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Korte handleiding  
voor gepersonaliseerde muziek voor thuisgebruikers

Welkom bij Music & Memory. Music & Memory ondersteunt zorginstellingen bij de organisatie 
en implementatie van grootschalige voorkeursmuziekprojecten. Voor thuisgebruikers volgt 
hieronder een beknopte handleiding.

Als je zelf geen computer hebt, zoek dan contact met iemand die er wel een heeft en die jou wil  
helpen met je persoonlijke muziek en jouw digitale muziekbibliotheek en afspeellijsten wil beheren. 
Dit moet een langdurig contact zijn, waar je steeds weer naar terug kunt keren. 
Zoek een vriendelijke computerexpert. Ze bestaan!

Download iTunes op je computer of mobiele telefoon.
https://www.apple.com/nl/itunes/download/

Maak een (gratis) Apple ID of iTunes-account aan. Dit is hetzelfde.
https://support.apple.com/nl-nl/HT204034 

Zorg bij de aanmaak van dit account voor een betaalmogelijkheid. Misschien wil je t.z.t. muziek kopen  
in de iTunes Store. Dat kan met een creditcard, met PayPal of met iTunes-cadeaukaarten (te koop bij  
o.a. Ako, de supermarkt, Hema en Kruidvat). https://support.apple.com/nl-nl/HT204034

Stel je eigen digitale muziekbibliotheek samen. In iTunes kun je je eigen cd’s invoeren (als jouw computer  
die mogelijkheid biedt). Of je kunt muziek kopen in de iTunes Store (vaak ca. 1 euro per nummer). 

Maak een (of meer) afspeellijsten met favoriete muziek.
Voor Mac: https://support.apple.com/kb/PH19486?locale=en_US&viewlocale=nl_NL
Voor PC: https://support.apple.com/kb/PH12340?locale=en_US&viewlocale=nl_NL

Zet de afspeellijst op je Sandisk (of iPod). 
Sandisk: http://musicandmemory.nl/sandisk-clip-sport/
iPod: https://support.apple.com/nl-nl/HT201593

Sandisk MP3speler (Clip Sport of Clip Jam)

Luister en geniet van je persoonlijke muziek!

Download Spotify op je computer of mobiele telefoon.  
https://www.spotify.com/nl/download

Maak een (gratis) Spotify- account aan. 
https://support.spotify.com/nl/using_spotify/the_basics/getting-started/

Kies eventueel voor Spotify Premium. Met een Spotify Premium abonnement (10 euro p.m.) heb  
je geen last van reclame. Voor mensen met dementie kan de plotselinge reclame erg storend zijn.

Zoek je favoriete muziek op in Spotify.

Maak een (of meer) afspeellijsten met favoriete muziek.
https://support.spotify.com/nl/using_spotify/playlists/create-a-playlist/
https://youtu.be/ZHkogMYC8-0
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