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2. Het verwerven van practice-based evidence
“Bij het verwerven van practice-based evidence gaat het erom de aanwezige ‘tacit 

knowledge’ of impliciete ervaringskennis van beroepsbeoefenaars om te zetten naar 
expliciete kennis die kan worden gedeeld, zo nodig verder ontwikkeld en toegepast. 

Het hoger beroepsonderwijs heeft als kerntaak om de theoretische onderbouwing van 
het beroepsmatig handelen te ontwikkelen vanuit patronen, regels en ontwerpen in 

de beroepspraktijk. Onderzoeksmethoden die hierbij goed aansluiten zijn onder meer: 
action research-achtige benaderingen, met analyses van cases en ‘best-practices’; en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden.”

(Uit: Visiedocument praktijkonderzoek lectoren Hogeschool Leiden, 2008)
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2.4  Antroposo!sche muziektherapie
Uitgangspunten voor een gezondheidsbevorderende werkwijze
Odulf Damen

Inleiding
In dit hoofdstuk wil ik in vijf stappen laten zien welke uitgangspunten binnen 
de antroposo!sche muziektherapie worden gehanteerd om aan de bevordering 
van de gezondheid bij te dragen.5 De volgende onderdelen worden daarbij 
behandeld:
 ! fenomenologie als wetenschappelijke methode;
 ! het verklaringsmodel van de antroposo!sche muziektherapie;
 ! muzikale menskunde en de rol ervan in de diagnostiek;
 ! pathogenetische en salutogenetische aspecten;
 ! het therapeutisch proces.

Fenomenologie als wetenschappelijke methode van de muziektherapie

 “Wär‘ nicht das Auge sonnenhaft,
   Die Sonne könnt es nie erblicken”  ( J.W. Goethe)

Goethes fenomenologische methode is de methodische basis voor 
de antroposo!sche muziektherapie. Deze levert de methode van 
kwaliteitsonderzoek, die toegepast wordt om
1. de muziek zelf met haar vele verschijningsvormen actief te doorleven, te 

beschrijven en in samenhang te brengen met een holistische visie op de mens; 
het resultaat hiervan wordt ‘muzikale menskunde’ genoemd;

2. de muzikale uitingen en ervaringen van de cliënt zorgvuldig waar te nemen 
en deze te interpreteren binnen referentiekaders, die zowel de constitutie 
als psychosociale en biogra!sche aspecten beschrijven; dit leidt tot de 
muziektherapeutische diagnose;

3. de veranderingen in de muzikale ervaringen en uitingen van de cliënt waar te 
nemen en te evalueren; dit draagt bij aan de e"ectmeting van de therapie.

 
In bovenstaande dichtregels kent Goethe aan het oog kwaliteiten van het 
zonnelicht toe en belicht daarmee een karakteristieke kwaliteit van het oog. Hij 
brengt het in samenhang met een kosmische realiteit, met iets buiten de mens. 
 
Hierin ontmoeten we twee kenmerken van zijn werkwijze, die in Goethes 
fenomenologische methode methodisch zijn uitgewerkt: het onderzoeken van 
kwaliteiten die buiten het weeg- en meetbare liggen, en het verruimen van het 
perspectief om het achterliggende idee zichtbaar te maken.6

5  In dit hoofdstuk worden in verkorte vorm enkele hoofdlijnen geschetst. Een uitgebreidere publicatie 
is in voorbereiding.

6  Goethe heeft in de achttiende eeuw met onder andere “De metamorfose van de plant” en zijn 
kleurenleer het fundament gelegd voor een wetenschappelijke natuurbeschouwing die tot het 
wezen van de verschijnselen wil doordringen vanuit het beschouwen van het geheel, in tegenstelling 
tot het reductionistische denken dat steeds kleinere delen onderzoekt.
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Kern van deze methode van fenomenologie is het ontwikkelen van het 
vermogen om een fenomeen zich te laten ‘uitspreken’ (Baars, 2006; Koster, 
2006; Verhoog, 2006). Dit gebeurt allereerst door een open, actief en accuraat 
waarnemen, waardoor een exact waarnemingsbeeld tot leven komt. Als dit exacte 
waarnemingsbeeld je levendig voor ogen komt te staan, ontwikkel je de ‘exacte 
fantasie’ (Goethe). Er ontstaat een versterkt innerlijk beleven. Bij deze eerste stap 
ga je veel meer zien en horen dan je gewoonlijk doet. 

Als tweede ga je door een fase van innerlijk meebewegen en meevoelen.7 Zo 
ontstaat het ‘inlevend waarnemen’. Je gaat de kwaliteiten onderscheiden die eigen 
zijn aan het fenomeen. De afstand tot het fenomeen wordt kleiner, je ontwikkelt 
een deelnemend bewustzijn, waarbij je met je hele wezen betrokken bent. De 
uitdaging hierbij is om niet te blijven steken in het subjectieve ervaren, maar 
te leren dit ‘subjectieve ervaren te objectiveren’. Objectiveren betekent: hiaten 
in je waarneming aanvullen, (voor)oordelen onderkennen en scheiden van het 
fenomeen, onderzoeken door welke kwaliteit van het fenomeen je subjectieve 
gevoel wordt opgeroepen. Als controle kan hier het groepsonderzoek dienen, 
waarbij de intersubjectieve ervaringen worden vastgesteld.  

De praktijk leert dat een aantal keren aan groepsonderzoek moet worden deelge-
nomen om daarna ook zelfstandig deze tweede fase te kunnen hanteren. In deze 
fase leer je het fenomeen van binnenuit kennen, het gaat aspecten aan je tonen 
die niet meer puur uiterlijk en meetbaar zijn. Je gaat kwaliteiten beleven die een 
verwantschap hebben met processen in de eigen psyche en vitaliteitssfeer. Daar-
door wordt een samenhang tussen binnen- en buitenwereld voelbaar.
Bij de derde fase van het onderzoek formuleer je een karakteristiek, die het 
wezenlijke van het fenomeen tot uitdrukking tracht te brengen. De belangrijkste 
begrippen en intersubjectieve ervaringen worden daarin gebundeld. Nauw-
keurig wordt er bij het formuleren op gelet dat er geen subjectieve oordelen in 
voorkomen. Daarom wordt de geformuleerde karakteristiek ook wel ‘oordeelsvrij 
begrip’ genoemd. De geformuleerde karakteristiek probeert het idee, dat in het 
fenomeen verborgen ligt en er organiserend aan ten grondslag ligt, tot bewustzijn 
te brengen. Zij verenigt daarmee de zichtbare kant met (een deel van) de onzicht-
bare werkelijkheid. In die zin is de fenomenologische methode ook holistisch te 
noemen: zij blijft niet staan bij de uiterlijke materiële kant van de verschijnselen. 

Uit studies en onderzoeken die naar het muzikale beleven zijn gedaan, blijkt dat dit 
niet alleen puur subjectief is. Natuurlijk zijn de gevoelservaringen in de muziek ook 
subjectief: ik beleef er dit of dat aan. Maar het gevoelsbeleven kan ook de 
kwaliteiten die inherent aan de muziek zelf zijn, inlevend en meebewegend 
doorleven. Dit zijn de kwaliteiten die een intersubjectief karakter hebben in de zin 
zoals hierboven beschreven is. Het muzikale beleven is dus een mengeling van 
subjectieve gevoelservaringen (emotie) en kwaliteitservaringen (de muziek zelf ). 

7  In de literatuur wordt deze fase soms ook in twee fasen onderverdeeld: het innerlijk meebewegen en 
het invoelen. Omdat met name bij het onderzoek naar muzikale fenomenen deze twee activiteiten zo 
nauw met elkaar verbonden zijn, volg ik de beschrijving in drie fasen (Baars, 2006, hoofdstuk 6).
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Daarom beleven mensen muziek tegelijk als vertolker van het eigen gevoel en als 
universele taal.  

De rustig gespeelde zuivere kwint (stijgend) wekt een beleven van ruimte en openheid.
De kleine terts (mineur) roept een naar binnen kerende innerlijke beweging op, en 

appelleert daardoor aan droefheid.

Voor de muziektherapeut is het de volgende stap om met dezelfde methode naar 
het muzikale ervaren en uiten van de cliënt te kijken. De gevonden karakteristie-
ken worden in een menskundig referentiekader geïnterpreteerd. De antroposo!-
sche menskunde vormt hier voor de therapeut een belangrijke aanvulling op 
regulier wetenschappelijke inzichten. In de paragraaf “Muzikale menskunde en de 
rol ervan in de diagnostiek” wordt dit uitgewerkt. Ook het waarnemen van de 
e"ecten van de therapie wordt volgens dezelfde methode uitgevoerd.

Het verklaringsmodel van de antroposo!sche muziektherapie 

Was de mens niet uit muziek gemaakt,
hoe werd hij zo diep door haar geraakt?  (Vrije analogie naar Goethe)  

Uitgangspunt voor een verklaringsmodel van de antroposo!sche muziektherapie 
is de samenhang van muzikale processen met zowel psychische als somatische 
processen in de mens. Deze samenhang gaat verder dan dat het alleen een 
analogie is. Analogie betekent dat er een vergelijking getrokken kan worden 
tussen twee verschijningsvormen, in dit geval: zoals de mens muziek maakt, zal 
hij zich ook uiten in andere levenssituaties. Deze analogie is er zeker en is ook zeer 
vruchtbaar voor de muziektherapie.8 De samenhang tussen muziek en mens is 
echter nog reëler. Het onbewuste psychische leven van de mens is doortrokken 
van ‘klank’ en dat maakt zich kenbaar op de volgende niveaus. 
 ! Allereerst raakt muziek direct ons gevoelsleven en spreekt de diepere lagen 

ervan aan. Dit kan zij doen, omdat de energiestromen van onze gevoelens 
dezelfde zijn als de energiestromen in klinkende tonen. Muziek klinkt niet ‘als’ 
liefde, verdriet, woede of hoop, maar deze klinken ‘in’ de muziek. Aan beide ligt 
dezelfde psychische energie ten grondslag, die in toe- en afnemende golven 
zowel klank als gevoel wordt.

 ! Er worden verschillende lagen van het gevoel aangesproken. Naast de per-
soonlijke emoties, zoals droefheid, blijheid, woede, angst of dankbaarheid, kan 
muziek ook religieuze, morele of spirituele gevoelens aanspreken. Wie kent niet 
de ontroering door schoonheid of het beleven van een morele kracht door de 
puurheid van muziek? Of de enthousiasmerende werking ervan? In deze die-
pere lagen van het muzikale gevoel wordt het ik in zijn wezen aangesproken. 
Hier kan de muziek ervaringen geven op het niveau van zingeving, uitgedrukt 
in stromende ‘gevoelsklank’.

 ! Tevens kan bij het samenspelen het sociale gevoel en functioneren worden 

8  Zie voor analogie tussen muziek en menselijk gedrag: Smeijsters, 2000, p. 215 e.v. en 253 e.v.
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aangesproken. In de muzikale interactie speelt het vermogen tot afstemmen op 
elkaar en tot spelen van een tegenstem een rol. 

 ! Verder ligt er aan elke beweging die wij maken, een spanning van de spieren 
ten grondslag, een bepaalde ‘spiertonus’. Oliver Sachs (2007) beschrijft in zijn 
boek “Musicophilia” zijn onderzoek naar de kinetische melodie, de muziek in de 
beweging.9 Zonder deze kinetische melodie zouden de spierbewegingen niet 
in harmonie met elkaar verlopen. Hij beschrijft ook het onmiddellijke e!ect dat 
muziek op spieren kan hebben, en de mogelijkheid om bij bepaalde verlam-
mingen via uiterlijke muziek weer de innerlijke muziek van de spierbeweging 
terug te vinden. 

 ! Maar ook tot in de bouw van het menselijk lichaam werken muzikale wetma-
tigheden. Husemann (1989) laat onder andere op grond van getalsverhou-
dingen zien hoe onze ademhaling verbonden is met het interval kwint.10 De 
verhouding van de trillingsgetallen is bij de kwint 2:3, wat overeenkomt met 
het aantal longkwabben in de linker- en rechterlong. Steiner (2001) wijst op het 
verband tussen de toonladder en de menselijke gestalte: onze voetzool rust 
als grondtoon op de aarde, en onze schedel rondt als octaaf onze gestalte af. 
Jenny (2005) laat zien hoe er in vloeisto!en organische vormen en bewegingen 
ontstaan, wanneer je er tonen doorheen laat klinken. 

Dit betekent dat muziek op de volgende gebieden bij de mens kan inwerken: 
 ! op ons zelfbewustzijn (zingeving, biogra"sch beleven);
 ! op ons gevoelsleven (zowel emotioneel, sociaal als religieus/spiritueel);
 ! op onze motoriek (zowel in intensiteit als in coördinatie);
 ! op onze energiehuishouding (zowel ontspannende als activerende werkingen);
 ! op onze lichamelijkheid.11

Als de mens zich dus in muziek uitdrukt, brengt hij zowel vitale als psychische 
processen in zich tot beweging. Door deze processen een muzikale vorm te geven, 
geeft hij ze echter iets extra’s mee. Hij doordringt deze processen met zijn ik, en 
geeft er een vorm aan, waardoor het gevoel als het ware een niveau hoger wordt 
geheven. Het kan een bredere ruimte krijgen, het krijgt een nieuwe kleuring, en 
het komt in een andere samenhang te staan. Het kan daarbij een transpersoonlijke 
kwaliteit krijgen.  

In de muziek geeft de mens iets van zichzelf, en tegelijkertijd krijgt hij iets. Hij 
krijgt iets terug van het wezen van de klank (bijvoorbeeld een klankschaal), van 
het wezen van de intervallen (bijvoorbeeld het openende van de kwint) en van het 
wezen van het ritme (bijvoorbeeld de stromende energie van een vierkwartsmaat). 
De muziektherapeut zal ernaar streven dat het spel van de cliënt niet alleen blijft 
staan op het niveau van klankexpressie, maar ook een muzikale ordening krijgt. 
 

9  Zie: Sachs, 2007, p. 232 e.v.
10  Zie: Husemann, 1989, p. 189 en 195.
11  In de laatste decennia is er onderzoek gedaan naar de werking van hoge toonfrequenties op 

bijvoorbeeld hersentumoren. Omdat dit buiten het eigenlijke terrein van de muziektherapie ligt, blijft 
het hier verder buiten beschouwing.
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Terugkomend op de stelling dat de samenhang van mens en muziek meer is dan 
alleen analogie, kan gezegd worden: deze intrinsieke samenhang tussen mens en 
muziek is in feite de achtergrond van waaruit de analogie tussen gedragsuitingen 
en muzikale uitingen ontstaat. 

De antroposo!sche muziektherapeut wil de werking van de muziek als medium 
centraal stellen. Samen met de cliënt maakt hij de keuzes om met muzikale 
middelen aan één of meerdere van bovengenoemde gebieden te werken. Het 
gesprek heeft hierbij slechts een ondersteunende functie, bijvoorbeeld om de 
bewustwording te dienen of om het mogelijk te maken dat ervaringen in de 
muziektherapie kunnen worden overgedragen naar andere levenssituaties. Maar 
het therapeutische veranderingsproces wordt gezocht in de ervaringen aan de 
muziek zelf.

Muzikale menskunde en de rol ervan in de diagnostiek
Fenomenologisch onderzoek heeft de samenhang van verschillende muzikale 
elementen met menselijke functies bevestigd. Hieronder wordt als voorbeeld de 
samenhang van muzikale elementen met het zogenaamde drieledige mensbeeld 
geschilderd.12

Het drieledige mensbeeld
In de antroposo!sche menskunde wordt een koppeling gemaakt tussen de drie 
belangrijkste psychische functies en lichaamsfuncties:13

1. Ons voorstellingsleven is verbonden met de zintuigen, de zenuwen en de 
hersenen. De belangrijkste werking daarvan vindt in het hoofd plaats en 
verbreidt zich van daaruit over het hele lichaam.

2. Onze wilsuitingen worden gedragen door de stofwisselingsprocessen die de 
energie leveren, en de bewegingsprocessen die voor de uitvoering zorgen. Het 
centrum van deze activiteiten ligt respectievelijk in de buik en de ledematen. 
Ook hier geldt dat zij zich over het hele organisme uitbreiden.

3. Ons gevoelsleven speelt zich af in het gebied tussen deze twee polen en is 
verbonden met de processen van hartslag, bloedsomloop en ademhaling. 
Onze gevoelens en emoties klinken op en nemen af, als eb en vloed. En zij 
gaan ritmisch in elkaar over en door elkaar heen. Het centrum ligt in de borst.

Een van de geheimen van het muzikale beleven ligt daarin, dat we weliswaar 
luisteren met onze oren, maar dat het centrum van het muzikale beleven zich 
afspeelt in het gevoelsgebied. Er is een directe verbinding van onze oren met de 
rest van ons lichaam. Dit komt op indrukwekkende manier tot uiting in het werk 
van de dove slagwerkster Evelyn Glennie,14 die niet met haar oren horen kan, maar 
luistert met haar hele lichaam. Anatomisch wordt de verbinding van het gehoor 

12 Samenhangen met andere aspecten van het antroposo!sche mensbeeld worden in de onverkorte 
publicatie behandeld.

13 Hier kan slechts een zeer globale voorstelling worden gegeven. Voor een uitgebreidere studie wordt 
verwezen naar de literatuur (Steiner, 1917; Baars, 2006; Koster, 2007).

14 Evelyn Glennie is professioneel slagwerkster, die optredens over de hele wereld heeft (zie www.
evelyn.co.uk).
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met ons lichaam zichtbaar in de bouw van het binnenoor: enerzijds worden de 
zenuwdraden naar onze hersenen geleid, anderzijds is de lymfe in het binnenoor 
rechtstreeks verbonden met de hersen- en ruggenmergvloeistof: de liquor 
cerebrospinalis. 

Het gevoelsbeleven heeft zijn middelpunt in onze borst, en is verbonden met 
ademhaling en bloedsomloop. Niet voor niets zijn de twee dragende elementen 
van de muziek de puls en de muzikale frase, waarin de energie van respectievelijk 
hartslag en ademhaling voelbaar is. 

De muzikale elementen kunnen binnen de drieledigheid worden geplaatst. 

Ritme is de levensstroom in de muziek en is verbonden met de vitale krachten van 
ons handelen (adem, hartslag, ledematen, motoriek). 

Melodie verbindt de tonen tot muzikale ‘gedachten’ en verbindt daardoor het 
gevoel met de processen van het wakkere bewustzijn. 

Harmonie laat de kleurschakeringen beleven in de samenklank en is verbonden 
met onze gevoelsstemmingen. 

Dynamiek brengt de afwisseling tussen kracht en ontspanning, activiteit en rust; 
zij is verbonden met de binnen-buitendynamiek van de psyche. In die zin staat zij 
tussen het voelen en handelen in. 

De klankkleur is verbonden met het element toon, maar geeft daar een 
gevoelskwaliteit aan mee. Daarom kan zij tussen melodie en harmonie worden 
geplaatst. 

In schema kan de basisstructuur van de muzikale drieledigheid als volgt worden 
weergegeven. De lemniscaat geeft aan dat de drie gebieden elkaar doordringen. 
De pijlen laten zien dat het muzikale beleven van het midden uitgaat en zich van 
daaruit verbreidt.

voorstellingsleven

melodiebeleven

harmoniebeleven

klankkleur

dynamiek

ritmebeleven

gevoelsleven

wilsleven
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Kenmerkend voor muziek is dat alle elementen vorm en structuur krijgen. 
Terwijl klank nog een onmiddellijke gevoelsuiting kan zijn, wordt bij muziek de 
gevoelsuiting in een georganiseerd geheel opgenomen. Dit wijst erop dat de 
gevoelservaringen doordrongen worden met een sturende kracht, die vorm, maat 
en afstemming brengt. Zij worden verbonden met de integrerende kracht van het 
ik. Daardoor kan muziek de ‘kunst van het ik’ worden genoemd. 

Ook het beleven van muzikale motieven in relatie tot motieven in de eigen 
biogra!e en het beleven van spirituele, morele en religieuze ervaringen behoren 
tot het niveau van het ik.

Bovenstaande schets van de muzikale menskunde maakt duidelijk dat muzikale 
ervaring en spel de verschillende gebieden van de mens verbinden. Als 
bijvoorbeeld een mens enthousiasme muzikaal tot uitdrukking brengt in een 
levendig ritme, werkt het van het psychische niveau door tot in het levensniveau. 
En wanneer een mens schoonheid ervaart, kan hij dat tot in het lichaamsgevoel 
als een ordenende kracht ervaren. Of als hij bijvoorbeeld een gevoel van grotere 
ruimte en vrijheid in zijn spel kan leggen, beleeft hij ook een ruimer worden van 
zijn adem. 

Hiermee is het speci!eke vermogen van de muziektherapie tot uitdrukking 
gebracht: regulerende krachten van de psychische gezondheid kunnen 
doorstromen tot in het gebied van de levensprocessen. Muziek kan het 
zelfgenezende vermogen ondersteunen vanuit de activiteit van de cliënt zelf.
 
Muzikaal waarnemingsbeeld
De muziektherapeut kijkt zowel naar hoe de mens als geheel zich muzikaal 
manifesteert, als hoe het afzonderlijke symptoom van de klacht zich muzikaal 
manifesteert. Binnen dit geheel zal hij zowel harmonische als disharmonische 
uitingen vinden. Hij ontmoet dus zowel de gezonde als de uit balans geraakte 
mens. In de therapeutische behandeling worden de gezonde krachten mee 
ingezet om het verstoorde evenwicht te herstellen of een nieuw evenwicht te 
vinden. 

Om het muzikale waarnemingsbeeld te maken en de karakteristiek ervan te 
formuleren, gebruikt de muziektherapeut het fenomenologische stappenplan:
 ! Welke muzikale uitingen neem ik waar bij de cliënt?
 ! Kan ik deze waarnemingen verdiepen door erin mee te bewegen en me erin in 

te leven?
 ! Welke karakteristiek spreekt er uit de waarnemingen?

Door hier vaak mee te werken leert hij om vanuit de directe waarneming snel de 
meest opvallende symptomen in het oog te krijgen.
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Muzikale diagnose
De muziektherapeut werkt vervolgens 
het muzikale waarnemingsbeeld uit 
tot een muzikale diagnose door een 
verbinding te leggen tussen drie 
elementen: 
1. een muzikaal symptoom;
2. een psychosomatisch symptoom; 
3. een menskundig referentiekader dat 

beide kan verbinden (interpretatie) 
(zie kader voor een verkort 
voorbeeld).

Deze interpretatie kan hij vinden 
doordat hij van twee kanten naar de symptomen kan kijken. 

Het psychosomatische symptoom kan hij plaatsen binnen de menskundige 
referentiekaders, die in het betre!ende vakgebied zijn uitgewerkt (psychiatrie, 
geriatrie15, enzovoort). Het muzikale symptoom kan hij plaatsen binnen 
de muzikale menskunde. Zo vindt hij de richting waarin de menskundige 
interpretatie gezocht kan worden. Vervolgens wordt bij elke cliënt individueel 
bekeken hoe de muzikale diagnose genuanceerd kan worden, omdat bij elke 
cliënt de symptomen in andere verhoudingen optreden.  
 
In de praktijk blijkt dat bij bepaalde storingen vaak terugkerende muzikale 
symptomen gevonden worden. Om enkele voorbeelden te noemen:
 ! Bij vele vormen van autisme zien we starre patronen in het spel optreden, die 

zich vaak herhalen.
 ! Bij kinderen met overbeweeglijkheidsstoornissen vinden we voortdurende 

versnellingen in het ritme en de moeilijkheid om pauzen te houden.
 ! Bij hechtingsstoornis worden de klanken bij het spelen vaak niet doorleefd, ze 

blijven slordig of ruw.

Tegelijkertijd kunnen we symptomen vinden die als gezonde kwaliteit kunnen 
worden aangemerkt:
 ! Bij autisme zien we vaak een groot muzikaal geheugen.
 ! Bij overbeweeglijkheid zien we een grote ritmische variatie.
 ! Bij hechtingsstoornis is vaak sprake van een grote inventiviteit in het omgaan 

met klanken.16

In de muzikale diagnose vinden we dus symptomen van zowel de gezondheid 
als de storing. Met beide kan de muziektherapeut werken en hij zal bij elke 
individuele cliënt zijn keuzes maken om tot een zinvol proces te komen.

15  Voor een aantal vakgebieden zijn er publicaties waarin regulier wetenschappelijke gezichtspunten in 
verbinding zijn gebracht met het antroposo"sche mensbeeld (antroposo"sche ontwikkelingsleer).

16  Op het gebied van veelvoorkomende muzikale symptomen bij bepaalde storingen kan nog veel 
onderzoek worden gedaan.

Een jonge man heeft vanuit 
zijn verstandelijke beperking 
een minder wakker en helder 

bewustzijn, en is niet in staat zijn 
handelen voldoende te sturen 

en te begrenzen (2). Muzikaal uit 
zich dit in alsmaar doorgaande 

motieven zonder veel verandering 
en frasering (1). Op beide gebieden 
wordt zichtbaar dat het ik zich te 

weinig kan manifesteren (3).
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Pathogenetische en salutogenetische aspecten in de muziektherapie
Het ondersteunen van genezingsprocessen in de muziektherapie kan op twee 
manieren plaatsvinden:

1. Het inzetten van gezondheidsbevorderende middelen: deze hebben tot taak 
de gezonde krachten en het zelfgenezend vermogen te ondersteunen. In de 
salutogenese is hiervoor een duidelijk referentiekader gegeven (Antonovsky, 
1987; Glöckler, 2006).

2. Het gaan van een proces waarbij je door de pijn en het probleem heen 
gaat. Dit heeft tot doel om oorzaak en achtergrond ervan te leren kennen, 
de motivatie te sterken om er zelf iets aan te doen, en het zoekproces naar 
andere leef- of belevingspatronen te ondersteunen. Deze weg sluit aan bij 
de pathogenese, die naar de oorzaak van een probleem zoekt en die wil 
wegnemen.

De antroposo!sche muziektherapie streeft ernaar om beide uitgangspunten met 
elkaar te verbinden en een plaats te geven in het therapeutisch proces. Zij gaat 
ervan uit dat uiteindelijk genezings- en ontwikkelingsprocessen het best kunnen 
worden gestimuleerd met de salutogenetische werkwijze. In de praktijk blijkt 
echter, dat op deze manier pijn en problemen die zich hebben vastgezet en tot 
blokkades zijn geworden, vaak niet kunnen worden opgelost. Dan moet er een 
fase worden ingebouwd, waarin vanuit het pathogenetische uitgangspunt wordt 
gewerkt: het door het probleem heen gaan.

De gezondheidsbevorderende werking van de muziek treedt op als:
 ! de cliënt aan het musiceren zijn zelfscheppend vermogen kan beleven: ‘Ik ben 

in staat om tot een zinvolle muzikale uiting te komen.’ Dit kan de innerlijke 
kracht geven om zich niet meer het slachto"er van een ziekte of probleem te 
voelen, maar het initiatief te nemen om het leven een waardevolle richting te 
geven. Tevens is dit het gebied waar aan het versterken van het zelfbewustzijn 
gewerkt kan worden;

 ! de cliënt tot innerlijke ervaringen 
komt die nieuw zijn of die opnieuw 
gewekt worden. Dit geeft de mo-
gelijkheid om het leven, of zichzelf, 
van een andere kant te bezien en 
nieuwe vormen ervoor te vinden;

 ! de cliënt in de muziek een ervaring 
krijgt, die een transpersoonlijk ka-
rakter heeft: uit te stijgen boven de 
alledaagse gevoelservaring. Dit kan 
bijvoorbeeld inhouden dat iemand 
door het beleven van zijn verdriet 
in muziek de ervaring van troost 
vindt, doordat het verdriet niet alleen meer zijn persoonlijke verdriet is, maar hij 
er een stukje daarboven uitgetild wordt. Hij beleeft er ‘het verdriet als zodanig’ 
aan, vastgehouden in een evenwichtige muzikale structuur. 

“De levendige vibraties van de 
klankschaal laten vastzittende energie 

opnieuw in mij stromen”

“De volle klank van de chrotta geeft het 
gevoel gedragen te worden; bij het zelf 

spelen kan ik de ervaring hebben mijzelf 
te dragen.”
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Dit laatste punt heeft nog toelichting nodig. 

Muziek kan in de mens archetypische ervaringen oproepen. De muziektherapeut 
spreekt ook wel van oerbeelden die in de muzikale elementen verborgen 
liggen. Juist ook in het doorleven van eenvoudige muzikale elementen kan dit 
plaatsvinden. Zo kan een reine kwint, als die tot diep beleven komt, de ervaringen 
geven van ‘het zich in verbazing openen voor de wereld’. Of het octaaf kan de 
ervaring geven ‘zichzelf op een hoger niveau’ te beleven, in contact te staan met 
het hogere ik. Elk interval kan een eigen oerervaring oproepen, en hetzelfde geldt 
voor andere elementen van de muziek. 

In de muziektherapie kan zo’n element een toepasbaar middel worden. Door het 
‘zich openen’ muzikaal te oefenen en daardoor als ervaring te versterken, kan de 
cliënt zoeken hoe hij dit ook in andere situaties kan toepassen. En het beleven 
van de ‘eigen waardigheid’ kan een basisbeleven worden, dat in vele andere 
ervaringen doorwerkt.

Het door het probleem heen gaan op muzikale wijze betekent:
 ! in de eigen speelmanier of in het luisteren de eenzijdigheden of problemen 

herkennen die je ook in andere levenssituaties tegenkomt;
 ! in het spelen het probleem of de pijn tot uitdrukking brengen;
 ! in het muziek maken wegen zoeken om eenzijdigheid, een probleem of pijn in 

beweging te brengen. Als hierbij nieuwe wegen ontdekt worden, betekent dat 
in feite dat de overgang naar de salutogenese weer gevonden wordt.

“Als ik mijn woede uit op de djembee, geeft mij dat lucht. Daarna kan ik helderder 
naar de situatie kijken.”

Soms is het zo, dat cliënten hun pijnlijke gevoelens niet bewust zijn. Bij het 
muziek maken komen ze echter toch onwillekeurig in het spel naar buiten, als 
de verborgen gevoelslagen door de muziek worden aangeraakt. Het proces van 
bewuste herkenning is meestal pijnlijk, maar kan werken als een catharsis.17 Het 
vinden van nieuwe vormen van muzikaal ervaren en uiten kan in de wisselwerking 
tussen cliënt en therapeut worden gevonden. De cliënt kan nieuwe impulsen 
ervaren en volgen, daarin ondersteund en aangemoedigd door de therapeut. En 
de therapeut kan voorstellen doen voor nieuwe spelvormen of een andere manier 
van luisteren. Vaak speelt in deze wisselwerking de therapeut een bewustmakende 
rol: hij spiegelt terug welke nieuwe uitingen hij bij de cliënt waarneemt.
Doelstelling is altijd om binnen de muziek al tastend tot nieuwe gevoels-
ervaringen te komen. Door met deze gevoelservaringen te oefenen en ze te 
consolideren ontstaan er, niet gestoord door het denkende en oordelende 
bewustzijn, nieuwe krachten op psychisch of vitaal gebied. Deze kunnen, als zij 
sterk genoeg zijn, vervolgens de basis worden voor veranderingen in het omgaan 

17  Zie: Petersen, 1990, p. 137 e.v.
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met zichzelf of de wereld: het eigenwaardegevoel, de eigen vitaliteit, het sociale 
functioneren, enzovoort. 

Het gaat erom kwalitatieve processen te beleven en te oefenen, die daarna:
 ! ofwel vanuit hun eigen werkzaamheid kunnen doorwerken in denken, voelen 

en handelen;
 ! ofwel met vol bewustzijn verbonden kunnen worden met andere levenssituaties.

De eerste manier wordt vooral bij kinderen toegepast en ook veelal bij 
mensen met een verstandelijke beperking. De therapie werkt dan meer in de 
voorwaardelijke sfeer, dat wil zeggen op de gebieden die onbewust aan ons 
gedrag ten grondslag liggen. Per cliënt wordt bekeken of de e!ecten zich 
generaliseren naar andere levensgebieden, zoals gedrag, vitaliteit of welbevinden. 
Ook in de palliatieve zorg, waar het gaat om de kwaliteit van de laatste 
levensmomenten, het verwerken van levenservaringen en het voorbereiden op 
het sterven, wordt deze manier veelal gehanteerd. 

De tweede manier wordt vooral bij volwassenen toegepast in situaties waar het 
aan de orde is om speci"ek klachtgericht te werken. In het proces is het daarbij 
belangrijk om een juist evenwicht te vinden tussen het bewustmaken van de 
processen en het halfbewuste voelen ervan. Een teveel aan bewustzijn kan de 
werking van de muzikaal-emotionele processen in de weg staan.  

In de antroposo"sche muziektherapie zijn (en worden) werkwijzen ontwikkeld die 
zowel de gezondheidsbevorderende als de probleemverwerkende werkwijze in 
zich dragen. Om dat mogelijk te maken wordt er gewerkt met de tegenstelling van 
zogenaamde impressieve en expressieve werkwijzen of technieken. 

Impressief houdt in dat de cliënt muzikale elementen op zich laat inwerken, 
om op die manier tot nieuwe ervaringen te komen. Hierbij horen de receptieve 
werkwijze, maar ook de actieve werkwijze, voor zover zij werkt met duidelijk 
gekozen elementen en oefeningen. 

Expressief betekent dat de cliënt eigen ervaringen en gevoelens in muziek 
uitdrukt om tot een verwerkings- en veranderingsproces te komen. Hierbij wordt 
de improvisatie als middel ingezet, zowel in de vrije als in de geleide vorm.

Het therapeutisch proces
Muziek, cliënt en therapeut
In het therapeutisch proces wordt de werkzaamheid bepaald door de relaties die 
ontstaan tussen muziek, cliënt en therapeut. 

De werking van de muziek als medium hangt af van het proces dat de cliënt erin 
kan gaan. Hoe meer hij zich met de muziek kan verbinden en hoe meer hij in de 
muziek zijn eigen wezenlijke intenties zal herkennen en kunnen uitdrukken, des te 
sterker zal het e!ect zijn. 
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Wezenlijk voor de therapeut is dat hij zijn muzikale ambacht zo beheerst, dat 
hij zich muzikaal adequaat kan afstemmen op de intenties van de cliënt en 
de gegeven situatie. Dat bepaalt hoe hij zijn muzikale bijdragen, instructies, 
enzovoort kan geven en welke keuzes hij daarin maakt. 

Daarnaast is de therapeutische relatie een uiterst belangrijke factor. Pas wanneer 
muziek gedragen wordt door een open therapeutische relatie, kan zij tot werking 
komen. Het veiligheidsgevoel en de openheid van het gesprek bepalen in 
belangrijke mate welke therapeutische stappen er mogelijk worden. 

In de therapeutische relatie werken beide persoonlijkheden. Naarmate de 
therapeut interesse, inzicht, empathie, respect, zelfkennis en innerlijk evenwicht 
heeft ontwikkeld, kan hij de cliënt in zijn ontwikkeling bijstaan. Dat betekent dat 
de ontwikkeling en rijping van de therapeut als mens belangrijke factoren zijn, 
naast zijn ambachtelijkheid. En van de eigen innerlijke activiteit van de cliënt 
hangt uiteindelijk af hoeveel e!ect de therapie krijgt. 

Vanuit bovenstaande optiek is de therapie individugeoriënteerd, ook op de 
individuen binnen een groep in het geval van groepstherapie. Vast omschreven 
muziektherapeutische behandelingsprotocollen doen geen recht aan een 
therapievorm waarbij zoveel individuele factoren het e!ect van de therapie mede 
bepalen. Voor de behandeling van verschillende stoornissen kunnen algemene 
richtlijnen worden opgesteld, maar binnen die richtlijnen wordt elke therapie 
individueel vormgegeven. De therapeut maakt in zijn handelen zowel gebruik 
van planmatige interventies als van aandachtsvol ingaan op wat vanuit de cliënt 
aan de orde is in een gegeven situatie. Dat wil zeggen dat hij helemaal in het nu 
aanwezig probeert te zijn en tevens de lange termijn in het bewustzijn houdt. 
Een methode waarin de combinatie van planmatige interventie en situationeel 
handelen is uitgewerkt, is de presentiebenadering (Baart, 2005). 

In schema kan bovenstaande als volgt worden weergegeven:

  

   
Ratio en intuïtie
De combinatie van planmatige interventies en situationeel handelen vraagt 
van de therapeut dat hij een evenwicht kan vinden in het werken vanuit 

interactie

therapeut

ambachtelijkheid

cliënt

proces

muziek
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rationele overwegingen en intuïtieve ingevingen (De Vries, 2005). Vanuit de 
muziektherapeutische diagnose en de muzikale menskunde maakt hij rationele 
keuzes wat betreft de muzikale middelen die hij inzet. Als hij met deze middelen 
aan het werk gaat, komt het er nauw op aan hoe hij ze in de betre!ende situatie 
vormgeeft. Hij kan dan alleen vanuit empathie aanvoelen welk tempo, welke 
klanksterkte, welke lengte van spelen, enzovoort passend zijn. Met de ratio 
bepaalt hij zo het wat, met de intuïtie het hoe. 

Verder komen er, zoals hierboven al aangegeven, in de therapie vaak onverwachte 
situaties voor, waarop de therapeut alleen vanuit zijn ervaringskennis kan 
reageren. De ervaringskennis wordt opgebouwd door de ervaringen die gemaakt 
werden in eerdere situaties, zowel vakgerichte, alsook algemeen menselijke. Deze 
ervaringskennis staat hem ten dienste via de intuïtie. Hij hoeft niet eerst een groot 
aantal feiten in zijn herinnering omhoog te halen en overwegingen te maken, 
voordat hij weet wat een adequate reactie is. Hij is helemaal in de situatie, met 
betrokkenheid en tegenwoordigheid van geest, en van daaruit handelt hij.18

Het handelen vanuit intuïtie heeft natuurlijk ook een valkuil. Namelijk dat je 
niet reageert uit je ervaringskennis, maar uit onbewuste subjectieve motieven 
(inclusief eventuele tegenoverdracht). Om dit te voorkomen is het niet wijs om 
te stellen dat de therapeut dan maar niet meer uit intuïtie zou mogen handelen. 
Wel vraagt het intuïtieve handelen om een controlerende activiteit. Een re"ectief 
beschouwen van de intuïtieve handeling, waarbij motieven en samenhangen 
bewust worden gemaakt en kritisch worden bekeken, is daarvoor noodzakelijk. 

Conclusie
Samenvattend kan worden gezegd:
 ! In de muziek liggen gezondheidsbevorderende werkingen doordat de mens er 

via zijn gevoelsbeleving kan komen tot ervaringen op het gebied van zelfher-
kenning, autonomie, zingeving en persoonlijke creativiteit.

 ! Tevens kan hij gevoelens en stemmingen zowel persoonlijk als archetypisch 
beleven (vreugde, verdriet, openheid, troost, liefde, enzovoort).

 ! Doordat deze ervaringen als gevoelservaringen optreden, wordt de remmende 
functie van het denkende bewustzijn verminderd.

 ! De gevoelservaringen kunnen doorwerken tot in de vitale processen door het 
zelf spelen en door de klankbeleving. 

 ! Daaraan kan een integrerende kracht worden beleefd: het beleven van een 
geheel in en aan zichzelf.

 ! Bovenstaande processen worden ondersteund door een individuele benadering 
in het vormgeven van het therapeutisch proces. Daarbij worden ratio en intuïtie 
beide bewust ingezet.

De muziektherapeut hanteert in het proces een combinatie van:
 ! salutogenetische en pathogenetische uitgangspunten;
 ! impressieve en expressieve werkwijzen;
 ! algemene richtlijnen en individuele uitwerkingen.

18  Zie Baars, 2006, p. 179 e.v.; De Vries, 2005, p. 33 e.v.
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Op deze wijze wordt geprobeerd om optimaal het zelfgenezend vermogen te 
ondersteunen en stimuleren.
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