Muzis

Muziek is een middel om met anderen te
(leren) communiceren. Tevens heeft muziek invloed op de stemming van mensen
en kan mensen aanzetten in beweging te
komen.

Praktijk voor muziektherapie
Muzis verzorgt muziektherapie
voor kinderen en adolescenten
met gedragsproblemen.

Muziektherapie
• is een gespecialiseerde behandelvorm
waarbij muzikale middelen worden ingezet om mensen te helpen werken aan
problemen op sociaal, emotioneel of
motorisch gebied
• gebruikt muzikale interventies om
binnen een veilige therapeutische relatie
individuele doelen te bewerkstelligen
• maakt gebruik van verschillende muziekinstrumenten: van djembé tot gitaar, van fluit tot stem
• wordt gegeven door gediplomeerde
muziektherapeuten

Muziektherapie maakt gebruik van deze
invloed van muziek op mensen. Via muziek leren mensen zichzelf uiten en kunnen veranderingen tot stand komen.

Voor wie?
De doelgroepen van Muzis bestaan uit
kinderen en adolescenten met gedragsproblemen. Dit kunnen problemen zijn op
sociaal emotioneel of motorisch gebied,
zoals leerachterstand, concentratieproblemen, agressief gedrag of teruggetrokken gedrag en psychosomatische problemen.
Muzis richt zich ook op problemen rond
autisme, ADHD, angststoornissen, depressie of verstoorde rouwverwerking.

Nienke is 4 jaar wanneer de behandeling start.
Zij heeft een stoornis in het autistisch spectrum.
Verbaal en non-verbaal is er weinig contact tussen Nienke en haar omgeving. De doelstelling
van de muziektherapie is haar stemgebruik te
prikkelen en contact op gang te brengen. Na
een halfjaar muziektherapie gaat Nienke haar
stem ontdekken en volgen de eerste woorden.
Hierdoor verbetert ook het contact tussen Nienke, haar ouders en haar omgeving.

Aanmelden
Aanmelden kan rechtstreeks bij Muzis (zie
contact) of via een verwijzer (bijvoorbeeld
de huisarts of MEE).

Intake & Observatie
Het contact begint na aanmelding met een
intakegesprek met ouders/verzorgers.
Daarna volgt een aantal observatiesessies.
De therapeut schrijft ter afronding een verslag waarin duidelijk wordt of muziektherapie een geïndiceerde behandelvorm is.
In het vervolggesprek bespreekt de therapeut samen met de ouder(s)/verzorger(s)
en/of verwijzers of tot behandeling wordt
overgegaan.
Als de behandeling start overlegt de therapeut de doelen en de verwachte behandeltijd.

Behandeldoelen
Muziektherapie richt zich op:
• het omgaan met eigen gevoelens en
met die van anderen
• omgaan met spanningen en boosheid
• het leren kennen en respecteren van je
eigen grenzen en die van anderen
• het vergroten van zelfvertrouwen
• het overwinnen van problemen
• het op een goede manier opkomen voor
jezelf
• je eigen woede leren hanteren
• het (leren) communiceren met anderen

Kortom,
muziektherapie bij Muzis betekent:
•

musicerend werken aan het overwinnen van problemen

•

muziek als middel om jezelf te ontwikkelen en je wereld te vergroten

•

behandeling in een veilige sfeer
- hetzij de eigen leefomgeving (thuis,
op school)
- hetzij de muziektherapiepraktijk

•

begeleiding van een gediplomeerde
muziektherapeut

Methode
Bezig zijn met muziek is het middel bij
muziektherapie. Het kind of de adolescent werkt - al improviserend en imiterend - aan de gestelde doelen.

Kosten van de muziektherapie
Raadpleeg voor actuele tarieven en vergoedingen onze website:
www.muziektherapiepraktijk-utrecht.nl

Carlo is 14 jaar heeft al geruime tijd last van
spanningen op school, die hij meeneemt naar
huis. Muziektherapie wordt ingezet om hem beter met zijn spanning te leren omgaan. Carlo:
“Muziektherapie? Daar word ik zo lekker rustig
van, hélemaal ontspannen”

De muziektherapeuten
De muziektherapeuten van Muzis zijn gediplomeerd en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor MuziekTherapie
(NVvMT). Ze zijn geregistreerd of streven
ernaar zo snel mogelijk aan de registratie
kwalificaties te voldoen. Zij werken volgens de beroepscode, die door deze beroepsvereniging is opgesteld.

Tijdens het actief musiceren en luisteren
oefent en experimenteert het kind of de
adolescent met nieuwe gedrag in verschillende muzikale situaties, zodat de verworven vaardigheden toe te passen zijn in
de eigen leefsituatie.
Gaandeweg leert zij of hij tevens verschillende instrumenten kennen. Het leren bespelen daarvan kan een apart doel
zijn, maar is niet de primaire zorg.

Contact
Voor aanmelding of informatie:
•

E-mail:
info@muziektherapiepraktijk-utrecht.nl

•

Telefoon:
06-45189902 (op werkdagen).

•

Website:
www.muziektherapiepraktijk-utrecht.nl

•

Praktijkruimte Muzis:
Emile Hullebroeckstraat 60 te Utrecht

Therapietraject
We bieden verschillende muziektherapeutische– en activerende begeleidingstrajecten aan, bijvoorbeeld:
• individuele therapie in de thuissituatie;
• (kortdurende) therapie met familieleden, thuis of in de praktijkruimte;
• zowel individueel als in groepsverband, bijvoorbeeld op school of in de
praktijkruimte.

De muziektherapeuten zijn:
Laurien Hakvoort
Lotte Kolste
Bregje Nonhebel
Kirsten van Os

Praktijkruimte
De therapeuten van Muzis werken samen
met het LeidscheRijn Julius Gezondheidscentrum (www.lrjg.nl)

Meer informatie?
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over onze praktijk en achtergrondinformatie over de therapeuten van Muzis.
Voor (specifieke) vragen kunt u contact
met ons opnemen.
Zie: Contact

