
Muziek als medicijn?
DOOR ANNELIES
HENDRIKX

Wat doet muziek 
met een mens?
De wetenschap 
probeert daar
al jaren een 
antwoord op
te vinden.
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B ij de onderzoeksgroep
Music as Medicine van
ErasmusMC in Rotter-
dam weten ze het zeker:
een patiënt die onder
narcose een operatie

ondergaat, herstelt sneller als hij
tijdens de operatie klassieke
muziek ‘toegediend’ krijgt. Daar-
voor hebben de onderzoekers ‘le-
vel-1’-bewijs vergaard, zo onthulde 
onderzoeksleider, emeritus hoogle-
raar chirurgie Hans Jeekel, in de-
cember vorig jaar. Dat bewijs is al in
oktober 2016 gevonden: muziek tij-
dens de operatie leidt tot minder
pijn en angst erna, aldus Jeekel in 
een interview met de Volkskrant in
januari. Hij juichte zelfs over „dave-
rend significant minder pijn”.
‘Zijn’ onderzoekster Rosalie Kühl-
mann wil deze krant daar best over
te woord staan. In eerste instantie.
Een dag later komt er een mailtje: 
‘Binnen de onderzoeksgroep heb-
ben we jouw verzoek nogmaals be-
sproken. Omdat we momenteel nog
geen specifieke informatie kunnen 
geven over het onderzoek naar
muziek rond operaties is besloten
om te wachten met het geven van in-
formatie totdat het onderzoek klaar
is voor publicatie.’
Een publicatie waar Henk-Jan Ho-
ning al een tijdje op zit te wachten.
De hoogleraar muziekcognitie aan 

de Universiteit van Amsterdam on-
derzoekt of onze muzikaliteit een
biologische basis heeft. Anders dan
de musicoloog is hij meer geïnteres-
seerd in de luisteraar en de muzi-
kant dan in de componist. Honing is
uiterst sceptisch over de bevindin-

gen van de Rotterdamse onder-
zoeksgroep en zeer benieuwd naar
de feitelijke onderbouwing. ‘Na-
tuurlijk’, schrijft hij in zijn blog: ‘Als
je blij, ontspannen, extra geconcen-
treerd, of juist afgeleid wordt door
je lievelingsmuziek (met name zin-
vol tijdens een operatie of tandarts-
bezoek): des te beter. Maar er is na-
tuurlijk een verschil tussen ‘muziek
als medicijn’ en ‘muziek als thera-
pie’. Jeekel claimt dat patiënten die
tijdens een operatie onder narcose
naar klassieke muziek luisteren na 
afloop sneller herstellen en minder 
pijnbehandeling nodig hebben. Het
zou me echter verbazen als alleen 
klassieke muziek dit voorrecht be-
schoren is. Daarnaast is het gerap-
porteerde effect van muziek onder 
narcose opmerkelijk. Dat muziek 
een effect kan hebben zonder dat we
daar aandacht voor hebben is meer-
dere malen aangetoond (denk aan 

het effectieve gebruik van muziek in
winkels en supermarkten), maar
onder narcose?’
In Maastricht zijn evenwel minder
sceptische geluiden op te tekenen
over het Rotterdamse onderzoek. 
Muziek kan zó diep binnendringen,
dat het best eens zou kunnen dat die
dat ‘na-ijl’-effect heeft, denken bij-
voorbeeld breintrainer Jan-Willem 
van den Brandhof en muziekthera-
peute Estella Kempen van Vibes-
muziek/Club Vibes. „Ik geloof daar 
wel in”, zegt Van den Brandhof. 
„Muziek gaat toch dat brein in, ook 
als je onder narcose bent.”

Eigen praktijk 
Kempen meent ook dat muziek
Eigen praktijk 
Kempen meent ook dat muziek
daadwerkelijk als medicijn kan fun-
geren. „Ik denk wel dat muziek heel
ver doordringt, ook onder narcose. 
Ik zie in mijn eigen praktijk in elk ge-
val - bij bijvoorbeeld autistische jon-

geren- dat muziek vaak beter werkt
dan een pilletje. Waarom zou mu-
ziek die uitwerking niet kunnen 
hebben bij mensen onder narcose?”
Wat breintrainer Van den Brandhof
in elk geval zeker weet, is dat muziek
een „heleboel” doet met onze herse-
nen. „Muziek heeft invloed op je her-
sengolven. Muziek kan je in de ‘alfa-
staat’ brengen, waarin je ontspan-
nen en alert bent, het beste kunt 
lezen of studeren en vaak de beste 
ideeën krijgt. Speciale muziek met
een ritme van zestig slagen per mi-
nuut, die harmonieus moet zijn en 
niet-vocaal, liefst uit het baroktijd-
perk, bijvoorbeeld van Johann Pa-
chelbel. Daar moet je niet echt naar
luisteren, hè, het moet meer een be-
hangetje op de achtergrond zijn.”
Hij wijst op een aantal afspeellijsten
op Spotify, speciaal samengesteld 
voor mensen die zich willen kunnen
concentreren, zoals deep focus en 

accelerated learning. „Probeer het,
het werkt.” 
Zo zijn er op Spotify ook speciale af-
speellijsten voor mensen met de-
mentie, gemaakt door Alzheimer 
Nederland. 

Oude doos
Muziek heeft de neiging om zich in
Oude doos
Muziek heeft de neiging om zich in
ons geheugen te planten. Neem de
Top 2000, dat is één lange walk 
down Memory Lane. Al die liedjes, 
ook die van heel lang geleden, zitten
nog vrijwel woordelijk in ons hoofd.
Zelfs mensen die diep in hun de-
mentie zitten, herkennen liedjes uit
de oude doos; soms is muziek de eni-
ge manier om nog contact met hen
te krijgen. „Dat verschijnsel heeft
alles te maken met het langeter-
mijngeheugen voor muziek: bij de
ziekte van Alzheimer blijft dat het
langst gespaard. Voor mij laat dat 
zien hoe diep muziek verankerd ligt

in de hersenen”, zegt neuropsycho-
loog Erik Scherder van de Vrije Uni-
versiteit in het maartnummer van 
Psychologie Magazine. Scherder pu-
bliceerde recent een boek over mu-
ziek en het brein: Singing in the
brain. De breinwetenschapper is er-
van overtuigd dat muziek ook een 
positieve invloed kan hebben op de 
hersenen van kinderen met autis-
me.
Dat weet de Maastrichtse muzikan-
te en muziektherapeute Estella
Kempen wel zeker. De geboren Ven-
lose werkt sinds 2009 met autisti-
sche kinderen en jongeren (van 12 
tot 28 jaar) met uiteenlopende pro-
blemen. Zij deed ook kleinschalig 
wetenschappelijk onderzoek naar 
het effect van  haar zelf ontwikkelde
‘muziektherapeutische bandcoa-
ching’ op het brein van autistische
jongeren (zie kader). Wie binnen-
stapt bij haar honk Vibes Club in de
Maastrichtse wijk Heer ziet het
meteen: hier draait alles om mu-
ziek.  Op de muur levensgroot Kem-
pens motto: music is what feelings 
sound like. „Muziek is mijn leven. 
Mijn alles. Ik kan niet zonder. Als ik
naar muziek luister, raakt die mij.
Altijd. Dat het in je hart iets doet, dat
staat voor mij vast. Ik ben alleen 
maar met muziek bezig, in allerlei 
vormen. Club Vibes is mijn moeder-

schip. Muziek maakt blij, maakt hoe
dan ook emotie los. Als je muziek
maakt met elkaar, moet je kunnen 
communiceren. Afstemmen. On-
derling ontstaat er iets. Je kunt ook
onenigheid krijgen, hoe ga je daar-
mee om? Muziektherapie is eigen-
lijk een combinatie van muziek en 
psyche en dat fascineert me. Ik zie
jongeren hier groeien, ze krijgen
zelfvertrouwen, durven zelfs op een
podium te gaan staan.”

LekkerLekker
Muziek helpt bij huiswerk maken,
bij het fietsen naar school, stelt ze.
„Maar dan ben je in jezelf gekeerd.
Wat ik hier zie, is dat muziek men-
sen verbindt. Endorfientjes komen 
vrij, je voelt je lekker. Maar ook bij 
verdriet, het verwerken van ver-
driet, helpt muziek. Voor jongeren
die het heel moeilijk hebben door al-
lerlei oorzaken, kan samen muziek 
maken heilzaam zijn. We hebben 
net de Young Vibes opgericht, een 
nieuw project waarin allerlei ver-
schillende jongeren samen kunnen 
jammen. Er ontstaat een verbin-
ding. Dat is voor mij wat muziek
voornamelijk doet: verbinden.” 
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Als ik naar 
muziek luister, 
raakt die mij. 
Altijd. Dat het in 
je hart iets doet, 
dat staat voor mij 
vast.
Muziektherapeute Estella 
Kempen

Muziek gaat 
toch dat brein 
in, ook als je 
onder 
narcose bent.

Breintrainer 
Jan-Willem van den 
Brandhof
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