardevol 
instrument in de Zorg
Muziek is niet weg te denken uit ons leven. Luisteren naar muziek geeft een bijzondere 

beleving, het roept emoties op en brengt mensen in contact. Prof. dr. Erik Scherder heeft 

aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen gebieden 

in de hersenen; taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en gebieden waar 

betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.

Zo krijgen mensen met diepgevorderde dementie door het luisteren naar muziek herinneringen terug. 
Kinderen met autisme leren zich door muziek beter te uiten in hun gedrag en emotie. Mensen die een
 herseninfarct hebben gehad, kunnen door muziektherapie hun spraak leren verbeteren. Doordat muziek 
positieve gevoelens oproept, kan het ondersteunen bij stressvolle momenten in de dagelijkse zorg. 
Ook in het ziekenhuis wordt muziek ingezet als middel tegen pijn, stress en angst, bijvoorbeeld ter voor-
bereiding op een operatie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Alle reden om vaker muziek 

in te zetten als hulpmiddel in de zorg.

‘Muziek raakt iets aan, waar een ziekte als dementie geen vat op heeft.’

Tijdens de herhaling van het zeer succesvolle landelijk congres Muziek, een waardevol instrument in 
de Zorg komen de uiteenlopende positieve effecten uitgebreid aan bod. Zo schenkt Artur Jaschke, onder-
zoeker klinische neuro-musicologie en promovendus bij Prof.dr. Erik Scherder, aandacht aan de werking van 
het brein in relatie tot muziek. Prof.dr. Hans Jeekel, emiritus hoogleraar Chirurgie, vertelt over de eerste 
onderzoeken en praktijk ervaringen van muziek als medicijn in het ziekenhuis. Hanne Deneire, componist 
uit Vlaanderen, licht het Belgische project ‘De stem van ons geheugen’ toe over contact maken met mensen 
met dementie.

Naast inspirerende plenaire lezingen krijg je veel praktische tips hoe je zelf muziek kunt toepassen binnen 
je eigen werk. Het congres vindt plaats op 26 september 2016 in het Akoesticum in Ede.

Voor aanmelding of meer informatie:  W W W . S T U D I E A R E N A . N L

Kom samen! Dan ontvang je 10% korting op de totale  
factuur bij gelijktijdige aanmelding met één of meer collega(‘s).
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P R O G R A M M A

09:00 UUR Ontvangst/registratie en informatiemarkt

09:30 UUR Opening plenair ochtendprogramma
 voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 UUR Invloed van geluid
  Dagelijks worden we onbewust beïnvloed door geluiden uit onze omgeving. Wat gebeurt er met je 

als je geluid hoort? Wanneer beïnvloedt het je stemming bijvoorbeeld positief en wanneer irriteert 
het? Op een verrassende manier ervaar je dat geluid een continue onderdeel uitmaakt van ons 
dagelijkse leven.

 Irene Kruijssen, neurologisch muziektherepeut Cordaan 

10:00 UUR  Muziek als medicijn
  Prof.dr. Hans Jeekel, emirus-hoogleraar Chirurgie, is een groot voorstander van de inzet van muziek 

als medicijn in de zorg. Zo heeft hij in zijn eigen praktijk ondervonden dat patiënten na een operatie 
sneller herstellen en minder pijnmedicatie nodig hebben als zij tijdens de operatie naar klassieke 
muziek hebben geluisterd. Hij vertelt over zijn ervaringen, eerste veelbelovende onderzoeks- 
resultaten en de weerbarstigheid van de zorgsector om muziek als medicijn in te zetten.

 Prof.dr. Hans Jeekel, emiritus hoogleraar Chirurgie Erasmus MC

10:30 UUR  Ervaringsdeskundige aan het woord
  Willem Philipsen, initiatiefnemer Novocane

10:45 UUR Muziek en het brein
  Waarom ga je bijna vanzelf bewegen als je muziek hoort? Wat zijn de psychologische en fysieke 

effecten van de inzet van muziek als hulpmiddel in de zorg? Artur Jaschke, onderzoeker klinische 
neuro-musicologie VU Amsterdam (en promovendus bij Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische 
Neuropsychologie) is overtuigd van de toegevoegde waarde van muziek voor o.a. mensen met 
dementie, Parkinson, autisme en bij de revalidatie van mensen die een herseninfarct hebben gehad. 
Op het congres geeft hij een college over muziek en de invloed op gedrag, taal, motoriek,  
geheugen en stemming. Je krijgt letterlijk een kijkje in het brein.

  Artur Jaschke, onderzoeker klinische neuro-musicologie VU Amsterdam (en promovendus bij  
Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie)

11:20 UUR Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

11:50 UUR Een andere dementie in muziek
  Hanne Deneire, componist uit Vlaanderen, is initiatiefnemer van het succesvolle project ‘De Stem 

van ons Geheugen’. Zij brengt mensen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving samen via 
muziek. Zij vertelt o.a. over hoe zingen bepaalde hersendelen activeert, waardoor je makkelijker  
in contact kan komen met mensen met dementie. En hoe muziek en je eigen stem een bijdrage  
kunnen leveren aan contact maken, welbevinden en de empowerment van mensen met dementie.

 Hanne Deneire, artistiek leider House of Music en coördinator De Stem van ons Geheugen

12:40 UUR Lunchpauze & bezoek informatiemarkt

13:30 UUR S E S S I E R O N D E  1               Keuze uit 8 verschillende sessies

15:00 UUR Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

15:30 UUR S E S S I E R O N D E  2               Keuze uit 8 verschillende sessies

17:00 UUR Netwerkborrel & Informatiemarkt
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S E S S I E  1 . 1

Hoe zet ik een muziekproject op?
Het opzetten van een muziekproject als bv een contactkoor 
levert voor alle betrokkenen veel op. Maar hoe begin je hier 
nu aan, wat komt er allemaal bij kijken? Tijdens deze inter- 
actieve workshop leg je een eerste basis in het zelf aan de 
slag gaan met muziek op de eigen afdeling of instelling.
Hanne Deneire, artistiek leider House of Music en coördinator 
De Stem van ons Geheugen

 

S E S S I E  1 . 2

Coachende rol muziektherapeuten
De rol van de muziektherapeut binnen veel instellingen  
verandert. Zij kunnen een waardevolle ondersteuning zijn 
voor verzorgenden om hen te leren muziek te integreren 
binnen de dagelijkse zorg voor hun cliënten. Wat vraagt dit 
van muziektherapeuten? Welke oefeningen kunnen worden 
ingezet? Hoe kunnen oefeningen worden omgezet tot een 
persoonlijk programma, gekoppeld aan het zorgleefplan? 
En hoe krijgt de zorgverlener de familie daarbij betrokken? 
Deze sessie besteedt aandacht aan de rol van de muziek-
therapeut als coach voor de verzorgende.
Irene Kruijssen, neurologisch muziektherepeut Cordaan en
Chantal van Arensbergen, verandercoach en trainer Eigen 
Regie in zorg en welzijn

 

S E S S I E  1 . 3

Radio Remember
Radio Remember is een online muziekstation dat van  
‘s ochtends 8.00 uur tot ‘s avonds 22.00 uur uitzendt.  
Het heeft als doel de beleving van mensen met dementie  
in gunstige wijze te beïnvloeden en daarmee de kwaliteit  
van leven te verhogen. Het station speelt alleen ‘relevante’  
muziek - muziek die aansluit bij de ervaringen van de doel-
groep (overwegend 80-plus). Bovendien wordt de muziek  
gekoppeld aan het juiste moment van de dag. Tijdens deze 
workshop leer je meer over Radio Remember en krijg je 
handvatten hoe de sfeer op de afdeling positief kan worden 
beïnvloed.
Frans Hoogeveen,lector psychogeriatrie De Haagse  
Hogeschool en 
Machgiel Bakker, muziektherapeut en docent muziek- 
geschiedenis De Zaak Bakker

S E S S I E  1 . 4

Muziekproject in co-creatie
Bij het opzetten van een muziekproject kan ook gezocht  
worden naar samenwerking met externe partijen. Zo is in 
Utrecht een samenwerkingsverband ontstaan tussen een 
zorginstelling en een muziekopleiding. Muziekstudenten  
zijn actief in het verpleeghuis en bij mensen met (lichte)  
dementie thuis. Hoe kwam deze co-creatie tot stand en wat 
zijn de eerste ervaringen? Wat is de toegevoegde waarde 
voor de cliënt? Hoe kunnen zorgprofessionals optimaal 
samenwerken met andere partijen? En welke mogelijkheden 
zijn er in je eigen omgeving?
Joyce Vlaming, projectleider Kunst & Cultuur Axioncontinu en 
Ferdinand Boland, initiatiefnemer Community Songwriting

 

S E S S I E  1 . 5

Belevingsconcert voor mensen met 
vergevorderde dementie
Veel mensen met vergevorderde dementie of zware somati-
sche problematiek zijn reeds ver in zichzelf teruggetrokken, 
bedlegerig en kunnen niet meer met activiteiten meedoen. 
Het Belevingsconcert speelt hier op in; door het creëren van 
een intieme sfeer, waarbij aandacht is voor muziek en aan-
raking voelen deze cliënten zich bevestigd in hun bestaan, 
geborgen en nog verbonden met andere mensen. Een prak-
tische workshop over zingeving en muziek, waarbij geoefend 
wordt met een mini-Belevingsconcert.
Eva Smit, geestelijk verzorger Cordaan 

 

S E S S I E  1 . 6

Muziek voor stressreductie 
bij mensen met LVB
Mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB) ervaren 
meer stress in het dagelijks leven dan mensen zonder ver-
standelijke beperkingen. Stress is een belangrijke oorzaak 
voor gedragsproblemen en psychiatrische problematiek. 
Hoge mate van stress kan leiden tot sociaal isolement maar 
ook tot flinke agressie met (gewelds)delicten tot gevolg. 
Uit onderzoek komt naar voren dat muziek stress kan 
verminderen, doordat muziek spanning verlagend werkt. 
Aan de hand van theorie, casuïstiek en geluidsfragmenten 
krijg je meer inzicht in toepassingsmogelijkheden van 
muziek bij het verminderen van stress bij deze doelgroep.
Martina de Witte, muziektherapeut STEVIG, docent 
muziektherapie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en 
promovenda Universiteit van Amsterdam

S E S S I E R O N D E  1
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Meer informatie:  W W W . S T U D I E A R E N A . N L

S E S S I E  1 . 7

Muziek als medicijn in het ziekenhuis
Zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit praktijk-
ervaring blijkt dat muziek in het ziekenhuis een positieve 
werking heeft op diverse fronten. Muziek kan de hartslag en 
ademfrequentie meetbaar verlager en zo kan angst en pijn 
bij patiënten worden gereduceerd. Zo zijn er nog diverse 
goede voorbeelden te benoemen. In deze inspiratiesessie 
een vogelvlucht over praktische toepassingen van muziek 
in het ziekenhuis. Laat je inspireren voor je eigen werk.
Karima Matser, muzikaal enterpreneur Ouno 

S E S S I E  1 . 8

Muziek en bewegen bij Parkinson, 
reuma en MS
Door bewegen voelen mensen zich beter. Dit geldt ook  
voor ouderen. Er bestaat echter vaak terughoudendheid 
om ouderen te betrekken bij bewegingsactiviteiten.  
Als we muziek horen, dan gaan we vaak als vanzelf mee-
bewegen. Voor diverse ziektebeelden, zoals reuma, 
Parkinson en MS, kan muziek zo een extra stimulans zijn 
tot bewegen. In deze sessie leer je hoe mensen met kunnen 
worden verleid tot dansen en welke dansoefeningen je als 
zorgverlener kunt inzetten.
Andrew Greenwood, initiatiefnemer van Dance for Health en 
internationaal balletmeester

Muziek
training

‘De dag heeft zeer waardevolle adviezen opgeleverd om 
mijn activiteit met bewoners te verbreden/verbeteren.’
Activiteitenbegeleider Marente

De eerst volgende trainingsdatum is op 27, 31 mei of 14 oktober 2016  

Het zowel goed inzetten van muziek tijdens de dagelijkse zorg als het opzetten 
van een muziekactiviteit, zoals een contactkoor op de eigen afdeling of binnen 
de instelling vraagt wel een gedegen aanpak. Ben je benieuwd hoe je hier zelf 
mee aan de slag kan? Dan is deze training interessant voor jou!

Zelf aan de slag!

Een andere Dementie 
in Muziek
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S E S S I E  2 . 1

Muziek als onderdeel van de 
dagelijkse (ochtend) zorg
Een juiste toepassing van muziek zorgt niet alleen voor een 
goede sfeer op de afdeling, maar het kan ook helpen bij 
de (ochtend)zorg. Zo blijkt uit Zweeds onderzoek dat een 
zingende zorgverlener een goede invloed heeft op ouderen 
met dementie. Ze worden positiever, blijer, minder agressief 
en communiceren beter. Muziek zorgt voor ontspanning, 
veiligheid, contact en herkenbaarheid. Tijdens deze work-
shop krijg je handvatten om muziek tijdens de ochtendzorg 
in te zetten.
Andrea Liebrand, muziektherapeut Lelie Zorggroep

 

S E S S I E  2 . 2

Toepassen van geïndividualiseerde 
muziek
Muziek ontwapent, verbindt, ontroert, troost, zet mensen 
in beweging en roept herinneringen op. Niet alle muziek is 
echter geschikt, muziek kan ook stressverhogend werken. 
Dementerende bewoners zijn vaak niet in staat om hun 
persoonlijke voorkeuren verbaal aan te geven. Daarom is 
het belangrijk om te weten welke muziek bij een bewoner 
past en welke muziek je op welk moment kunt inzetten. 
Zo is het muziekkussen met gepersonaliseerde muziek 
goed in te zetten ter preventie van nachtelijke onrust. 
In deze workshop krijg je handvatten om op zoek te gaan 
naar de voorkeursmuziek van je cliënt en leer je de toe-
passingsmogelijkheden.  
Manon Bruinsma, muziektherapeut en voorzitter 
Music & Memory NL en
Annemiek de Vries, muziektherapeut Zorgspectrum het Zand

S E S S I E  2 . 3

Zingend contact maken
Door te zingen gedurende de dagelijkse zorg kun je weer 
in contact komen met mensen met gevorderde dementie. 
Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van zang en 
aandacht bijdraagt aan vermindering van onrust bij de cliënt. 
Daarnaast neemt de werktevredenheid van zorgprofessio-
nals toe en vindt er een verdieping van de zorgrelatie plaats. 
Tijdens deze workshop krijg je behalve wetenschappelijke 
inzichten, de kans om te ontdekken hoe je zèlf zingend 
contact kunt maken in het dagelijkse werk met mensen met 
dementie.
Linde Löbert, trainer Diva Dichtbij

 

S E S S I E  2 . 4

Muziek en ‘geestelijke’ verzorging
Als iemand op de afdeling sterft komt aan op loslaten en 
overgave. Zowel voor de persoon zelf, als voor de betrok-
kenen en medebewoners. Geestelijk verzorgers en muziek-
therapeuten kunnen hierbij ondersteuning bieden. Rituelen 
kunnen helpen bij het aanvaarden en verwerken. Zij bieden 
geborgenheid en ruimte om verdriet en andere diepe emo-
ties een plek te geven. Tijdens deze workshop maak je kennis 
met de mogelijkheden die muziek in deze fase kan bieden en 
hoe je hier als zorgprofessional zelf gebruik van kan maken.
Paula Irik, geestelijk verzorger Cordaan en
Irene Kruijssen, neurologisch muziektherapeut Cordaan

S E S S I E R O N D E  2

‘Prima (de dag vloog om) met een juiste timing.’
 
Zorgmedewerker Leliezorggroep
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S E S S I E  2 . 5

Communiceren met en door muziek 
bij afasie
Mensen met een hersenbeschadiging kunnen afasie en/of 
spraakapraxie hebben. Het zich niet meer verbaal kunnen 
uiten kan zeer frustrerend zijn. Muziek kan hierbij helpen; 
enerzijds bij het verwerken van emoties en ook bij het weer 
leren praten. Spraakmuziektherapie (SMTA) doet een beroep 
op de muzikale hersenfuncties, waardoor muziek (met name 
melodie en ritme) een ondersteuning kan zijn om tot spraak 
en/of een meer vloeiende spraak te komen. Tijdens deze 
workshop wordt door middel van concrete voorbeelden 
en werkvormen duidelijk gemaakt hoe dit in zijn werk gaat 
en hoe betrokkenen hier aan kunnen bijdragen.
Piet Koek, muziektherapeut en 
Joost Hurkmans, klinisch linguist Revalidatie Friesland

 

S E S S I E  2 . 6

Beleven in Muziek (BIM)
Voor mensen met (ernstig) meervoudige beperkingen is 
het niet vanzelfsprekend om met zichzelf of de omgeving 
in contact te zijn. Beleven in Muziek (BIM) richt zich op 
lichaamsbewustwording, contact en communicatie, door 
muziek te vertalen naar aanraking. De begeleider vertaalt 
een klankeigenschap die in de muziek te horen is (bijvoor-
beeld sterk-zacht of vlug-langzaam) direct in een aanraking 
op het lichaam. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen, 
afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van 
het muziekstuk. Tijdens deze workshop maak je op een inter-
actieve manier kennis met deze manier van contact maken.
Patrick Meuldijk, grondlegger en trainer BIM-werkwijze

S E S S I E  2 . 7

Hoe zet ik een muziekproject 
op in het ziekenhuis?
Dat muziek voor diverse positieve effecten zorgt, ook in het 
ziekenhuis, is inmiddels wel bekend. Toch is muziek nog lang 
niet overal een onderdeel van de zorg. Hoe kan je er nu voor 
zorgen dat een muziekactiviteit of project succesvol wordt 
geïmplementeerd? Aan de hand van een goedlopend project 
ga je met elkaar op zoek naar kansen en mogelijkheden om 
hier op jouw afdeling mee aan slag te kunnen gaan.
Dick Schalkwijk, vormgever stichting Muziekids en
Chantal van Arensbergen, verandercoach en trainer Eigen Regie 
in zorg en welzijn

‘Ik heb een geweldige dag gehad, 
me geen moment verveeld en 
de dag vloog voorbij. 
Veel input voor de praktijk.’
Verzorgende Azora
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I N F O R M A T I E
Datum: maandag 26 september 2016
Locatie: Akoesticum in Ede
Deelnamekosten: € 295,- p.p.* (excl. 10% groepskorting)

Kom samen! 
En ontvang een korting van 10% op de totale 
factuur bij gelijktijdige aanmelding van één of 
meerdere collega(’s).

*  De deelnamekosten zijn inclusief digitaal naslagwerk, 
lunch, koffie/thee, netwerkborrel en excl. 21% BTW.

V O O R  W I E ?
Het congresprogramma is interessant voor:
 Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 Verpleegkundig specialisten
 Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
  Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling  

en muziektherapeuten
  Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers,  

geestelijk verzorgers
 Casemanagers en ouderenadviseurs
  (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde  

GZ-psychologen en psychogerontologen
  (Locatie)managers, afdelingshoofden en  

zorgcoördinatoren
 Docenten en opleidingscoöordinatoren

Ook is het programma interessant voor medewerkers van 
onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, branche-
organisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en 
patiëntenorganisaties.

Tijdens deze congresdag ontmoet je collega’s uit alle 
diciplines, van verzorgenden tot muziektherapeuten en 
locatiemanagers tot beleidsmakers.

T W I T T E R 
@studiearena - #studiearena
Twitter over en tijdens de congresdag door gebruik te 
maken van #studiearena. Deel jouw persoonlijke mening, 
tips en ervaringen als het gaat om ‘Muziek, een waardevol 
instrument in de Zorg’.

L I N K E D I N - G R O E P
In onze LinkedIn groep ‘Moderne Dementiezorg’ kan 
je voorafgaand aan de congresdag reeds kennismaken en 
kennisdelen. Discussieer mee en laat je inspireren door 
actuele thema’s en vernieuwende praktijkvoorbeelden.

I N S C H R I J V E N
Aanmelden kan via: www.studiearena.nl. 
Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging van  
je aanmelding, inclusief programma, factuur en route-
beschrijving. 

A N N U L E R I N G S V O O R W A A R D E N
Deelname kan tot 4 weken voor de congresdag schriftelijk 
annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan € 45,- (excl. 
BTW) administratiekosten. Na deze datum ben je het vol-
ledige bedrag verschuldigd. Een collega kan je uiteraard 
zonder bijkomende kosten vervangen.

A C C R E D I T A T I E
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:
 SRVB Register Vaktherapie - 6 punten
  V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en 
 verzorgenden) - 6 punten
  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten  

Register - 6 punten
  ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, 

logopedisten en diëtisten) - 6 punten
  Registerplein (voorheen BAMw) - 1 punt voor zowel 

vrije ruimte agogen als maatschappelijk werk
  SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) - 

2 punten 

Volg actueel overzicht en toegekende aantal  
accreditatiepunten op www.studiearena.nl.

C O N T A C T
StudieArena 
Postbus 3289 
3760 DG Soest
Tel. 035 - 539 4005
info@studiearena.nl
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

I N S C H R I J V E N :  W W W . S T U D I E A R E N A . N L

Organisatie: In samenwerking met:

AG E N DA
27 EN 31 MEI 2016  •  Training Een andere Dementie in Muziek

27 MEI 2016  •  Landelijke Studiedag Acute zorg voor mensen 
met dementie

27 JUNI  2016  •  Landelijk CongresBewegen en activeren in de ouderenzorg

4 JULI  2016  •  Landelijke StudiedagZorg voor ouderen met een verstande-lijke beperking - thema Dementie


