
‘BAAS IN EIGEN HOOFD’ muziektherapie bij  mensen 
met een psychotische stoornis 
  
            workshop NOOP, 11 okt. ’17 door Richard Feenstra en Carel van Leeuwen 
 muziektherapeuten Ouderen ‘Van Andel’ (GGZ Friesland) 

Thema: 
Wat kan muziektherapie speciaal bieden aan deze doelgroep? 
 
Doel: 

• Je maakt als deelnemer kennis met nieuwe mogelijkheden van muziektherapie 
voor mensen met een psychotische stoornis ( bijv. voor indicatie en verwijzing) 

• Je ervaart wat de aantrekkelijkheid van muziektherapie is voor cliënten;  
de combinatie van ‘nuttig’ (therapie) en ‘leuk’ (uitdagend, persoonlijk, afleidend) 

• Je ziet hoe muziek in de muziektherapie een middel is en geen doel. 
 
Inhoud: 
Muziektherapie heeft bij mensen vele aangrijpingsvlakken; groepsmatig en 
individueel, zowel in gedrag als in beleving. 
Mensen, cliënten, worden via muziek meestal aangesproken op positieve kanten, op 
beleving, op wat iemand nog wel kan. Muziek kan mensen ook enorm uitdagen 
In de workshop zal dit zeker blijken 
Verder zal het gaan over een nieuwe ontwikkeling in de muziektherapie, gericht op 
wat er ‘in je hoofd gebeurt’ met muziek: 
 
Kun je een liedje herkennen met alleen maar ritme? 
  
En is het mogelijk om een liedje te ‘zingen in je hoofd’?  
 
Het gaat hierbij om een soort ‘hersengymnastiek’, om oefeningen d.m.v. muziek.  
Met als doel het herkrijgen van controle op je ‘binnenwereld’. Dit is voor iedereen 
prettig, maar vooral voor mensen die last hebben van ‘stemmen’ in hun hoofd. 
Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het muzikale voorstellingsvermogen. 
 
Het is zo, dat bijna iedereen dit kan, of kan leren. 
En het blijkt dat oefenen van dit voorstellingsvermogen op hetzelfde moment het 
horen van ‘stemmen’ enorm kan verminderen, of zelfs volledig blokkeren*. 
Dan voel je je weer een beetje . . . . ‘baas in eigen hoofd’. 
Deze methodiek is ook geschikt voor algemeen gebruik, door de vele  
‘by-the-way-effecten’. 
 
Literatuur: 
Er is nog weinig literatuur over dit onderwerp, vanwege het innovatieve karakter. 
Wel is er evidence-based onderzoek waar deze nieuwe methode op is gebaseerd, 
zoals het onderzoek naar de samenhang tussen sub-vocalisaties en het horen van 
stemmen. 
 
*Green, M.F., Kinsboure, M. (1990). Subvocal activity and auditory hallucinations; 
clues voor behavioral treatments?       Schizophrenia Bulletin, vol 15, nr. 4. 


