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Voorwoord
Bij deze wil ik graag revalidatiecentrum Rijndam en mytylschool De Brug bedanken dat ik mijn
onderzoek bij hen heb mogen uitvoeren. Een speciaal dankjewel gaat naar mijn stagebegeleider
Erwin die mij alle ruimte en gelegenheid heeft geboden om mijn eigen innerlijke therapeut te
vinden. De vele gesprekken en zijn voorbeeld zijn een inspiratie om met hartelijkheid,
mededogen en een open instelling naar mijn medemens te kijken. Stan Stolk ben ik bijzonder
erkentelijk voor zijn geduld en ondersteuning bij de gezamelijke sessies voor dit onderzoek en
voor onze gesprekken hierover. Via deze weg weg wil ik ook mijn waardering voor Lieuwe
uiten, omdat hij mij in een drie uur durend telefoongesprek heeft helpen zoeken naar hoe ik de
effecten van gesprekken met een cliënt in diens muzikale uitingen kan terughoren. De
regelmatige telefoontjes met Lummy hebben mij geïnspireerd om met dit onderzoek aan de slag
te gaan en te blijven, waarvoor dank. Erg vruchtbaar was mijn gesprek met Martin Knippers die
mij heeft laten zien hoe kinderen beter kunnen worden bereikt met visuele middelen. De ideeën
van John Roeden over het oplossingsgericht inzetten van muziekinstrumenten waren waardevol
voor het ontdekken van een mogelijke oplossingsgerichte toepassing van muziek. Met de
feedback van Herman de Hoogh, Hedwich Suijling en Stan Stolk heeft dit verslag een
geloofwaardige ondergrond gekregen en ben ik hun erg dankbaar voor hun tijd, moeite en inzet.
Waar ik ook blij mee ben zijn de vele mensen die mij hebben geholpen bij het concretiseren van
mijn ideeën in allerlei brainstormsessies en andere soorten gesprekken. Als laatste wil ik
iedereen bedanken die mij met begrip alle ruimte en tijd hebben gegund om dit onderzoek te
doen, waaronder mijn familie en vrienden die mij maandenlang nauwelijks hebben gesproken of
gezien.
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Inleiding
Het verslag dat voor u ligt gaat over een onderzoek naar toepassing van de oplossingsgerichte
methodiek in muziektherapie. Voor muziektherapeuten die zelf oplossingsgericht zouden willen
werken en oplossingsgericht werkenden die belangstelling hebben voor muziektherapie, zal dit
verslag interessant zijn. Verder is dit verslag ook bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in
muziektherapie of oplossingsgerichte therapie en al enige kennis op het gebied van therapie
heeft. Langs deze weg hoop ik een aanzet te geven tot het meer toepassen en uitproberen van
oplossingsgerichte therapie in muziektherapie en het schrijven van meer literatuur hierover.
Dit onderzoek vond plaats in het kader van mijn afstuderen als muziektherapeut aan de
Hogeschool Utrecht. Op mijn toenmalige stageplaats was ik op zoek naar een manier om de
cliënten meer verantwoording te laten nemen voor hun therapieproces. De methodiek van
oplossingsgericht werken doet dit op een verbale manier. Ik wilde onderzoeken of deze
methodiek ook binnen muziektherapie is toe te passen. Toestemming werd door het
revalidatiecentrum verleend waarmee de weg voor onderzoek vrij was. Na alle voorbereidingen
werd het onderzoek uiteindelijk begin 2009 uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats binnen de
samenwerking tussen Revalidatiecentrum Rijndam en Mytylschool De Brug in Rotterdam.
Doelgroep van deze samenwerking zijn lichamelijk en meervoudig gehandicapten in de leeftijd
van vier tot en met twintig jaar. Het niveau ligt vanaf ZMLK tot en met HAVO wat een grote
variatie binnen de doelgroep betekent. Als muziektherapeut had ik vooral behandeloverleg met
de docenten van betreffende cliënten.
Samenstelling van dit verslag
Dit verslag begint met de probleemstelling en de onderzoeksvragen in hoofdstuk 1. Vervolgens
volgt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting over muziektherapie en de oplossingsgerichte methodiek,
hun tegenstellingen en overeenkomsten. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet beschreven,
gevolgd door de uitvoering ervan in hoofdstuk 4. Daarin staat ook beschreven hoe de sessies zijn
verlopen en worden de reflecties genoemd. Dit leidt tot mijn gevolgtrekkingen in hoofdstuk 5
waarna in hoofdstuk 6 het onderzoek wordt genuanceerd in de discussie. Hierin zijn ook
aanbevelingen verwerkt voor toepassing van, en meer onderzoek naar oplossingsgerichte
muziektherapie. Voor de leesbaarheid zijn de feedback en de gebruikte plaatjes als bijlagen
toegevoegd.

NB. Op alle plaatsen waar in dit verslag “hij” staat kan ook “zij” gelezen worden. In verband met
de leesbaarheid is voor één vorm gekozen.
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H 1 Probleemstelling, hoofdvraag en deelvragen
§ 1.1 Probleemstelling
De kinderen op de mytylschool zijn gewend dat er veel voor hen wordt beslist. Vanwege hun
diverse handicaps ligt er veel vast en moeten er veel medische en praktische beslissingen voor
hen worden genomen. Daarmee blijft er voor de cliënten zelf minder over om te bepalen. Dat
werkt hospitalisatie in de hand. In de muziektherapie wordt veel op het onbewuste niveau
gewerkt. De kinderen hebben vaak het idee dat muziektherapie een soort vrijetijdsbesteding is
waarin alleen leuke dingen gebeuren. Gespreksonderwerpen blijven meestal beperkt tot het spel.
Mary Priestley schrijft (1994): “...But though the relief of musical expression can be enough,
temporarily for the id, it is not enough for the ego, which requires clarification and at least an
attempt at understanding.” Ik ben het ermee eens dat de cliënt over het algemeen zijn eigen
proces moet begrijpen, in ieder geval delen ervan. Aan één kant omdat ik vind dat iedereen op
zijn eigen niveau verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en daarmee ook voor zijn eigen
proces. Aan de andere kant omdat begrip het proces kan versnellen en completer kan maken.
Inzicht levert de cliënt handvatten om problemen in de toekomst aan te kunnen pakken. Daarom
vind ik het belangrijk om cliënten, waaronder ook gehandicapte kinderen, te helpen zich bewust
te worden van hun eigen invloed en keuzes zodat ze kunnen leren om de leiding over hun eigen
leven en hun eigen proces voor zover mogelijk in eigen handen te nemen. Ik was op zoek naar
een methode die dit ondersteunt.
De therapeutische stroming “Oplossingsgericht Werken” 1) is een methode die de cliënt helpt
zich te richten op het bereiken van de door hemzelf gewenste situatie. Het is daarmee in mijn
ogen een krachtig middel om de cliënt te helpen bij het nemen van de leiding over diens eigen
leven, ook in therapie. Vanaf de allereerste kennismaking met deze methode vond ik het een erg
prettige manier van werken en wilde ik deze graag toepassen in muziektherapie.
Oplossingsgericht werken is als verbale therapievorm ontstaan en wordt inmiddels ook in andere
therapievormen gebruikt, maar nog zeer beperkt in muziektherapie. Door het verbale karakter
van deze methodiek is het onduidelijk of deze manier van werken toepasbaar is in overwegend
nonverbale muziektherapie. De hoofdvraag daarbij is of muziektherapie deels volgens de
oplossingsgerichte methodiek kan worden aangepakt zonder dat de muziektherapie in een
verbale therapie verandert. Op internet en in boeken is genoeg te vinden over oplossingsgerichte
therapie òf over muziektherapie en ook zijn er cursussen/workshops genoeg over beide
onderwerpen apart. In de door mij onderzochte literatuur is echter weinig geschreven over het
toepassen van oplossingsgericht werken in muziektherapie. Ook in de gesprekken die ik voerde
met verschillende oplossingsgericht werkenden kwam naar voren dat oplossingsgericht werken
nog maar zeer beperkt in muziektherapie wordt toegepast. Sommige muziektherapeuten zien wel
overeenkomsten met hun methodieken zoals het uitgaan van wat de cliënt wil en kan, maar zij
volgen niet de structuur van het oplossingsgerichte werken. Juist die structuur zou toepasbaar
kunnen zijn in muziektherapie.
Geen van de vragen uit dit onderzoek worden in de door mij onderzochte literatuur behandeld.
Daarom wilde ik zelf onderzoeken welke invloed oplossingsgericht werken in muziektherapie
heeft.

1

Zie §2.2 over oplossingsgericht werken.
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Beperking
Het is te groot om binnen dit onderzoek een hele muziektherapeutische oplossingsgerichte
methodiek op te stellen. Dit onderzoek blijft daarom beperkt tot het voeren van een
oplossingsgericht gesprek van maximaal 10 minuten bij aanvang van een aantal sessies en het
observeren van de effecten hiervan op het handelen binnen de muziektherapie.
Beroepsrelevantie
Van Keken (2006) verdeelt de competenties voor Social Work in drie segmenten. Mijn
onderzoek heeft de volgende betekenis voor deze segmenten:
1. In het werken met en voor cliënten volgens de oplossingsgerichte methodiek wordt het
proces voor de therapeut en de cliënt erg concreet en transparant. De cliënt en de therapeut
kunnen in samenspraak de richting van het proces bepalen, in kleine stappen verdelen en de
vorderingen monitoren.
2. Bij het werken in en vanuit een arbeidsomgeving maakt de oplossingsgerichte methodiek de
communicatie met collega’s gemakkelijker, doordat in de therapie de doelen steeds concreet
onder woorden worden gebracht en op schaal wordt gezet hoever deze zijn behaald.
3. Bij het werken aan professionaliteit en professionalisering levert dit onderzoek een bijdrage
aan het toepasbaar maken van een nieuwe therapievorm binnen muziektherapie.
In de huidige maatschappij wordt in toenemende mate uitgegaan van de eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt. Met oplossingsgericht werken help je de cliënt
verantwoording nemen voor zijn eigen therapieproces. Vooral een groep die kwetsbaar is
voor hospitalisatie kan hierbij een extra steuntje in de rug gebruiken. Daarom denk ik dat
deze methodiek een waardevolle bijdrage kan leveren aan muziektherapie.
Oplossingsgerichte therapie is daarbij vaak kortdurend wat past binnen het modulegericht en
kostenbesparend denken van deze tijd.

§ 1.2 Hoofdvraag
Bovenstaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
Welke effecten heeft het voeren van een oplossingsgericht gesprek, steeds inleidend aan
muziektherapiesessies met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en
adolescenten op een mytylschool in Rotterdam, op het initiatief van cliënten om binnen
deze sessies via werkvormen aan therapeutische doelen te werken?

§ 1.3 Deelvragen
Oplossingsgerichte therapie wordt meestal gegeven in sessies van 30 of 45 minuten. Daarom is
het van belang te onderzoeken of oplossingsgericht werken ook mogelijk is in gesprekken van
slechts 10 minuten. Dit leidt tot de eerste deelvraag:
1

Kan met gesprekken van slechts 10 minuten volgens de oplossingsgerichte methodiek
worden gewerkt?

Om de cliënt te helpen initiatief m.b.t. zijn hulpvraag te ontwikkelen is de eerste stap binnen de
oplossingsgerichte therapie een therapeutsch kader/onderwerp te stellen. Daarom luidt de tweede
deelvraag:
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2

Is tien minuten genoeg voor de oplossingsgerichte methodiek om een therapiegerelateerd
kader of onderwerp voor de werkvormen vast te stellen?

Muziektherapeuten werken zowel in de muziek als daarbuiten1. Dit vraagt om verschillende
manieren van kijken. Cliënten kunnen initiatief nemen in wat ze zeggen, door bijvoorbeeld aan
te geven wat ze willen. Initiatief kan ook in gedrag worden geuit, door bijvoorbeeld zelf een
instrument te pakken. Bij muziektherapie kan initiatief ook in de muziek worden waargenomen.
Dit laatste is voor een muziektherapeut belangrijk, om daardoor ook in de muziek interventies te
kunnen plegen, d.w.z. invloed uit te kunnen oefenen op het muzikale spel door middel van het
toepassen van specifieke muzikale technieken. Daarom maak ik in dit onderzoek onderscheid
tussen de volgende deelvragen:
3
4

Welke verbale en gedragsmatige initiatieven nemen cliënten na een oplossingsgericht
gesprek om via werkvormen aan therapeutische doelen te werken?
Welke initiatieven zijn in het medium / de muziek terug te horen?

H 2 Achtergrond
Omdat dit onderzoek gaat om het combineren van twee therapievormen volgt hier een globaal
overzicht van beide vormen.

§ 2.1 Muziektherapie
Muzikale middelen
Muziektherapie is een vorm van psychologische hulpverlening waarbij niet alleen verbale
middelen worden ingezet, maar ook muzikale. Deze muzikale middelen zijn in vier soorten in te
delen2:
1. Één van de meest voordehand liggende groep van muzikale middelen bevat onder andere de
stem en muziekinstrumenten zoals een piano of een trommel, enz. Er bestaan ook
instrumenten die speciaal aan de behoeften van één cliënt of doelgroep zijn aangepast. Een
voorbeeld hiervan is de door Ruud van der Wel3 ontwikkelde magic flute4, een
blaasinstrument dat m.b.v. hoofdbewegingen i.p.v. handen kan worden bespeeld en zo zijn er
nog veel meer;
2. Als volgende is de groep van bestaande muziek zoals liedjes die zijn opgeschreven of
opgenomen te noemen;
3. Ook muzikale werkvormen worden tot muzikale middelen gerekend, zoals het samen spelen
en zingen van een liedje of bijvoorbeeld een groepsimprovisatie waarbij één cliënt beurten
mag aanwijzen. Er zijn erg veel werkvormen te bedenken. Meestal bedenkt de
muziektherapeut de werkvorm of gebruikt er één uit zijn repertoir, maar een werkvorm kan
ook ontstaan in overleg met de cliënt.
4. Tenslotte worden ook de muzikale componenten als muzikaal middel gezien. Hiermee wordt
de opbouw van muziek bedoeld (Hegi, 1998): ritme, melodie, klank en/of harmonie en
dergelijke. Bijvoorbeeld bij een samenspel op trommels wordt gebruik gemaakt van ritme,
bij zang o.a. van melodie. Daarnaast is er altijd sprake van meer of minder sterke dynamiek
1

Zie §2.1 Muziektherapie onder het kopje “Wat is muziektherapie”.
bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut: www.nvvmt.nl trefwoord beroepsprofiel; exacte adres:
www.nvvmt.nl/images/documenten/beroepsprofiel_mt.pdf.
3
Ruud van der Wel is als ademhalingstherapeut werkzaam bij revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam
4
zie www.mybreathmymusic.com
2
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(afwisseling in luid en zacht) en heeft elke muziek een vorm: op zijn minst een begin en
einde. Deze componenten geven muziek zoveel mogelijkheden dat geen twee improvisaties
of werkvormen hetzelfde verlopen. Zelfs een voorgeschreven muziekstuk klinkt bij iedere
muzikant anders.
Muziektherapeutische relaties
Deze muzikale middelen nemen een belangrijke rol in in muziektherapie. Waar bij verbale
therapie alles zich tussen therapeut en cliënt afspeelt is er bij muziektherapie een derde dimensie:
de muziek. Het volgende schema (Smeijsters, 2003) maakt dit visueel:
M

T

C

M = muziek
C = cliënt
T = therapeut

Relaties in
muziektherapie
De lijnen in dit schema staan voor de relaties tussen cliënt, therapeut en muziek. Deze zijn door
de therapeut te beïnvloeden, zowel via de relatie therapeut-cliënt als therapeut-muziek. Een
voorbeeld ter verduidelijking:
Karel van 20 is erg onrustig. In samenspel kan de therapeut structuur en
regelmaat aanbrengen waardoor Karel rustiger kan worden. De muziek van de
therapeut is erg voorspelbaar en dat kan helpen om vertrouwen in de relatie
op te bouwen. Schematisch: De therapeut werkt via de lijn T-M-C aan de
relatie T-C.
De lijnen in het schema beschrijf ik als relaties. Uit onderzoek is gebleken dat de therapeutische
relatie de belangrijkste factor in therapie is. Bij muziektherapie is er niet slechts één relatie, maar
zijn er drie relaties aan het werk. Om deze relaties goed te beïnvloeden is het nodig dat de
muziektherapeut uitgebreide kennis en kunde heeft van zowel deze relaties als psychologische
grondslagen en van muziek (Grabau & Visser, 1987). Daarom heeft de muziektherapeut een
grondige muzikale en psychologische training doorlopen.
In het voorbeeld met Karel is te zien hoe de therapeut de relatie met de cliënt via de muziek
beïnvloedt. Maar hoe zit het dan met de relatie tussen cliënt en muziek?
Geef een kind een muziekinstrument, bijv. een trommel en vraag het om er niet op te spelen. Hoe
groot is de kans dat het kind niet op de trommel speelt? Muziek oefent appèl op ons uit. Het zal
voor de meeste mensen herkenbaar zijn dat als er een vrolijk deuntje met een duidelijke beat
klinkt de voet bijna als vanzelf met de maat meetikt. Muziek werkt activerend of kalmerend,
maakt vrolijk of brengt je bij jezelf (de Bruijn, 1994).
Om een muzikale werkvorm te kunnen doen moeten mensen in actie komen. Meedoen met een
muzikale werkvorm is handelen en al handelend laat een cliënt vaak een andere kant van zichzelf
zien dan waar hij over vertelt. Juist in het handelen komen kanten van een cliënt naar voren die
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anders vaak onzichtbaar blijven en die moeilijk in woorden om te zetten zijn. Iedere cliënt gaat
op een eigen, unieke wijze om met muzikale middelen. Onverbiddelijk komt de persoon van de
cliënt hierin tot uitdrukking en daarmee ook zijn problemen en mogelijkheden. Zoals Nordoff en
Robbins (zoals geciteerd in Smeijsters, 2006) het noemen: “Tijdens het improviseren moet als
het ware het innerlijk naar buiten. Je blijft actief doordat de muziek verandert en de
veranderingen houden de emotionele beleving in beweging. Deze wordt daarmee toegankelijk
voor reflectie en transformatie.”
Door middel van observatie kan een muziektherapeut vanuit zijn training, kennis en
vaardigheden veel te weten komen over de cliënt, diens problemen en wat hij of zij nodig heeft
om deze op te lossen. Deze kennis combineert de therapeut met gegevens uit gesprekken en
andere informatiebronnen. Vervolgens analyseert hij dit en stelt een behandelplan op met
concrete doelstellingen en afspraken. Nu kan de behandeling beginnen.
Muziektherapeutische behandeldoelen
Het doel van een behandeling is het op gang brengen en houden van processen die leiden tot
gestelde behandeldoelen. Deze doelen kunnen gericht zijn op:
•
verandering: Het verminderen van problemen en stoornissen, zoals bijvoorbeeld het
verminderen van een motoriekstoornis in de handen bij niet aangeboren hersenletsel.
•
ontwikkeling: Het stimuleren van de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt,
bijvoorbeeld het ontwikkelen van assertiviteit;
•
stabilisatie of ondersteuning van de kwaliteit van het leven: Het zo veel mogelijk tegengaan
van de achteruitgang in problematiek van de cliënt en diens lijden verlichten, bijvoorbeeld
het proces van dementie vertragen met muziek uit de kindertijd van de cliënt;
•
acceptatie of coping: Het leren omgaan met verliezen en beperkingen en het aanleren van
copingstrategieën zoals het verwerken van een verlamming na een ongeluk.
Muziektherapeutische behandelgebieden
Een behandeling richt zich op het gebied van emotionele, gedragsmatige, cognitieve, sociale of
lichamelijke verschijnselen. Omdat deze gebieden elkaar beïnvloeden kunnen ze nooit los van
elkaar worden gezien: veranderingen in één gebied werken door in de andere gebieden. Het
volgende voorbeeld laat zien hoe een verschil in denken (het cognitieve gebied) andere gebieden
beïnvloedt:
Het is half 2 's nachts. Opeens klinkt er een klap.
•
Marijke denkt: “De kat heeft iets omgegooid. Dat ruim ik morgen wel op.”
Ze voelt daardoor misschien een lichte irritatie (=emotie), maar blijft
ontspannen genoeg (=lichamelijk verschijnsel) om verder te slapen
(=gedragsmatig)
•
Haar buurvrouw Janneke denkt: “Een inbreker.” Ze wordt bang (=emotie),
raakt gespannen (=lichamelijk verschijnsel) en maakt haar echtgenoot
wakker (=gedrag).
Definitie van muziektherapie
De Nederlandse vereniging voor muziektherapie heeft dit prachtig samengevat in de volgende
definitie: "Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale
middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden ten einde verandering,
ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of
lichamelijk gebied te bewerkstelligen1
1

bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut: www.nvvmt.nl trefwoord beroepsprofiel; exacte adres:
www.nvvmt.nl/images/documenten/beroepsprofiel_mt.pdf.
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Muziektherapeutische keuzes
Voor het hanteren van die muzikale middelen moet de therapeut verschillende keuzes maken:
•
Actief of receptief: Met receptieve wijze wordt bedoeld dat de cliënt of therapiegroep naar
muziek luistert van bijvoorbeeld een cd of muziek die de therapeut terplekke speelt. Men
heeft het over actieve muziektherapie als cliënten zelf met muzikale middelen aan de slag
gaan.
•
In of met het medium: Bij actieve muziektherapie kan de therapeut interventies binnen de
muziek plegen waardoor het belangrijkste deel van het therapeutische proces binnen de
muziek plaatsvindt. Dit heet werken in het medium en wordt onderscheiden van werken met
het medium. Met dat laatste wordt bedoeld dat de therapeutische werking vooral uitgaat van
het praten over wat er in de muzikale werkvorm gebeurt.
•
Denken, doen en voelen: Bij muziektherapie zijn er drie “ingangen” om de cliënt te
bereiken: denken, doen en voelen. Laat de therapeut de cliënt nadenken over wat er in de
muziek gebeurt of is gebeurd? Wil de therapeut de cliënt vooral activeren / laten doen? Of
kiest de therapeut ervoor om de cliënt vooral emoties te laten beleven? In de praktijk is deze
scheiding niet altijd even scherp te stellen en is meestal sprake van een mix waarin het ene
of het andere zwaarder weegt.
•
Leidend of volgend: Hoeveel bepaalt de therapeut en hoeveel laat hij door de cliënt bepalen?
Dit geldt voor de hele therapeutische aanpak en bepaalt een groot deel van de therapeutische
relatie.
Psychologische kaders
Net zoals gesprekstherapie kan ook muziektherapie vanuit verschillende psychologische kaders
worden gegeven. Enkele van de in de Nederlandse muziektherapie veel voorkomende
stromingen (Schalkwijk, 1984) zijn:
1. psychoanalyse met de ontwikkelingspsychologie;
In een psychoanalytische therapie zal worden gezocht naar het ontstaan van problemen.
Daarbij wordt dus gekeken naar het verleden van de cliënt, vaak naar diens kindertijd.
Vanuit het begrip dat hierdoor ontstaat leert de cliënt anders naar huidige situaties te kijken
en daardoor anders te handelen en te voelen. De psychoanalyse zoekt dus via de cognitie
toegang tot de andere hierboven genoemde gebieden.
2. existentiële-fenomenologische psychologie met de cliëntgerichte therapie;
Bij de cliënt-gerichte therapie gaat de therapeut uit van de beleving van de cliënt in het hier
en nu. De manier waarop de cliënt nu de relatie met de therapeut aangaat wordt onder de
loep genomen. Een cliënt-gerichte therapeut zet de emoties van zowel zichzelf als die van de
cliënt in om veranderingen te bewerkstelligen.
3. cognitieve (gedrags-) psychologie met de schemagerichte therapie;
De naam cognitieve therapie zegt het al: het is een zoektocht naar denkschema's van de
cliënt. Gedragstherapie probeert via gedragsverandering processen in gang te zetten.
Tegenwoordig worden deze twee stromingen meestal gecombineerd tot cognitievegedragstherapie waarbij via de cognitie en het gedrag de andere gebieden (van emotie en
sociale of lichamelijke verschijnselen) worden bereikt.
Daarbij komt het steeds vaker voor dat er wordt gekozen voor een combinatie vanuit de
verschillende stromingen. Vanuit deze stromingen is onderzoek gedaan naar toepassing in
muziektherapie en zijn muziektherapeutische modellen opgesteld.
Het voert te ver om hier iedere theorie verder te verklaren. Daarvoor verwijs ik naar de diverse
literatuur. Wat al deze stromingen gemeen hebben is dat in deze therapieën de problemen van de
cliënt worden onderzocht en dat vanuit dat begrip een oplossing wordt gezocht. Deze oplossing
kan bijvoorbeeld liggen in het doorwerken van trauma's uit het verleden. Bij schematherapie kan
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een “denkfout” worden opgespoord en gecorrigeerd, bij client-centered therapie worden “foute”
interactiepatronen opgespoord en aangepakt. De volgende paragrafen over oplossingsgericht
werken laten een andere manier zien.

§ 2.2 Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken is de naam van een nog vrij jonge, verbale methodiek die kan worden
ingezet op veel verschillende terreinen, zoals therapie, coaching, doceren en nog veel meer. De
methodiek gaat ervan uit dat de cliënt zelf alles in huis heeft om zijn problemen op te lossen,
maar zich hier niet altijd van bewust is. De therapie of coaching draait om het zich bewust
worden van deze vaardigheden en strategieën. Dit werkt met cliënten vanaf een leeftijd van
ongeveer 5 jaar, als hij/zij weet wat hij wil, wat voor hem werkt en wat niet. Als
oplossingsgericht therapeut help je de cliënt te zoeken naar wat hij in huis heeft en hem bewust
worden van zijn kwaliteiten waarmee hij zijn situatie kan verbeteren. Cliënten willen vaak graag
hun probleem vertellen en als therapeut erken je die zeker, maar je gaat de problemen niet
analyseren. De aandacht wordt weggeleid van het probleemgericht denken en gericht op wat de
cliënt wil bereiken. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven.
Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te
bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft,
maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef
dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven. Om dit te bereiken, werkt de
oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De
gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, omdat ze over krachten en oplossingen gaan,
niet over tekortkomingen en problemen. Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door Steve de
Shazer en Insoo Kim Berg in de jaren ‘70 en ‘80, voortgaand op het werk van Milton Erikson en
anderen1. De oplossingsgerichte methodiek levert meestal een kortdurende therapie op wat goed
past binnen de huidige trend van “kortdurende en afgebakende eenheden”.
De basishouding van de oplossingsgericht therapeut is samen te vatten als: “Leiden van één stap
achter de cliënt.” en heeft de volgende uitgangspunten2:
•
Hij vraagt naar wat de cliënt wil en aan mogelijke oplossingen ziet, i.p.v. dat hij zegt hoe het
moet.
•
Hij werkt met de ideeën waar de cliënt mee komt en draagt niet allerlei eigen ideeën aan.
•
Hij legt de focus op de bekwaamheden en mogelijkheden van de cliënt.
•
Hij erkent de problemen en de zwaarte ervan voor de cliënt en normaliseert diens gedachten,
gevoel en gedrag.
•
Hij valideert de cliënt en maakt hem krachtig werkbaar.
•
Hij complimenteert de cliënt en helpt hem zo zich bewust worden van wat hij allemaal kan.
•
Hij stimuleert de cliënt zachtjes om meer te doen van wat werkt.
•
Hij gebruikt de sleutelwoorden van de cliënt.
•
Hij werkt met de persoon i.p.v. met de klacht.
•
Hij heeft een niet-oordelende houding.
Als oplossingsgericht therapeut bestaat je grootste hulpmiddel uit vragen die je aan de cliënt
stelt. Er zijn vaste gespreksschema's als handvat, waarbij je toch altijd uitgaat van wat de cliënt
aangeeft.

1
2

bron: www.solution-focused.nl, zie Methodiek - introductie
de Jong en Berg (2004)
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De gesprekstechnieken zijn in de volgende categorieën in te delen1:
1. Doelen van de cliënt verhelderen
2. De door de cliënt gewenste toekomst exploreren
3. heretikettering: positieve kanten benoemen van wat door de cliënt negatief werd benoemd
zodat deze inzetbaar worden voor het behalen van het gewenste doel.
4. Relatievragen zoals: “Wat zou je vriendin voor positiefs zeggen als ik haar die vraag stel?”
Dat geeft de cliënt de gelegenheid om positieve kanten van zichzelf te benoemen die hij
anders onbenoemd laat. Als iemand met de cliënt is meegekomen kan de vraag ook direct
aan die persoon worden gesteld. Daarmee kan een positieve kant van de cliënt worden
belicht die de cliënt zelf nog niet kende.
5. Vragen naar eerdere oplossingen (succeservaringen)
6. Vragen naar voorgekomen positieve uitzonderingen op het probleem. Deze kunnen
vervolgens worden gebruikt om te onderzoeken welke kwaliteiten en strategieën de cliënt
toen gebruikte, zodat hij deze vaker kan inzetten
7. normaliseren: bijv. de cliënt laten weten dat het heel normaal is om in diens omstandigheden
iets als probleem te ervaren of geen oplossing te weten
8. copingvragen. Bijv. als iemand klaagt over een situatie vragen hoe hij het volhoudt en van
daaruit zoeken naar kwaliteiten en strategieën die de cliënt daarbij inzet die hij ook kan
inzetten om zijn gewenste toekomst te bereiken.
9. schaalvragen zoals: “Waar zit je nu tussen 10 en 0 als 10 het meest ideale is en 0 het minst
ideale?”
10. complimenten (zowel direct als indirect)
11. krachten identificeren: welke kwaliteiten heeft de cliënt in huis om zijn doelen te bereiken?
Daarnaast kan de cliënt suggesties voor huiswerk meekrijgen met de bedoeling om de aandacht
van de cliënt te richten op die aspecten van zijn ervaringen en situaties die het meest bruikbaar
zijn bij het vinden van oplossingen en het bereiken van zijn doel. In een klaagtypische relatie kan
dit een observatietaak zijn om de cliënt bijvoorbeeld hoop te geven. In geval van een
klanttypische relatie kan het een observatietaak, gericht op het vormen van een duidelijk beeld
van zijn doel zijn, of een gedragstaak om de cliënt datgene te laten doen wat hem helpt om zijn
doel te bereiken (Bannink 2006). Voorbeelden van huiswerksuggesties2 zijn:
•
Let op wat er goed gaat en zo moet blijven.
•
Doe alsof de ideale situatie al bestaat.
•
Schrijf jezelf een brief vanuit 5 jaar in de toekomst. Beschrijf welke beslissingen van jezelf
hebben geholpen.
Weerstand bestaat niet volgens de theorie van oplossingsgerichte therapie. Het is een teken dat je
als therapeut nog niet een goede manier hebt gevonden om de cliënt te helpen en dus nog niet
een goede therapeutische relatie hebt weten op te bouwen. Bovenstaande kan alleen als de
therapeutische relatie van die kwaliteit is dat er naar oplossingen toe kan worden gewerkt.
Oplossingsgerichte therapie onderscheidt 3 soorten relaties:
•

•

•

1
2

bezoekerstypische relatie: de cliënt vertelt dat hij geen probleem heeft en ook geen therapie
hoeft. Dit is vaak het geval bij cliënten die worden gestuurd zoals mensen in een TBSkliniek en kinderen.
klaagtypische relatie: de cliënt vertelt over zijn of haar problemen, maar neemt er nog niet
de eigen verantwoording in, of begrijpt nog niet dat hij/zij er zelf invloed op kan uitoefenen.
klanttypische relatie: er is ruimte om te praten over de gewenste situatie en over de stappen
die de cliënt kan nemen om deze situatie te bereiken.
bron: Vrije profileringsmodule ‘Oplossingsgericht werken’ van de HU in jan-mrt 2009
Deze en andere voorbeelden zijn te vinden in Bannink, 2006.
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Oplossingsgericht werken met kinderen
Als voorbereiding op dit onderzoek heb ik ondermeer aan de netwerkdag voor oplossingsgericht
werkenden van 1 april 2009 deelgenomen1. Daar heb ik verschillende workshops over
oplossingsgericht werken gevolgd. Één daarvan was de workshop “Spelen met werkelijkheden”
die door Martin Knippers2 en Jan Wissink3 werd gegeven over oplossingsgerichte therapie met
gezinnen. Volgens Knippers was het niet makkelijk om een gemeenschappelijke taal te vinden
voor zowel volwassenen als kinderen. Hij vertelde over het gebruik van creatieve middelen bij
het werken. Dit sluit volgens hem goed aan bij de manier van leren van kinderen. Een
belangrijke tip van hem was het gebruik van plaatjes bij het stellen van schaalvragen. Van deze
tip heb ik tijdens dit onderzoek enthousiast gebruik gemaakt4.
Volgens Berg en Steiner (2004) en Roeden (2007) zijn ook licht verstandelijk gehandicapte
kinderen speels en creatief ingesteld. Verbaal zijn ze meestal minder sterk. Daarom helpt het ook
volgens hun om visuele creatieve middelen in te zetten.

§ 2.3 De combinatie
Op de studiedag voor muziekwerkers bij Hogeschool InHolland op 17 april 2009 volgde ik onder
andere de workshop over oplossingsgerichte therapie die door John Roeden5 werd gegeven.
Tijdens deze workshop noemde hij een aantal overeenkomsten tussen oplossingsgerichte
therapie en muziektherapie:
•
Beiden gaan uit van wat de cliënt op dat moment kan: In oplossingsgerichte therapie zoek je
naar de vaardigheden en strategieën die een cliënt in huis heeft om een bepaald gewenst doel
te bereiken. Bij muziektherapie ga je daadwerkelijk in de muziek aan de slag met de
mogelijkheden die een cliënt op dat moment heeft: kan de cliënt bv niet met zijn rechterhand
drummen, dan zoek je samen naar andere mogelijkheden voor de cliënt om toch te kunnen
drummen of er wordt een ander instrument gezocht waarmee de cliënt hetzelfde doel kan
bereiken.
•
In muziektherapie kan een scala aan strategieën worden toegepast. Één daarvan is het volgen
van de cliënt. Dit is wat een oplossingsgericht therapeut ook doet.
•
Een muziektherapeut werkt vaak met een ondersteunende, aanmoedigende houding, net als
een oplossingsgericht therapeut.
Na afloop wees hij mij in een gesprek op zijn “Handboek oplossingsgericht werken met licht
verstandelijk beperkte cliënten” (2007). Daarin noemt hij een aantal vragen waarmee samen met
de cliënt kan worden onderzocht hoe muziek kan helpen bij het bereiken van gewenste doelen en
vragen waarmee een associatie kan worden gelegd tussen muziek en een gewenst doel. De
volgende vragen zijn volgens hem goed toepasbaar in muziektherapie:
•
Maak een collage van muziek (bijv. popnrs.): Welke nummers helpen je, Wat maakt je
vrolijk, enz...
•
Hoe maak je muziek samen?
•
Wat is een goed samenspel?
•
schaalvraag: Hoe goed is het samenspel nu?
•
Welke muziekstijl of welke instrumenten passen bij goed samenspel/de gewenste situatie.
1

Voor meer informatie, zie: http://www.solution-focused.nl/, zie onder “Netwerkdag 2 april 2009; download handouts workshops”
2
Martin Knippers is oplossingsgericht systeemtherapeut/opleider/trainer bij de Reinier van Arkelgroep polikliniek
kinder- en jeugdpsychiatrie
3
Jan Wissink is collega oplossingsgericht systeemtherapeut van Martin Knippers bij de Reinier van Arkelgroep
polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie.
4
Zie de bijlage met plaatjes die tijdens dit onderzoek zijn gebruikt.
5
John Roeden is GZ-psycholoog, gedragstherapeut en schoolmusicus
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Hoewel zijn boek bruikbaar is, werkt Roeden deze vragen helaas niet verder uit tot werkvormen
voor de muziektherapie.
In §2.1 beschrijf ik dat in muziektherapie vaak binnen de muziek1 wordt gewerkt en dat de
therapeut veel beslissingen daarin heeft te nemen. De therapeut pleegt interventies die vaak voor
een cliënt niet te doorzien zijn. Hij werkt vaak op het onbewuste vlak. Soms maakt dat de
therapie alles behalve transparant voor de cliënt.
Oplossingsgerichte therapie is juist wel transparant voor de cliënt. De cliënt geeft aan aan welke
doelen er binnen de therapie worden gewerkt en wat volgens hem mogelijke oplossingen zijn.
Een ander opvallend verschil tussen deze twee therapievormen is dat muziektherapie uitgaat van
wat er muzikaal gebeurt. De communicatie vindt voor een groot deel binnen de muziek plaats.
Oplossingsgericht werken is een verbale methodiek. In de door mij onderzochte literatuur is niets
geschreven over oplossingsgerichte interventies die binnen de muziek worden gepleegd of over
oplossingsgerichte uitingen in de muziek. Dit maakt dit onderzoek interessant voor
muziektherapeuten die oplossingsgericht willen werken.

§ 2.4 Tussentijdse conclusie
In het bovenstaande worden zowel overeenkomsten als verschillen tussen muziektherapie en
oplossingsgerichte therapie beschreven. Het kijken naar wat de cliënt wél kan; het volgen van de
cliënt door de therapeut en de ondersteunende, aanmoedigende houding van beide therapeuten
geven de indruk dat binnen muziektherapie uitstekend op oplossingsgerichte wijze kan worden
gewerkt. Dat de oplossingsgerichte therapie vooral een verbale therapie is en er in
muziektherapie vooral in de muziek wordt gewerkt lijkt een obstakel voor de combinatie van
deze twee net als verschil in werken op het bewuste of juist het onbewuste vlak. De
kortdurendheid van oplossingsgerichte therapie kan een waardevolle aanvulling op de huidige
muziektherapeutische methodieken leveren.
De combinatie van ogenschijnlijke mogelijkheden en obstakels aangevuld met de waarde van
een vernieuwende, therapieduur-verkortende methodiek is in mijn ogen meer dan een
rechtvaardiging voor het doen van onderzoek.

H 3 Ontwerp van het onderzoek
Dit onderzoek is kwalitatief van karakter. Er wordt in dit onderzoek een bepaalde manier van
interveniëren onderzocht. De vraag naar effecten hiervan is procesgericht en persoonlijk.
Volgens Ansdell (2001) onderzoekt men in een dergelijk onderzoek ook de manier van
aanbieden van deze interventies en tot op bepaalde hoogte ook zichzelf. In dit onderzoek is dit
terug te vinden in de reflecties bij de casus (zie vanaf blz. 18 in dit verslag). Het onderzoek vindt
plaats in een natuurlijke setting. Alleen bij de conclusie van deelvraag 1 wordt een kwantitatieve
methode toegepast, de rest is beschrijvend. Binnen deze methodische ‘paraplu’ heeft dit
onderzoek de vorm van een interventie-testende casestudy (Berkers 1998).
De originele opzet was een meervoudige kwalitatieve gevalsstudie (Smeijsters 2005), maar door
tijdnood heb ik ervoor gekozen om me bij het uitwerken van alle observaties te beperken tot
twee sessies uit één casus. Daardoor is het uiteindelijk toch bij een enkelvoudige kwalitatieve
gevalsstudie gebleven. In deze sessies heb ik oplossingsgerichte interventies uitgeprobeerd. Die
1

Hiermee bedoel ik “in het medium”, zie §2.1
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heb ik direct geobserveerd in de vorm van participerende observatie (Berkers 1998). Deze
observaties vonden in eerste instantie plaats via de vrije incidentmethode, waarbij ik dus vooral
de onderzochte interventies en de reacties daarop heb opgeschreven. Daarnaast lette ik op
helpende en tegenwerkende factoren vanuit mezelf, de cliënt en organisatorische aspecten.
Op de beschreven interventies heb ik gereflecteerd en vervolgens heb ik hier in relatie tot de
vraagstelling conclusies uit getrokken.
Bij dit onderzoek was ik de enige onderzoeker. Dat gaf mij gelegenheid om over het hele
onderzoek te frauderen. Daarom heb ik naar een manier gezocht om te waarborgen dat ik de
werkelijkheid heb weergegeven. Bij de twee sessies uit dit onderzoek was een tweede
muziektherapeut aanwezig. Ik heb mijn verslag aan hem voorgelegd met de vraag dit te toetsen
aan zijn waarnemingen. Waar nodig heb ik de beschrijvingen aangepast.
Omdat de oplossingsgerichte methodiek nog vrij nieuw is voor mij heb ik mijn onderzoek ook
ter beoordeling voorgelegd aan twee hulpverleners die met de oplossingsgerichte methodiek
werken. Aan de hand van hun input wilde ik laten zien dat de gesprekken inderdaad
oplossingsgericht waren en dat ik niet “zomaar” iets deed. Verder wilde ik de validiteit van mijn
conclusies controleren door deze aan zowel de muziektherapeut als aan de oplossingsgerichte
specialisten voor de leggen. Hun feedback heb ik in de bijlage weergegeven. Sommige tips en
aanwijzingen heb ik direct in de tekst toegepast.
Geraadpleegde specialisten:
1. Stan Stolk is muziektherapeut. Hij werkt bij Revalidatiecentrum Rijndam te Rotterdam en
was aanwezig bij de twee sessies.
2. Drs. Herman de Hoogh is GZ-psycholoog bij RIAGG Rijnmond. Hij verzorgt landelijk
trainingen en workshops in oplossingsgerichte therapie.
3. Hedwich Suijling is maatschappelijk werker bij het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële
Inrichtingen. Zij werkt oplossingsgericht met cliënten.

H 4 Uitvoering van het onderzoek
§ 4.1 Inleiding
Meewerkende factoren
Door het relatief grote aantal therapieën waarin ik het oplossingsgerichte werken heb kunnen
uitproberen (14 sessies uit 5 verschillende therapieën), heb ik uiteindelijk een casus kunnen
beschrijven waarin tijdens het onderzoek buiten mijn aanpak van de sessies weinig veranderde
waardoor de effecten van mijn onderzoek goed waren te zien.
Een grote meewerkende factor was de aanwezigheid van een tweede muziektherapeut. Dat
maakte het gemakkelijk om plannen en observaties te bespreken en te verifiëren.
Tegenwerkende factoren
Oorspronkelijk was het de bedoeling om sessies op te nemen. De opnamen zijn helaas voor het
grootste deel mislukt. Gelukkig had ik genoeg aantekeningen en tijd om direct na de sessies alles
uit te schrijven. In een vorige stage heb ik hier een jaar lang op getraind waardoor ik toch het
vertrouwen heb de sessies waarheidsgetrouw te hebben weergegeven. De tweede aanwezige
muziektherapeut heeft mijn beschrijvingen kunnen bevestigen.
De fase van mijn stage en de therapieën waarin ik dit onderzoek deed was de afsluitende fase. Er
was al een proces op gang en een 'traditie' waaraan de kinderen waren gewend, waardoor ik een
aantal interventies niet heb uitgeprobeerd.
Tijdgebrek was een grote beperkende factor waardoor ik maar een paar sessies voor dit verslag
heb kunnen uitwerken.
Oplossingsgericht werken in muziektherapie
Rianne Tinbergen

16

§ 4.2 Casus
In deze paragrafen wordt “het hart” van het onderzoek beschreven: de daadwerkelijke uitvoering
van het onderzoek waarbij de oplossingsgerichte aanpak in de praktijk werd uitgeprobeerd.
Namen van cliënten en sommige andere details in de beschrijving van deze casus zijn veranderd
om de privacy van de cliënten te waarborgen.
Mijn keuze is gevallen op sessies uit de casus van Gerard & Marije, omdat mijn probleemstelling
hier sterk op de voorgrond stond en omdat bij hun de omstandigheden tijdens het onderzoek vrij
stabiel waren waardoor de effecten van het oplossingsgericht werken goed zichtbaar konden
worden gemaakt. Voor dit onderzoek vond ik het uitwerken van één sessie te weinig, omdat de
effecten dan te maken konden hebben met te veel variabelen, zoals een goede bui van de cliënt
en het meemaken van iets nieuws. De sessies waarin ik met hen oplossingsgericht heb gewerkt
vond ik een opbouw hebben. In de eerste sessie moesten Gerard en Marije wennen aan de
nieuwe aanpak, in de tweede en derde sessie wisten ze steeds meer wat ze konden verwachten.
Voor dit onderzoek vond ik het daarom het meest sprekend om de eerste en de laatste sessie uit
te werken.
Bij de uitwerking heb ik voor de leesbaarheid het “actueel gebeuren” hier en daar wat
vereenvoudigd weergegeven. Waar er door elkaar heen werd gepraat heb ik alleen de hoofdlijn
neergezet en sommige kleine opmerkingen tussendoor heb ik weggelaten. Ik heb daarbij wel
rekening gehouden met het “principe van verkorten en versimpelen” wat Berkers (1998) in § 2.3
“Belemmeringen in de waarneming” noemt. Berkers schrijft in subparagraaf 2.3.2 dat het
onmogelijk is om alles tot in de kleinste details mee te laten wegen. Hij waarschuwt er echter
ook voor dat versimpeling en verkorting kan leiden tot een ernstige vertekening die de
werkelijkheid geweld aandoet. De onderstaande uitwerking heb ik hierop gecontroleerd en de
kleine opmerkingen tussendoor die ik heb weggelaten vertekenen het beeld van de werkelijkheid
slechts minimaal. Het gaat om opmerkingen zoals: “Ja, dat is zo.” van Stan, “Ja, nou, eh, het zit
zo…” van Gerard en Marije.
Casusbeschrijving:
Gerard is een vrij grote, stevig gebouwde, donkergetinte jongen van 12 met een IQ van ongeveer
60. Een storing in zijn organen levert gedragsproblemen op. Hij reageerde op allerlei impulsen
zonder op te komen voor wat hij echt wilde. In muziektherapie kwam Gerard vaak op voor alle
anderen en merkte te laat dat de kansen voor zijn wensen voorbij waren. Dat waren momenten
waarop hij erg boos kon worden. Andere momenten waren wanneer hij iets moest doen waarvan
hij het doel niet begreep, wat hij onzin vond of als hij iets wilde wat hij niet kon krijgen. Gerard
was meestal dominant aanwezig. Hij overschreeuwde zichzelf en anderen en daarmee ook de
muziektherapie. Hij praatte door het spelen en speelde door het praten heen. Hij zag
muziektherapie als zíjn tijd, tijd waarin gebeurde wat hij wilde en niet als therapie.
Het doel van muziektherapie was om hem te helpen op een andere manier voor zichzelf op te
komen en te leren omgaan met zijn impulsen. Een één op één situatie met een muziektherapeut
was voor hem geen uitdaging meer. Daarom kwam er altijd een klasgenootje mee. In het begin
was dat steeds een ander, maar sinds dit schooljaar was het steeds hetzelfde meisje Marije.
Marije is een mooi meisje van 12 met lang blond haar. Haar moeder besteedt veel aandacht aan
Marije's uiterlijk. Ze draagt dan ook altijd modieuze kleding en mooi opgemaakte kapsels.
Marije kan nogal passief-agressief reageren. Dan gaat ze op de grond liggen of over de piano
hangen. Als je vraagt wat ze wil zegt ze dat ze het niet weet. De laatste tijd is ze wat actiever
Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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geworden, maar wil ze dat ik steeds naast haar aan de piano zit en iedere toon aanwijs die zij
moet spelen.
Ik vond dat zij veel baat kon hebben bij muziektherapie met Gerard, omdat zij net als Gerard op
een effectievere en plezierigere manier voor zichzelf zou kunnen leren opkomen. Daarom heb ik
ervoor gezorgd dat zij voorlopig de vaste therapie-partner van Gerard werd. Haar therapiedoelen
waren: actief meedoen en aangeven wat ze wil.
De therapie loopt sinds 2006. Ik heb als stagiaire Gerards behandeling overgenomen sinds maart
2008. Na mijn stageperiode zal de behandeling worden overgenomen door een nieuwe collegamuziektherapeut, Stan. Tijdens het onderzoek in april-juni 2009 draaide hij al een poosje als
tweede muziektherapeut mee om deze overgang soepel te laten verlopen. We hadden voor dit
onderzoek afgesproken dat ik de oplossingsgerichte gesprekken zou voeren. Het muziekdeel in
de therapie zouden we samen doen zoals het op dat moment uitkwam.
De muziektherapie voordat het onderzoek begon
Gerard praatte door het spel heen over alles wat op dat moment in hem opkwam.
In een jaar tijd heb ik vaker geprobeerd met Gerard een gesprek aan te gaan tijdens
muziektherapie. Het is me toen één keer gelukt om hem serieus over zijn driftbuien te laten
praten. Alle andere keren kapte hij steeds het gesprek af en maakte steeds opmerkingen door mij
heen zoals: Wanneer gaan we nu spelen... Wat ben jij een slechte muziektherapeut zeg,
muziektherapie is om muziek te maken, niet om te praten, wanneer is Erwin (andere
muziektherapeut) er weer?, enz..
Gerard zag muziektherapie als vrije tijd waarin hij het voor het zeggen had. Het kostte moeite
om zijn medewerking te krijgen voor werkvormen. Hij is zelfs een keer met een driftbui de deur
uitgestormd, omdat hij de werkvorm niet wilde accepteren.
Marije hing er altijd een beetje bij. Ze wilde steeds iemand naast haar aan de piano hebben die
iedere toets aanwees op het moment dat zij die toon moest spelen en dat het hele spel door. In het
begin saboteerde ze de sessies door op de grond te gaan liggen of over de piano te hangen. Op
vragen zoals: “Wat wil je?” antwoordde ze dan steevast: “Ik weet het niet.”
De sessies
In de onderstaande tabellen worden twee sessies van het onderzoek beschreven. In de eerste
kolom heb ik de gebeurtenis genummerd. In de tweede kolom staat wie er spreekt of handelt.
Daarbij staan G en M voor de twee cliënten, R staat voor mij (Rianne) en S voor mijn collega
muziektherapeut Stan. De derde kolom beschrijft wat er is gezegd of gebeurd. Hierin heb ik het
een paar keer over schaalvragen waar ik plaatjes bij laat zien. Deze staan in de bijlage “Plaatjes”.
Oplossingsgericht werken bestaat o.a. uit categorieën interventies1. In de vierde kolom staat
beschreven uit welke categorie de betreffende interventie komt. Sommige interventies zijn niet
specifiek oplossingsgericht. Deze heb ik in de vierde kolom gemerkt met een *. In de
werkvormen kwamen categorieën ook nonverbaal naar voren. Deze heb ik ook in deze kolom
beschreven. In de laatste kolom reflecteer ik op de gebeurtenis.
In beide sessies duurde het oplossingsgerichte gesprek ongeveer 10 minuten.

1

Deze categorieën zijn beschreven in §2.2 over oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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Sessie A
nr
A1
A2

wie Gebeurtenis
G
Gerard kwam alleen binnen. Hij vertelde dat
Marije er zo aan kwam.
R
“Ik wil jullie zo wat vragen. Als je wilt mag je
eerst eventjes drummen, dan heb je dat in ieder
geval alvast een beetje gehad vandaag.”

Oplossingsgerichte-categorie

Reflectie / Interpretatie

* Op zich komt dit niet uit de
oplossingsgerichte therapie, maar vóór
dit onderzoek plande ik geen gesprekjes
in, in die zin dat ik ze niet aankondigde
of inkaderde.*2)

Hiermee schiep ik ruimte: Gerard was al een
beetje aan zijn trekken gekomen voor het
oplossingsgerichte-gesprekje: hij komt voor
zijn gevoel om te drummen en door hem hier
even ruimte voor te geven was er ook ruimte
voor het gesprekje. Wat daarbij m.i. ook hielp
was de aankondiging ervan.
Ik vind dit een goed voorbeeld van hoe de
oplossingsgerichte methodiek me helpt om
structuur aan te brengen al geldt dit
waarschijnlijk voor iedere structurerende
methodiek.
Dit is hoe Gerard meestal reageert: met vragen
naar het waarom.
Eigenlijk geef ik hier een onzin-antwoord,
i.p.v. uitleg, omdat ik graag door wilde gaan
met de therapie. Meestal ga ik erop in als
iemand iets wil begrijpen. Soms leidt dat tot
lange gesprekken, omdat Gerard daarna blijft
doorvragen.

A3

G

“Hoezo, wat wil je vragen dan?”

A4

R

“Nou, ik wil je zometeen gewoon wat vragen.” *

A5

S

A6

G

“Als jij even lekker gaat drummen, dan leggen *
we het je zo uit.”
“Oké” en ging even drummen. Hij hield na
ongeveer 1 à 2 minuten uit zichzelf op. Bij
navraag gaf hij aan klaar te zijn. Op mijn
verzoek gingen we in een kringetje zitten voor

*

2)

Zie de bijlage over mee- en tegenwerkende factoren
Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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Wauw, hij accepteert het 'gewoon'. Dat is een
eye opener: niet ingaan op vragen kan soms
een vlotte doorgang stimuleren. Dat ga ik vaker
proberen.
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A7

R

een gesprek.
“Gerard, weet je nog waarom jij
muziektherapie krijgt?”

A8

G

“Om muziek te maken.”

A9

S

“Muziek is het middel, maar weet je ook wat
de reden is dat jij muziektherapie hebt?”
Gerard dacht even na en zei: “Nee”

* vervolg

“Weet je nog dat we een tijd geleden ook
samen hebben gepraat en dat we het toen
hebben gehad over dat je soms zo boos kunt
zijn?”
“Nee.”
Marije kwam rustig binnen en ging bij ons in
het kringetje zitten.
“Je hebt toen verteld dat je graag minder boos
zou willen zijn. We hebben afgesproken dat we
daar samen in muziektherapie aan zouden
werken.”
“Oh ja.”
Ik liet Gerard & Marije een vel met
weerbericht-plaatjes zien (zie de bijlage
“Plaatjes”) en vroeg: “Wijs eens aan hoe je je
meestal voelt?”
Gerard wees plaatjes nrs 2, 3 en 6 aan en
vertelde dat hij meestal wel vrolijk is.

* vervolg

A10 G
A11 R

A12 G
A13 M
A14 R

A15 G
A16 R

A17 G

* In vorige sessies hebben we een doel
vastgesteld. Deze vragen waren om
Gerards aandacht op dit doel te richten.

Hiermee maakte ik ruimte voor dit
gespreksonderwerp.
Gerard geeft dit antwoord altijd op deze vraag,
maar dan vraagt hij er direct achteraan: “Gaan
we nu spelen?”

Dit kwam niet op mij over als ontwijkend,
maar als een eerlijk antwoord.

* vervolg

Schaalvraag: vaststellen hoever het doel
al is bereikt.

Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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Hier ben ik vergeten om eerst aan Gerard te
vragen wat de plaatjes voor hem betekenen,
wat de ergste situatie is en hoe het ideaalbeeld
er voor hem uitziet.
Gerard leek de plaatjes leuk te vinden. Dit
gesprekje richtte de aandacht van Gerard op het
doel van muziektherapie. Meestal doet hij alsof
hij alleen komt om 'leuk' muziek te maken. Nu
dacht hij na over hoe hij met zijn woedeaanvallen omgaat.
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A18
A19
A20
A21

R
G
R+S
R

A22 M

“Dus je bent niet meer zo vaak boos”
complimenten
“Nee”
“Wat goed zeg!”
complimenten
Marije kreeg de weerplaatjes ook voorgelegd
relatievraag
met de vraag hoe Gerard zich in de klas
meestal gedraagt.
Marije ging hier levendig en betrokken op in,
dacht na en wees plaatjes (nrs 2, 4, 5 en 7) aan.
Zij vertelde er ook bij waarom: nr 2 was omdat
Gerard nog wel boos wordt, 4 en 5 omdat
Gerard minder vaak boos is en dan ook minder
fel reageert en 7 omdat Gerard vaak ook veel
rekening houdt met anderen.

A23 R

“Hee, jij wijst andere plaatjes aan. Gerard, zie
je dat?”

A24 G

“Hmm”

* Dit is geen oplossingsgerichte
techniek, maar ik wilde dat Gerard zich
bewust werd van Marije’s mening.

Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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Marije stelt zich vaak passief-agressief op door
op de grond te liggen of over de piano te
hangen en op alles te reageren met: “Ik weet
het niet.” Het lijkt of deze vraag concreet
genoeg is voor haar en dat ze het leuk vindt dat
er naar haar mening en kennis wordt gevraagd.
Marije heeft in de klas te maken met boze
uitbarstingen van Gerard. Hier krijgt ze
gelegenheid om erover te praten. Daarnaast
zijn Gerard en Marije ook vrienden en het lijkt
erop dat ze hem graag wil helpen.
Ik vond het belangrijk dat Marije’s bijdrage
werd erkend ter aanmoediging om vaker een
bijdrage te leveren.
Marije gaf een minder positief beeld van
Gerards gedrag, maar gaf tegelijk ook
complimenten. en ik denk dat het goed is voor
Gerard om hiermee te worden geconfronteerd,
omdat dit hem leert hoe hij op anderen
overkomt. Ik heb alleen wel twijfels of Gerard
zich dit na de vakantie ook nog kan herinneren,
of het blijft hangen. Het zal meer impact
maken als dit soort dingen regelmatig wordt
herhaald.
Het leek erop of hij er niet veel mee kon.
Misschien verandert het als hij er meer
ervaring mee kan krijgen.
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A25 R

A26 G

A27 R
A28 R
A29 G

A30 R

A31 M

A32 S
A33 R
A34 M

Ik liet een plaatje van een bom met een lange
lont zien en vroeg aan Gerard hoe lang 'zijn
lont' is, hoeveel zelfbeheersing hij nu heeft en
hoe erg zijn 'ontploffingen' zijn.
Gerard wees verschillende plekken op de lont
aan en vertelde dat het uitmaakt bij welke
meester of juf hij is.
“Oh, dus je kunt soms al goed zorgen dat je
niet boos wordt.”
“Hoe doe je dat dan?”
“Dat weet ik niet, gewoon.” Hij vertelt over het
verschil in aanpak tussen de docenten (“Hij
doet gewoon en zij doet stom”), waardoor hij
bij de één wel boos wordt en bij de ander niet.
Ook bij verdere navraag kon hij niet vertellen
wat hij zelf anders deed.
Marije kreeg ook het plaatje van de bom te zien
met de vraag hoe lang Gerards lont is, hoeveel
zelfbeheersing Gerard nu heeft en hoe erg zijn
'ontploffingen' zijn.
Marije ging hier ook weer actief op in, dacht
goed na en wees plekken op de lont aan. Ze
vertelde erbij dat het al beter ging dan bijv. een
jaar geleden en gaf het voorbeeld dat Gerard
rustig iets anders ging doen toen hij niet op de
computer mocht.
“Wat weet jij dat goed te vertellen, Marije.”
“Wat doet Gerard dan al om minder boos te
worden?”
“Ja, weet ik niet. Hij wordt gewoon niet zo
boos.”

schaalvraag

Ook hier ben ik vergeten om te beginnen met
aan Gerard te vragen wat een erg kort lontje
inhoudt en wat het voor hem betekent als de
lont ‘op zijn langst’ is.

Compliment en uitzonderingvraag in
één.
Vragen naar vaardigheden en kwaliteiten
die de cliënt al in huis heeft.
Oké. Door de leeftijd van Gerard is nog niet
veel zelfreflectie te verwachten. Op dit moment
kon hij nog niet bedenken wat hij dan zelf
anders doet. Met dit soort vragen hoop ik dat
hij erover gaat nadenken en zich er wat
bewuster van wordt.
Relatievraag

Weer krijgt Gerard te horen wat hij al wel goed
doet en hoe hij overkomt op een ander.

compliment
relatievraag / Vragen naar eerdere
oplossingen

Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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A35 R

“Het is ook wel een erg moeilijke vraag, hé?”

A36 M
A37 S

“Ja”
“Het is ook moeilijk om te weten hoe je iets
doet.”
Ik vroeg Gerard wat hem kan helpen om
minder boos te worden.

A38 R

A39 G

Normaliseren: het is heel gewoon dat jij
dat niet weet.
Normaliseren: het is heel gewoon dat jij
dat niet weet.
Vraag naar hulpmiddelen / vaardigheden
die de cliënt al in huis heeft. Ik wilde
horen wat hij op het moment dat hij boos
dreigt te worden kan doen om minder fel
uit te halen.

Drummen.

A40 R+S Hierop vroegen we door, maar we kwamen niet *
waar ik heen wilde.

Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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Gerard gaf aan dat drummen helpt om zijn
frustraties weg te spelen. Op mij kwam het
over alsof hij denkt dat het helpt omdat hij het
leuk vindt. Natuurlijk helpt iets leuks doen op
dat moment, maar werkt het echt
frustratietolerantieverhogend? Dit deed mij
nadenken over zijn ontwikkelingsniveau,
omdat jongere kinderen zo reageren: “Een
leuke schoen past altijd.”
Hierin zie ik een tegenwerkende factor voor dit
onderzoek: de onervarenheid van de therapeut in het
voeren van oplossingsgerichte gesprekken, waardoor
het gesprek minder effectief was dan mogelijk. Ik
had mijn vraag bijvoorbeeld meer kunnen toespitsen:
“Als jij in de klas een boze bui voelt aankomen, wat
kan jij op dat moment al om niet helemaal te
ontploffen en wat helpt jou daar dan op dat moment
bij?”. Als hij dan met “Drummen” antwoordt kan ik
vragen of hij in de klas een drumstel heeft staan, of
dat hij er altijd één bij zich heeft in zijn broekzak.
Een alternatief was geweest om na zijn antwoord
“drummen” te vragen wat hem kan helpen op het
moment dat hij geen drumstel in de buurt heeft.
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A41 R

A42

A43

Vanwege de tijd rondde ik het gesprek af en
stelde voor om te gaan spelen. Daarmee droeg
ik de leiding over aan Stan.
Stan vroeg wat Gerard & Marije wilden doen. Marije neemt hier initiatief: ze geeft aan
Marije wilde een liedje op de piano leren
wat ze wil en werkt ernaar toe. Dat is een
spelen. Stan zocht een geschikte voor haar uit. doel van oplossingsgericht werken.
Gerard wilde drummen. Stan speelde basgitaar
en ik hielp Marije bij het leren van het liedje.
Ik plakte stickertjes op de 5 toetsen en speelde
zelf accoorden op dezelfde piano.
Marije speelde zelfstandig met deze 5 toetsen, Antwoord op de vraag naar krachten:
zonder steeds aan mij te vragen of ik de juiste Gerard laat hier horen dat zijn idee:
toets wilde aanwijzen. Ze week steeds meer van “drummen helpt zelfbeheersing” klopt.
Tegelijk is dit een oefening hierin, wat
de melodie af richting improvisatie.
Gerard drumde behoorlijk beheerst. Terwijl hij normaal bij oplossingsgericht werken als
meestal veel te luid speelt hield hij zijn volume huiswerk zou worden opgegeven.
goed aangepast aan het volume van de rest en
luisterde ook naar ons spel.
Er ontstond een harmonieus samenspel waarbij
Stan het tempo bepaalde wat door iedereen werd
overgenomen, Gerard speelde een vrij constant
ritme, Marije improviseerde op haar 5 toetsen en
ik begeleidde met accoorden.
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Op dat moment voelde het aan alsof ik op de
verkeerde weg zat. Achteraf zie ik wel het
succes. Dit staat bij de conclusies.
Ik vind het opvallend dat Marije hier concreet
aangaf wat zij wilde. Ze nam hiermee een
standpunt in en leiding over wat ze binnen deze
sessie ging doen. Zoals ik haar ken zegt ze
meestal dat ze het niet weet, gaat ze over een
stoel of de piano hangen en stelt zich erg
afhankelijk op.
Marije's zelfstandigheid in het spel verbaasde
me net als het aangepaste spel van Gerard.
Gerard speelt weleens vaker beheerst, maar gaat
meestal vrij luid zijn eigen gang. Het viel me op
dat hij niet alleen zijn volume beheerste, maar
ook reageerde op het spel van de anderen. Hij
was nu eens niet bepalend voor het spel, maar
paste zich aan.
Bij navraag (A38) gaf Gerard aan dat drummen
helpt om zich te beheersen (A39). In het spel liet
hij horen dat hij zich kan beheersen bij het
drummen. Dit is in tegenstelling tot eerdere
sessies. Daarom lijkt het erop dat er een verband
is tussen deze twee.
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Sessie B
Vooraf
Vlak voor de therapie kwam Stan Gerard tegen in de gang. Gerard vertelde dat hij onderweg in de bus boos was geweest op een bus-genoot.
Omdat hij de laatste tijd minder fel boos wordt, leek dit me een mooie concrete situatie om als succeservaring te dienen bij het zoeken naar
vaardigheden die Gerard nu al inzet en waarop hij verder kan bouwen. Stan en ik spraken af om dit in te zetten als onderwerp voor het
oplossingsgerichte deel van de therapie.
nr
wie
B1 G

Gebeurtenis
Gerard kwam vijf minuten te laat binnen
zonder Marije.

B2

G

B3
B4
B5

S
G
R

B6
B7
B8

G
S
G

Hij ging direct achter het drumstel zitten
spelen.
“Hee, Gerard. Is Marije er vandaag niet bij?”
”Ze komt zo. Ze moest nog even wat doen.”
Ik stelde voor om te beginnen met een
gesprekje en vroeg of Gerard ook in de kring
kwam zitten.
“Waarom?”
“Dat praat wat makkelijker. Kom je erbij?”
“Oké”

B9
B10 R

Oplossingsgerichte-categorie

Reflectie / Interpretatie
Ik vond het opvallend dat Gerard niet gelijk met
een heel verhaal kwam, vooral omdat hij net in de
bus e.e.a. had meegemaakt. Misschien had hij zich
al genoeg aan Stan geuit voor de therapie.

*

In een kring zitten maakt de scheiding tussen
praattijd en speeltijd makkelijker te handhaven.

*

We gingen met zijn drieën zitten.
“Ik hoorde van Stan dat er onderweg in de bus * Kader scheppen
iets is gebeurd. Vertel eens?”

Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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Gerard accepteert dat we gaan praten, i.p.v.
spelen. Voor het begin van dit onderzoek was dat
moeilijk.
Hier begon ik met zoeken naar succeservaringen,
hoe klein ook, zodat we daarna op zoek kunnen
naar welke kwaliteiten / vaardigheden Gerard al
(onbewust) in huis heeft en soms al toepast. Door
hem hiervan bewust te maken kan hij deze
vervolgens vaker toepassen.
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B11 M
B12 R

Op dat moment kwam Marije binnen.
Iedereen groette.
“Hee Marije. Fijn dat je er bent. Kom er maar *
gauw bij. Gerard was net aan het vertellen over
zijn busreis hierheen.”

B13 G
B14
B15

B16
B17
B18
B19

B20
B21
B22
B23
B24

Gerard vertelde over wat zijn busgenoot in zijn
ogen allemaal verkeerd had gedaan.
S
“Je was erg boos op hem, hè?”
G
“Ja, nou, hij bleef maar doorgaan en toen ik er
wat van zei, zei hij: “Nou en?!”en ging
gewoon door”.”
R
“Oh, en wat deed je toen?”
G
“Toen heb ik het aan de buschauffeur verteld.”
R
“Dus je bent niet ontploft, ofzo?”
G
“Nou, ik heb aan de buschauffeur gevraagd of
hij tegen B kon zeggen dat hij dat niet mag
doen.”
S
“Wat goed zeg.”
R
“Als je dit nou vergelijkt met een tijd geleden,
was je dan net zo boos als toen?
G
“Nee, vroeger zou ik tekeer zijn gegaan, nu
ben ik veel minder bizon.”
R+S “Bizon?”
G+M “Dat is wanneer Gerard ontploft”

B25 R

“Wat goed. Hoe doe je dat?”

Marije zag eruit alsof zij ook een heel verhaal had
te vertellen.
Ik wilde toch eerst het verhaal van Gerard
afmaken. Ik had het gevoel dat als we tijd aan
Marije’s verhaal zouden besteden we zouden gaan
afdwalen en niet meer aan Gerards verhaal en aan
muziek toe zouden komen. Bovendien was ze te
laat en “viel” ze met haar binnenkomst ergens
middenin.
Hij ging serieus op het gespreksonderwerp in
zonder naar andere onderwerpen af te dwalen.

Vragen naar eerdere oplossingen
idem

compliment
Doorvragen op zoek naar oplossingen.

doorvragen
Marije laat hier horen dat zij bij het gesprek is
betrokken en actief meedoet.
compliment en doorvragen op zoek naar
oplossingen.
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B26 G
B27 R

“Weet ik niet, gewoon.”
“Oh, oké. Het is ook wel een heel moeilijke
vraag. Misschien kan Marije helpen. Marije,
hoe gaat dat in de klas?”
B28 M
“Nou, hij wordt nog wel boos, maar niet meer
zo vaak.
B29 R
“En als hij dan boos wordt, reageert hij dan net
zo fel als vroeger?”
B30 M
“Nee, nu is het veel minder. Sommige anderen
zijn veel erger. Één jongen gooit met stoelen
als hij boos is.”
B31 R
“Zo, dus het gaat steeds beter met Gerard. Wat
goed zeg!”
B32 R
“Kunnen jullie op de plaatjes laten zien waar
Gerard nu zit?”
B33 G+M Allebei wezen ze plekken op de plaatjes aan.
Weer wees Marije minder gunstig aan dan
Gerard, maar het verschil was kleiner dan de
vorige keer.
B34 R
“Jullie wijzen allebei meerdere plekken aan.
Wat betekent dat?”
B35 G
“Nou, dat komt door wie we hebben.”
B36 R
“Hè, wat bedoel je?”
B37 G
“Nou, bijvoorbeeld: Meester Ed is gewoon
cool, dat is leuk, maar juf E is gewoon stom.
Die moet es een keer normaal doen, die snapt
er niks van.”
B38 M
“We mogen nooit wat van haar.”

Normaliseren en relatievraag

Doorvragen op zoek naar
succeservaringen.

compliment
schaalvraag
Dit was de derde sessie dat ze deze vraag
voorgelegd kregen en ze gingen er weer serieus op
in. Het is dus niet alleen de nieuwigheid die het
interessant voor ze maakt.
doorvragen

doorvragen

Oplossingsgericht werken in muziektherapie
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B39

B40

Ze raakten aan het praten en hielden bijna niet
meer op. Door voor te stellen om met hetzelfde
onderwerp door te gaan in de muziek maakte ik de
overgang makkelijk. Ik kwam echter niet met een
idee voor de manier waarop we het onderwerp in
muziek zouden vertalen. Dat liet ik aan de
cliënten over.
Een oplossingsgerichte gesprekstechniek was
geweest om te vragen naar copingsmechanismen:
hoe Gerard en Marije het volhouden in deze
situatie.
Marije kwam als eerste met het idee om er een In de oplossingsgerichte therapie kan een Ze creëerden zelf een oefensituatie voor Gerard.
soort toneelstukje van te maken en Gerard met therapeut huiswerk opgeven. Hier
Daarmee hebben ze zelf doelgericht nagedacht.
het idee van een protestsong. Vanaf dit
hebben de cliënten het zelf bedacht en
Dat was de eerste keer dat ik dat meemaakte. Ik
moment reageerde iedereen heel snel op elkaar uitgevoerd binnen de therapie.
zie dit als resultaat van het oplossingsgerichte
en werd er door elkaar heengepraat. Iedereen
gesprek wat hieraan vooraf ging.
was enthousiast en vulde het idee van Marije
Daarbij werkten ze ook goed samen: er werd
aan en zo ontstond een verhaaltje waarbij
overlegd tot iedereen zijn zin had. Dit zijn de
Gerard zou drummen en Marije zou de juf
vaardigheden die voor deze therapie als doel zijn
spelen en heel afkeurend reageren. Stan
gesteld.
begeleidde op de basgitaar en ik op de piano.
Zo werd de werkvorm een combinatie van
muziek en drama.
Ze gaven wat voorbeelden en omdat er bijna
10 minuten voorbij waren stelde ik voor om
over de situatie met juf E muziek te maken.
Stan was het daarmee eens.
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B41

B42 G

B43 S

Het stuk kreeg een opbouw. Eerst begon
Gerard rustig te spelen op het drumstel. Daarna
kwam Marije vanaf de gang binnen als juf E en
begon opmerkingen te maken (“Gerard, niet
doen, dat mag niet, houdt eens op”). Stan en ik
begeleidden muzikaal en vielen later Marije bij
en uiteindelijk hebben we Gerard enthousiast
‘belaagd’ met commentaar, terwijl we ook
door bleven spelen. Gerard liet per ongeluk
een drumstok op de grond vallen en dat
leverde ook stof op om nog meer kritiek te
leveren (“Niet gooien met materialen”, enz..)
Gerard moest erom lachen, maar bleef in een
strak ritme doordrummen. Marije gaf aan dat
Gerard ook iets in de microfoon moest zeggen
en toen kon Gerard verbaal zijn mening geven
in de vorm van een ‘protestsong’.
Achteraf gaf Gerard aan dat hij sommige
woorden had gebruikt die hij te ver vond gaan.

Hier gaf Gerard een nonverbaal
antwoord op de vraag naar zijn
copingmechanismen: hoe ga je om met
die moeilijke situatie. Tegelijk kon hij
hier deze copingmechanismen oefenen
die hij nodig heeft om zijn doel te
bereiken. Er kwamen meer vaardigheden
naar voren dan vantevoren was
besproken, namelijk ook humor en
afstand nemen.

Met humor een vervelende situatie naspelen biedt
afstand en perspectief, waardoor de situatie voor
Gerard en Marije hanteerbaarder wordt.
In je eigen rol blijven en doorspelen terwijl je ook
hard moet lachen is moeilijk en hiermee train je je
zelfbeheersing.
Marije gaf niet alleen aan wat ze zelf wilde doen,
maar kwam op eigen initiatief met ideeën over
Gerards rol.

Gerard bedenkt zelf welk woordgebruik
hij vindt passen. Oplossingsgericht
werken gaat uit van de doelen die de
cliënt opstelt. Dit is daar een voorbeeld
van.
Hierna was de therapietijd voorbij waardoor
Het was niet precies een schaalvraag,
we niet meer goed konden napraten. Stan vatte maar kwam er wel dichtbij.
de sessie samen met de vraag of Gerard zich
Oplossingsgericht werken gaat uit van de
vandaag goed heeft kunnen uitleven, zodat hij waarde die de cliënt ergens aan geeft,
deze dag verder kon doorbrengen zonder boze i.p.v. de waardering van de therapeut.
uitbarstingen.

Ik vind het geweldig dat Gerard zelf grenzen wil
aanbrengen in zijn gedrag/woordkeuze. Dat had ik
nog niet eerder van hem gezien.
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Ik had graag willen vragen hoe nuttig deze sessie
voor Gerard was geweest om zelfbeheersing te
oefenen en wat hem daarbij hielp. Dat had
mogelijkheid gegeven om te exploreren welke
hulpbronnen Gerard heeft zodat hij ze bewuster
kan gaan inzetten. Dat zou een mooie
oplossingsgerichte afronding zijn geweest.
Jammer genoeg was daar echt geen tijd meer
voor. De samenvatting van Stan vond ik een mooi
alternatief.
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H 5 Conclusies
Dit onderzoek ging om het beantwoorden van de volgende vraag:
Welke effecten heeft het voeren van een oplossingsgericht gesprek, steeds inleidend aan
muziektherapiesessies met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en
adolescenten op een mytylschool in Rotterdam, op het initiatief van cliënten om binnen
deze sessies via werkvormen aan therapeutische doelen te werken?
Voor het beantwoorden van deze vraag heb ik een oplossingsgericht gesprek gevoerd aan het
begin van twee muziektherapiesessies. Deze gesprekken rondde ik beide keren na ongeveer 10
minuten af en maakte een overgang naar de muzikale werkvormen. In de voorgaande
hoofdstukken zijn de gebeurtenissen en reflecties van dit onderzoek beschreven. Om tot een
conclusie te komen voor de hoofdvraag volgen hier eerst mijn waarnemingen en conclusies met
betrekking tot de deelvragen. Omdat dit onderzoek slechts twee sessies behandelt kan niet
worden gesteld dat de uitkomsten voor algemeen gebruik zullen gelden.
NB: Beide gesprekken zijn terug te vinden in de casusbeschrijving in Hoofdstuk 4: rij A7 t/m A41 en rij B10 t/m
B39.

§ 5.1 Deelvraag 1
Kan met gesprekken van slechts 10 minuten volgens de oplossingsgerichte methodiek
worden gewerkt?
Wanneer kun je zeggen dat er volgens de oplossingsgerichte methodiek wordt gewerkt?
Dit wordt nergens in de door mij onderzochte literatuur beschreven. Daarom stel ik het volgende:
Het lijkt me onmogelijk om iedere opmerking, handeling en interventie uit één methodiek te
halen. Bovendien is het niet mijn bedoeling geweest om helemaal oplossingsgerichte therapie te
geven, maar om deze methodiek in te zetten als middel om de cliënt zelf meer verantwoording te
laten nemen over diens eigen therapieproces. Daarom vind ik het voldoende als in de gesprekken
binnen deze sessies 50% van de interventies bij de oplossingsgerichte interventie-categorieën in
§ 2.2 kunnen worden geplaatst.
Daarnaast ga ik ervan uit dat het normaal is dat binnen één sessie niet alles uit een methodiek
voorkomt. Een therapie duurt tenslotte meer dan één sessie en niet ieder deel van een methodiek
is geschikt voor iedere cliënt. Ik vind het echter belangrijk dat op termijn alle interventiecategorieën kunnen worden behandeld. Daarvoor lijkt het mij voldoende dat in ieder gesprek
25% van deze categorieën aan bod komen.
Om het oplossingsgerichte gehalte van de beschreven sessies te berekenen maak ik gebruik van
een stukje kwantitatieve onderzoeksmethodiek: ik vergelijk de interventies van de casus met de
beschrijving van oplossingsgericht werken in §2.2. In de vierde kolom van de casusbeschrijving
is het volgende te zien:
•

•

In het gesprek van sessie A zijn 20 interventies gepleegd, waarvan 13 oplossingsgerichte. In
dit gesprek was daarmee 65% van de interventies oplossingsgericht.
In het gesprek van sessie B zijn 16 interventies gepleegd, waarvan 12 oplossingsgerichte. In
dit gesprek was daarmee 75% van de interventies oplossingsgericht.
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•

In het oplossingsgericht werken zijn alle interventies in 11 categorieën ingedeeld. Hiervan
zijn er 7 in sessie A en 5 in sessie B naar voren gekomen. Dat is respectievelijk 64% en
45%. In totaal was er van 7 categorieën (64%) gebruik gemaakt.

Samengevat
Het grootste deel van de interventies was dus oplossingsgericht en meer dan de helft van de
oplossingsgerichte interventiecategorieën zijn aan bod gekomen. Een therapeut met meer
ervaring in het oplossingsgericht werken zou zelfs nog een hoger percentage kunnen halen zoals
in de reflecties (rechterkolom van de casusbeschrijving) op regel A16, A40 en B39 staat
beschreven. Ik ga ervan uit dat met deze percentages in de loop van de tijd de hele
oplossingsgerichte methodiek kan worden doorlopen. Als conclusie stel ik dat tien minuten
voldoende is voor een gesprek om volgens de oplossingsgerichte methode te kunnen werken.

§ 5.2 Deelvraag 2
Is tien minuten genoeg voor de oplossingsgerichte methodiek om een therapiegerelateerd
kader of onderwerp voor de werkvormen vast te stellen?
Sessie A
In sessie A hebben we gesproken over de boosheid van Gerard en wat hem kan helpen om
minder boos te worden (A11-A38). Hij gaf aan dat drummen voor hem een hulpmiddel is (A38A39). Hier kwam de onervarenheid van mij als therapeut om de hoek kijken, omdat ik niet
verder kon met wat de cliënt aangaf, terwijl dat wel een uitgangspunt van oplossingsgericht
werken is (A39-A40). Bij oplossingsgericht werken gaat het om oplossingen die door de cliënt,
dus niet door de therapeut worden bedacht. In de kolom met reflecties is mijn gedachtengang te
volgen die op regel A39-A40 een andere kant opgaan dan die van de cliënt. Hierdoor verzandde
het gesprek, terwijl “drummen als hulpmiddel bij zelfbeheersing” een heel mooi therapeutisch
gerelateerd kader voor de werkvorm was. Ik had Gerard hier kunnen uitdagen om te laten horen
hoe dat voor hem werkt en na de werkvorm een verbinding kunnen maken met andere situaties.
Dan was de werkvorm een mooi nonverbaal deel van een oplossingsgerichte sessie geweest.
Helaas bleef dit allemaal ongezegd, waardoor het gesprek en de werkvorm in ieder geval op
bewust niveau weinig met elkaar te maken hadden (A40-A42). Er was dus een kader, maar dit is
helaas blijven liggen. In de muzikale uitingen van Gerard was veel zelfbeheersing te horen
waardoor dit kader impliciet aan bod kwam.
Sessie B
In sessie B begon het gesprek over Gerards busreis (B10) en ging via zijn gedrag in de klas
(B27) en de schaalplaatjes (B32) naar de regels van juf E (B37).
In dit laatste hadden we een onderwerp gevonden die bij beide cliënten erg op de voorgrond
stond. Het voorstel om over deze situatie iets in de muziek te doen (B39) werd enthousiast
overgenomen. In samenspraak (B40) werd een werkvorm ontworpen en uitgevoerd met muziek
en drama waarin een vervelende situatie uit de klas werd nagespeeld (B40-41). Dit vind ik een
mooi voorbeeld van hoe een oplossingsgericht gesprekje een kader kan scheppen voor een
werkvorm.
Samengevat
Omdat dit onderzoek om slechts twee sessies gaat is de uitkomst maar zeer beperkt geldig.
Lang niet alle mogelijkheden in dit onderzoek naar voren zijn gekomen of benut. In sessie A is
het kader impliciet gebleven. In sessie B is het wel gelukt om een kader te specificeren. Het is
dus mogelijk om met de oplossingsgerichte methodiek in 10 minuten een kader vast te stellen, al
is dat in dit onderzoek dus slechts deels gebeurd.
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§ 5.3 Deelvraag 3
Welke verbale en gedragsmatige initiatieven nemen cliënten na een oplossingsgericht
gesprek om via werkvormen aan therapeutische doelen te werken?
Voor het beantwoorden van deze vraag lijkt het me handig om nog even de therapeutische
doelen van Gerard en Marije te herhalen: Voor Gerard was dat het opkomen voor zichzelf en het
om kunnen gaan met zijn (boze) impulsen. Dat houdt in dat hij zelfbeheersing oefent en dat hij
vanaf het begin van een activiteit aangeeft wat hij wil, in plaats van af te wachten tot iedereen
aan de beurt is geweest en de tijd voorbij is. Voor Marije geldt het doel om op een effectievere
en plezieriger manier op te komen voor zichzelf, wat bij haar vooral inhoudt dat zij aangeeft wat
ze wil, initiatief toont en actief meedoet.
Het gesprek van beide sessies ging over de problemen en doelen van Gerard.
Sessie A
Al tijdens het gesprek deden zowel Gerard als Marije actief mee. Ze dachten beiden serieus na
over Gerards boosheid en gedrag. Zo wezen ze aan op de schaalplaatjes en legden uit waarom
dat was (A17, A22, A26 & A31). Gerard dacht na over wat hem kon helpen bij zijn
zelfbeheersing en kwam met het hulpmiddel 'drummen' (A39). Nergens is door de therapeuten
aangegeven wat de cliënten binnen de werkvorm zouden moeten doen, dus alles wat ze deden
was op eigen initiatief.
Aangeven wat je wil is voor beide een therapeutisch doel. Na het gesprek gaf Gerard aan te
willen drummen (A42). Meestal laat hij iedereen voorgaan tot er geen tijd meer voor zijn wensen
is, dus dit was een “therapeutisch gunstig” initiatief. Het zou kunnen dat Gerard het extra
belangrijk vond om te gaan drummen, omdat drummen direct hieraan voorafgaande als
hulpmiddel om het hoofddoel van de therapie te bereiken was geformuleerd. Het kan ook zijn dat
Gerard extra graag wilde drummen, omdat hij het gevoel had te moeten bewijzen (bewust of
onbewust) dat dit hem hielp zich te beheersen.
Marije had zelf bedacht dat ze een liedje op de piano wilde leren spelen (A42). Dit is de eerste
keer dat ik haar dat zo duidelijk en concreet heb horen aangeven. Daarmee heeft ze aan het
therapeutische doel gewerkt: 'aangeven wat je wilt'. In het gesprek was zij door concrete vragen
op haar niveau betrokken bij het proces van Gerard. Ze kreeg een belangrijke rol, doordat haar
om informatie werd gevraagd die alleen zij wist. Ze kreeg erkenning door de complimenten voor
haar input (bv A32: “Wat weet jij dat goed te vertellen.”). Daardoor werd zij steeds actiever en
dat werkte door tot na het gesprek.
Sessie B
Ook in sessie B deden beide cliënten actief mee met het gesprek. In B37 kwamen we op een
onderwerp welke voor beide cliënten op de voorgrond staat, namelijk de voor hun
onbegrijpelijke regels van een docent. Het idee om met deze situatie iets in de muziek te doen
kwam van mij, maar hiermee gingen beide cliënten enthousiast aan de slag. Gerard kwam met
het idee van een protestsong en Marije met het idee van een soort toneelstukje (B40) en daarop
werd verder gebouwd, ook in de werkvorm. Zowel Gerard als Marije vulden hun rol zelfstandig
in en Marije was zo enthousiast en initiatiefrijk dat zij zelfs tijdens de werkvorm nog met een
idee voor Gerards rol kwam. Gerard liet behoorlijk veel zelfbeheersing zien door in zijn rol door
te spelen, ook terwijl hij moest lachen en daarmee heeft hij goed aan zijn therapeutische doel
'zelfbeheersing' gewerkt.
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Opvallend vond ik dat ze een vervelend onderwerp uitwerkten en dat Gerard een positie in de
werkvorm koos die hij in de klas erg naar vindt, namelijk één waarbij hij kritiek krijgt en er
zwaar tegen hem in wordt gegaan. Deze positie zou ik als therapeut te zwaar vinden om Gerard
op te leggen. Hiermee kiest Gerard dus voor het werken aan zijn therapeutische doelen. In de
klas reageert hij in een dergelijke situatie met veel boosheid, maar in de werkvorm kwam er
humor bij. Pas toen Marije aangaf dat Gerard iets in de microfoon moest zeggen uitte hij verbaal
zijn boosheid naar zijn juf. Achteraf gaf hij aan dat hij sommige van zijn woorden te ver vond
gaan waarmee hij dus zelf grenzen stelde. Dat vind ik een mooi therapeutisch resultaat. Het laat
zien dat Gerard nadenkt over hoe hij zich naar anderen wil uiten. Nadenken over hoe doelen
kunnen worden bereikt is een onderdeel van oplossingsgerichte therapie en Gerard doet dat hier
op eigen initiatief. Dat zou kunnen komen doordat het gesprek over zelfbeheersing ging. Zijn
aandacht was hier door het gesprek op gericht. Daarbij was hij net gecomplimenteerd met zijn
verbeterde aanpak van zijn boosheid, wat stimuleert om hierin verder te gaan.
In deze sessie hebben we een onderwerp gevonden waar beide cliënten zich in konden vinden,
waarna beide cliënten initiatieven toonden om met dat onderwerp in een werkvorm aan de slag te
gaan. Ik vind dit in schril contrast staan met de houding van Marije enkele weken eerder waarbij
zij over de piano hing en bij navraag antwoordde dat ze niet wist wat ze wilde. Mogelijk werd dit
getriggerd doordat ze door de relatievragen een concrete, haalbare taak in het proces van Gerard
kreeg waardoor ze zich belangrijk en capabel ging voelen.
Dat Gerard vertelde dat hij een protestsong wilde, terwijl Marije aangaf dat ze een toneelstukje
wilde vind ik assertief en ook dat is een therapeutisch doel van Gerard. Ik vind het in dit geval
lastig om een directe aanleiding hiervoor aan te wijzen. Misschien kon Gerard zijn idee uiten na
het idee van Marije gehoord te hebben, omdat in het gesprek de hele tijd gewisseld werd tussen
Gerard en Marije. Mogelijk voelde hij zich door het gesprek zo erkend dat hij er geen probleem
mee had om zijn idee tegenover dat van Marije te stellen. Het kan ook zijn dat Gerard er
vertrouwen in had dat er in de werkvorm een eenheid zou ontstaan waarin beide ideeën samen
zouden komen. Feit is dát Gerard met zijn idee kwam en daarmee een therapeutische stap zette.
Het was jammer dat er geen tijd meer was voor een nagesprek, omdat we dan o.a. hadden
kunnen bespreken hoe het Gerard lukte om zich zo te beheersen dat hij in zijn rol kon doorspelen
toen hij zo moest lachen. Dan hadden we daarna kunnen bekijken hoe hij die vaardigheden bij
een boze bui zou kunnen inzetten.

§ 5.4 Deelvraag 4
Welke initiatieven zijn in het medium terug te horen?
Sessie A
Het gesprek van sessie A ging ging voornamelijk over de boosheid en zelfbeheersing van
Gerard. In het gesprek van sessie A geeft Gerard bij navraag aan dat drummen hem helpt om
zich te beheersen (A38-A39). Later in de sessie laat Gerard beheerst drumspel horen, wat hij
hiervoor zelden deed. Dat kan toeval zijn, maar ook een doorwerking van het gesprek,
bijvoorbeeld omdat Gerards aandacht erop was gericht.
Op het relationele niveau van het gesprek gebeurde er veel: beide cliënten stelden zich betrokken
op. Ze namen beide actief deel aan het gesprek en kregen en namen ruimte om hun mening te
geven. Geen van beide probeerde zich aan het groepsgebeuren te onttrekken. Er was tijdens het
gesprek een harmonie in de samenwerking waarbij iedereen ruimte kreeg en nam en naar elkaar
luisterde. In de muziek is dit terug te horen. In A43 beschrijf ik het samenspel als harmonieus.
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Dat betekent dat niemand het spel van de ander verstoorde en dat beide cliënten speelden binnen
de ruimte die er was. Daarmee hebben ze allebei op een positieve manier aan hun therapeutische
doelen gewerkt. Beide cliënten namen initiatieven: niemand had Gerard verteld hoe hij moest
drummen, dit verzon hij zelf. Marije week steeds meer af van haar haar melodietje en ging steeds
meer improviseren (A43). Tijdens het spel luisterde iedereen naar elkaar en stemde speelvolume
en tempo op elkaar af.
Sessie B
Net als in sessie A bespraken we in sessie B de boosheid en zelfbeheersing van Gerard (B13B39) en net als in sessie A liet Gerard zelfbeheersing horen in de werkvorm door in zijn rol door
te blijven spelen terwijl hij eigenlijk moest lachen (B41). Niet alleen dat hij doorspeelde, maar
ook dat hij in een vrij regelmatig ritme doorspeelde toont zelfbeheersing in het medium. Dit in
tegenstelling tot zijn stemgebruik aan het einde van de werkvorm. Daar was in zijn woorden en
in de klank van zijn stem zijn boosheid duidelijk te horen. Hierin zie ik een verbinding tussen het
gesprek en de muzikale uitingen: Gerard geeft aan dat drummen hem helpt bij zijn
zelfbeheersing. Over stemgebruik zei hij niets. Vervolgens is zijn drumspel beheerst, zijn
stemexpressie niet.
Marije liet in deze sessie erg veel initiatief horen: al tijdens het bedenken van de werkvorm
kwam ook zij met ideeën en later in de werkvorm vulde zij haar eigen rol zelfstandig in. Zo
bepaalde zij zelf wanneer zij begon door vanaf de gang binnen te komen en bedacht ze haar
eigen tekst en pianospel.
Een ander effect zie ik op het relationele niveau. Tijdens het gesprek was er net als in sessie A
een goede sfeer en samenwerking waarbij ieder zijn inbreng had en elkaar ruimte gunde. In het
gesprek werden de vragen steeds wisselend aan Gerard en Marije gesteld, waardoor ze allebei
over alle onderwerpen hun mening konden geven. Dit schiep ook ruimte om naar elkaar te
luisteren. Tijdens het bedenken van de werkvorm (B40) werd er uit enthousiasme door elkaar
heen gepraat, maar toch luisterde iedereen naar de ander en bouwde verder op elkaars ideeën.
Iedereen kwam met ideeën, vulde elkaar aan en nam zijn rol in, maar gaf ook ruimte aan de
ander. Dat werkte door in de werkvorm (B41). Gerard begon met spelen. Daarná begon Marije in
haar rol. Iedereen reageerde op elkaars input in het spel: bijvoorbeeld toen Gerard zijn drumstok
liet vallen leverde dat stof voor de andere rollen om nog meer commentaar te geven. Zo
observeerde iedereen elkaar en reageerde op elkaar. Gerard had aangegeven dat hij een
protestsong wilde. Marije zorgde voor Gerard toen ze hem eraan herinnerde dat hij iets in de
microfoon moest zeggen, wat hun idee van een protestsong was. Daarmee ging ze dus nog een
stapje verder dan het nemen van initiatief voor zichzelf: ze nam initiatief voor een ander. Ook
hierin zie ik dat het gesprek doorwerkte in de werkvorm: in het gesprek raakte Marije betrokken
en geactiveerd en in de werkvorm was ze dat nog steeds.
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§ 5.5 Eindconclusie
De hoofdvraag luidt:
Welke effecten heeft het voeren van een oplossingsgericht gesprek, steeds inleidend aan
muziektherapiesessies met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en
adolescenten op een mytylschool in Rotterdam, op het initiatief van cliënten om binnen
deze sessies via werkvormen aan therapeutische doelen te werken?
Kanttekening:
Dit onderzoek omvatte slechts twee sessies. Dit is te weinig om conclusies voor een algemene
methodiek te trekken. De conclusies hebben daarom slechts een beperkte validiteit.
Oplossingsgerichte therapie is een verbale methodiek waarbij de cliënt vooral op het bewuste
niveau de eigen verantwoordelijkheid leert nemen voor het behalen van diens eigen doelen.
Muziektherapie is overwegend nonverbaal en vaak wordt er binnen de werkvormen met de cliënt
op een onbewust niveau gewerkt. De structuur en methodiek van de oplossingsgerichte therapie
stond mij als muziektherapeut erg aan en daarom wilde ik deze in muziektherapie toepassen.
Omdat er weinig over geschreven of gesproken was wilde ik de toepassing van de
oplossingsgerichte methode zelf in muziektherapie onderzoeken. Dit heb ik gedaan door iedere
sessie te beginnen met het voeren van een kort gesprek volgens de oplossingsgerichte methodiek.
Deze sessies heb ik nauwkeurig en gedetailleerd beschreven waarna ik op de betreffende
gebeurtenissen heb gereflecteerd. De reflecties heb ik bij de beschrijving in een overzicht
geplaatst zodat er ten aanzien van de deelvragen antwoorden in konden worden gevonden. Bij de
deelvragen heb ik conclusies getrokken. Nu blijft nog de conclusie over het geheel: de
hoofdvraag.
Aan de hand van de deelvragen is te volgen hoe ik beschrijf dat in gesprekken van slechts 10
minuten prima via de oplossingsgerichte methodiek is gewerkt. Al is het niet in beide sessies
gelukt, dit lukte slechts in één van de twee sessies, toont het aan dat het wel mogelijk is om
binnen die tien minuten een kader of onderwerp expliciet vast te stellen. Cliënten hebben
nagedacht over therapeutische doelen en manieren om deze te bereiken. Ze hebben
zelfstandigheid getoond en namen verschillende verbale, gedragsmatige en muzikale initiatieven
om naar deze doelen toe te werken. Verbaal hebben ze assertief aangegeven wat ze wilden en
welke ideeën ze hadden voor de werkvormen. Gedragsmatig namen ze initiatief door actief mee
te doen en goed samen te werken. In het medium was te horen hoe Gerard & Marije aan hun
doelen werkten. Gerard drumde beheerst en Marije improviseerde steeds meer.
In de probleemstelling beschrijf ik hoe vooral Gerard vond dat muziektherapie
vrijetijdsbesteding was en dat hij vaak niet met therapeutische werkvormen wilde meewerken.
Tijdens dit onderzoek hebben zowel Gerard als Marije zonder strubbelingen actief meegedacht
en meegewerkt aan het bereiken van therapeutische doelen. Ik kan dan ook alleen maar
concluderen dat de oplossingsgerichte muziektherapie tijdens dit onderzoek goed heeft gewerkt.
De oplossingsgerichte aanpak heeft één cliënt zich bewust gemaakt van zijn therapieproces, maar
ondertussen vond er ook veel op onbewust niveau plaats. Met het combineren van
oplossingsgericht werken en muziektherapie ontstond er een methodiek waarbij beide
therapievormen elkaar aanvulden op de gebieden van werken op bewust-onbewust niveau,
activeren; betrekken en initiatieven laten nemen.
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H 6 Discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wil ik verder kijken dan de onderzoeksvragen en ingaan op verschillende
standpunten en ideeën t.a.v. oplossingsgerichte muziektherapie. Verderop volgen enkele
aanbevelingen voor verder onderzoek.
Muziektherapie biedt de gelegenheid om met meer dan één methodiek tegelijk te werken.
Oplossingsgericht werken is een mooie methodiek die richting kan helpen geven aan het
therapieproces en structuur kan helpen aanbrengen aan de sessies. Het zou de muziektherapie
echter tekort doen als men zich binnen muziektherapie tot één methodiek zou beperken. Het is de
eclectische aanpak die de rijkdom aan schakeringen binnen muziektherapie biedt waarmee recht
kan worden gedaan aan het unieke van iedere cliënt. Ook Stan1 waarschuwde dat
muziektherapeutische facetten niet kunnen worden uitgevlakt2 in oplossingsgerichte
muziektherapie. In de casus is dit goed te zien aan bijvoorbeeld de tweede sessie waarin een
vervelende situatie werd nagespeeld. Betreffende situatie werd op creatieve wijze gedeeld met
anderen die daar geen deel van uitmaakten en emoties erover werden geuit. Dit hoort allemaal
niet bij de oplossingsgerichte methodiek, maar is wel belangrijk binnen het therapieproces.
In de oplossingsgerichte sessies waren het verbale en nonverbale gescheiden. Stan vindt het juist
goed als dit door elkaar loopt. Hij vraagt zich af hoe verbaal en nonverbaal in oplossingsgerichte
therapie kunnen worden geïntegreerd. Ik vond zelf dat die scheiding in deze situatie gunstig
werkte, omdat ik had gemerkt dat Gerard, door tijdens het spelen te gaan praten, niet meer tot
beleving van het spel kwam en hij tijdens het praten werd afgeleidt door zijn spel waardoor van
beide de werking werd beperkt. Dit lijkt mij een zaak van persoonlijke aanpak, maar ook dit kan
voor geïnteresseerden stof tot onderzoek en experiment opleveren.
Oplossingsgerichte therapie draait om een bewustwordingsproces van de cliënt waarbij de cliënt
leert om zelf de leiding te nemen in het bereiken van doelen. Dit kan geweldig werken voor veel
cliënten. Toch is het m.i. niet voor iedere cliënt geschikt. Soms is het nodig dat op onbewust
niveau wordt gewerkt, omdat bewustmaking bijvoorbeeld te confronterend zou zijn of het
onderwerp te ingewikkeld. Zo hadden we bijvoorbeeld Marije kunnen vragen wat zij nodig zou
hebben om actiever mee te doen met groepsactiviteiten. Stan en ik vonden dit allebei te hoog
gegrepen voor haar. Door haar bewust een waardevolle bijdrage te laten leveren aan het
therapieproces van Gerard hebben we haar eigen proces op een onbewust niveau in beweging
gezet.
Stan noemde het belangijk dat er altijd wordt afgewogen of er bij een cliënt op bewust of
onbewust niveau wordt gewerkt. Hij vindt dat er moet worden gekeken of de cliënt het werken
op bewust niveau kan hanteren. Daarnaast benoemde hij dat als in muziektherapie een
oplossingsgericht gesprek wordt gevoerd dit dusdanig moet worden gebracht dat het doorwerkt
in het nonverbale. Als aan die voorwaarden is voldaan heeft Stan gezien dat het bewuste kan
doorwerken op het onbewuste. Dan vormen volgens hem het werken op het bewuste niveau van
de oplossingsgerichte therapie en het werken op het onbewuste niveau van muziektherapie een
mooie aanvulling op elkaar.
Soms hoor ik zeggen dat nonverbale therapievormen altijd een oplossingsgericht component
bevatten, omdat er wordt uitgegaan van wat de cliënt kan, i.p.v. diens problemen. Ik heb ervaren
dat de oplossingsgerichte methodiek daarbij ook structurerend kan werken en de doelen op de
voorgrond van de therapie kan zetten. Er wordt uitgegaan van doelen die de cliënt zelf stelt en
1
2
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dat maakt het hele therapieproces voor de therapeut en de cliënt transparanter. In de sessies van
dit onderzoek worden de doelen van Gerard op de voorgrond geplaatst. In A10 geeft Gerard aan
niet te weten waarom hij muziektherapie heeft. In sessie B (dit was de derde oplossingsgerichte
sessie) weten Gerard en Marije heel goed wat de therapiedoelen van Gerard zijn en kunnen ze
allebei aangeven hoever zij vinden dat Gerard zijn doelen al heeft bereikt. Omdat we bij Marije
op het onbewuste vlak hebben gewerkt blijft haar proces voor haar ondoorzichtig. Ook dit laat
zien dat er meer mogelijkheden zijn voor het toepassen van de oplossingsgerichte methodiek in
muziektherapie.
Aanbevelingen
Dit onderzoek omvatte slechts twee sessies. Dit is bij lange na niet representatief voor alle
therapieën, zelfs niet van dezelfde doelgroep. Daarom is het te weinig om een methodiek op te
baseren. Gezien de onderzoeksresultaten lijkt een breder onderzoek naar de combinatie van
muziektherapie en oplossingsgerichte therapie op zijn plaats. Daarbij denk ik aan eenzelfde soort
onderzoek met meer sessies, meer casussen, en/of andere doelgroepen en groepstherapieën. In
zo’n onderzoek zou ook een nagesprek kunnen worden opgenomen.
En er is veel meer mogelijk in de combinatie van oplossingsgerichte therapie en muziektherapie.
Zo zijn bijvoorbeeld sommige oplossingsgerichte werkvormen uit andere vaktherapieën
misschien goed te vertalen naar muziektherapie. Een onderzoek naar die andere mogelijkheden is
ook aanbevelingswaardig.
Andere mogelijkheden die muziektherapie biedt die in verbale oplossingsgerichte therapie
ontbreken en verder onderzoek rechtvaardigen zijn:
•
Muzikale werkvormen geven ruimte om binnen de therapie ideeën van de cliënt uit te
proberen, vaardigheden te oefenen en mogelijkheden te exploreren. Dat kan het
zelfvertrouwen van de cliënt versterken en het vertrouwen in de oplossing. In een verbale
therapie zou een cliënt dit in het ‘echte leven’ moeten doen wat soms een hoge drempel met
zich mee kan brengen.
•
Muzikale werkvormen geven de mogelijkheid om met metaforen te werken en zo andere
invalshoeken te ontdekken. De volgende werkvorm maakt het iets duidelijker: Instrumenten
kunnen door de cliënt de rol krijgen van ‘meest ideale situatie’, ‘minst ideale situatie’,
‘huidige situatie’, ‘één stapje beter dan nu’ en ‘hulpmiddel’, enz.. Door vervolgens te
bespreken welke eigenschappen van het instrument model staan voor die bepaalde rol en
deze uit te proberen kan op een heel andere manier worden onderzocht wat een cliënt
eigenlijk wil, maar niet onder woorden kan brengen. Daar kunnen verassende antwoorden
uit komen.
•
Muzikale werkvormen geven gelegenheid om succeservaringen na te spelen om zo de
ervaring te doorleven en te versterken.
•
Muzikale werkvormen geven de muziektherapeut de mogelijkheid om krachten van de cliënt
waar te nemen waar de cliënt zich onbewust van is. Vervolgens kan de therapeut verbaal of
muzikaal terug geven wat hij heeft gezien zodat de cliënt zich bewuster wordt van zijn
krachten. Volgens het oplossingsgericht werken zou je kunnen zeggen dat de therapeut op
deze manier relatievragen1 voor de cliënt kan beantwoorden.
Kortom: er is nog genoeg te onderzoeken.
Als laatste zou ik hier de aanbeveling van Hedwich willen neerzetten om binnen de opleiding
vaktherapie meer aandacht te besteden aan oplossingsgerichte mogelijkheden.

1
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Nawoord
In dit onderzoek heb ik een poging gedaan om de oplossingsgerichte methodiek in
muziektherapie toe te passen. Dit is mij erg goed bevallen: het gaf structuur en richting aan de
sessies en hielp mij om de therapie lichter te maken. Het was een erg leuk onderzoek om te doen
heeft mij veel kennis over het doen van onderzoek opgeleverd.
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Andere informatiebronnen/vooronderzoekshandelingen:
•
Module “Oplossingsgericht Werken” gevolgd aan de Hogeschool Utrecht, maart – april
2009.
•
NOW 2009: Netwerkdag Oplossingsgericht Werkenden, 2 april 2009 waarbij ik workshops
heb gevolgd en met oplossingsgericht-werkenden heb gesproken.
•
Studiedag “De Muziekmakelaar” bij Hogeschool Inholland te Alkmaar, 17 april 2009. Ook
hier heb ik workshops gevolgd en met oplossingsgericht-werkenden gesproken.
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Bijlage 1: Feedback van de geraadpleegde experts
Feedback van Stan Stolk
Aangezien hij als tweede therapeut van het revalidatiecentrum aanwezig was bij de sessies zijn
vooral de volgende vragen belangrijk om door hem te worden beantwoord:
•
Is de anonimisering van cliënten in dit verslag voldoende voor publicatie?
Het leek Stan vrij moeilijk om de identiteit van de cliënten te achterhalen. De namen zijn
gefingeerd en in de beschrijving zijn enkele details zo gewijzigd dat uit de cliënten
onherkenbaar zijn geworden. Hij vond de anonimisering in dit verslag voldoende voor
publicatie.
•
Zijn de gebeurtenissen waarheidsgetrouw weergegeven?
We hebben het verslag doorgesproken en e.e.a. is in de tekst zelf gewijzigd.
•
Ziet hij in het gedrag van de cliënten dezelfde verschillen tussen de beschreven sessies en
sessies voorgaande aan het onderzoek?
Hierover hebben we uitgebreid gesproken. Deze feedback heb ik hieronder samengevat:
Stan vond het een erg leuk onderzoek. Tijdens de uitvoering wist hij niet precies wat mijn
insteek was wat betreft de oplossingsgerichte therapie. We hadden alleen afgesproken dat ik de
sessies zou beginnen met een gesprekje van 10 minuten volgens de oplossingsgerichte
methodiek. Hij is niet bekend met deze aanpak, maar kon tijdens de gesprekken wel de uitgezette
lijn ondersteunen. Hij vond het ook leuk om in het verslag te lezen wat precies de bedoeling was.
Het verslag maakt voor hem de bedoeling van oplossingsgerichte therapie en mijn
gedachtengang duidelijk. Hij vond het een begrijpelijke gedachtengang en een interessant idee
om de oplossingsgerichte methodiek in muziektherapie toe te willen passen. Daarnaast was het
ook leuk om de sessies terug te lezen en zo weer tot leven te zien komen.
Zoals elders in dit verslag is beschreven had ik al voor dit onderzoek geprobeerd om Gerard in
gesprekken bewust te maken van zijn therapieproces. Daarin ging ik volgens Stan toendertijd te
ver: ik vroeg teveel van Gerards emotionele draagkracht. Volgens Stan bleef ik in het gesprek
teveel hangen in het helder maken van wat Gerards probleem was. Dat maakte het gesprek
zwaar. Stan vond de oplossingsgerichte gesprekken lichtvoetig, waardoor er minder van Gerards
draagkracht werd gevraagd. De oplossingsgerichte gesprekken sloten goed aan op het emotionele
en cognitieve niveau van beide cliënten. De structuur van oplossingsgerichte therapie hielp om
verder te kijken dan het probleem en over te gaan tot het kijken naar oplossingen. Hier noemde
hij dus het oplossingsgerichte principe: “add lightness”. Stan zag dat daarmee de
oplossingsgerichte methodiek hielp om structuur te vinden die gericht is op de voortgang van de
muziektherapie, zonder de valkuil van teveel te willen en de cliënt te overvragen of de cliënt
teveel te confronteren met zijn probleem.
Stan was het eens met mijn conclusie van deelvraag 3: Hij heeft dezelfde verbale en
gedragsmatige initiatieven van de cliënten waargenomen. Hij zag verschil in mijn aanbod en dat
de cliënten daarop ingingen. Hij vond het lastig om oorzaak en gevolg één op één te herleiden.
Hij was er echter van overtuigd dat de oplossingsgerichte gesprekken hebben bijgedragen aan het
nemen van initiatieven door de cliënten. Vooral de schaalvragen en de plaatjes werkten
activerend door de manier waarop Marije bij het proces werd betrokken. Stan vond Marijes
opleving het meest opvallend.
De initiatieven in de werkvormen die zijn beschreven bij de conclusie van deelvraag 4 herkende
Stan. Hij zag dat de oplossingsgerichte gesprekken positieve betrokkenheid gaven en dat dat
doorwerkte in het spel. Stan vond dit een mooi voorbeeld van hoe de oplossingsgerichte
methodiek kan doorwerken in de werkvorm. Hij plaatste hier echter ook kanttekening bij: hij
vond dat die positieve betrokkenheid niet alléén door de oplossingsgerichte methodiek werd
veroorzaakt. Volgens hem speelden ook andere, muziektherapeutische facetten een rol. Hij vond
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het belangrijk dat deze andere facetten niet worden uitgevlakt. Hij had het dan bijvoorbeeld over
aandacht voor “Wat is samenspel”, de ondersteunende attitude van de muziektherapeuten, het
omgaan met muzikale middelen en dergelijke.
In de reflecties las Stan dat ik erg sturend bezig was. Hij vond dat er meer kan ontstaan en er
meer duidelijk wordt als er minder wordt gestuurd en als de therapeut een meer afwachtende
houding aanneemt en uitgaat van wat er dan ontstaat. Sturing geeft soms frictie met wat hij het
organische proces van de cliënt noemde. De andere twee geraadpleegde specialisten viel dit ook
op: Herman noemde dit in zijn feedback “sturen vanuit een houding van deskundigheid i.p.v.
niet-weten”. Hedwich reageerde meer op mijn latere feedback waarin ik hetzelfde zeg. Zij vond
het mooi dat ik er zelf achter kwam dat de oplossing van de cliënt niet míjn oplossing hoeft te
zijn.
In de probleemstelling beschrijf ik dat bewustwording het therapieproces kan helpen. Stan vindt
het acceptabel dat er vooral op het onbewuste niveau wordt gewerkt. Hij zet er dan ook een
kanttekening bij: bewustmaking moet altijd binnen de cognitieve en emotionele mogelijkheden
van C blijven. Zo vond hij het een goede beslissing om bij Marije op onbewust niveau te werken.
Bij Gerard was het volgens Stan goed dat hij wist waarvoor hij muziektherapie had. Stan vindt
dat er altijd moet worden afgewogen wanneer het goed is om met een cliënt op bewust of juist op
onbewust niveau te werken. Er moet altijd worden afgevraagd of en wanneer de cliënt dit
aankan. Hij vindt dat tijdens dit onderzoek de oplossingsgerichte gesprekken effect hebben
gehad op het muzikale deel en invloed op het hele bewuste en onbewuste therapieproces hebben
uitgeoefend.
Iets anders wat hij uit het onderzoek heeft gehaald is hoe met middelen buiten het medium
structuur kan worden aangebracht. Hij zag ook hoe cliënten kunnen worden betrokken bij het
therapieproces en hoe therapie uit het onbewuste niveau kan worden getrokken.

Feedback van Hedwich Suijling
Hedwich Suijling heeft SPW gestudeerd en werkt momenteel als trajectbegeleider bij het
gevangeniswezen voor het ministerie van justitie. Haar heb ik gevraagd om feedback op mijn
werk vanwege haar scherpe analytische vermogen en de kijk vanuit een andere, verwante
beroepsgroep op de problematiek. Zij heeft haar feedback via mailcontact gegeven en ik heb dat
gedeeltelijk direct in de tekst verwerkt.
Ook Hedwich was positief in haar feedback. Ze vond het verslag een “mooi stuk”. Wat zij
bijvoorbeeld mooi vindt aan dit onderzoek is dat ik hierin heb geprobeerd om oplossingsgerichte
therapie in mijn praktijksituaties toe te passen. Net als Herman heeft ook Hedwich de gesprekken
bekeken en ook zij vindt de gesprekken oplossingsgericht. Wel vindt ze deelvraag 1 dubbelop,
omdat ik deze vraag ook al aan haar en Herman ter beoordeling heb voorgelegd.
Hedwich werkt als maatschappelijk werkster op een verbale manier met haar cliënten. Uit mijn
onderzoek heeft zij het idee opgedaan om ook plaatjes in haar eigen praktijk in te gaan zetten als
ondersteuning van schaalvragen.
Over mijn reflecties had ze in eerste instantie wat vragen. Ze vond sommige dingen wat te kort
en daarmee onduidelijk. Daarom heb ik enkele reflecties verhelderd. Nu is het beter leesbaar.
Hedwich is het eens met mijn reflecties. Wat zij vooral mooi vond is dat ik in sessie A begon te
zien dat een oplossing van een cliënt niet mijn oplossing hoeft te zijn en dat ik er steeds op
bedacht moet zijn dat ik cliënten hun eigen proces en oplossingen laat. Herman zegt hetzelfde:
niet teveel invullen, maar meer uitgaan van wat de cliënt aangeeft. Ik vind het frappant dat ook
Stan vanuit een andere insteek hetzelfde zegt: minder sturing levert meer op. (zie bij
respectievelijk Hermans danwel Stans feedback in deze bijlage)
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De kaders/onderwerpen die ik in de conclusie van deelvraag twee noem herkent Hedwich, net als
de verbale en gedragsmatige initiatieven bij de conclusie van deelvraag drie.
Buiten het oplossingsgerichte om adviseerde Hedwich mij om het verslag wat meer te
onderbouwen. Hierop heb ik gereageerd met meer literatuuronderzoek vanuit meer bronnen. Dit
heb ik elders in het verslag verwerkt.
Als geheel vond Hedwich mijn onderzoek een leuk experiment. Ze vindt het vooral een eerste
aanzet. Ze vindt dat er meer met mogelijkheden zijn voor oplossingsgerichte muziektherapie en
dat dat verder onderzoek verdient.

Feedback van drs. H. de Hoogh
Zoals al vermeld in het onderzoeksontwerp wilde ik graag twee oplossingsgerichte experts
betrekken bij het onderzoek om te testen of de sessies tijdens het onderzoek oplossingsgerichte
therapie genoemd konden worden.
Over de volgende onderwerpen heb ik hun mening vanuit het oplossingsgerichte perspectief
gevraagd:
•
Het onderzoek in het algemeen
•
De reflecties
•
De conclusies
Herman de Hoogh is oplossingsgericht therapeut en GZ-psycholoog bij RIAGG Rijnmond. Hij
verzorgt landelijk trainingen en workshops in oplossingsgerichte therapie.
Herman was erg positief in zijn feedback. Hij vond het er goed uitzien en gaf zijn welgemeende
complimenten voor het onderzoekswerk en het verslag. De casus vond hij klinken als een groot
succes en de plaatjes vond hij erg leuk. Herman bood zelfs aan om mijn scriptie op de site van
het Netwerk van Oplossinggericht Werkenden te publiceren (www.solution-focused.nl).
Hij gaf ook enkele verbeterpunten aan die ik direct in de tekst heb toegepast, zoals enkele
correcties in terminologie / namen. Ook vroeg hij zich af of de cliënten voldoende waren
geanonimiseerd. Hier heb ik direct actie op ondernomen: de namen waren al veranderd, nu zijn
de cliënten nog verder geanonimiseerd door het veranderen van enkele details. Omdat ik het
belang van cliënten altijd voorop wil laten gaan, heb ik de anonimisering ook door de
muziektherapeut van de instelling laten beoordelen. Hij oordeelde dat de anonimisering
voldoende was voor publicatie.
Over de interventie op regel A23 in de casusbeschrijving plaatste Herman enige opmerkingen
betreffende mijn methodiek: Het aanwijzen van verschillende punten op een schaal is volgens
Herman geheel niet erg en levert (net als wanneer ze wel dezelfde punten aanwijzen) opnieuw
gespreksstof op voor verdere interactievragen en complimenten: Herman vond dat op dat
moment in het gesprek mijn handelen teveel werd gestuurd vanuit een houding van
deskundigheid i.p.v. niet-weten1. Dit vond hij ook bij mijn interventies en reflecties op regel
A40: “we kwamen niet waar ik wilde”: deze gedachtengang maakte ik vlgns Herman in latere
reflecties weer goed2. Het was kennelijk opvallend: Hedwich en Stan noemen dit ook in hun
feedback en ikzelf noem het ook in mijn reflecties:.

1

2

Niet-weten is de basishouding van de oplossingsgericht therapeut. Zie ook: Jong, Peter de en Berg, Insoo Kim
(2004) en §2.2 van dit verslag.
Zie de conclusie van deelvraag 2, bij sessie A.
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Met de conclusies was Herman het eens: daar had hij niet veel aan toe te voegen. Alleen bij de
conclusie van deelvraag één had hij een tip: om te bepalen hoe oplossingsgericht een sessie is
zou ik de MAM (zie hieronder) kunnen gebruiken. Dit is een door Herman ontwikkeld model dat
voor dit soort doeleinden is ontworpen.
Het leuke hiervan vind ik (de onderzoeker) dat dit ook toepasbaar is op gebeurtenissen binnen
muzikale werkvormen. Helaas heb ik hiervoor de werkvormen niet gedetailleerd genoeg
weergegeven. In de conclusie van deelvraag één heb ik nu vooral gekeken naar wat in de MAM
bij code R-5 staat, omdat ik hier vooral mijn eigen interventies wilde testen.

Oplossingsgericht werken in muziektherapie
Rianne Tinbergen

43

Bijlage 2: “Weerplaatjes”1
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Bron: Roeden, John en Bannink, Fredrike (2007). Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Amsterdam: Harcourt
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Schaalplaatje “De bom”1

1

Bron: Roeden, John en Bannink, Fredrike (2007). Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Amsterdam: Harcourt
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