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Nieuwegein



• 1. EDUCATIEVE FILM filmpresentaties Miracles of Music
• 2. CONGRES 15-11-2018 en 12-11-2019 
• 3. SHOWS 2018 A’dam en R’dam, 2019 Amstelveen
• 4. MUZIKALE MEETINGS landelijk 

• Vandaag bij MaculaVereniging : Lisanne Strating en Ocker 
• Repelaer van Driel

• Geproduceerd door ANBI

”Geïnspireerd door de kracht van kwetsbare mensen”

Miracles of Music gaat voor meer muziek in de zorg



Doel van de meeting:

• Muzikale handvatten en tips over de kracht 
van muziek!

• Morgen zelf aan de slag

• Aan de slag... !



Vraag

• Wie houdt van welke muziek?



Brains & Music



Tip  
persoonlijke muzikale voorkeuren
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Wat doet muziek met ons?

Voorbeelden uit de zaal?



Wat doet muziek met ons?

• Beweging activeren
• Stemming beïnvloeden
• Ophalen van herinneringen
• Contact momenten bevorderen
• Invloed op ons gedrag
• Verbinding met je lichaam
• Gevoel van vertrouwen versterken
• Uitlaatklep voor emoties (lied)



Herkenning
“Instemming”

Van klank naar
patroon

Bewegings Module
(Maat) 

“drive”
(Dopamine e.a. stoffen) Klank

(Muziekcentrum of ensemble?)



De autonome functies van het zenuwstelsel

Welke effecten heeft muziek op deze functies?



De autonome functies van het zenuwstelsel
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Biologisch bepaald



Muziektherapie in Nederland 
700 muziektherapeuten

WERKGEBIED: 
- extramuraal (1e lijn) 
- eigen praktijk
- verpleeghuizen
- revalidatiecentra
- geestelijke gezondheidszorg
- verstandelijke gehandicaptenzorg
- ziekenhuizen
- Jeugdzorg
- Scholen

Verschillende doelgroepen 

Beroepsvereniging de NVvMT:
www.nvvmt.nl
www.muziektherapie.nl



Tip 
Bepaal doel inzet muziek: 

ontspanning, contact of juist activeren?



Dementie



LVB – psychische problemen



Ziekte van Parkinson



PTSS



Autisme



Henry



Tip  
Ontdek de muzikale behoefte bij uzelf,

of bij uw naaste 



Handige tools

* Maak uw eigen muziekmap
* Stel een afspeellijst samen met 

voorkeursmuziek (spotify) 

Schaf een ‘Wonderboom’ aan
met collega’s of via werkgever
* via bluetooth
* met een mobiel als opslag

voor muziek of apps
* waterdicht



Veel initiatieven in Nederland
• Stichting Orpheus Curat: de helende kracht van samen zingen
• Douche Aubade
• Het muziekkussen
• Individuele muziektherapie
• Het ‘Vergeet-me-nietjes’-koor
• Stichtingmuziekinhuis.nl
• Muziekzender Radio Remember
• Ludwiglive.nl
• Stichting CityProms EMBRACE
• Music & Memory: Ipod
• Boek: Kun je nog zingen, zing dan mee
• Initiatieven in de wijk
• Pas aan aan de doelgroep of cultuur
http://www.vilans.nl/databank-interventies.html



Tip  
En morgen? 
Vooral doen! 
Voorbeeld?


