
Muziek maakt 
het verschil
Genieten van muziek met de iPod 



Voor de meeste mensen is luisteren naar favoriete muziek  

vanzelfsprekend. Dit is voor ouderen echter anders.  

Muziek luisteren van vroeger, muziek die ze al lange tijd niet 

meer gehoord hebben, heeft een positief effect op hun  

stemming.

Muziek maakt het verschil

Het muzikale geheugen blijft het langst in tact. Muziek werkt hierdoor als het ware als 
een brug naar het verleden. Als iemand naar muziek luistert uit zijn jeugd, roept dat 
vaak herinneringen en de daarbij behorende reacties op. Zo verloopt de dagelijkse 
verzorging makkelijker wanneer ouderen eerst naar muziek luisteren. Mensen bewegen 
makkelijker en worden communicatiever, waardoor er vaak contact mogelijk is. 

Muziek luisteren met de iPod
De huidige technologie maakt het mogelijk om favoriete, persoonlijke muziek te 
verzamelen in een iPod. Omdat muziek zo’n positief effect heeft op onze bewoners 
heeft ZorgAccent enkele iPods aangeschaft. Wij downloaden muziek via iTunes 
en de persoonlijke afspeellijsten van onze bewoners worden opgeslagen in de 
muziekbibliotheek. 

MET UW HULP: EEN PERSOONLIJKE 
MUZIEKLIJST SAMENSTELLEN
Voor het samenstellen van een afspeellijst vragen 
wij u een vragenlijst in te vullen. 
Hierop vindt u onder meer de volgende vragen:
•  naar welke muziek of hoorspelen luisterde uw 

familielid toen hij/zij jong was? 
• zong hij/zij in kerkdiensten of in een koor?
• heeft hij/zij vroeger gedanst? 
•  ging uw familielid naar een concert of optreden?



Met uw informatie kunnen wij een afspeellijst samenstellen met muziek die positieve 
reacties oproept bij uw familielid. Daarna zetten wij de geselecteerde muziek op de 
iPod, zodat uw familielid direct al naar zijn favoriete muziek kan luisteren. 

WAAROM DE IPOD?
Natuurlijk zijn er meer geluidsdragers op de markt. ZorgAccent maakt gebruik van 
de iPod shuffle met accessoires (koptelefoon en splitter) vanwege de kwaliteit, 
handzaamheid, accu en bedieningsgemak. Verder vinden wij het belangrijk dat het 
systeem universeel is voor het vullen, bijwerken en opladen.

EIGEN IPOD VOOR UW FAMILIELID
Uw familielid heeft de afgelopen tijd gebruik gemaakt van een leen iPod van ZorgAccent. 
Wij hebben gemerkt dat het meerdere keren per dag luisteren naar muziek een positief 
effect heeft op het welbevinden van uw familielid. Omdat wij niet voor iedereen een 
iPod kunnen aanschaffen, doen wij een beroep op u. Wij willen u vragen om de kosten 
voor deze iPod (contant) aan het zorgteam te overhandigen. Met dit bedrag kunnen wij 
een iPod voor nieuwe bewoners aanschaffen. De iPod waar uw familielid naar luisterde 
wordt dan eigendom van uw familielid. Wij voorzien deze speler van zijn/haar naam 
en bewaren deze op de afdeling. Zo kan uw familielid dagelijks genieten van muziek. 
Natuurlijk kunt u ook samen naar muziek luisteren met de iPod. Onze zorgmedewerkers 
leggen u graag uit hoe dit werkt.
Zoekt u een cadeau voor uw familielid? Denk dan eens aan een iTunes Gift Card (o.a. 
verkrijgbaar in supermarkt of boekhandel). Hiermee kan ZorgAccent nieuwe muziek 
downloaden en gebruiken voor de iPod zodat het muziekaanbod afwisselend blijft.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over het iPod project kunt u ons bereiken via tel (0548) 68 80 56 
of te mailen naar d.neeskens@zorgaccent.nl en/of j.tiekstra@zorgaccent.nl



ZorgAccent denkt in mogelijkheden

ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie  
actief in wonen, zorg, welzijn en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).  
Wij leveren zorg met respect voor uw wensen en behoeften. 
 
T. 0900 0678 (lokaal tarief)

Kijk voor ons complete zorgaanbod voor u op:
www.zorgaccent.nl
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