CONGRES DEMENTIE EN
MUZIEKTHERAPIE
26 OKTOBER 2017
Muziektherapie voor ouderen met dementie
•
•

Muziek draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie
Onbegrepen gedrag en medicijngebruik nemen af door muziektherapeutische interventies

Beste geïnteresseerde,
Graag nodigen wij u uit voor het congres “Dementie en muziektherapie”. Dit congres is gericht op
bestuurders van zorgorganisaties in Nederland. Muziektherapeuten zijn van harte welkom met hun
bestuurder. Er is uiteraard veel muziek. We zijn zeer verheugd om Erik Scherder te kunnen
verwelkomen als spreker! Op de volgende pagina vindt u het programma.
Meld u snel aan, want de plaatsen zijn beperkt. U meldt zich aan door het invullen van het
aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en voor een hapje en drankje wordt
gezorgd. U kunt zich aanmelden tot 10 oktober.
Dit congres is ook de opmaat voor een grootschalige implementatie van muziektherapie. We nodigen
bestuurders uit om samen met ons deze stap te zetten.
Het congres is op 26 oktober van 16.00 uur tot 19.30 uur bij Topaz Zuydtwijck (adres:
Aaltje Noordewierlaan 50, 2324 KS) Leiden

We hopen u allen te zien op 26 oktober!
Maarten Verkerk,
Bestuurslid Vita Valley
Mede namens alle samenwerkende partijen:
Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
Reliëf, Christelijke vereniging voor zorgaanbieders
Dirkse Anders Zorgen
Topaz
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Programma congres “Dementie en muziektherapie”
16.00 – 16.30 uur

Inloop met koffie en thee

16.30 – 16.45 uur

Opening door Lia de Jongh

16.45 – 17.00 uur

‘(Be-)sturen op muziek’ door Maarten Verkerk

17.00 – 17.15 uur

Muzikaal intermezzo door Harry van den Berghe en Wilma
Diepgrond

17.15 – 17.45 uur

Interview door David Engelhard met 5 muziektherapeuten over
hun interventies

17.45 – 18.00 uur

Muzikaal intermezzo door Gea van Straaten

18.00 – 18.30 uur

Pauze met een broodje

18.30 – 19.15 uur

‘De unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen’ door
Erik Scherder

19.15 – 19.30 uur

Sluiting

Sprekers
Professor
Dr.
Erik
Scherder
is
hoogleraar
Klinische
Neuropsychologie, hij is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hij heeft diverse onderwijsprijzen gewonnen zowel bij de VU als bij de
Rijksuniversiteit in Groningen. Hij verzorgde diverse colleges voor de
Universiteit van Nederland, onder andere over de invloed van muziek
op de hersenen. Hij is de auteur van onder andere “Singing in the Brain”
Over de unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen.

Lia de Jongh is een zeer ervaren bestuurder in de verpleeghuissector en sinds
twee jaar verbonden aan Topaz. Zij werkt vanuit een duidelijke visie, waarin de
wens en behoeften van de cliënten altijd leidend zijn. Zij ondersteunt zeer
innovatieve behandelmethoden, zoals met muziektherapie.
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Maarten Verkerk is bestuurslid van VitaValley en vanuit het bestuur
verantwoordelijk voor het project “Dementie en muziektherapie”. Dit doet hij
met veel enthousiasme. Naast zijn werkzaamheden voor VitaValley is hij
bijzonder hoogleraar Christelijke wijsbegeerte aan de Universiteit Maastricht.

Harry van den Berghe en Wilma Diepgrond van Onyx.
Ook in de laatste fase van dementie blijft muziek de afstand
tussen mensen overbruggen. Met minimale klanken,
bijzondere instrumenten en een diep inlevingsvermogen
verzorgt Onyx al ruim 15 jaar stilteconcerten voor deze
doelgroep. Hun ervaringen in dit werk zetten Harry en Wilma
om in tedere, herkenbare liedjes over zorg en dementie.
www.onyxmuziek.nl

David Engelhard is manager Kenniscentrum bij Topaz, waar hij zich onder
meer bezighoudt met innovatie, onderzoek, de Topaz Academie en kwaliteit.
Hij treedt regelmatig op als dagvoorzitter van grote en kleine conferenties. Vorig
jaar organiseerde hij voor Topaz en regionale partnerorganisaties een
symposium over muziek en muziektherapie waar veel belangstelling voor was.

Gea van Straaten is werkzaam als muziektherapeut bij ViVa!Zorggroep. In
2012 is zij afgestudeerd als Master of Art Therapies en heeft zij haar
neurologische aantekening behaald. Ze is betrokken bij het project
“Dementie en muziektherapie” en ze geeft regelmatig gastlessen over
muziektherapie in de ouderenzorg aan diverse bachelor muziektherapie
opleidingen.
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