Aanmeldingsformulier
Meldt u aan voor de filmpremiere en workshop ‘muziektherapie voor wie?’
met onderstaand formulier.
Let op: aantal deelnemers is beperkt! Schrijft u dus snel in!
(Bij inschrijving wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen

Filmpremière en workshop

Muziektherapie voor wie?
vrijdag 25 juni 2004

muziektherapeuten en andere hulpverleners)

Ja, ik neem graag deel aan de workshop op vrijdag 25 juni 2004.

De heer/mevrouw:
Functie:
Organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:

Handtekening:

Muziektherapie kan een belangrijke plaats innemen

U kunt deze kaart tot uiterlijk 17 juni 2004 kopiëren of faxen naar:
Bureau Atlant Zorggroep (055) 506 72 21

Of u stuurt deze kaart naar:

in de zorg voor de oudere cliënt met psychische problematiek.

van 14.00 - 16.30 uur

Muziek heeft grote betekenis voor de oudere cliënt,
vooral als het vermogen om zich te uiten afgenomen is.

Bureau Atlant Zorggroep,
t.a.v. het Marleen Piek

Datum: vrijdag 25 juni 2004

Om deze plaats daadwerkelijk te verwerven is het belangrijk

Plaats: Atlant Zorggroep,
zorgcentrum Heemhof aan de

Postbus 10
7300 AA Apeldoorn

dat ervaringen, kennis en kunde door muziektherapeuten
worden gedeeld met andere hulpverleners.

Beatrijsgaarde 5, 7329 BK
Apeldoorn (tel. 055 578 33 00)

Inlichtingen te verkrijgen bij mevrouw M. Brandt,
muziektherapeut Atlant Zorggroep.
tel. 06 518 901 78

Sprekers: D. Gaasbeek manager behandeling en begeleiding Atlant Zorggroep
J. Herngreen verpleeghuisarts Zonnehuis, Amstelveen

Deelname aan de workshop is kosteloos.
Aanmelding kan via het bijgevoegde

G. van Straaten, I. van Hest muziektherapeuten

aanmeldingsformulier.
Aantal deelnemers is beperkt (administratie
van deelname loopt via het secretariaat van
behandeling en begeleiding).

Met het doel voor ogen om kennis en kunde over te brengen op andere hulpverleners is door
de stichting muziektherapie, in samenwerking met Van Hemert producties, een video met
bijbehorend werkboek ontwikkeld. Zie www.vanhemertprodukties.nl

Op vrijdag 25 juni 2004 zal deze video in première
gaan tijdens een workshop voor verwijzende

Wonen en zorg in balans

disciplines en voor muziektherapeuten binnen de
ouderenzorg.

Atlant Zorggroep is een jonge, dynamische organisatie die
volop in ontwikkeling is en geïntegreerde zorg biedt in én
vanuit 8 zorgcentra in de regio Apeldoorn.
Geïntegreerd omdat we met onze zorg aansluiten bij de
individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Berghorst

Dat kunnen wensen zijn op het gebied van de dagelijkse
Hullenoord

verzorging, huishoudelijke bezigheden en sociale contacten.
Tegelijkertijd biedt Atlant Zorggroep goede woonruimte als
De Loohof

Programma

zelfstandig wonen niet meer mogelijk is.

•

14.00 uur opening door de heer W. Nicolaas, algemeen directeur

•

14.05 uur welkomswoord door de heer D. Gaasbeek, manager
behandeling en begeleiding Atlant Zorggroep

•

Kort gezegd: wonen en zorg optimaal in balans.
Heemhof

14.10 uur inleiding door mevrouw J. Herngreen, verpleeghuisarts
Zonnehuis Amstelveen

•

Goede Reede

Het Immendaal

14.30 uur première video voorafgegaan door korte inleiding
Sprengenhof

van betrokken filmers
•

15.15 uur pauze

•

15.30 uur interactief deel onder leiding van mevrouw G. van Straaten
en I. van Hest, muziektherapeuten

•

16.30 uur afsluiting van de workshop en informeel samenzijn

Kon. Wilhelmina

