
  

 

Muziektherapie is een van de 

behandelingen die AxionContinu 

aanbiedt. 
 

Wat is Muziektherapie? 

Muziektherapie is een non-verbale therapie 
waarbij het vooral gaat om de ervaring, 
beleving en het proces. Door met muziek te 
werken kunnen gedachten en gevoelens 
geuit worden. Bijvoorbeeld door naar 
muziek te luisteren of zelf muziek te maken 
met behulp van de muziektherapeut. Denk 
bijvoorbeeld aan zingen, de piano of gitaar. 
U heeft hiervoor geen ervaring met 
instrumenten nodig. Het bezig zijn met 
muziek kan een welkome afleiding bieden. 
Ook kan de therapeut activiteiten met u 
doen die ontspannend kunnen werken of 
die helpen met het verwerken van 
persoonlijke thema’s. Als verwoorden 
moeilijk is, kan met muziek bezig zijn een 
andere manier zijn om u uit te drukken. De 
ervaringen onder het beluisteren en maken 
van muziek, kan aanleiding geven tot een 
gesprek. De gesprekken die u voert met de 
therapeut zijn vertrouwelijk. 
 
 

 

Ook voor u? 

Misschien hebt u altijd al muziek gemaakt 
en wilt u hier mee doorgaan. Of als u een 
moeilijke periode doormaakt en u het lastig 
vindt daarover te praten. Muziektherapie 
kan u helpen bij de verwerking en leren om 
te gaan met gevoelens die komen kijken bij 

het hebben van een (tijdelijke) beperking. Samen met de therapeut bekijkt u wat muziektherapie voor u kan 
betekenen. 
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Enkele voorbeelden 
 

Zingeving 
Als nieuwe bewoner kunt u vragen hebben als: Hoe nu verder? Wat kan ik nog? Deze vragen kunt u met 
muziektherapie omzetten in muziek en verder onderzoeken met de therapeut 
 
Dementie 
Muziektherapie kan mensen met dementie rust geven of fijne herinneringen laten herbeleven. Als de cliënt niet meer 
naar de therapieruimte kan komen, wordt op de eigen kamer gewerkt. 
 
Depressie 
Wanneer u nergens meer zin in heeft, kan het beluisteren of 
maken van muziek u rust en voldoening bieden. Met de 
therapeut kunt u ontdekken wat u prettig vindt en hoe u weer 
wat actiever kunt worden. 
 
Hersenletsel 
Bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
muziektherapie een prettige manier zijn van je uiten. De 
therapie kan ook helpen bij het verwerken van (lichamelijk) 
verlies en het leren accepteren van beperkingen. Het biedt de 
kans te ontdekken waar krachten en mogelijkheden liggen. Ook 
kan muziektherapie helpen om het concentratievermogen te 
vergroten. 
 
Muziek op de woning 
Daarnaast kan de muziektherapeut meedenken over de inzet 
van muziek op de afdelingen. Muziek beïnvloedt de sfeer. Voor 
meer informatie over geluid en inzet van muziek kan er contact 
opgenomen worden met de muziektherapeut. 
 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Muziektherapie wordt zowel individueel als in groepen gegeven. 
In een groep deelt u ervaringen met andere groepsleden en is de 
uitwisseling belangrijk.  
  
Aanmelden 
In principe verwijst de specialist ouderengeneeskunde cliënten door voor muziektherapie. De specialist 
ouderengeneeskunde is altijd op de hoogte als een andere behandelaar of verpleegkundige een verwijzing heeft 
gedaan. De verwijzing moet onderbouwd worden met een duidelijke hulpvraag. 
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Vaktherapie 
Muziektherapie is een vorm van vaktherapie, 
therapie met inzet van een kunstvorm. Binnen 
AxionContinu wordt ook een andere vorm van 
vaktherapie aangeboden, beeldende therapie. 

 
 
Neem contact op met onze muziektherapeut: 
 

Sherida Obimdi-Pinas 
e-mail: Spinas1@axioncontinu.nl 
telefoonnummer: 06-34524554 
Register Vaktherapie nummer: 109000 
 
 
Met vragen kunt u ook terecht bij het 
Servicebureau. 
Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
Telefoon 030 – 282 23 11 
E-mail servicebureau@axioncontinu.nl 
 
www.axioncontinu.nl 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
AxionContinu. Optimisten in de zorg. 
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