Muziek luisteren na een beroerte
U of uw naaste heeft een hersenbloeding of herseninfarct doorgemaakt. We noemen dit
een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident). Deze folder bevat informatie over de
positieve effecten van het luisteren naar muziek op het herstel na een beroerte.

Waarom luisteren naar muziek?
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effecten van het luisteren naar muziek.
Deze onderzoeken laten zien dat het luisteren naar muziek positief effect heeft op het
herstel na een beroerte. Als u of uw naaste minimaal één uur per dag naar muziek
luistert, heeft dit een positieve invloed op het spreken, de communicatie en de
stemming. Ook stimuleert muziek het geheugen en kan het helpen tegen verwardheid
of onrust bij een opname in het ziekenhuis.

Rol van familie/mantelzorger
Wij vragen uw naaste om muziek mee te nemen waar u voor uw opname in het
ziekenhuis graag naar luisterde, bijvoorbeeld CD’s of een USB-stick. Daarnaast is het ook
mogelijk om naar de radio te luisteren.

Het gebruik van de radio/cd-speler in het ziekenhuis
Op de afdeling Acute Zorg Neurologie staat een radio/cd-speler in de kamer, waarvan u
gebruik kunt maken.
Mogelijk wordt u tijdens uw opname overgeplaatst naar de afdeling D3 Neurologie.
Daar zult u op de afdeling een radio/cd-speler in bruikleen krijgen. Hiervoor tekent u
een formulier. Als u dit prettig vindt, mag u ook een radio/cd-speler van thuis gebruiken
in het ziekenhuis.
Buiten de bezoektijden kan de verpleegkundige van de afdeling de muziek aanzetten,
indien gewenst.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Vragen?
Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust aan uw verpleegkundige.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

