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Professor dr. Erik Scherder, 
neuropsycholoog en Muziekids-
vriend: “Muziek máken is visueel  
én ruimtelijk. 

De motorische handelingen die 
erbij komen kijken zorgen voor een 
optimale verrijking van de grote 
neuronalen, die meehelpen bij 
pijndemping. Zo wordt het kind nog 
meer afgeleid van de zorgen en 
stress van dat moment.” 

Neuropsycholoog en vriend 
van Stichting Muziekids 

PROFESSOR   
DR. ERIK SCHERDER 
 

Je voelt je 
beter met 
muziek    Science   

Norbert v.d. Berg en Tim Vreede; kinderartsen 
van DeKinderkliniek: “We merken dat 
het spelen met al die muziekinstrumenten 
een enorme positieve invloed heeft op het 
welbevinden van onze patiëntjes.” 

Annalien Koel, moeder van Danee: 
“Het is als ouder erg fijn als je kind zonder 
spanning naar een ziekenhuis gaat. In de 
Muziekids Studio kunnen ze zichzelf zijn en 
totaal vergeten dat ze naar de dokter moeten.” 

Spelen met muziekinstrumenten:

Muziek is ontspanning 
en dat is iets waaraan kinderen in een ziekenhuis behoefte hebben. 

Wat gebeurt er in je hersenen 
als je muziek luistert?
Bekijk de video op muziekids.nl

positieve
invloed



3,6 dagen muziek

Gemiddelde verpleegduur 
van de opname

Nr.1 vrijetijdsbesteding
onder jongeren

3.700.000

Aantal klinische opnames
van jongeren per jaar

Het drumstel is het meest 
populaire instrument in de 
Muziekids Studio.
Even lekker alle stress 
en narigheid van je
af rammen.
Het helpt echt! 

Aantal bezoeken van kinderen in
de huidige 5 Muziekids Studio's: 

Aantal bezochte kinderen door 
onze troubadours in 2 ziekenhuizen:38.317!  5.299!In 2019:



Muziekids
is uniek

De hele dag lopen er zusters en doktoren  
om het patiëntje heen om te vragen hoe het 
met hem of haar gaat. In het ziekenhuis ben 
je niet Jeroen, maar ‘zieke Jeroen’. De ziekte is 
onderdeel van de identiteit geworden. Maar 
als je de Muziekids Studio binnenloopt en 
muziek begint te maken, valt dat ziek zijn  
weg en dan is daar weer Jeroen! 

Stichting Muziekids wil afleiding, 
ontspanning  en plezier bieden, waardoor 
het stressniveau wordt verlaagd en het 
genezingsproces wordt gestimuleerd.  

Ontspanning, afleiding 
en plezier    
    
Stichting Muziekids bouwt, onderhoudt en 
exploiteert ruimtes in ziekenhuizen waar 
kinderen die in die zorginstelling moeten 
verblijven of er op bezoek zijn, muziek 
kunnen maken en beleven. 

De Muziekids Studio is het muzikale hart van 
het ziekenhuis met een positieve uitstraling 
op de gehele omgeving. In de Muziekids 
Studio’s begeleiden ervaren studioleiders en 
musicerende vrijwilligers op professionele 
wijze de jeugdige patiënten, om ze zo even 
de stress van het ziek zijn, de pijn, angst en 
het gemis van thuis te doen vergeten.

Wat doet Stichting 
Muziekids:

In een ziekenhuis ben je als kind vaak jezelf niet meer.  
Het draait daar niet om wie het kind is, maar om wat de ziekte is.

...en zorgt dat kinderen even 
het ziekenhuis vergeten!

Met uw hulp geven 
wij ze de ruimte...



Met uw hulp geven 
wij ze de ruimte...

Er zijn vijf Muziekids 
Studio’s ‘ON AIR’ in 
ons land: 
In het Sint Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in 
Tilburg (de Guus Meeuwis Muziekids Studio); 
in De Kinderkliniek in Almere (de Ali B Muziekids 
Studio); in het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum 
en Heideheuvel in Hilversum (de René Froger 
Muziekids Studio’s) en onze nieuwste aanwinst, 
de Muziekids Studio (waar Armin van Buuren 
zijn naam aan heeft verbonden) in het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.  

5 Muziekids
Studio's

Locaties:
• Hilversum
• Blaricum 
• Tilburg
• Almere
• Utrecht

Wist u dat?
Jaarlijks zijn er zo’n 3.700.000 opnames van jongeren tussen de  
0 en 20 jaar in een ziekenhuis. De gemiddelde verpleegduur van  
de opname is 3,6 dagen. 

Een van de belangrijkste factoren in het leven van 
deze leeftijdsgroep is ‘muziek’. Muziek beleven door 
te luisteren en met elkaar te delen. Maar cijfers van 
het CBS tonen aan dat muziek beoefenen zelfs de 
belangrijkste vrijetijdsbesteding is onder jongeren. 

Een Muziekids
Studio in elk
ziekenhuis

Het team van Stichting Muziekids:  “We hebben nog steeds veel hulp 
nodig om onze droom waar te maken; een Muziekids Studio in ieder 
ziekenhuis in Nederland. Daarvoor kunnen we alle steun van het  
Nederlandse bedrijfsleven, van donateurs en van sponsoren gebruiken!”



“Ik weet hoeveel plezier ík aan muziek beleef 
en hoeveel ik daarin kwijt kan. Ik zie aan mijn 
kinderen als ze dansen, of zingen of drummen 
hoe blij ze daar van worden.”

De Muziekids Studio waar Guus zijn naam aan 
heeft verbonden kent inmiddels meer dan 17.000 
bezoeken per jaar van en aan kinderen die in 
het ziekenhuis verblijven, naar de dagverpleging 
moeten of simpelweg bij vriendjes en 
vriendinnetjes op bezoek zijn. 

Guus
Meeuwis
Muziekids 
Ambassadeur

Bekende vrienden
van Muziekids
ARMIN VAN BUUREN  |  RENÉ FROGER  |  ALI B  | GIEL BEELEN 
LAURA FYGI  |  NICK & SIMON  |  AFROJACK  |  JOHN EWBANK 
KENNY B ... en nog veel meer!



ARMIN  VAN  BUUREN

Armin van
Buuren  
Muziekids Studio

De Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor Kinder-
oncologie in Utrecht kent als naamgever de wereldberoemde dj 
Armin van Buuren. En dat is niet voor niets. Lees maar eens waarom! 

“Ik heb zelf twee kinderen en ik hou enorm van muziek, dat maakte de 
binding met de Stichting Muziekids al heel tastbaar, heel dichtbij. Mensen 
onderschatten de kracht van muziek. Het heeft effect op alles en dat is 
meestal positief. Het geeft invulling aan je leven, maakt je leven rijker. 
Dus dat het helend zou zijn is absoluut niet ondenkbaar.  

Bijna de helft van de kinderen in Nederland maakt muziek of bespeelt 
een muziekinstrument. Wist je dat? Dat is het gewone leven. Dus als jij 
ziek bent en lekker muziek maakt, dan doe je iets wat andere kinderen 
ook voor hun plezier doen.”  >>

in het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie

Ik zal de Armin van Buuren Muziekids Studio 
in het Prinses Máxima Centrum o.a. faciliteren 
met apparatuur. Ik zal mijn kennis overdragen 
en hoop er regelmatig langs te gaan om 
muziek te maken met die kinderen. 

Ik hoop oprecht dat het niet gezien zal worden 
als een soort speeltuin, maar als een serieuze 
plek waar het veilig is en waar muziek kan 
worden gemaakt. Dat we voor die kinderen een 
ontsnapping bieden aan de ellende waar ze op dat 
moment inzitten. Maar vooral ook dat je er plezier 
kunt maken. Want uiteindelijk bevordert dát de 
genezing.  Als ik dan zo de wereld een klein beetje 
beter kan maken, dan is dat mijn plicht.” 

Armin van Buuren 



Stichting Muziekids
Adres:
Koninginneweg 135
1211 AP  Hilversum

Gegevens Muziekids:
T  035 - 647 2083   
M  06-288 55 585 
E  info@muziekids.nl   

KvK 32156118
Bankgiro ABN/AMRO 587898550
IBAN NL43ABNA0587898550
RSIN 8210.37.092

Culturele ANBI

MUZIEK
HELPT!

Muziek
helpt!

Helpt u ons
ook mee?
Een Muziekids Studio in elk ziekenhuis,
met uw steun geven wij ze de ruimte.
Doe mee en word vriend van Muziekids!
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Doneren?
Scan deze QR-code


