MuzIC

samenwerking, wat doet MuzIC

In de afgelopen jaren is de medische wereld internationaal
gaan beseffen dat de kwaliteit van de ziekenhuisomgeving van
vitaal belang is voor het genezingsproces. Moderne
ziekenhuizen zijn ontworpen om stiller te zijn en meer daglicht
binnen te laten, kunst verschijnt op muren en muziek is te horen
in openbare ruimtes. Deze patiëntgerichte aanpak is niet alleen
gunstig voor het herstel van de patiënt, maar ook voor
familieleden en het personeel.

Bij het aangaan van de samenwerking draagt MuzIC zorg
voor de volgende zaken. Deze komen we overeen in een
werkovereenkomst.

Intensieve zorgeenheden (IC) maken ook deel uit van deze
beweging en de resultaten zijn duidelijk. Er is een positief effect
op hypertensie, ademhaling en het autonome zenuwstelsel.

MuzIC organisatie
▪ 2x of 4x per maand een interactie op uw IC
▪ planning en organisatie door MuzIC
▪ poster en flyer materiaal
▪ periodieke evaluaties
▪ mogelijkheid tot inzet tijdens symposia, congres etc.
▪ evaluatiekaarten voor de patiënt, familie en verpleging

MuzIC is gestart als project op de Intensive Care van het
Spaarne Gasthuis en het UMC Utrecht. Door het grote succes,
belangstelling en aansluiting van meerdere IC afdelingen in
Nederland is besloten om een stichting te starten en hiermee
door te gaan, met als missie:

live muziek op elke intensive care voor een beter welzijn van de patiënt
MuzIC werkt met muziek- en zorg professionals. Door de inzet van getrainde en
opgeleide musici kan de kwaliteit gewaarborgd worden, en is deze ingebed in
een solide organisatie.

de samenwerking aangaan
Wanneer u interesse heeft in MuzIC op uw Intensive Care, plannen we een
zogeheten proefsessie. In deze vrijblijvende proefsessie komt een muzikant
samen met een bestuurslid naar de afdeling om voor een aantal patiënten te
spelen.
Het is wenselijk dat bij deze proefsessie meerdere mensen aanwezig zijn zoals
het afdelingshoofd, een intensivist, werkgroep en een medewerker van afdeling
communicatie.
Na afloop van de proefsessie lichten we in een gesprek onze werkwijze toe.

MuzIC musici
▪ intern geschoold en getraind, deelname aan intervisie
▪ brede repertoire kennis en instrument beheersing
▪ hoog empatisch en aanpassingsvermogen
▪ representatief en passend op een IC

samenwerking, wat doet het ziekenhuis
We vragen van het ziekenhuis om een paar dingen te doen. Dit is om de
interactie soepel te laten verlopen.
▪
▪
▪
▪

ontvangen van de muzikant op de dag van de interactie
vooraf inventarisatie bij patiënten die een interactie willen
ophangen van de MuzIC posters
uitdelen van evaluatiekaartjes

Onze musici kunnen, met een overzicht, zelfstandig langs de patiënten gaan. Er
mag natuurlijk altijd iemand van de familiebegeleiding of verpleging meelopen.

kosten
Aan MuzIC zitten vanzelfsprekend kosten verbonden. In een vrijblijvend gesprek
bespreken we die graag met u. Met deze kosten dekken wij onder andere de
administratiekosten, het drukwerk, de scholing, begeleiding en betaling van de
musici.

meer informatie
kijk voor meer informatie op: www.muz-ic.nl of neem contact op met
Lorette Gijsbers / voorzitter / 0630371603
Sytse Bakker / secretaris & operationele zaken / 0624242045

