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tekst J.M.A. van de Geer     foto’s Samuel Otte

Muziek gebruiken als 
middel om mensen verder 
te helpen. Dat is het werk 

van muziektherapeute 
Laurine Jansen (31). 
„Sommige mensen 

kunnen beter praten 
over problemen, anderen 

juist niet. Daarvoor kan 
muziektherapie goed zijn.”

Muziek als 
Medicijn

Muziektherapeute Laurine Jansen:
„Muziek kan helpen om 

structuur aan te brengen in 
het eigen handelen”
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Laurine Jansen is muziekthera-
peute bij stichting De Rozelaar 
in Barneveld. De Rozelaar biedt iden-
titeitsgebonden zorg aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Muziektherapie is 
één van de creatieve therapieën die ingezet 
worden bij mensen met sociaal-emotio-
nele problemen. De therapie is met name 
geschikt voor mensen die verbaal minder 
sterk zijn. Laurine: „Sommige mensen kun-
nen beter praten over problemen, anderen 
juist niet. Daarvoor kan muziektherapie 
goed zijn.”

Verstandelijke beperking
Volgens Laurine is muziektherapie bij uit-
stek geschikt voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Laurine: „Mijn cliënten 
hebben over het algemeen een lager IQ. Ze 
kunnen daardoor minder beredeneren en 
staan meer open voor gevoel of beleving. 
Daarom heeft muziek bij hen vaak meer in-
vloed dan bij mensen die zich door redene-
ren kunnen afsluiten voor allerlei emoties.”
Zelf werkt Laurine op De Rozelaar met al-
lerlei doelgroepen, zoals cliënten met een 
lichamelijke of motorische beperking of met 
een vorm van autisme. Overigens kan mu-
ziektherapie ook bij allerlei andere vormen 
van sociaal-emotionele problemen worden 
ingezet. „Muziektherapie helpt bij burn-out, 
depressies, faalangst, ADHD, dementie of de 
ziekte van Parkison. Leeftijd of opleidingsni-
veau speelt daarbij geen rol.”

emoties
Hoe gebruikt Laurine de muziek als middel 
om de cliënt verder te helpen? Laurine: 
„Met de cliënten bij wie dat mogelijk is, 
begin ik meestal een gesprek over de afge-
lopen week. Vaak vind ik daar aanknopings-
punten om mee aan de slag te gaan, zoals 
verschillende emoties. In de therapie creëer 
ik kleine probleemsituaties waarin patroon-
gedrag naar voren komt en waarin de cliënt 
nieuw gedrag kan oefenen.”
Processen in de muziektherapeutische 
omgeving lopen daarbij parallel met die in 

het dagelijkse leven gebeuren. Laurine: „Dit 
wordt ook wel het ‘kunstanaloge proces’ 
genoemd. Zo leert de cliënt bijvoorbeeld bij 
lichamelijke problematiek zijn of haar li-
chaam beter kennen door middel van zang- 
en ademhalingsoefeningen. Muziek kan 
helpen om structuur aan te brengen in het 
eigen handelen. Bijvoorbeeld om de span-
ningsboog te vergroten en te oefenen om 
de aandacht op iets te richten. Mensen met 
emotionele problematiek leren beter hun 

emoties te uiten door middel van muziek-, 
stem-, gezichts- en lichaamsexpressie.” Lau-
rine illustreert dit met een voorbeeld. „Bart 
was meestal mat in zijn uitdrukkingen. Na 
een therapiesessie zei hij tegen de begelei-
der: ‘Ik moest met mijn ogen dicht spelen. 
Eng joh!’”

koor en orkest
Laurine is op De Rozelaar niet alleen thera-
peute, maar ook de enthousiaste begeleider 
van het Rozelaar Koor & Orkest. Laurine: 
„Elke dinsdagmiddag om half drie stromen 

de leden binnen. Iedereen zet zijn eigen 
spullen klaar. Een stoel en instrumenten zo-
als een keyboard, kleine of grote percussie-
instrumenten en een xylofoon. Ik contro-
leer of sommige instrumenten niet te hard 
versterkt zijn. In dat geval overstemmen de 
instrumenten namelijk de zang. 
We beginnen met houding-, adem- en zang-
oefeningen. Daarna oefenen we liederen 
die passen bij de tijd van het jaar of die we 
binnenkort gaan uitvoeren. Af en toe heb-
ben we een optreden binnen of buiten De 
Rozelaar, bijvoorbeeld bij een Kerstviering. 
We hebben een keer opgetreden op het 
Hoornbeeck College in Apeldoorn. Wat een 
belevenis! Ook hebben we bij de afsluiting 
van het project ‘De upside van Down’ zelfs 
een uitvoering gehad in het Schaffelaarthe-
ater in Barneveld.” Dat was een uitvoering, 
waarbij ook een orkest sommige koorleden 
begeleidde.

gezellige sfeer
Op het koor worden christelijke liederen 
gezongen. Laurine vervolgt: „We zoeken 
daarbij naar wat de leden zelf kunnen. 
Als iemand met de blokfluit een lied kan 
spelen, dan bedenk ik er een begeleiding bij 
waar ook anderen bij mee kunnen spelen. 
Bijvoorbeeld met de xylofoon, het keyboard 
of de gitaar. We wisselen af met solo’s. Dat 
is best spannend, maar het gaat ook steeds 
beter. Bij sommige liederen maken we ge-
baren om de tekst te ondersteunen.”
Op het koor is er altijd sprake van een ge-
zellige sfeer. Laurine: „Als er iets mis gaat, 
lachen we hard met elkaar en dan hebben 
we veel plezier. Soms ben ik ook wel streng 
en dan moet het muziekstuk een keer over, 
omdat we niet goed keken of niet goed 
speelden. De drie kwartier vliegen om en 
voor we het weten, is de tijd alweer voor-
bij. Iedereen ruimt zijn eigen spullen op en 
gaat weer terug naar de groep. Sommigen 
blijven nog even nakletsen of spelen op het 
keyboard nog andere liedjes die ze kennen. 
Of ze doen een ambulance na, tot grote 
hilariteit van anderen.”

„bart was meestal 
mat in zijn 
uitdrukkingen. 
Maar na een sessie 
zei hij: ‘ik moest 
met mijn ogen 
dicht spelen.  
eng joh!’”
Laurine Jansen
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„al voor de Tweede Wereldoorlog woonde 
ons gezin in Indonesië. Een normaal 
gezinsleven was tijdens de oorlog niet 

mogelijk, als gevolg van een gescheiden verblijf in 
Japanse concentratiekampen. De oorlog liet diepe 
sporen in het gezin na. Bij terugkomst in Neder-
land was er nauwelijks opvang. Mijn ouders moes-
ten zelf proberen hun leven weer op te bouwen,” 
vertelt Corrie Houweling.
Haar zus Joke werd in 1946 geboren. Al spoedig 
na haar geboorte bleek ze een zorgenkind te zijn. 
Ze bleef in haar ontwikkeling achter. Ook werd 
ontdekt dat ze ernstig slechthorend was. Een 
goede hulpverlening kwam pas veel later op gang. 
Door dit alles raakte Joke emotioneel geblokkeerd 
en teruggetrokken. Ze ontwikkelde weinig gevoel 
voor eigenwaarde.

liefdeVol
„Onze vader stierf toen ze dertig jaar was. Pas toen 
ze 48 werd, kwam ze in een gezinsvervangend 
tehuis. Het was in het begin heel moeilijk voor 
mijn moeder en mijn zus om daaraan te wennen.” 
Joke kreeg aanpassingsmoeilijkheden. Ze kon niet 
omgaan met de vrijheden die ze kreeg. Ze voelde 
zich onveilig en had psychosomatische klachten. 
Omdat ze het niet aankon, huilde ze veel. Ze werd 
geplaatst op een sociale werkplaats in Amersfoort. 
De instelling had een algemeen karakter. Ze flo-
reerde daar niet. De leiding zocht naar een andere 
mogelijkheid. Deze werd gevonden in de dagbe-

steding op De Rozelaar in Barneveld, een stichting 
die mensen met een verstandelijke beperking 
begeleidt. „De christelijke levenssfeer vond Joke 
heel fijn. Ze hoorde christelijke liederen die ze had 
geleerd en de sfeer was liefdevol. Ze knapte op, 
maar toch waren er nog veel emotionele belemme-
ringen. De Rozelaar bood toen de mogelijkheid van 
muziektherapie aan,” vertelt Corrie. 

Veranderd
Dankzij therapeute Laurine Jansen had de therapie 
veel succes. Corrie: „We merkten dit aan de veran-
deringen die optraden. Joke kon zeggen wat er met 
haar aan de hand was. Dan voelde ze zich opge-
lucht. Ze vertelde altijd enthousiast over de mu-
ziektherapie. Nu eens moest ze op de piano laten 
horen dat ze boos was. Dan weer moest ze spelen 
alsof ze blij was. Dat was aanvankelijk heel vreemd 
voor haar, maar al gauw vond ze het geweldig.” 
Joke is nu erg veranderd. Er is veel meer bespreek-
baar geworden. „Als er iets met haar besproken is, 
zeggen we tegen haar daar nog even rustig over 
na te denken. Later komt ze erop terug: ‘Ik ga het 
anders doen’, of ‘Het spijt me’, en ‘Ik ben niet 
boos hoor!’ Ook haar gevoel van eigenwaarde is 
gegroeid. Ze maakt nu ook echte keuzes, bijvoor-
beeld als er nieuwe kleding moet worden gekocht. 
Het is fijn dat er mensen zijn die er zich voor 
inzetten om Joke te helpen en ook nog resultaat 
boeken. Terwijl ze al 68 jaar is! Daar zijn we heel 
dankbaar voor.”

Joke Immerzeel (68, rechts 
op de foto) uit Bunschoten 
is drie jaar geleden begon-

nen met muziektherapie. 
Sinds die tijd is er veel 

veranderd. Haar zus Cor-
rie Houweling (77) vertelt 

hierover.

Corrie 
Houweling: 
„aL gauw 

vonD Joke 
De Muziek-

therapie 
geweLDig”


