De kracht van muziek:

meld jouw cliënt aan
voor ons onderzoek!
Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit
van Amsterdam doet Philadelphia wetenschappelijk onderzoek
naar de effecten van actief muziek maken op mensen met een
verstandelijke beperking.
We zijn hiervoor op zoek naar volwassen Philadelphia-cliënten
met een lichte of matige verstandelijke beperking en
probleemgedrag.

“Ik vond het erg gezellig. Het gaf mij
een goed gevoel. Het was gewoon erg
leuk en ook nog leerzaam.”
Hoe werkt het?
Alle cliënten worden in een van de twee groepen ingedeeld,
een muziekgroep en een controlegroep. Dit gebeurt
willekeurig: de onderzoekers hebben hier geen invloed op. De
cliënt die in de muziekgroep terecht komt krijgt gemiddeld
twee keer per week, een uur lang, gedurende maximaal 10
weken muzieksessies. Hiervoor komt een muziekbegeleider
naar de locatie. De cliënt in de controlegroep krijgt pas ná de
laatste meting muziek aangeboden.
Van jou als begeleider verwachten we dat je drie keer een
aantal vragenlijsten over de cliënt invult. Dit duurt ongeveer
vijftien minuten per keer.

We komen drie keer op de locatie langs om een aantal testjes
en vragenlijsten bij de cliënt zelf af te nemen. Zowel bij de
cliënten van de muziekgroep als van de controlegroep. Hier
hoeft verder niemand bij aanwezig te zijn, tenzij de cliënt dit
graag wil of nodig heeft.
Start
Je cliënt kan op verschillende momenten starten met het
onderzoek. Je kunt je dus nu al aanmelden, maar pas op een
later moment starten, mocht het nu even niet uitkomen.
Aanmelden
Ben je enthousiast en wil je je cliënt(en) aanmelden? Dit kan via
deze link.
Vragen?
Heb je vragen? Neem contact op met de onderzoekers
via onderzoekmuziek@philadelphia.nl of 06 - 10 88 60 11.
De onderzoekers
Gerianne Smeets
Dr. Karin Volkers
Prof. Erik Scherder
Prof. Xavier Moonen
Wij houden ons uiteraard aan de coronamaatregelen die op dat
moment gelden.

Beslisboom Muziek
De beslisboom helpt je te zien of jouw cliënt in aanmerking komt om mee te doen
met het onderzoek en wat er daarna gebeurt. Vragen? Neem dan contact op met de
onderzoekers via onderzoekmuziek@philadelphia.nl of 06 - 10 88 60 11 .

