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Impact van COVID-19 op muziektherapie  
in verpleeghuizen
In de eerste golf waren verpleeghuisorganisaties en hun medewerkers – waaronder 
muziektherapeuten – nog zoekende naar welke maatregelen en aanpassingen effectief en houdbaar 
waren, in de tweede golf was er meer bekendheid en structuur in maatregelen. Van de twintig 
verschillende maatregelen werden een mondkapje dragen, handen desinfecteren en afstand 
houden de norm voor muziektherapeuten. Aan het einde van de tweede golf mochten bijna alle 
muziektherapeuten – zij het in aangepaste vorm – weer muziektherapie op locatie aanbieden. 

De pandemie had behoorlijk veel impact op professionele en hobbymatige muziekactiviteiten, 
hoewel dit opvallend genoeg niet terug te zien is in de lage stress- en hoge hoopscores van 
de muziektherapeuten tegen het einde van de tweede golf. Dit onderzoek laat zien dat de 
muziektherapeuten aan het einde van de tweede golf zowel op professioneel als op persoonlijk vlak 
manieren hebben gevonden om zich aan de omstandigheden aan te passen. 

Bijna alle muziektherapeuten (45 van de 49; 92%) mochten tijdens de tweede golf muziektherapie in 
verpleeghuizen aanbieden, blijkt uit het vragenlijstonderzoek van het UNO-UMCG, tegenover 65% (32 van 49) 
in de eerste golf. In december 2020 – januari 2021 is muziektherapeuten, aangesloten bij de Werkveldgroep 
Muziektherapie in de Verpleging en Verzorging, gevraagd naar de impact van COVID-19 op het geven van 
muziektherapie in verpleeghuizen in Nederland.

Het doel van de vragenlijst was inzicht krijgen in ervaringen met COVID-19 op professioneel, muzikaal en 
persoonlijk vlak. Denk bijvoorbeeld aan de impact op professioneel vormgeven van muzieksessies terwijl je 
rekening moet houden met diverse maatregelen. Vragen over impact op persoonlijk vlak gingen onder andere 
over gevoelens van stress of hoop.

Factsheet
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Tijdelijke veranderingen in werksituatie muziektherapeut
Tijdens de eerste golf (maart – juni 2020) mocht muziektherapie bij 32 van de 49 muziektherapeuten door 
blijven gaan. In de tweede golf (juli 2020 – januari 2021) was dat bij 45 van de 49 muziektherapeuten 
het geval. Tijdens de eerst golf hadden 20 van de 49 muziektherapeuten tijdelijk andere taken of 
verantwoordelijkheden, zoals bijspringen in de zorg, tegenover 15 van de 49 tijdens de tweede golf. Tijdens 
de eerste golf mochten 18 van de 49 muziektherapeuten op locatie werken met hun gebruikelijke taken en 
verantwoordelijkheden, tegenover 32 in de tweede golf. 

“Het feit dat je je eigen werk niet meer mag doen (alle behandelingen zijn stopgezet)  
en wordt ingezet in de zorg, zorgt voor veel onrust. Je weet niet goed wat er van je  
verwacht wordt.”  Muziektherapeut

Uit het onderzoek blijkt dat 17 van de 49 muziektherapeuten op het moment van invullen van de vragenlijsten 
iets meer of veel meer tijd besteedden aan onderzoek naar online middelen om muziektherapie op afstand 
aan te kunnen bieden. Tijdens de eerste golf gaven 8 van de 49 muziektherapeuten wel eens muziektherapie 
online, tijdens de tweede golf deed slechts 1 muziektherapeut dat nog. 15 van de 49 muziektherapeuten 
besteedden meer tijd aan het leren bespelen van een nieuw instrument. Sommige muziektherapeuten (8 van 
de 49) besteedden op het moment van invullen ook meer tijd aan het zoeken naar een nieuwe baan.

“Binnen de muziektherapie heeft deze periode laten zien dat dat er digitaal nog veel mogelijk is. 
Er zijn nieuwe ontwikkelingen op dat gebied in versnelde vorm tot stand gekomen wat ik juist ook 
wel als prettig heb ervaren.”  Muziektherapeut

Maatregelen en aanpassingen
In totaal werden er twintig verschillende maatregelen genoemd die in de verpleeghuizen zijn toegepast. 
Als muziektherapie tijdens de eerste golf wel mocht plaatsvinden, mocht er vaak geen instrument worden 
bespeeld, geen fysiek contact plaatsvinden en niet samen worden gezongen (respectievelijk 12, 29, 21 van 
49 muziektherapeuten). Tijdens de tweede golf mochten instrumenten vaker worden gebruikt, maar fysiek 
contact en samen zingen bleef bij ongeveer de helft van de muziektherapeuten niet toegestaan. Daarnaast 
werden maatregelen zoals het dragen van een mondkapje (92%) (2e golf), desinfecteren van de handen (92%) 
en afstand houden van de cliënt (98%) toegepast. Het dragen van een mondkapje werd als erg vermoeiend 
ervaren door een aantal muziektherapeuten: zowel het zingen met een mondmasker als het niet kunnen zien 
van emoties was belemmerend. 

Muziektherapie werd als gevolg van de geldende maatregelen anders vormgegeven: uit het onderzoek 
blijkt dat muziek(therapie)-sessies tijdens de pandemie vaker in woonkamers, in kleinere groepen, of voor 
andere bewoners werden aangeboden dan voor de pandemie het geval was. Belangrijke aspecten van 
muziektherapie – zoals instrumenten bespelen, fysiek contact en samen zingen (respectievelijk 12, 29, 21 
van 49 muziektherapeuten) – waren tijdens de eerste golf niet toegestaan. Tijdens de tweede golf mogen 
instrumenten vaker worden gebruikt, maar fysiek contact en samen zingen bleef bij ongeveer de helft van de 
muziektherapeuten niet toegestaan., hoewel uit de vragenlijst ook blijkt dat sommige vormen ook voor de 
pandemie al werden ingezet. Ruim tweederde van de muziektherapeuten (32 van 49; 68%) maakte gebruik 
van vooraf opgenomen playlists/liedjes voor cliënten of afdelingen. 

Een groot deel (35 van 49) van de muziektherapeuten had tijdens de tweede golf weer hetzelfde aantal 
contacturen als voor de pandemie, tegenover 11 muziektherapeuten die nog steeds minder contacturen 
hadden. Bij 3 van de 49 muziektherapeuten is het aantal contacturen toegenomen. Bij de vragenlijst gaven 
20 van de 49 muziektherapeuten aan dat ze ervaren dat de vraag naar muziektherapie vanuit de cliënt is 
toegenomen. Eén muziektherapeut geeft als mogelijke reden: 

“Er is meer behoefte aan contact (met muziektherapeuten), doordat cliënten maar  
1 bezoeker per dag mogen ontvangen.” Muziektherapeut
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Impact 
Naast de veranderingen in werksituatie, werd ook de impact van de pandemie op de muziektherapeuten in 
kaart gebracht door te vragen naar de impact op professioneel, muzikaal en persoonlijk vlak, stress, hoop en 
werktevredenheid.

De pandemie heeft veel impact gehad op professionele en muziakel activiteiten van muziektherapeuten (zie 
tabel). 30 van 49 muziektherapeuten gaven hier in een open vraag uitgebreid toelichting op. Iets meer dan de 
helft van de toelichtingen (26 van 45) hadden een negatieve lading waarin belemmerende factoren genoemd 
werden, gevolgd door positieve (10) en neutrale (9) toelichtingen. Het meest genoemd was het gemis van 
belangrijke onderdelen van muziektherapie: zingen, contact, muziek maken (8 van 26). Ook emotionele 
belasting (5 keer) en moeite met het zingen met /dragen van een mondmasker of andere maatregelen (5 
keer) waren veelgenoemde belemmeringen. Positieve toelichtingen hadden onder meer betrekking op 
mogelijkheden om toch nog muziektherapie te kunnen geven en versnelde digitale ontwikkelingen. 

Het (tijdelijk) stoppen van muzikale activiteiten/interventies op 
mijn werk heeft veel impact op mij (gehad). 

De verandering in het kunnen en mogen gebruiken van mijn 
(zang)stem op mijn werk heeft veel impact op mij (gehad). 

COVID-19 heeft (onverwachte) positieve gevolgen (gehad) op 
professioneel gebied. 

Het (tijdelijk) stoppen van mijn persoonlijke muzikale activitei-
ten (hobbymatig/vrijetijdsbesteding) heeft veel impact op mij 
gehad.

  Aantal deelnemers mee eens/helemaal mee eens.

Vragen over stress en hoop zijn tegen het einde van de tweede golf door 46 muziektherapeuten ingevuld. 
De mate van stress (gemiddeld 14, op een schaal van 0 tot 40) was laag en de mate van hoop (gemiddeld 
51 op een schaal van 8 tot 64) was (redelijk) hoopvol. De resultaten van stress en hoop zijn onverwacht, 
aangezien de impact van de pandemie op muziektherapeuten aanzienlijk was en in de toelichtingen op de 
open vraag overwegend belemmeringen en negatieve ervaringen werden beschreven. Wellicht had dit te 
maken met het gegeven dat de vragen over impact betrekking hadden op de hele duur van de pandemie, 
terwijl bij stress en hoop naar gevoelens en gedachten in de afgelopen maand werd gevraagd. Opvallend is 
ook dat alle 49 muziektherapeuten aangaven redelijk tot zeer tevreden te zijn over hun baan. Daarnaast gaf 
ruim de helft (27 van 49) van de muziektherapeuten aan (zeer) tevreden te zijn over de ondersteuning die ze 
tijdens de pandemie van hun werkgever krijgen. Ondersteuning werd geboden in de vorm van communicatie, 
beschermingsmiddelen, mentale ondersteuning (een ‘lucht je hart lijn’ of een psychosociaal team), en het 
bieden van ruimte (muziektherapie vormgeven of op eigen initiatief thuis werken). 

Deelnemer karakteristieken
De vragenlijst is door ongeveer 1/3e van de werkveldgroepleden van de werkveldgroep Muziektherapie in de 
Verpleging en Verzorging ingevuld. 

Over de muziektherapeuten Werksituatie
49 Aantal respondenten 7 Fulltime in loondienst bij een organisatie

42 jaar Leeftijd (gemiddelde) 38 Parttime in loondienst bij een organisatie

7 / 42 Man/Vrouw (aantal) 6 Zelfstandig

10 jaar gemiddelde werkervaring in jaren 4 Overig
 
Meer informatie over onderzoeken en activiteiten van het UNO-UMCG:
Web: www.uno-umcg.nl
E-mail: uno@umcg.nl
Twitter: @uno_umcg
LinkedIn / Facebook: UNO-UMCG
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