
WOONZORGGROEP BEGRALIM 

FUNCTIEPROFIEL MUZIEKTHERAPEUT  

 

Je wordt ingeschakeld in het therapeutisch programma op de verschillende afdelingen binnen het 

WZC. Daarbij werk je nauw samen met de kinesitherapeuten, de ergotherapeuten en andere 

disciplines. In overleg met de teams van de verschillende afdelingen verzorg je muziektherapeutische 

sessies voor de bewoners, zowel in groep als individueel. Daarbij richt je je vooral op de meest 

kwetsbare bewoners, in het bijzonder op mensen met een dementieel syndroom.  

 

 

Functie-inhoud: 
Je begeleidt groepssessies en individuele sessies muziektherapie. Je stemt je interventies af op de 

specifieke fase van dementie of psychische toestand waarin de desbetreffende bewoner zich bevindt. 

Daarbij schep je een veilig therapeutisch kader waarin de sessies zich kunnen voltrekken. Je bent 

bereid ook in een terminale fase onze bewoners samen met hun familieleden muziektherapeutisch bij 

te staan. Dit alles gebeurt binnen de visie/missie van de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg. 

De christelijke inspiratie van onze voorzieningen is bepalend voor uw dagelijkse praktijk. De huidige 

cohorte van bewoners, die overwegend christelijk geïnspireerd zijn, zijn het best aanspreekbaar 

wanneer uw muzikaal aanbod aansluit bij hun oude geheugensporen.  

 

Je werkt nauw samen met kinesitherapeuten en ergotherapeuten om bewoners via muziek in 

beweging te krijgen in het kader van Bewegen, Beleven en Ontmoeten (= BBO). 

Je zorgt voor een professionele mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht.  

 

Profiel: 
• In staat zijn om muzikaal te improviseren, zowel vocaal als instrumentaal. Deze improvisaties 

zelf leiden, vormgeven en structureren op een manier die veilig is voor de groepsleden en 

met respect voor de eigenheid van elk individu. Daarbij ben je in staat creatief te denken. 

• Muziektherapeutische technieken kennen, beheersen en kunnen toepassen in de praktijk. 

• Kennis hebben van de verschillende vormen van dementie en de bijhorende fases. 

• Je kunt je vanuit een eigen invalshoek afstemmen op verschillende therapeutische 

denkkaders. 

• Beschikken over een empathisch vermogen. 

• Je onderschrijft de christelijke inspiratie van onze voorzieningen 

• Kritische zelfreflectie. 

• Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen, maar eveneens in een multidisciplinair team 

kunnen werken. 

• Flexibel te werk kunnen gaan en kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden. 

• Ervaring hebben in muziektherapeutisch werken met ouderen vormt een meerwaarde. 


