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februari  maand van de muziek
De maand februari staat binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ in het teken van muziek. Muziek heeft een grote 
invloed op je hersenen en je gemoedstoestand. Het kan je ontroeren, vrolijk of verdrietig maken, kippenvel geven, opzwepen 
of in de stemming brengen voor een feestje. Het doet een beroep op onze emotie en brengt ons ook in beweging. Op de 
Beschermde Woonvormen gaan we met elkaar de wereld van de muziek ontdekken en uiteraard muziek maken.

TIP 1: GEBRUIK JE FAVORIETE MUZIEK WANNEER JE ANGSTIG, LUSTELOOS OF DEPRESSIEF BENT
Wanneer je luistert naar je favoriete muziek komt er dopamine vrij. Deze ‘genotstof’ zorgt ervoor 
dat je je beter voelt. Muziek vormt een afleiding voor je gedachten. Je spieren ontspannen zich, 
je bloeddruk wordt lager en je ademhaling regelmatiger. Luisteren naar muziek heeft hetzelfde 
effect op de geest als een massage heeft op het lichaam.
 
TIP 2: GEBRUIK ONTSPANNEN MUZIEK ALS JE GESTREST BENT
Ontspannen muziek zorgt voor een flinke vermindering van het spanningsniveau. Rustige 
muziek maakt je soms zo ontspannen dat je er slaperig van wordt of zelfs daadwerkelijk in slaap 
valt. Dus als je je nog eens gestrest voelt aan het einde van een drukke dag, luister dan eens naar 
ontspannen muziek. 

TIP 3: BELEEF MUZIEK SAMEN MET ANDEREN
Muziek is iets wat mensen verbindt en waar we over kunnen praten. Het leidt tot een 
groepsgevoel en tot saamhorigheid. Sluit, bijvoorbeeld bij een vriendenavond, eens je laptop 
aan op je tv en de speakers. Zoek vervolgens via YouTube om de beurt je favoriete muziek en de 
muziek waaraan je mooie herinneringen hebt. Het wordt gegarandeerd een gezellige avond!
 
TIP 4: SPEEL MUZIEK EN STIMULEER KINDEREN OM MUZIEK TE MAKEN
Muziek heeft een positieve werking op onze hersenen. Als je muziek luistert of speelt dan zie je 
op hersenscans het hele brein in werking. Zeker als je muziek speelt kan dit de taalontwikkeling 
en geheugen verbeteren en dan vooral als je op jonge leeftijd bent begonnen. Uit onderzoek 
is gebleken dat kinderen die muziekles krijgen een hogere score hadden op IQ, taal, begrip en 
concentratie.
 
TIP 5: SWING EN DANS MEE OP HET RITME VAN DE MUZIEK
Muziek nodigt uit tot bewegen en maakt bewegen gemakkelijker. Tijdens het dansen op de 
muziek maken de hersenen extra dopamine aan en dat geeft een positief effect op ons humeur. 
Samen dansen geeft bovendien een gevoel van saamhorigheid en verbroedering. Denk maar 
eens aan de sfeer bij concerten, festivals, in een discotheek of bij een bezoek aan een danscafé. 
Ga bij dit soort gelegenheden de dansvloer op en volg met elkaar het ritme van de muziek.
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