
Muziektherapie:
Dat klinkt beter



Muziektherapie brengt ontspan-
ning en herstel en kan u met andere 
mensen in contact brengen. Ook 
heeft muziek een goede uitwerking 
op somberheid, angst, slapeloos-
heid en nervositeit. Het kan zelfs 
uw zelfvertrouwen vergroten.
 
Onze muziektherapeuten zijn erin 
geschoold om bij u op het goede 
moment de juiste snaar te raken. 
Net wat u nodig heeft om uw doel te 
bereiken. Voor het programma Dat 
klinkt beter hoeft u geen muzikale 
vaardigheid te hebben. De beleving 
van muziek staat centraal. Individu-
eel of in een groep.
 
Wij behandelen u dichtbij: bij u thuis 
of op een van onze locaties bij u in de 
buurt. 
 
 
 
 

Dit mag u verwachten van 
onze muziektherapeuten
 
• Persoonlijke aandacht: samen met 

de therapeut bepaalt u waaraan u 
wilt werken en wat u wilt bereiken. 
Dat kan het uitdrukken van gevoe-
lens zijn. Of contact met anderen. 
Ook hulp bij het verwerken van 
tegenslag of verlies is mogelijk. U 
ontvangt hierover advies van de 
therapeut en een behandelplan op 
maat.

• Deskundige behandeling: onze 
therapeuten zijn geregistreerd 
vaktherapeuten. 

 
Dat klinkt beter van Opella 
is zinvol als u
 
• Te maken hebt met somberheid, 

angst, slapeloosheid, onrust, ver-
driet, vermoeidheid of nervositeit.

• Veel piekert, vergeetachtig bent of 
minderwaardigheid ervaart.



• Meer structuur wilt aanbrengen in 
uw eigen handelen.

• Hinder ondervindt van een stoor-
nis of handicap, autisme, ADHD of 
persoonlijkheidsstoornissen.

• Wilt werken aan uw communicatie 
en sociale vaardigheden.

• Uw emoties beter wilt uiten en 
een plekje kunnen geven.

• Een nare ervaring of trauma wilt 
verwerken.

• Rouw verwerkt.
• Met zingeving aan de slag wilt.
 
Met Dat klinkt beter
bereikt u
 
• Ontspanning
• Verdieping van uw gevoelsleven
• Meer evenwicht tussen uw draag-

last en uw draagkracht
• Een persoonlijk advies hoe u mu-

ziek dagelijks kunt gebruiken
• Verhoogde levensvreugde, even-

wicht en energie.

Specialisme SMTA
 
Speech-Music Therapy for Aphasia 
(SMTA) is een combinatie van log-
opedie en muziektherapie. Muziek, 
met name melodie en ritme, kan het 
spreken ondersteunen en stimuleren. 
In de behandeling koppelen we een 
klank, een woord of een zin aan een 
melodie, waardoor u gemakkelijker 
die klanken, woorden of zinnen kunt 
vormen. Door de veelvuldige herha-
ling maakt u zich het vormen van de 
klanken, woorden en zinnen eigen. 
De SMTA-behandeling is bedoeld 
voor mensen met een taalstoornis 
als gevolg van een hersenbeschadi-
ging (afasie) of een stoornis van de 
mondspieren (verbale apraxie).
 
Specialisme  
neurologische therapie
 
Op neurologisch gebied kan mu-
ziektherapie worden ingezet bij cog-



nitieve problemen, spraak/taalpro-
blemen en motorische problemen. 
Bijvoorbeeld na een beroerte of bij 
Parkinson of dementie. Bij deze be-
handeling wordt vaak samengewerkt 
met de logopedist, fysiotherapeut, 
ergotherapeut en psycholoog.
 
Behandelcentrum
 
Muziektherapie maakt deel uit van 
ons Behandelcentrum, expert in zorg 
voor ouderen, chronisch zieken en 
revalidanten. Binnen het Behandel-
centrum werken ervaren artsen, psy-
chologen, paramedici, maatschap-
pelijk werkers, verpleegkundigen en 
andere deskundigen. Zij hebben een 
multidisciplinaire kijk op de benodig-
de behandeling en schakelen waar 
nodig collega's in. 

Denk ook eens aan
 
Als muziek u helpt bij het uiten van 
uw gevoelens of het verwerken van 
vervelende situaties kunnen ook 
andere behandelingen zinvol zijn. 
Overweeg naast ons programma Dat 
klinkt beter eens Niet praten maar 
doen (kunstzinnige therapie) of In 
beweging (fysio-/oefentherapie).
 
Aanmelding en kosten
 
Behandelingen Muziektherapie bij 
Opella worden soms vergoed van-
uit de aanvullende verzekering. U 
heeft bij sommige verzekeraars een 
verwijzing nodig van uw huisarts. 
Informeert u bij uw eigen zorgverze-
keraar.
 
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl


