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Voorwoord   
Vijf jaar onderzoek door studenten   

Als ambassadeur van het iXperium Health zocht ik aanknopingspunten voor de 

implementatie van technologie in het onderwijs en werkveld van Vaktherapie. 

Studenten hebben hierbij een cruciale rol gespeeld. In het kader van hun afstudeer-

onderzoek trokken zij als ware pioniers het werkveld in om antwoord te krijgen op 

de vraag “Wat zijn de mogelijkheden van Technologie en Vaktherapie?”. Vooraf 

maakte ze een lijstje met interventies die toen aanwezig waren in het iXperium 

Health.   

Onderzoeken naar de praktijk   
De eerste onderzoeken zijn uitgevoerd door studenten van dramatherapie in 2018. 

Onderzoek onder studenten wees toen uit dat technologie veelal in verband werd 

gebracht met het digitaliseren van dossiers van cliënten en niet zo zeer als 

interventie om in de behandeling toe te passen. Dramatherapeuten die in ditzelfde 

jaar geïnterviewd werden zagen vooral veel mogelijkheden om digitale middelen in 

te zetten bij de behandeling van ouderen. Technologie zou de verbeeldingskracht 

kunnen ondersteunen en middels een blijvend beeld kunnen helpen bij reflectie. Er 

bestond wel een angst bij de therapeuten dat het contact met de cliënt minder zou 

worden en dat de therapeutische relatie hieronder zou leiden.   

   

Docenten van de verschillende opleidingen Vaktherapie zijn allemaal bekend met 

digitale middelen maar gebruiken deze nog niet in hun lessen gebruiken. Dit 

gebeurde al wel binnen de HAN binnen in het vak AVV (audiovisuele vormgeving). 

Technologie was destijds binnen deze opleidingen nog geen onderdeel in het 

curriculum.   

   

In 2019 is er een onderzoek onder alumni gedaan en hierin kwam naar voren dat er 

binnen dramatherapie gebruik gemaakt werd van film en fotografie om 

reflectiemogelijkheden te vergroten. Ook gaf het de mogelijkheid om  

huiswerkopdrachten mee te geven en dit beeldmateriaal vervolgens in de therapie te 

gebruiken. De moeilijkheidsgraad om met technologie te werken, weerstand tegen 

technologie en de kosten werden genoemd al redenen om technologie niet in te 

zetten in vaktherapie. De alumni van muziektherapie zagen veel voordelen van de 

inzet van technologie (studiotechnieken).   
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Verschillende studenten deden onderzoek naar het gebruik van de tilt brush, in 2019 

werden een vijftal therapeuten blootgesteld aan werken met de tilt Brus. Zij maakte 

zich zorgen over de kosten van aanschaf en benieuwd naar bewezen effecten. Als 

kritisch noot plaatste ze de vele prikkels die gegenereerd worden door de tilt brush. 

   

Binnen beeldende therapie onderzocht een student in 2019 de inzet van een iPad in 

beeldende therapie. Het onderzoek bracht vele voordelen in beeld: Denk aan 

tekenen, schilderen, filmen met mensen die aan bed gebonden zijn. Het bed blijft 

schoon en je hebt altijd alle materialen virtueel bij de hand. De tekeningen zijn 

makkelijk te bewaren en eventueel te monteren tot film waarin je het 

ontwikkelproces zichtbaar kunt maken. 

   

In een onderzoek in 2020 naar gebruik van de iPhone in beeldende therapie kwam 

als belangrijkste effect naar voren: het gevoel van veiligheid en plezier door het 

aansluiten op het interessegebied van de jongvolwassenen. Verschillende studenten 

muziektherapie constateerde dat er binnen muziek al veel gebruikgemaakt wordt 

van technologie. Het gaat hier dan over studiotechnieken. De inzet van een nieuwe 

interventie, de CRDL, werd door verschillende studenten onderzocht. De CRDL 

wordt op dit moment op verschillende manieren door muziektherapeuten ingezet. 

Een student van PMT onderzocht het gebruik van de Virtual Reality Preventie 

Training. De Psychomotisch therapeuten die geïnterviewd zijn zien mogelijkheden in 

combinatie van VRAPT met PMT.  

Met dank aan studenten N. Verkerke, I. Frericjs, E van Raaaijen, N. Vrijhoeve, M. Cos, L. 

Gersons, M. Dijkhuizen, J. Slaats, L. de Rover, J. Helsen. 

   

Waar staan we nu?   
In 2021 en 2022 hebben veel studenten onderzoek in de praktijk gedaan naar 

verschillende interventies met technologie in vaktherapie. Door te experimenteren 

ontstaan er nieuwe werkvormen met gebruik van technologie. Werkvormen die we 

eerst niet voor mogelijk hielden. In dit boekje lees je een aantal 

onderzoeksverslagen van studenten van de verschillende differentiaties van 

vaktherapie.   

   

Astrid Timman   

Ambassadeur iXperium Health en docent bij HAN Vaktherapie    
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Virtual Reality en de applicatie Tilt Brush binnen Beeldende therapie   

Een eigen plek op het spectrum   
Een onderzoek naar de ervaring van hoog functionerende jongvolwassenen met Autisme 

spectrum stoornis en de Virtual reality applicatie Tilt brush. Afstudeeronderzoek door 

Chantal Basten 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat wordt er in de literatuur benoemd over het 

gebruik van Virtual Reality en de applicatie Tilt Brush binnen Beeldende therapie in 

combinatie met de doelgroep hoog functionerende jongvolwassenen met ASS en hoe 

reageert de doelgroep op het werken met Tilt Brush in Beeldende therapie?   

Onderzoeksmethode   
Door middel van een literatuurstudie (Deskresearch) is er in kaart gebracht wat er al 

bekend is over de onderwerpen die van invloed kunnen zijn op dit onderzoek 

(Baarda, 2019). Dit betreft het inzetten van de VR applicatie Tilt Brush binnen 

Beeldende vaktherapie en het gebruik van Tilt Brush bij de doelgroep hoog 

functionerende jongvolwassenen met ASS. De laatste deelvraag wordt beantwoord 

door een verkennend praktijkonderzoek (Field research). De praktijkervaringen van 

de respondenten zullen in kaart worden gebracht met behulp van een vragenlijst op 

basis van de 5 punts Likertschaal (Heussen, 2016) om zo een bijdrage te leveren aan 

het verbeteren van de beroepspraktijk (Migchelbrink, 2014). De hypothese die is 

ontstaan door eerdere data wordt getoetst door het afnemen een vragenlijst 

(Baarda, 2019).   

  

   
   



   7   

Resultaten en conclusie   
De onderzochte literatuur benoemd waarom de doelgroep ASS affiniteit heeft met 

digitale technologie. De voordelen van digitale technologie, die hand-in-hand 

samengaan met de symptomen van ASS zijn de consistentheid en duidelijkheid van 

taken waarbij er geen onnodige afleiding is van sensorische stimuli (Murray, 2011). 

Op het moment wordt deze affiniteit benut door Virtual Reality in te zetten voor 

educatieve doeleinden zoals het oefenen om met het openbaar vervoer te gaan of 

het leren van taal. Beeldend therapeuten maken nog weinig gebruik van digitale 

technologie bij hun therapieën. Ze hebben weinig ervaring met het gebruik van  

digitale technologie in therapie en durven het zelf hierdoor ook niet in te zetten. Tilt 

Brush biedt echter veel mogelijkheden om te worden ingezet bij beeldende therapie. 

De respondenten van  dit onderzoek (vijf hoogfunctionerende, jongvolwassenen met 

ASS) hebben plezier ervaren met het werken met Tilt Brush, hebben snel door hoe 

de applicatie werkt en voelen zich op hun gemak. Ze kunnen met Tilt Brush dingen 

maken, wat ze met ander materiaal niet kunnen. Het heeft meerwaarde om de 

applicatie in te zetten bij Beeldende therapie en ze willen allen vaker met VR aan de 

slag.   

   

Conclusies en aanbevelingen   
De onderzochte literatuur benoemd waarom de doelgroep ASS affiniteit heeft met 

digitale technologie. De voordelen van digitale technologie, die hand-inhand 

samengaan met de symptomen van ASS zijn de consistentheid en duidelijkheid 

van taken waarbij er geen onnodige afleiding is van sensorische stimuli (Murray, 

2011). Op het moment wordt deze affiniteit benut door Virtual Reality in te zetten 

voor educatieve doeleinden zoals het oefenen om met het openbaar vervoer te 

gaan of het leren van taal. Beeldend therapeuten maken nog weinig gebruik van 

digitale technologie bij hun therapieën. Ze hebben weinig ervaring met het 

gebruik van digitale technologie in therapie en durven het zelf hierdoor ook niet 

in te zetten. Tilt Brush biedt echter veel mogelijkheden om te  worden ingezet bij 

beeldende therapie. De respondenten van   

dit onderzoek (vijf hoogfunctionerende, jongvolwassenen met ASS) hebben  

plezier ervaren met het werken met Tilt Brush, hebben snel door hoe de applicatie 

werkt en voelen zich op hun gemak. Ze kunnen met Tilt Brush dingen maken, wat 

ze met ander materiaal niet kunnen. Het heeft meerwaarde om de applicatie in te 

zetten bij Beeldende therapie en ze willen allen vaker met VR aan de slag.   

Mijn aanbeveling aan de opdrachtgever is dat zij er baat bij kunnen hebben om 

verder onderzoek met de doelgroep ASS in meerdere leeftijdsklassen te 

bevorderen. Door de natuurlijke affiniteit met digitaal materiaal kunnen andere 
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vormen van digitale technologie wellicht ook mogelijkheden bieden om aan te 

sluiten bij deze doelgroep. 3D printen of Robotica zijn hier voorbeelden van. Dit 

kan niet alleen onderzocht worden in therapie-setting maar ook in onderwijs of 

een zorgsetting. Een nauwe samenwerking met vaktherapie-, verpleegkunde of 

PABO studenten kan hierin een waardevolle toevoeging zijn voor het uiteindelijk 

normaliseren van digitale technologie in het werkveld.    

Literatuur   
Baarda, D. B. (2019). Dit is onderzoek!: handleiding voor kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek. Noordhoff    

Heussen, N.E. (2016). De meest ideale Likertschaal op basis van onzekerheid 

(scriptie). Informatiekunde, Universiteit van Amsterdam, Nederland, Amsterdam.  

Migchelbrink, F. (2014). Handboek praktijkgericht onderzoek: zorg, welzijn, wonen 

en werken. SWP.    

Murray, D. K. (2011). Autism and information technology: therapy with computers. In 

Autism and Learning (Classic Edition), 98-113, Routledge.    
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Aandachtverbetering door middel van MACT met gebruik van CRDL    

Micro-interventie bij ADHD   
Een kwalitatief onderzoek naar de integratie van CRDL en MACT bij de behandeling van 

aandachtsprobleem bij ADHD-cliënten. Afstudeeronderzoek van Jenna Gania, Juli 2020   

Onderzoeksvraag   
“In hoeverre is aandachtverbetering mogelijk bij cliënten met ADHD doormiddel van 

MACT (Musical Attention Control Training) met gebruik van CRDL (Cradle)”.   

   
Het doel van dit onderzoek is om te kijken of CRDL bij kan dragen aan de sensorische 

informatieverwerking van ADHD-cliënten en bij de behandeling van  

aandachtsprobleem. Er werd ook gekeken of CRDL geïntegreerd kan worden met 

Musical Attention Control Training (MACT) interventie van de Neurologic Music 

Therapy.   

Onderzoeksmethode   
 Dit onderzoek is kwalitatief. Tijdens dit onderzoek is er een basisconcept van 

microinterventie CRDL-MACT gemaakt. Voor het ontwikkelen van een basisconcept 

CRLDMACT micro-interventie werd er gebruik gemaakt van een kleinschalig 

literatuuronderzoek en een expert opinion. Via expert opinion werden ideeën, 

toevoegingen en meningen van de Neurologische Muziektherapeuten verzameld en 

geanalyseerd. Deze muziektherapeuten hebben feedback gegeven aan het 

basisconcept. Alle feedback en opmerkingen worden geanalyseerd en verwerkt in 

meerdere rondes totdat er een definitieve micro-interventie wordt ontwikkeld.     

     

Resultaten    
 Uit de literatuurstudie komt het naar voren dat sensorische   

informatieverwerkingsprobleem bij ADHD-cliënten te maken heeft met de  
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dysfunctie in de executieve functie. Een reductie in het hersenvolume is de 

mogelijke neurologische verklaring van de verandering in de hersenactivatie op 

sensorische cortex. Het aandachtsprobleem en sensatiezoekend gedrag zijn 

mogelijk gerelateerd aan deze dysfunctie.  De MACT bleek een effectieve methode te 

zijn bij de behandeling van het aandachtsprobleem. Verder werd gesuggereerd dat 

multi-sensorische stimulatie een effectieve interventie is bij kinderen met 

sensorische informatieverwerkingsprobleem. Neurologische muziektherapeuten 

hebben aangegeven dat CRDL een geschikt instrument kan zijn in combinatie met 

MACT bij de behandeling van ADHD. Op het praktische gedeelte komt het naar voren 

dat CRDL niet met de procedure van de gekozen MACT-interventie toepasbaar is. De 

informatie over het werkingsmechanisme en verschillende 

toepassingsmogelijkheden van de CRDL is nog te beperkt.   

   

Conclusies en aanbevelingen   
Theoretisch gezien zou dus de CRDL  als instrument gecombineerd kunnen zijn 

met MACT-interventie bij de behandeling van ADHD. Er zou echter meer 

onderzoek gedaan moeten worden naar het werkingsmechanisme en 

toepasbaarheid van de CRDL, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de 

effecten van CRDL in de praktijk. Er wordt ook aangeraden om in   

vervolgonderzoek de effectiviteit van de CRDL-MACT interventie te testen om een  

duidelijk beeld van CRDL te krijgen. Als CRDL wetenschappelijk beter wordt 

verantwoord, zal de kans vergroot worden om dit instrument als standaard bij 

muziektherapie wordt gebruikt.   
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Beleven in Virtual Reality    

Wandeling door een virtueel werkstuk   
Hoe wordt de receptie van een Virtual Reality werkstuk volgens het semiotisch 

kunstanalyse model? Afstudeeronderzoek van Yvette van Kesteren – Augustus 2021    

De onderzoeksvraag   
Hoe wordt de receptie van een Virtual Reality werkstuk, gemaakt in Tilt Brush, 

beleefd door eerstejaars studenten vaktherapie beeldend van de HAN, volgens het 

semiotisch kunstanalyse model?   

   

   

De doelstelling   
Het doel van dit onderzoek is erachter komen wat de receptie en de beleving is van 

een VR-werkstuk. Daarbij wordt gekeken vanuit het begrippenkader van 

werkvormen en modellen die betrekking hebben op conventionele kunstwerken, 

zoals beschreven binnen het semiotisch kunstanalysemodel. Er wordt onderzocht 

hoe een VR-werkstuk visueel wordt waargenomen (receptie) en wat het los maakt bij 
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de beschouwer (beleving), bij een beschouwer al bekend is in de wereld van 

kunstanalyse zoals eerstejaars Beeldende Therapie studenten.   

Om de receptie te meten en te analyseren wordt binnen het onderzoek gebruik 

gemaakt van modellen die ontwikkeld zijn voor de conventionele kunst, omdat 

dergelijke modellen voor VR-kunst nog ontbreken.   

 

Onderzoeksmethode  
In het onderzoek is er gekozen voor arts-based research in combinatie met een 

focusgroep. De respondenten reageren op een gegeven beeldend werk, gemaakt 

door een onafhankelijk persoon (Van Heijst, De Vos & Keinemans, 2019).   

De methodiek visual thinking strategies, wordt in combinatie met het semiotische 

kunstanalyse model en het Tate Modern model (Kunstcontext, z.d.) ingezet als basis 

voor de interviewvragen. Daarnaast is er een  literatuuronderzoek gedaan. Door 

componenten heeft het onderzoek een kwalitatieve aard.   

Resultaten   
Tijdens het onderzoek 'wandelen' de deelnemers door het gemaakte werkstuk en 

beantwoorden zij de vragen. Na het bekijken van het werkstuk vullen de deelnemers 

het semiotische kunstanalyse model in. De resultaten worden beschreven vanuit de 

literatuur, waarin de opkomst van digitale media binnen de vaktherapeutische 

setting veelal naar voren komt (Malchiodi, 2018). Vanuit de receptie waarbij gebruik 

is gemaakt van het semiotisch kunstanalyse model. En de beleving van het 

werkstuk, waarin de reacties van de deelnemers beschreven staan.   

   

   

Conclusies en aanbevelingen   
Uit het onderzoek blijkt dat er weinig informatie te vinden is over de receptie en 

beleving van een VR- werkstuk in de literatuur. Wel is er een vergelijking gemaakt 

met hoe conventionele kunstwerken ervaren worden. Bij receptie en beleving is 

de persoonlijke context erg belangrijk is (Berghuis, 2011).   

deze   

    

Als je een VR werkstuk bekijkt, word je als beschouwer volledig ondergedompeld. 

Doordat je een VR- bril opzet, is er veel minder afleiding van buitenaf. Ook worden 

ook de bewegingen die je maakt met je hoofd gevolgd (Malchiodi, 2018) en dat 

heeft invloed op hoe je het werkstuk beleeft. Dat geeft de VR-wereld ook een 

‘echtheid’ die maakt dat je lichaam ook reageert. Op die manier beleef je het 
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werkstuk bijna vanuit de persoonlijke context van de maker: je kijkt door zijn 

ogen en kunt je daardoor beter verplaatsen in zijn bedoeling.   

Aanbevelingen   

Begrippen zoals receptie en beleving zijn lastig om consistent te meten, 

deelnemers geven een eigen invulling.   

Vanuit dit onderzoek is er een aanbeveling gedaan naar de ‘taal’ die we met elkaar 

spreken als we naar kunst kijken. VR net een ander dialect binnen het aanbod van 

interventies, materialen en methodieken. Dan gaat het vooral over het inzetten 

van VR. Voor het observeren en analyseren zijn wellicht andere begrippen en 

modellen nodig dan het model dat in dit onderzoek is gebruikt. In dit onderzoek 

wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande modellen en conventionele 

begrippen om een VR-werkstuk te analyseren en te begrijpen.   

   

Literatuur   
Berghuis, A. (2011). Over de receptie van kunst. Geraadpleegd op 28 juli 2021, van   

HBO Kennisbank (hbo-kennisbank.nl)   

Malchiodi, C. (2018). The handbook of art therapy and digital technology. London:   

Jessica Kingsley Publishers.   

Van Heijst, P,. De Vos, N & Keinemans, S. (Reds.). (2019). Arts-based research voor het 

social domein: op kunsten gebaseerd praktijkgericht onderzoek. Bussem: Coutinho.   
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De inzet van een motion capture suit binnen individuele dramatherapie    

Spelen met techniek   
Hoe kan een motion capture suit ingezet worden in individuele dramatherapie? 

Afstudeeronderzoek van Gerleen van der Drift Januari 2022.   

Onderzoeksvraag   
Hoe kan een motion capture suit ingezet worden in individuele dramatherapie?   

Doelstelling   
De doelstelling van dit onderzoek is het zicht krijgen op de mogelijkheden van het 

gebruik van een motion capture suit (MCS) in individuele dramatherapie. Zodat de 

cliënt binnen individuele therapie niet wordt gehinderd in zijn proces, door de 

verwarring van de transformatie in verschillende functies en persoonlijke 

betrokkenheid van de therapeut.   

   

   

Onderzoeksmethode   
Door de vraagstelling is het onderzoek kwalitatief van aard. Er wordt gekeken naar 

de belevingen en ervaringen van de student, in rol van cliënt. Het onderzoek is 

explorerend en pre experimenteel, omdat er geen controlegroep is. Er wordt zowel 

naar de ervaring van de cliënt, therapeut en een observator gevraagd. Ook wordt er 

literatuuronderzoek gedaan naar de inzet van een motion capture suit binnen 

therapie. Voor het literatuur onderzoek wordt gebruik gemaakt van het 6 

stappenplan van Migchelbrink (2010). De interviews worden afgenomen na 

aanleiding van interview topics. De interviews worden na afnamen kwalitatief 

geanalyseerd.    
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Voorbeeld en resultaten   
Tijdens dit onderzoek is er voor de structuur gebruikt gemaakt van de modi uit de 

schematherapie. In dit onderzoek zijn er per respondent twee sessie uitgevoerd. De 

eerste sessie stond in het teken van het maken van de 3D avatar m.b.v. een MCS. Het 

neerzetten/vormgeven van één, voor de cliënt bekende, modi.   

De Tweede sessie stond in het teken van spelen met de gemaakt avatar en het 

reflecteren hierop. Uit de resultaten komt naar voren dat de aanschaf van een 

motion capture suit een grote kostenpost is. De techniek nog niet toegankelijk is 

voor een dramatherapeut zonder technische kennis, het gebruik van een technicus 

nog noodzakelijk is. De cliënt benoemt interactie te missen met de gemaakte avatar, 

de avatar geeft geen tegenspel.    

Daarentegen wordt de gedachte van de cliënt visueel gemaakt, ‘zorgt voor meer 

echtheid’. Creëert de avatar distantie zodat veilig en sneller de diepgang kan 

worden opgezocht. Is de therapeut, na het maken van de avatar, niet meer in de 

functie van tegenspeler en kan de cliënt vanaf de zijlijn van de speelruimte 

ondersteunen en coachen om tot gedragsverandering te komen.    

   

Conclusies en aanbevelingen   
De conclusie is daarom dat een motion capture suit in de toekomst een positieve 

bijdrage kan leveren binnen individuele dramatherapie. Dit kan na verder 

onderzoek, ook met een cliënten doelgroep en nieuwe technische   

ontwikkelingen. Waarna het werken met een 3D kopie van jezelf als avatar, door 

middel van een motion capture suit, een positieve bijdrage kan leveren binnen 

individuele dramatherapie.   
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Gebruik muziektechnologie door muziektherapeuten in Nederland  

Muziektechnologie  
In welke mate sluit het onderwijs in Muziektechnologie in de studie Muziektherapie aan 

op het gebruik ervan in de muziektherapeutische praktijk? Afstudeeronderzoek van 

Peter (A.M.) Evers. 

  

Doel  
Cijfermatig inzicht krijgen in het gebruik van Muziektechnologie in de praktijk en de 

ervaringen en behoeften die in de praktijk bestaan m.b.t. (scholing in) 

Muziektechnologie.  

Hoofdvraag  

In welke mate sluit het onderwijs in Muziektechnologie in de studie Muziektherapie 

aan op het gebruik ervan in de muziektherapeutische praktijk?  

  

Onderzoeksmethode  
Kwantitatief beschrijvend onderzoek d.m.v. een online vragenlijst (2021), ingevuld 

door 106 respondenten die een erkende opleiding tot muziektherapeut hebben 

gevolgd en in de 3 jaar vóór het invullen ervan als muziektherapeut in Nederland 

werkzaam waren. De gevonden data is in tabellen gerangschikt en in grafieken en 

diagrammen gevisualiseerd.  

  

 

Resultaten   

  

2 ,4% 7 

,8% 20 

5 4 ,3% 

71 % ,7 

61 ,3% 

6 7 ,0% 

20 % 8 , 

% 0 , 34 

% 2 29 , 

% 9 ,4 

,7% 21 

% ,8 20 

5 1 ,9% 

% 45 ,3 

25 ,5 % 

18 ,9% 

,0% 17 

% 2 ,3 1 

AAN BOD GEKOMEN IN DE OPLEIDING 

. Nee 1 
2 . Ja, maar te weinig 
3 . Ja, voldoende 



   19   

  

  

100% (!) van de respondenten gebruikte Muziektechnologie in therapiesessies. 65% 

van hen wilde váker Muziektechnologie inzetten. Gebrek aan training (42,5%) en 

ervaring (41,4%) met Muziektechnologie waren volgens de meeste respondenten 

redenen om (soms) geen Muziektechnologie in te zetten. Interesse (5,7%) en Visie 

(3,8%) werden het minst vaak als obstakel aangemerkt.  

  

Opname-apparatuur (82,1%), Computer / Software (76,4%) en Smartphone / Tablet / 

Apps (72,6%) zijn volgens de meeste respondenten vormen van Muziektechnologie 

die in de studie Muziektherapie aan bod moeten komen.  

  

Conclusies en aanbevelingen   
Het onderwijs in Muziektechnologie dat de respondenten hadden genoten, sloot 

niet (meer) voldoende aan op het gebruik ervan in de muziektherapeutische 

praktijk.  

iXperium Health kan met de resultaten van dit onderzoek aankloppen bij de 

opleiding Muziektherapie en begeleiding aanbieden bij het (verder) integreren 

van technologie in het muziektherapie-onderwijs.  

Muziektherapie-opleidingen moeten blijven voldoen aan de vraag vanuit de 

praktijk naar (specifieke) kennis van Muziektechnologie. Om een zo actueel 

mogelijk beeld van deze vraag te behouden is het belangrijk om (soortgelijke) 

vragenlijsten af te blijven nemen bij muziektherapeuten in het werkveld, en dan 

vooral aan stagiairs en recent afgestudeerden.  
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