
Symposium
Livemuziek als interventie 
op de Intensive care

Livemuziek en de Intensive care afdeling vormen een onverwachte combinatie, 
die een onuitwisbare indruk achterlaat op iedereen die dit mag meemaken. 
Dat laten wij graag zien tijdens dit symposium. Iedere professional die 
geïnteresseerd is in muziek als interventie in de zorg, is van harte welkom.

uzuz CC
!

op de IntensiveCare

Wanneer?
Maandag 9 december 2019
15.45 tot 20.00 uur

Waar?
Auditorium, gebouw D2
Isala Zwolle

Voor wie?
Alle professionals die geïnteresseerd zijn in muziek als 
interventie in de zorg.

Aanmelden en meer informatie
isala.nl/symposiummuziekic 
Er is accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen.



Maandag 9 december 2019
15.45 tot 20.00 uur
Auditorium
Isala te Zwolle
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Datum
Maandag 9 december 2019

Locatie 
Auditorium (gebouw D)
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB  Zwolle

15.45
16.15

16.25

16.45

17.30

17.50

18.00

18.30
18.40

19.25
19.55
20.00

Programma

Inloop ontvangst en aanmelding
Opening door Ina Kuper, lid Raad van bestuur Isala en Johanneke 
Spanjer, verpleegkundige Familiebegeleiding IC Isala
MuzIC van Start tot Stichting door Lorette Gijsbers, projectleider 
MuzIC en IC-verpleegkundige Spaarne Gasthuis en Ellen Smit, 
intensivist Spaarne Gasthuis
Het muzikale brein door Artur Jaschke, Prof. Muziek therapeutische 
interventies en visiting fellow Cognitive Neuroscience of Music
Van Vivaldi tot Hazes op de IC door Maria Eldering, violiste en 
muziektherapeut en Sytse Bakker, gitarist en muziekbegeleider
Optreden musici MuzIC

Pauze met broodjesbuffet

Muzikale energizer
Post Intensive Care Syndroom  (PICS) en PICS-Familie; door 
Marianne Brackel, voorzitter IC Connect, bestuurslid stichting FCIC 
en IC-ervaringsdeskundige
Documentaire Musical Medicine
Afsluiting en dankwoord
Hapje en drankje

Parkeren
U kunt (betaald) parkeren op P1, het parkeerterrein naast het 
hoofdgebouw (V). Het Hoofdgebouw (V) is ook voorzien van een 
fietsenstalling

Meer informatie
Vragen? Neem dan contact op met de organisatie via muzIC@isala.nl

Isala organiseert op maandag 9 december 2019, 
in samenwerking met stichting MuzIC, het 
symposium: Livemuziek als interventie op de 
Intensive care. 

Muziek aan het Intensive care bed, live uitgevoerd door 
professionele musici, kan de negatieve impact van een IC opname 
op het leven van de IC patiënt en zijn naasten helpen beperken. 
Livemuziek en de Intensive care afdeling vormen een onverwachte 
combinatie, die een onuitwisbare indruk achterlaat op een ieder 
die dit mag meemaken. Een hartelijk welkom aan alle professionals 
die geïnteresseerd zijn in muziek als interventie in de zorg. En aan 
iedereen die overweegt livemuziek op de eigen IC te introduceren 
of de missie van MuziC een warm hart toedraagt en hierin wil 
participeren.

Aanmelden
U kunt zich tot tot 1 december 2019 aanmelden op onze website: 
www.isala.nl/symposiummuziekic

Voor wie
Alle professionals die geïnteresseerd zijn in muziek als interventie in 
de zorg

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen.


