
Contact gegevens: 
Monique Verwoerd 
Westringdijk 17 
2913LK Nieuwerkerk a/d IJssel 
T: 0611145554 
Email: monique@muziekwaard.nl 
 
Heeft u interesse en wilt u eens vrijblijvend kennismaken om te 
kijken wat muziek voor u zou kunnen doen? Bel gerust of neem 
contact op per email. 
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Muziekagogie  
 
Muziek is een taal zonder woorden 
Muziek heeft vele mooie eigenschappen. Waar woorden tekort 
schieten vindt muziek zijn eigen weg in ons leven. Muziek is 
laagdrempelig en veelzijdig. Iedereen, jong en oud, heeft wel iets 
met muziek. We kunnen ervan genieten, het kan helpen 
ontspannen, ons letterlijk en figuurlijk in beweging brengen en het 
kan ons emotioneel raken. Muziek kan heel betekenisvol zijn, en het 
kan ons iets laten herbeleven uit het verleden. Het kan ons 
opgewekt maken of juist helpen bij het ruimte geven aan verdriet. 
Samen met anderen muziek maken of zingen geeft vaak een gevoel 
van saamhorigheid. 
Van al die mooie eigenschappen van muziek maakt de muziekagoog 
gebruik. Een muziekagoog  gebruikt muziek om mensen met een 
beperking te helpen. U hoeft geen muzikale vaardigheid te hebben 
om te profiteren van muziekagogie, wel belangstelling om met 
muziek bezig te zijn. 
 
|



Voor mensen met een verstandelijke beperking 
Bij mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking kan 
muziek onder meer helpen bij het verbeteren van de 
gemoedstoestand. Het kan ook helpen bij groei in zelfvertrouwen 
en bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 
  

Voor mensen met dementie 
Bij mensen met dementie, waar het geheugen achteruit gaat, is 
aangetoond dat muziek kan helpen om hen weer in contact te 
brengen met herinneringen uit het verleden. Zo kunnen zij weer 
een beleving hebben van wie zij zijn. Ook kan muziek helpen tegen 
angst en onrust. 

 
Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel 
Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (N.A.H.) kan 
muziek helpen bij ontspanning en afleiding. En waar praten moeilijk 
gaat is zingen of muziek maken soms wel mogelijk en kan zo een 
belangrijke bijdrage leveren in het zich uiten en het ondersteunen 
van emoties.  
 
Alhoewel ik mij in deze folder richt tot volwassenen is muziekagogie 
niet leeftijdgebonden en dus ook zeer geschikt voor kinderen en 
jongeren. 
 

 

Mag ik me even voorstellen? 
Mijn naam is Monique Verwoerd en ik ben gediplomeerd 
muziekagoog. Ik heb altijd graag met mensen gewerkt en waar ik 
de kans krijg ga ik graag op zoek naar hoe muziek iemand kan 
helpen.  
 
Hoe ga ik te werk? 
In een kennismaking bespreken we of muziekagogie van waarde 
kan zijn in uw situatie.  
De daaropvolgende sessies duren drie kwartier. In het begin leren 
u en ik elkaar kennen en vinden we uit welke manieren van 
muziekbeleving het beste passen. Ik bespreek met u een doel om 
aan te werken en evalueer met regelmaat de voortgang. Ik werk 
desgewenst graag samen met andere betrokken hulpverleners 
en/of verzorgers. 
Naast individuele sessies is er ook de mogelijkheid met groepen te 
werken. 
 
Waar 

• In mijn eigen muziek praktijkruimte in Nieuwerkerk aan 
den IJssel 

• in uw thuissituatie  

• in een instelling voor mensen met een beperking zoals in 
de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg (verpleeghuis of 
verzorgingstehuis), revalidatiezorg. 

 
Kosten 

• Intake of kennismaking is gratis 

• Individueel: €33,00 voor 45 minuten in mijn praktijkruimte  
• Reiskosten bij sessies op locatie in overleg 
• Groepen: kosten in overleg 

 
 


