
"Je grondtoon is de sleutel 
tot ontwikkeling"

 
Muziektherapie

Locatie

De muziektherapiessessies vinden in de 
praktijkruimte plaats. 

Praktijkadres:
De Kluijskamp 1245
6545JK NIJMEGEN

Contact

Meer informatie over muziektherapie  en coaching    
bij De GrondToon kun je vinden op de website of je 
kunt contact opnemen. Ook vind je op de site 
praktische informatie zoals de openingstijden.
   
   06-14644489                               
  www.praktijkdegrondtoon.nl              
  miranda@praktijkdegrondtoon.nl

      Website          Facebook               LinkedIn

Miranda op den Brouw

Muziek is mijn passie! Voor mij is het altijd dé 
manier geweest om emoties vorm te kunnen 
geven en te uiten. Als muziektherapeut heb ik 
mijn werkervaring opgebouwd in de GGZ en  mijn 
eigen praktijk. 
Vanuit een holistische visie werk ik cliëntgericht. 
Mijn sterke kant is om op basis van afstemming 
ervaringsgericht en inzichtgevend te werken. 
 
Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van 
hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid en  heb  
mij hierin verder ontwikkeld als professional.  
Mijn specialisaties zijn emotieregulatie en over- 
en onderprikkeling. 
Ik ben actief in het netwerk van Hooggevoelig 
Heel Gewoon, als trainer in opleiding en als 
werkfitcoach in de regio Nijmegen. 
 
Als geregistreerd muziektherapeut ben ik 
aangesloten bij de FVB (Federatie 
Vaktherapeutische Beroepen),  NVvMT 
(Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie) 
en de SRVT (Stichting Register Vaktherapeutische 
Beroepen). 



Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte 
therapievorm, waarbij muziek als  middel wordt 
ingezet om bijvoorbeeld emoties te leren uiten, 
inzicht te krijgen in eigen gedachten en te 
ontdekken wat wel en niet bij je past. Tijdens de 
sessies maak je zelf muziek (actief) en/of luister 
je naar muziek (receptief).  

Actieve Muziektherapie

Bij actieve muziektherapie speel je op een 
instrument of je zingt. Er worden spelvormen 
aangeboden die zijn gebaseerd op situaties die je 
in je dagelijks leven kunt tegenkomen, zodat je 
aan je hulpvraag kunt werken. Voorbeelden 
hiervan  zijn hoe je kunt voorkomen dat emoties 
te veel oplopen en hoe je je grenzen kunt 
aangeven. 
Je hoeft hiervoor geen ervaring te hebben met 
het bespelen van een instrument. Het gaat bij 
het muziek maken om de ervaringen die je 
tijdens het spel opdoet en het proces dat je 
doorloopt.

Receptieve Muziektherapie

Bij receptieve muziektherapie wordt er naar 
muziek geluisterd. Soms zegt een lied meer dan 
je kan verwoorden en dat kan een ingang zijn om 
bijvoorbeeld makkelijker over gevoelens te 
praten.  Je leert stil te staan bij deze gevoelens, 
evenals bij lichaamssignalen, gedachten of 
herinneringen die de muziek oproept. Zo leer je 
deze signalen te herkennen en erkennen in je 
dagelijks leven. Ook onderzoek je in welke mate 
het luisteren naar verschillende muziekstukken 
je de mogelijkheid geeft om uw emoties te 
kunnen uiten en spanning te verminderen. 

Voor wie?

Wanneer je merkt dat je moeite hebt om op een 
goede manier met emoties en spanning om te 
gaan of snel overprikkeld bent, kan 
muziektherapie je  verder helpen. 
Je kunt meer inzicht ontwikkelen en handvatten 
krijgen, waardoor je je krachtiger gaat voelen.
 
Tijdens de therapieën kan aan verschillende 
hulpvragen gewerkt worden.
 Enkele voorbeelden zijn:
- Herkennen van oplopende spanning;
- Leren omgaan met emoties; 
- Opbouwen van zelfvertrouwen; 
- Inzicht krijgen in denken, voelen en handelen; 
- De eigen mogelijkheden leren kennen; 
- Omgaan met prikkels;
- Verbeteren van sociale vaardigheden, zoals 
   contact maken, aangeven van grenzen, het  
   maken van keuzes en omgaan met conflicten. 

De GrondToon

Ben je zeer gevoelig voor indrukken van 
buitenaf en raak je daar vermoeid van? Heb je 
regelmatig moeite om goed met spanning en 
emoties om te gaan? Voel je je vaak niet 
begrepen door mensen in je omgeving?

De GrondToon is een praktijk voor 
muziektherapie en coaching in Nijmegen 
voor   hooggevoelige  en hoogbegaafde 
volwassenen.  

Tijdens de sessies wordt er op gericht weer 
stil te kunnen staan bij jezelf, te herkennen 
wat er bij jezelf gebeurt in verschillende 
situaties, erkennen wat je nodig hebt en 
vervolgens datgene doen waar je baat bij 
hebt. 

In samenwerking met Logopediepraktijk 
Wijchen worden combinatiebehandelingen 
van  muziektherapie en logopedie 
aangeboden. 

In deze folder vind je informatie over 
muziektherapie bij De GrondToon. 


