
1Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie

Muziektherapie
Doen, ervaren: effect
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Doen, ervaren: effect 
Muziektherapie van Atlant is er 
voor mensen met een neurologische 
aandoening   , zoals afasie, Parkinson, 
Huntington, CVA, of dementie. En 
voor oudere mensen met emotionele, 
psychische    of cognitieve klachten.
Muziektherapie kan u helpen beter te functioneren. Met 
muziek    kunt u functies als concentratie, geheugen en 
initiatief    trainen. Zo kunt u deze functies beter blijven 
inzetten   . Ook kan muziek uw stemming verbeteren en u 
helpen    emoties te herkennen en te uiten. Daarnaast kan 
muziek    fijne herinneringen oproepen. 

Ook de spraak, het talig vermogen en de motoriek kunnen 
verbeteren met muziektherapie. Melodie en ritme van de  
muziek kunnen het spreken ondersteunen en stimuleren. 
Spraak kan zo weer op gang komen, of vloeiender worden. 
Uw communicatie en contact verbeteren en uw stemming  
en gezondheid ook. Daar doen wij het voor!

Behandeling en oefeningen met muziek
Samen met onze muziektherapeut voert u muzikale opdrachten uit. Het is bijvoor
beeld mogelijk om te improviseren op verschillende instrumenten of een lied te 
schrijven    over onderwerpen die voor u van belang zijn. U hoeft niet muzikaal te zijn 
of een instrument te kunnen bespelen voor muziektherapie. Voor thuis stellen wij 
meestal een lijst op met muziek waar u van houdt, die u zelfstandig kunt inzetten of 
waarmee u kunt oefenen. Muziektherapie kunt u individueel volgen, in een groep,  
of beide.

Bij Atlant. Of daar dichtbij 
De muziektherapeuten van Atlant zijn er voor mensen die op of dichtbij een locatie 
van Atlant wonen. U kunt in overleg thuis of in de therapieruimte afspreken. 

Kosten
Bij een aantal verzekeraars vergoedt een aanvullende zorgverzekering de behande
lingen. Uw verzekeraar kan u zeggen of dat bij u ook zo is.voorkant Mevrouw vindt rust in het luisteren naar bekende liedjes 

rechts Muziektherapie helpt bij Huntington. ‘Het doet nog steeds wat met hem als hij muziek hoort.’



4 Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn | Telefoon 055 506 74 56
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sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel of mail ons gerust!
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