
 

 

MUZIEK ALS MEDICIJN 

Prof Dr Hans Jeekel is als hoogleraar verbonden aan het Erasmus MC en geeft leiding aan 

de Muziek als Medicijn Foundation die beoogt muziek via de evidence based route als 

behandeling te implementeren in de gezondheidszorg. Muziek blijkt een heilzame werking te 

hebben en de gezondheid positief te kunnen beïnvloeden. Op het gebied van operaties heeft 

de Muziek als Medicijn-onderzoeksgroep inmiddels het hoogste wetenschappelijke  bewijs 

gevonden. Het is gebleken dat patiënten die gedurende de operatie via een koptelefoon muziek 

te horen krijgen significant minder pijn en angst na de operatie ervaren, ook als de muziek 

alleen tijdens de algehele narcose wordt toegediend. Ander onderzoek toont aan dat muziek de 

hartslag, bloeddruk en stress kan beïnvloeden 

Doel 
Muziek als Medicijn (MAM) beoogt muziek als innovatieve, evidence based behandeling binnen 

en buiten de gezondheidszorg de plaats te geven die haar toekomt. Muziek als nieuwe, 

duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen en kan bovendien kostenbesparend 

werken. De goede toegankelijkheid van muziek in combinatie met minimale kosten, maakt een 

brede implementatie mogelijk. Door het uitvoeren van systematische literatuuranalyses en 

kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek draagt de onderzoeksgroep bij aan de 

wetenschappelijke kennis over de werking en de toepassingen van muziek. 

Level-1 bewijs 
De systematische review en meta-analyse naar het effect van muziekinterventies bij operaties 

bij volwassenen heeft een significant effect laten zien van muziek op zowel postoperatieve pijn, 

als ook op angst en stress. Hiermee is voor het eerst level-1 bewijs geleverd dat kan leiden tot 

muziek als behandelingsvorm in de gezondheidszorg.  

Samenwerking 
De MAM Foundation werkt samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) en met 

Codarts (Rotterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Samen met het RPhO doet MAM mee aan 

diverse Health Events, in opdracht van de Gemeente Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek 

kunnen later worden gebruikt bij een onderzoek bij musici en bezoekers van het RPhO. Hiervoor  

zijn reeds vergevorderde plannen. Tevens zijn er gesprekken gaande met diverse 

wetenschappelijke en zakelijke partijen over verder onderzoek en toepassing van muziek. 

Financiering  
MAM is volledig afhankelijk van externe financiële bijdragen. Om de onafhankelijkheid van het  

onderzoek te kunnen blijven waarborgen, verloopt de financiering van dit MAM-project via het 

Vriendenfonds van het Erasmus MC. Dat is een optimale constructie, want het  vriendenfonds 

heeft een ANBI-status. 
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