
1

Muziek als Medicijn

‘La traviata’ na harttransplantatie in muizen

Uchiyama, M.; Jin, X.; Zhang, Q.; Amano, A.; Watanabe, T.; Niimi, M. (2012)
Music exposure induced prolongation of cardiac allograft survival and generated regulatory CD4 cells in mice
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Onderzoek naar wat?

Uitkomstmaten

- Klinische relevantie

- Pijn, angst, immuun systeem, vital signs

- Ligduur, kwaliteit van leven

Belangrijk

Systematisch en methodologisch strak

De weg naar innovatie gaat via onderzoek
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Onderzoek MAM-groep Erasmus MC

Literatuur onderzoek

1. The effects of perioperative music interventions in pediatric surgery

2. Do hospitalized premature infants benefit from music interventions?

3. The effects of music therapy in treatment of hypertension

4. Music interventions during and after surgery

5. The effects of music on body-mechanisms

Onderzoek MAM-groep Erasmus MC

Klinisch onderzoek

1. The effects of music therapy on anxiety and pain in pediatric burn 

patients after change of dressings

2. Cartoons or music, which is most helpful to reduce distress and pain 

during painful procedures in the ER?

3. Music in pediatric surgery

4. Music in pediatric surgery for pectus excavatum

Onderzoek MAM-groep Erasmus MC

Fundamenteel onderzoek

1. The effects of music in the immune system of rats

Kwalitatief onderzoek

1. What is the difference between music therapy and music listening in 

health care settings?

2. Evaluating music therapy sessions: a tool evaluated for pediatric burn 

patients 

Voorlopige bevindingen

1. Recorded muziek lijkt een significant effect te hebben op vermindering van 

angst en pijn na operaties in kinderen (meta-analyse 2015)

2. Er is niet voldoende bewijs om te stellen dat muziek bij prematuur geboren 

kinderen effectief en veilig is (systematic review 2015)

3. Publicaties tot nu toe zijn van onvoldoende kwaliteit om aan de medisch 

wetenschappelijke eisen te voldoen

4. Verbetering in patienten met hypertensie

Onderzoeksteams

Prof J. Jeekel
Prof. M.G.M. Hunink

Associate Prof. M. van Dijk
Drs. M.J.E. van der Heijden

Prof. A. Numanoglu
Prof. H. Rode

Dr. R. Martinez

MAM bij brandwonden

Weinig publicaties over muziek bij brandwonden

Geen studies naar muziek bij kinderen met brandwonden

gedaan
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Onderzoek

De effecten van muziektherapie op angst en pijn rondom het 

verwisselen van verband in kinderen met brandwonden in Kaapstad

Doel: wetenschappelijk onderzoek naar effect van muziektherapie

150 kinderen

Muziektherapie groep en controle groep

Meetpunten: angst en pijn

Waarom Kaapstad?

Pediatric Burn Unit

- 1300 opnames op afdeling per jaar
(in Nederland 200 kinderen per jaar)   

- Muziektherapeut sinds 2002 

Onderzoek naar non-farmacologische interventies bij 
brandwonden (M. van Dijk)
-Massage
-Aromatherapie 

Patiënten aantallen
Draagvlak op de afdeling
Relevante uitkomstmaten Red Cross War Memorial Children’s Hospital

Cape Town, South Africa

Muziektherapeuten

Muziektherapie
2-jarige master na 4-jarige universitaire opleiding in muziek of 
gezondheidszorg gerelateerd veld: fysiotherapie, psychologie  
- Chris Wildman
- Philna Badenhorst
- Karyn Stuart

Tijdens wondverzorging

1. Verband eraf halen
2. Kind wordt gewassen
3. Nieuwe medicatie
4. Nieuw verband

Onderzoek Muziektherapie na de wondverzorging
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Ervaringen tijdens muziektherapie sessies Reacties van ouders, verpleegkundigen en artsen

Voorlopige ervaringen en toegevoegde waarde van dit onderzoek

1. Muziektherapie na wondverzorging lijkt de kinderen en ouders af te 

leiden van de traumatische ervaring van de procedure

2. Ouders, verpleegkundigen en artsen zijn erg enthousiast

3. De angst en pijn scores tijdens wondverzorging zijn hoger dan 

verwacht

4. We leren veel over hoe onderzoek te doen naar non-

pharmacologische interventies

Toekomst MAM Burns

Toekomst muziektherapie 

De weg van Muziek als Medicijn loopt via onderzoek


