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Muziekids Trolley met Online functie

We hebben er dan ook het volgende op gevonden; naast 

onze permanente Muziekids Studio’s en de Muziekids Pop-

up Studio’s, hebben wij nu ook de Muziekids Trolley’s met 

Online functie. Deze Trolley’s zitten vol met allerlei muziek-

instrumentjes waar de kinderen op kunnen spelen zodat ze 

weer even kind kunnen zijn i.p.v. patiënt. Online kunnen ze 

via het bijgeleverde tablet kleine lesjes volgen, vragen stel-

len en allerlei leuke muziekspellen en ‘Challenges’ spelen.

Zodra er meer mogelijk is in de ziekenhuizen en we in het 

nieuwe ‘normaal’ zijn belandt, zullen de trolley’s vergezeld 

worden door de Muziekids Troubadours die de kinderen 

begeleiden tijdens het maken van muziek. Tot die tijd von-

den we wel dat de kinderen alvast moesten kunnen genie-

ten van muzikale afleiding. Zo hebben we al een Trolley 

geleverd aan het NWZ locatie Alkmaar, aan het Sophia kin-

derziekenhuis en staan er diverse ziekenhuizen in de plan-

ning voor dit initiatief in afwachting van een permanente 

Muziekids Studio.
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In deze voor iedereen moeilijke tijd is ook geble-

ken dat de Goede Doelen ‘pas op de plaats’ 

moesten maken. De meeste acties om ons 

mooie doel te steunen werden vanwege Covid19 

afgeblazen maar we lieten ons niet kisten want 

wij zetten ons natuurlijk in voor de kinderen in 

de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
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Zodra alles weer kan en mag, gaan we weer verder met 

de realisatie van onze Muziekids Studio in het Spaarne 

Gasthuis te Haarlem, waar Giel Beelen zijn naam aan 

gaat verbinden. Hij is nu ook al druk bezig met allerlei 

acties om dit z.s.m. te kunnen realiseren, zo veilt hij hier-

voor o.a. al zijn privé cd’s.

In het Amsterdam UMC, locatie AMC, wordt totdat alles 

rond is, ook alvast muziek gemaakt met de Muziekids 

Troubadour en Trolley.

De meerwaarde van een Muziekids Studio

In 2018 is onze Muziekids Studio in het Prinses Màxima 

Centrum voor kinderoncologie in Utrecht geopend.

Dagelijks zien wij ook hier wat de meerwaarde van een 

Muziekids Studio voor de kinderen in ziekenhuizen is. 

Niet alleen voor de patiëntjes is de muzikale afleiding fijn 

maar ook de ouders en broertjes en zusjes genieten van 

de ontspannen sfeer.

Artsen over Muziekids: 

“Muziek maken helpt 

echt, wij zien het!”

“Bij ons in DeKin-

derkliniek halen 

wij altijd zelf de 

patiënten op in de 

wachtkamer. Wij 

houden van een per-

soonlijke aanpak en 

die begint daar. Naast de 

wachtkamer zit de Muziekids 

Studio. Sinds de opening van deze studio moeten wij heel 

vaak op zoek naar onze patiëntjes. Ze zijn gelukkig niet 

verdwenen, maar zijn heerlijk muziek aan het maken in 

de studio! Ze kijken best wel even sip als zij met ons mee 

moeten, maar we kunnen hen direct geruststellen door 

te zeggen dat zij na hun afspraak weer terug mogen naar 

de studio. Wij merken dat het spelen met de muziekin-

strumenten een enorme positieve invloed heeft op het 

welbevinden van de patiënten. Ze zijn afgeleid, rustig en 

voelen zich op hun gemak. We zouden niet meer zonder 

willen!”

Mooie woorden over onze project van Norbert van den 

Berg en Tim Vreede, kinderartsen van DeKinderkliniek in 

Almere.

Grootste Wens van stichting Muziekids

Onze wens is om zo snel mogelijk alle kinderen in de 

Nederlandse ziekenhuizen van de ‘Muzikale Pleister’ te 

kunnen voorzien en in ieder ziekenhuis een Muziekids 

Studio te realiseren.
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Overhandiging Trolley aan Sophia Kinderziekenhuis en NWZ in Alkmaar

“Sinds de opening van deze 
studio moeten wij heel vaak op 
zoek naar onze patiëntjes. Ze 
zijn gelukkig niet verdwenen, 
maar zijn heerlijk muziek aan 
het maken in de studio!”


