


MuzIC  
‘The Why …’



Livemuziek aan het IC-bed 

Hoe het ooit begonnen is in het 
Spaarne Gasthuis  

Music is about Life 
About telling a story  
The power of music 

 is truly amazing. 

The Why:  
Blog Lorette Gijsbers:  https://

www.fcic.nl/kennisbank/remy-van-
kesteren 

.

Sorelle Kerst 2017 Spaarne

IC verpleegkundige Mart 
Hessling Kerst 2017 Spaarne

IC verpleegkundige Sanne van der 
Zee met het Marlimasa kwartet 
Kerst 2018 UMCUtrecht

Barbers & Bishops/Viooldiva’s Kerst 
2018 Spaarne 

https://www.fcic.nl/kennisbank/remy-van-kesteren
https://www.fcic.nl/kennisbank/remy-van-kesteren
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MuzIC in het Nieuws  

Ons project kwam vrijwel meteen onder 
de aandacht van de pers, nog voordat we 
structureel begonnen waren in de 
praktijk.  
Er werd gefilmd door RTV Utrecht, NOS 
Nieuws, RTL4 en er waren interviews 
met radio 1, Haarlems Dagblad, 
Performers magazine, week voor de Zorg 
& Welzijn (maart 2019) en het 
Reformatorisch Dagblad, evenals een  
interview in Trouw en het AD. Ook werd 
over MuzIC een groot artikel geschreven 
in het Venticare Magazine. De 
Viooldiva’s; Suzanne Groot en Maria 
Eldering zijn 2e geworden in de 
verkiezing van Haarlemmer van het jaar. 
Lorette Gijsbers werd medewerker van 
het jaar Spaarne Gasthuis. Mooie 
aandacht veroorzaakt voor en door dit 
project. 

https://nos.nl/op3/artikel/2247446-pillen-
eruit-muziek-erin-de-viool-als-heelmeester-
op-intensive-care.html 

RTL4 Spaarne Gasthuis December 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/
artikel/4463166/violisten-suzanne-en-maria-
spelen-niet-een-concertzaal-maar-op-de 

Muzikanten brengen 'menselijke maat' terug 
op intensive care Mei 2018 RTV Utrecht 

Reformatorisch dagblad 

NOS Augustus 2018

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1774260/
muzikanten-brengen-menselijke-maat-
terug-op-intensive-care.html 

Interview AD 26 April 2019  https://
www.ad.nl/zwolle/live-gitaar-of-vioolspel-op-
de-intensive-care-bij-isala-een-positieve-
ervaring-tussen-al-het-nare~a69aa5fb/
145123582/
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Documentaire Musical Medicine 
  
Door journalistiek en media studenten 
Daniel Albers en Tess van Doorn werd 
voor hun minor Campus Doc een 
documentaire gemaakt over de opzet van 
het project MuzIC in het leven van 
Suzanne Groot  en Maria Eldering. Deze 
is gerealiseerd met een 
crowdfundingsactie https://cinecrowd.com/
nl/musical-medicine. De documentaire is 
een mooi promotiemiddel voor MuzIC en 
heeft de derde prijs behaald van de 10 
documentaires ingediend voor deze minor! 
Deze documentaire zal worden 
ingezonden voor een internationaal 
festival. 

https://vimeo.com/312693863 
Wachtwoord Campusdoc_2019! 
Deze film mag niet grootschalig gedeeld 
worden i.v.m.de aanmelding voor het 
internationale festival. 

https://cinecrowd.com/nl/musical-medicine
https://cinecrowd.com/nl/musical-medicine
https://vimeo.com/312693863


ICU-Hear Project Manchester 

We zijn met de projectgroep op 
werkbezoek naar Manchester geweest 
om meer te horen over het ICU-Hear 
project in Juni 2018 
Jolande Bastiaans, hoofdredacteur 
van Venticare Magazine, reisde mee, 
en heeft dit bezoek vastgelegd in dit 
tijdschrift voor acute zorg. We hebben 
goede contacten met de oprichters 
van het ICU-Hear project en een 
leerzame samenwerking is gestart.  
https://healthmanagement.org/c/icu/
issuearticle/the-icu-hear-project-
introducing-live-music-for-critically-ill-
patients 

Artikel in het Venticare Magazine 
over de reis van MuzIC naar 
Manchester Oktober 2018: 

https://www.fcic.nl/files/
8015/5062/5777/
VM_5_Coververhaal_venticare_MuzIC
_Manchester_2018.pdf 

Vlog 1 MuzIC to Manchester Juni ‘18

Vlog 2 MuzIC to Manchester juni ’18
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Symposia 

We hebben gesproken op meerdere 
symposia, zoals het WES Rotterdam en 
Venticare. Ook stonden Suzanne Groot en 
Maria Eldering op een lustrum congres 
voor klinisch fysici van het NVKF in de 
stand van Dräger en gaven zij kleurrijk 
gehoor aan het thema van die dag: “er zit 
muziek in”. 
Artur Jaschke gaf een lezing over MuzIC 
en het brein tijdens het NVIC najaar 
congres  (Nederlandse vereniging van 
Intensive care). MuzIC werd verkozen tot ‘ 
best Practice langliggers’ Ook sprak hij, 
samen met Suzanne Groot en Maria 
Eldering op het Topics symposium 
(december 2018).Suzanne Groot en 
Lorette Gijsbers spraken tijdens het PICS 
symposium van de Stichting FCIC in 
november 2018 
MuzIC was bij de uitreiking van de 
Elisabeth van Thuringenprijs, maar heeft de 
wedstrijd niet gewonnen, wel zorgden 
Suzanne en Maria voor een musicaal 
intermezzo. 
MuzIC was bij de promotie van Artur 
Jaschke tot professor music based 
therapies and interventions.   
6 Februari 2019 heeft MuzIC een lezing 
gegeven in het voorprogramma van het 
symposium ‘Bewegen voor een gezond 
brein’ samen met Professor 
Neuropsychologie Erik Scherder. 
Deelname door Suzanne Groot, Rosanne 
Alderliefste en Bas Meuter.   
Ellen Smit was donderdag 7 februari 2019 
met Lies Joosten (harpiste) aanwezig 
tijdens het NVIC voorjaars congres 

https://t.co/IwJswgSTum 

Presentatie tijdens het WES 
Symposium 2018

https://t.co/IwJswgSTum
https://t.co/IwJswgSTum


“Miracles of Music” Film  

MuzIC Is opgenomen in de film “ 
Miracles of Music “en heeft hiermee 
een basis gelegd voor een 
inspirerend samenwerkingsverband 
met Pim Giel, directeur van de 
stichting Happy Motion. Leden van 
de projectgroep gingen in november 
naar het congres van Miracles of 
Music en in december naar de show 
van Miracles of Music. Na deze 
show hebben we onze 
ambassadeur Erik Scherder 
ontmoet. November 2019 geeft 
MuzIC een workshop tijdens het 
toekomstige congres van Miracles 
of Music. Ook zal Lies Joosten, 
harpiste van muzIC, de 
hoofdpersoon zijn in de nieuwe film 
van Pim Giel waarin zij zal pionieren 
voor MuzIC op de Neonatologie en 
volwassen IC met haar bijzondere 
persoonlijke verhaal. 



Scholing in het Spaarne Gasthuis 
November 2018  

Scholing van de nieuwe musici in het 
Spaarne Gasthuis i.s.m. Holly Marland 
en Rachel Fillhart. Opgezet door 
Suzanne Groot, Maria Eldering en Artur 
Jaschke. Financieel mogelijk gemaakt 
door de firma Prominent en het Spaarne 
Gasthuis. Het bestuur van het Spaarne 
organiseerde een diner met onze 
Engelse gasten en een luxe presentatie 
ruimte en lunch voor onze musici in de 
Regentenkamer. Tula van der Sanden 
(programmaleider mensgerichte zorg 
Spaarne Gasthuis) zorgde voor een 
hartelijke ontvangst en rondleiding door 
Haarlem. Ook Sinterklaas kwam nog 
even langs. 

 

Rachel Fillhart, Holly Marland, Suzanne 
Groot en Maria Eldering tijdens het diner 
Spaarne Gasthuis



Scholing van de nieuwe musici in    het 
UMCUtrecht November 2018



MusIC Intensieve zorgen Brandwonden 
UZ Gent 2019



Scholing van de Musici    

Deze scholing werd eind 
januari 2019 in Gent 
gegeven, waarbij Willem 
Wittenberg de projectleider 
is voor MusIC in België. 
Willem is intensieve zorgen 
verpleegkundige bij het 
Militair Hospitaal Brussel  

De afdeling Intensieve 
zorgen brandwonden van 
het UZ Gent en de intensive 
care van het 
brandwondencentrum 
Brussel zijn gestart met dit 
project in België.  

Willem Wittenberg heeft 
samen met Bo van den 
Bulcke (Psycholoog en 
oprichter van VZW UZ 
INTENS supportgroep voor 
ex ic patiënten en familie) 
en Guido Ingels, 
Anesthesist en Intensivist 
bij AZ Jan Palfijn Gent  een 
projectteam opgezet.  

Maria Eldering werd 
geopereerd aan een acute 
appendix in Aalst

Training van de nieuwe Musici 
door Holly Marland (ICU-Hear) 
samen met Suzanne Groot

Actrice Evelien Hofhuis 



MuzIC in de Praktijk 

Video Anouk Platenkamp in het 
UMCUtrecht Januari 2019

Sytse Bakker Spaarne Gasthuis 2019

Lies Joosten UMCUtrecht Februari 2019

Gerlieke Aartsen & Noortje Vredeveld 
Spaarne Gasthuis 2019



Samenwerking met bedrijven 

We hebben een band 
opgebouwd met bedrijven als 
Prominent die de scholing voor 
Musici gefinancierd hebben. 
Ook hebben zij i.s.m. Lorette 
Gijsbers een geluidssysteem in 
de stoelleuning ontwikkeld, dat 
d.m.v. een hoes, mogelijk ook 
in het bed van de patiënten 
gebruikt kan worden. Het 
bedrijf Pfizer sponsort een mini 
symposium voor MuzIC op 18 
april 2019 in het Spaarne 
Gasthuis evenals de opname 
van een promo cd in de studio 
van Willem Philipsen. Deze cd 
kan ingezet worden als middel 
om opnieuw sponsoring te 
verkrijgen. Planning 2019 



Ambassadeur Erik Scherder voor MuzIC 

Samenwerking met organisaties  

De Rabobank Haarlem heeft een 
bedrag van 5000 euro beschikbaar 
gesteld voor de realisatie van een 
businessplan, dat gemaakt wordt door  
David Dixon van Efesai. Sanne van der 
Zee en Lorette Gijsbers volgden een 
door Efesai aangeboden workshop: 
’How to ask big donors for money’. Met 
de projectgroep deden we mee aan 
een  brainstormsessie om dit project op 
te zetten. 
Professor Erik Scherder wil zijn 
medewerking verlenen aan MuzIC en  
o.a. een benefietconcert zit in de 
planning voor 2020 

MuzIC is een project van de 
Stichting FCIC 

Dankbaar zijn we voor de hulp van de 
stichting FCIC, en voor de folder van 
MuzIC. En blij zijn we met de 
enthousiaste inzet van de 
penningmeester Joeri Sprokholt om de 
financiële kant van dit project voor ons 
te organiseren en te waarborgen. 

Folder MuzIC 
https://www.fcic.nl/files/
4415/4840/4339/181034-folder-IC-
MuzIC-DEF.pdf 
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Pionieren   

Ondertussen loopt er inventariserend 
contact met geïnteresseerde ziekenhuizen. 
Idee is om deze geïnteresseerde 
ziekenhuizen het concept en businesscase 
uit te leggen in een mini symposium dat 
plaatsvindt op donderdag 18 april 2019 in 
het Spaarne Gasthuis. 

De Isala Klinieken Zwolle starten per 3 april 
2019 met MuzIC. Het St. Antonius 
Ziekenhuis Nieuwegein beslist 5 maart 2019 
of ze zich aan sluiten bij MuzIC. De reactie 
is zeer positief.     

Geïnteresseerde ziekenhuizen waarmee 
oriënterende gesprekken zijn geweest zijn 
het Jeroen Bosch Den Bosch, OLVG 
Amsterdam, Reinier de Graaf Delft en het 
LUMC Leiden. 

Rode Kruis Brandwondencentrum 
Beverwijk, Gelderse Vallei Ede, het 
Haaglanden medisch centrum en het 
Radboud Nijmegen zijn ziekenhuizen die 
aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn, 
maar waarmee nog niet gesproken is. 
Een bezoek van MuzIC aan de Gelderse 
Vallei staat 26 februari op de agenda.  

Livemuziek op de IC Reinier de Graaf Delft 
Augustus 2018  
 



Pionieren 

Intensive care St Antonius Ziekenhuis 
Nieuwegein  Februari 2019  

Proefsessie met MuzIC. 
Maria Eldering, Sytse Bakker, Suzanne 
Groot en Lorette Gijsbers

Intensive Care Jeroen Bosch 
Ziekenhuis Den Bosch Februari ‘19 

Proefsessie met MuzIC. 
Sytse Bakker & Lorette Gijsbers



Social Media  

We vragen aan de musici en ook aan 
collega ic-professionals en familie om 
over hun ervaring met MuzIC te vertellen. 

We delen dit op de blogpagina: The 
Power of Music 

Op deze manier bereiken we meer 
mensen, en daarmee komt ons ideaal om 
livemuziek op de intensive care 
volwassenen te realiseren dichterbij. 

Bas Meuter heeft hiervoor een platform 
gemaakt: http://muzic-
powerofmusic.blogspot.com/?m=1 
Verder is MuzIC actief op social media 
platforms als Linkedin, Facebook, 
YouTube en Instagram.  

Linkedin groep Family Centered Intensive 
Care: 
https://www.linkedin.com/groups/
4777563/ 

Facebook  
https://m.facebook.com/
MuzIC-193333161467845/ 

Twitter  
https://twitter.com/lorettegijsbers 

LinkedIn  
https://nl.linkedin.com/in/lorette-
gijsbers-6a453b17/de 

QR Code YouTube  
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Evaluatie en onderzoek  

Het Spaarne Gasthuis heeft kaarten 
ontwikkeld, naar Engels voorbeeld, 
die uitgedeeld worden op de 
intensive care waarop familie/ 
patiënten en professionals hun 
ervaring kunnen beschrijven met 
MuzIC. Deze kaartjes zijn een soort 
nulmeting ter evaluatie en mogelijk 
later onderzoek. 

Wetenschappelijk onderzoek, 
waarbij uit de projectgroep Artur 
Jaschke, Ellen Smit en Arjen 
Slooter, Lilian Vloet, Bo van den 
Bulcke (UZGent) en Bas Meuter 
betrokken zijn om samen te 
inventariseren wat de 
mogelijkheden hiervoor zijn. Artur en 
Lilian zijn beide lector, ook Bo van 
den Bulcke heeft een groot bereik 
onder studenten 



Internationale samenwerking 
livemuziek op de IC volwassenen 

MusIC Belgie  

Stichting Music in Hospitals and Care UK  

ProyectoHUCI  Spanje 

Musica en Vena Spanje 

Music in Health Ierland  



(Net)werken 



Projectteam MuzIC  

Project leider Lorette Gijsbers, IC-
verpleegkundige Spaarne Gasthuis, member 
Stichting FCIC, ambassadeur Compassion for 
care. 

Organisatie Musici Maria Eldering, 
professioneel violiste en muziektherapeut 
& 
Suzanne Groot, professioneel violiste en 
voormalig intensive care patiënte. 

Sanne van der Zee, IC-verpleegkundige/physician 
assistant in opleiding in het Universitair medisch 
Centrum Utrecht, en klarinettist. 

Jorne Meijer, ICT manager Spaarne Gasthuis, 
heeft een achtergrond in orkestdirectie, altviool, 
en trombone. 

Ellen Smit, Internist-Intensivist Spaarne Gasthuis 

Dr Arjen Slooter, Hoogleraar Intensive Care 
Neuropsychiatrie UMC Utrecht. 

Artur Jaschke Visiting fellow Cognitive 
Neuroscience of music bij het UMCG en het 
Amsterdam UMC &  Lector muziek therapeutische 
interventies bij ArtEZ 

Tanja Westrik Organisatieadviseur, expert 
programma ‘Samen voor de patiënt’  UMCUtrecht   

Harma Plaggemars  Trainer en Organisatie 
adviseur UMCUtrecht 

Alex Heemskerk IC verpleegkundige en gitarist  

Tineke Bosma Voorzitter ICUHEAR , Music in 
Hospitals UK 

Bas Meuter Student Technische Geneeskunde 
aan de universiteit van Twente en voormalig ic 
patiënt 

Willem Wittenberg IC verpleegkundige bij het 
Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal in 
Brussel België   

Bo van den Bulcke.Psycholoog en oprichter van 
VZW UZ INTENS (supportgroep voor ex ic 
patiënten en familie) 

Guido Ingels, Anesthesist en Intensivist bij AZ Jan 
Palfijn 

Ambassadeur 

Professor Erik Scherder Hoogleraar 
Neuropsychologie Amsterdam UMC 

Comité van aanbeveling   

Prof.dr.ir Michel van Putten Neuroloog/
klinisch neurofysioloog in het Medisch 
Spectrum Twente en is hoogleraar 
Klinische Neurofysiologie aan de 
Universiteit Twente.  

Dr.Hee-Young Kim President van Kim 
Ear, KNO Kliniek Zuid-Korea  

Annett Andriesen Opera Zangeres  

Tonny Eyk Pianist  

André Heuvelman Performer, Innovator 
en trompettist  

Anne-Wil Blankers Actrice 



Team MuzICi  

Vanaf oktober 2018 spelen Suzanne 
Groot en Maria Eldering op de intensive 
care van het Spaarne Gasthuis en het 
UMCUtrecht. (2x per maand in het UMCU 
en 2x per maand in het Spaarne, op 
locatie Haarlem en Hoofddorp) 

In November 2018 werden 9 nieuwe 
professionele musici getraind en vanaf 
januari 2019 ingezet onder begeleiding 
van Suzanne en of Maria. T/m maart 
2019 duurt deze inwerkperiode om 
uiteindelijk zelfstandig te kunnen worden 
ingezet.  

Ondertussen wordt gewerkt aan een 
netwerk van musici in Nederland en 
België, die mogelijk in de toekomst 
worden ingezet om MuzIC binnen 
meerdere ziekenhuizen op te zetten. Dit 
netwerk wordt gecoördineerd door Maria 
Eldering en Suzanne Groot in Nederland. 
En door Willem Wittenberg in België.  



December 2018 eindigde  met een 
geweldige show; 

Miracles of Music. 

Dat belooft wat voor de toekomst. 

Onze droom is om Livemuziek op de ic 
volwassenen toegankelijk te maken 
voor alle ic afdelingen in Nederland en 
België, wij gaan ervoor!   



Op donderdag 18 april 2019 was er in het 
Spaarne Gasthuis Haarlem een 
symposium over MuzIC. Tijdens dit 
symposium werd uitgelegd hoe belangrijk 
muziek is bij de genezing van patiënten 
en in het bijzonder die mensen die op de 
IC liggen. Met uitleg over de 
businesscase, toepasbaar voor de 
intensive care.    

Rabobank Haarlem heeft tijdens het 
symposium een mooie check uitgereikt. 
De firma Pfizer heeft dit event financieel 
mogelijk gemaakt. 

MuzIC is nu geimplementeerd op de 
intensive care afdelingen van het 
Spaarne Gasthuis, het UMCUtrecht, Isala 
Klinieken Zwolle, het St Antonius 
Nieuwegein en het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis te Den Bosch. We hopen 
meer ziekenhuizen in de toekomst bij dit 
project te betrekken.  

De muzikanten van MuzIC tijdens de 
informatie avond over de 
businesscase van MuzIC Livemuziek 
in Intensive Care 18-04-2019

Artur Jaschke 

David Dixon  
Pim Giel 


