
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Muziek  
Lieve Zorgprofessional, Maak er gebruik van! 

Een interactief programma met  
Griet Anne Banga en Philip Curtis 

 

woensdag 1 februari 2023 
15.15 - 17.30 uur 

Van der Valk, Sneek 



Uitnodiging 
 

Zorgprofessional en muziek als instrument in de zorg 
Wat kan muziek betekenen voor jou als zorgprofessional? Muziek in de 
palliatieve en terminale fase kan ondersteunend zijn om draaglast te 
verlichten. Kom op 1 februari inspiratie en inzichten opdoen hoe je 
muziek kunt inzetten! Thuis, in het verpleeghuis of hospice? Wat is de 
impact van muziek en hoe dan? 
 
Muzikale Momenten 
Embrace Nederland heeft ervaring met muzikale momenten in de 
palliatieve en terminale zorg, zowel thuis als in het verpleeghuis en 
deelt deze graag met je. Embrace richt zich met name op het 
bewustwordingsproces voor naasten, zorgprofessionals én hun 
leidinggevenden en denkt mee over beleid en strategie.  
 
Hoe werkt het in de praktijk en wat kun jij eigenlijk doen? Het kan zo 
simpel zijn! Gebruik je eigen creativiteit. Er komen verschillende 
thema’s aan bod, zoals bewustwording van geluid en muziek, 
informatie over muziek, muzikale smaak en genres. Hoe maak je het 
dagelijks gebruik van technologie en live muziek gemakkelijker en hoe 
kun je het contact met je cliënt verbeteren door muziek? En hoe betrek 
je je eigen specialisten erbij? Er wordt ook ‘persoonsgerichte’ muziek 
gemaakt door speciaal opgeleide musici. 
 
De Praktijk en de Impact 
Musici van Embrace Nederland zullen tijdens de middag een tipje van 
de sluier oplichten met betrekking tot persoonsgericht musiceren. 
Ervaar ons muzikale bad! 

 
 

 

 
 
 
Programma 
15.15 uur Welkom 
15.30 uur Griet Anne Banga 

Onderzoeker Griet Anne Banga, Projectleider Onderzoek 
en Wetenschap bij Embrace, geeft een presentatie over 
de bevindingen van Embrace tot nu toe. 

16.00 uur Intermezzo Embrace musici 
16.15 uur Philip Curtis 

Initiator van Embrace, Philip Curtis, vertelt over het hoe 
en waarom en ook: Hoe kun je als zorgprofessionals je 
eigen creativiteit inzetten? 

16.45 uur Intermezzo Embrace musici 
17.00 uur Vragen en oproep mee te doen aan de pilot 
 
 

Locatie Van der Valk, Sneek 
Datum woensdag 1 februari 2023 
 
Kosten 
Deelname is gratis. 
 
Aanmelden 
Je kunt je aanmelden door simpelweg een mail te sturen aan 
info@npzf.nl.  
Wil je nog een collega meenemen? Dat kan. Geef dan in diezelfde mail 
ook diens naam en mailadres door.  


