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Herinner ’t geluk
Mha-MUSICCHAIR

Een stoel met magisch effect
De MusicChair is een fauteuil waarin dementerende ouderen ontspannen
naar muziek kunnen luisteren. Het geluid komt direct uit de twee speakers weggewerkt in de rugleuning van de stoel.
Dankzij de gepersonaliseerde afspeellijsten opent zich een wereld van
herinneringen en herleven ouderen gelukkige momenten. Ze beginnen
te stralen en mee te zingen. De muziek raakt als het ware de gevoelige
snaar, waardoor ze zich weer verbinden met hun eigen emoties en weer
in contact komen met hun omgeving.

Herinner ’t geluk
Ouderen met dementie een goed gevoel bezorgen, ertoe
bijdragen dat ze meer geluksmomenten ervaren. Dat is de
missie van MusicChair. Zeker voor dementerende ouderen
geldt dat ze dankzij de muziek uit hun jeugd weer toegang
krijgen tot levendige herinneringen.
Muziek maakt ’t verschil
Muziek staat voor plezier, voor herinneringen aan andere tijden. Muziek
neemt je mee uit je beslommeringen en brengt je in beweging. Onbewust
tikken we met onze voet mee op het ritme van een vrolijk nummer, beginnen we te neuriën bij een liedje dat we kennen of worden we geraakt door
de associaties die het liedje oproept. Muziek werkt direct op de delen van
de hersens waar we herinneringen opslaan. En dat is precies de impact
van MusicChair, een uniek nieuw concept voor zorg- en verpleeginstellingen, die dementerende ouderen comfortabel onderdompelt in een cocon van muziek, zonder dat ze daarvoor een koptelefoon nodig hebben.

Music & Memory
Het principe van Mha-MUSICCHAIR sluit aan op het ‘Music & Memory’
programma voor dementerende ouderen dat via koptelefoons wordt
aangeboden door individuele zorgprofessionals of zorgteams. MusicChair biedt de muziek volledig geïntegreerd aan, waardoor de gebruiker
veel meer comfort ervaart en hulpverleners worden ontlast. Met één
druk op de knop kunnen ouderen genieten van de muziek uit hun jeugd,
volledig afgestemd op hun voorkeuren. Of dat nu volksmuziek is, jazz,
blues of klassiek.
Op uw wenken bediend
Mha-MUSICCHAIR is van Nederlands fabrikaat en totstandgekomen in
samenspraak met zorgaanbieders en gebruikers. Het ingebouwde muzieksysteem is zeer eenvoudig te bedienen, schokbestendig en robuust.
Daarbij communiceert het systeem met nagenoeg alle muziekbronnen,
zowel bedraad als draadloos.
Meer informatie over MusicChair vindt u op onze website:
www.mhamusic-chair.nl

