
Muziek-in-de-zorg
TOOLKIT

Alsjeblieft!

1. Pak je smartphone of iPad

2. Ga naar www.gideonsb.nl/muziek-in-de-zorg en 

krijg toegang tot de instructievideo’s en de YouTube 

afspeellijst.

3. Direct aan de slag met Spotify? Richt je camera of 

QR-scanner op de QR-codes in deze folder.

We weten 
dat muziek 
en geluid veel 
kan doen voor de 
gezondheid en het 
emotionele welzijn van 
mensen. Deze toolkit 
helpt jou om muziek en 
geluid in te zetten in jouw 
omgeving. Veel plezier!

Zelf aan de slag?

http://www.gideonsb.nl/muziek-in-de-zorg


Muziek voor de zorg:
Deze afspeellijsten met muziek kunnen de volgende effecten bereiken bij luisteraars. 

Populair Rustig
Muziek die de hitlijsten bestormde tussen 
1955 en 1975 en zeker herinnering zullen 
oproepen. Positieve nummers in een lager tempo: 
ballades en volksnummers. Muziek gericht op het 
individu, om in gedachten te verdwalen. 

Wanneer: elk moment van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes, individueel, achtergrond

Dansfeestje 
Muziek die in de bar of dancing werden 
gespeeld Nummers met een zeer hoge energie 
en hoog tempo om op mee te dansen, te 
trommelen of te schommelen.

Wanneer: middag en avond, zeer hoog in energie 
dus beter geschikt voor een kortere periode.
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Klassiek Rustig 
Klassieke muziek is in meeste gevallen van 
positieve invloed is op de gemoedstoestand. 
Muziek geselecteerd om rust te creëren. Van alle 
tijden en nooit te somber. 

Wanneer: elk moment van de dag, achtergrond
Waar: algemene ruimtes, individu, achtergrond

Klassiek 
Klassieke nummers die meeslepend zijn. 
Grootser in orkestratie, heftige melodieën met 
duidelijke pieken en dalen in het verhaal.

Wanneer: energieke momenten van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Crooners jaren 50 
Engelstalige meezingers waar de echte 
mannelijke muzikale verhalenverteller 
centraal staat: ‘de Crooner’. Creëert een 
romantische sfeer met heimwee naar 
smokings en martini’s.

Wanneer: avond 
Waar: gemeenschappelijke ruimtes, achtergrond

Vintage Christmas
Kerstmuziek uit de jaren 40-50. Nummers van vroeger die 

zeer zeker de juiste sfeer zullen oproepen tijdens kerst. 
Muziek die niet alleen bij het feest past, maar ook 

herinneringen zal oproepen.

Wanneer: de hele dag, kerstactiviteiten
Waar: gemeenschappelijke ruimtes, 

achtergrond

Meezingers 
Bekende Nederlandstalige hits van vroeger! 

Populaire muziek, hoog in energie, die veel in de kroegen 
en sociale gelegenheden gespeeld werd. 

Wanneer: groepsactiviteiten, middag en avond
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Populair Vrolijk  
Muziek waarop feest werd gevierd en gedanst en feest 

gevierd werd. Nummers met een hoger tempo, 
meeslepende melodieën en emotioneel geladen teksten.

Wanneer: na het eten, tijdens de middag activiteit
Waar: gemeenschappelijke ruimtes

Afrika   
Nummers die populair waren op de Afrikaanse radio 

tussen 1960 en 1980. Zowel instrumentale nummers als 
meezingers. Geschikt voor mensen die zijn opgegroeid 

in Afrika of om een positieve sfeer te creëren.

Wanneer: elk moment van de dag, achtergrond 
Waar: individueel,

gemeenschappelijke ruimtes

rust

sociale interactie

gezelligheid 

beweging

energie

zingen

wegdromen

herinneringen ophalen

verbloemen storend geluid 

Geen Spotify? Ga naar www.gideonsb.nl/muziek-in-de-zorg en krijg toegang tot de YouTube afspeellijst.

https://open.spotify.com/playlist/26fBIplgqGgcmmKzrAOIvr?si=5-wlQu4dTSKanZKLYCgruw
https://open.spotify.com/playlist/5oEVW6iCTaKWdbdMTLEssB?si=oII3AMnkQoiaZoCnIGX6Rw
https://open.spotify.com/playlist/2MZLweEUro5z5nkB9xjq6I?si=d25B76nDSvuutquHGH1Rtw
https://open.spotify.com/playlist/03VrPEoV6s0lpKD1romaIo?si=0Qa9yOrjT0eZKEiZcOeQRw
https://open.spotify.com/playlist/7Dk7JPpUQKHaOcg7EPSaL5?si=dPyjYAxGRGGEQx8VDKA-MQ
https://open.spotify.com/playlist/6vFAv8WiYClgwf8by4n0NF?si=_lt9NUHmROSdA0s4DTUqoQ
https://open.spotify.com/playlist/4l6y2fu7wUEerMV8FV4faQ?si=reO2E5ZqRdS4XUDaIqJPGw
https://open.spotify.com/playlist/0NYoI3tmih5JxMNgRPq1fV?si=cvu34rykTGyBIaTO7ehVSQ
https://open.spotify.com/playlist/6CL7wEdI6KlV53Y0suV9GC?si=mrRm5MiDRTO54f94FPNBqg


Soundscapes voor de zorg:
Zet de soundscape Natuurgeluiden aan. Sluit uw ogen en laat u mee nemen naar buiten. 
U loopt door een bos en hoort een rustgevend natuurgeruis. Dat is de kracht van een 
soundscape oftewel een geluidlandschap. Ze zorgen ervoor dat achtergrondgeluiden 
een bepaalde sfeer creëren in een ruimte. Ondertussen worden onprettige geluiden 
gemaskeerd. Zo hoor je in een restaurant bijvoorbeeld geen schoonmaak- of 
keukengeluiden, maar geniet u van gezellig rustgevende natuurgeluiden of gezellig 
geroezemoes om lekker bij te kletsen.

Natuurgeluiden
Natuurgeluiden die een positief bewezen 
effect op ons hebben. Ze werken kalmerend 
en zijn niet zwaar voor het oor van de luisteraar. 
Verbloemt ook (sommige negatieve) geluiden om 
ons heen.

Wanneer: elk moment van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes, laag volume, achtergrond

Sociale Geluiden 
Het gevoel van een gezellige ruimte met mensen om je heen. 

Een beetje reuring. Geluid dat een eenzaam gevoel kan 
verminderen en sociale interactie bevorderd. Verbloemt 

ook (sommige negatieve) geluiden om ons heen.

Wanneer: ieder moment van de dag
Waar: gemeenschappelijke ruimtes,

laag volume, achtergrond

rust

sociale interactie

gezelligheid 

beweging

energie

zingen

wegdromen

herinneringen ophalen

verbloemen storend geluid 

Weyond, MassiveMusic en Gideon’s B geven deze toolkit aan alle medewerkers in 
de zorg. Op www.gideonsb.nl/muziek-in-de-zorg worden dit jaar regelmatig nieuwe 
muzieklijsten en soundscapes geplaatst. Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor 
de nieuwsbrief op de website.

http://www.gideonsb.nl/muziek-in-de-zorg
https://open.spotify.com/playlist/4Mn9jvCNIr0Juqia9KIzjn?si=1Jb-tIbzTvO_OdkGFOhnSw
https://open.spotify.com/playlist/1EGEWcuYO4sfabvrSqKTKu?si=aRFMLqfoTdOameeERdR8cw

