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Twintig jaar ervaring met muzieksculpturen in de gezondheidszorg heeft de
tijd rijp gemaakt voor de ontwikkeling van een duidelijk herkenbare organisatie
waarbinnen uitvoering, onderwijs en onderzoek hun plaats krijgen. Met de
oprichting van het LEMS (Landelijk Expertise Centrum Muzieksculpturen) is
een half jaar geleden de eerste organisatorische stap gezet door een tiental
muziektherapeuten die de methode binnen hun eigen praktijk gebruiken. Scholing
en certificatie gaan het pionierstijdperk verlaten. En onderzoek, is het mogelijk de
organisatie ook te gebruiken voor een efficiënt en direct aan de praktijk gerelateerd
onderzoeksprogramma? En zo ja, hoe? In dit artikel een aanzet.

Inleiding
Iemand maakt met behulp van muziekinstrumenten een beeld
(sculptuur) in de therapieruimte dat weergeeft hoe deze cliënt
de verschillende personen binnen het gezin en hun onderlinge
betrekkingen waarneemt en beleeft. Een dergelijk beeld, een
muzikale gezinssculptuur, biedt de muziektherapeut tal van
mogelijkheden om inzichten en veranderingsprocessen bij de
cliënt op gang te brengen.
Nu, na ruim twintig jaar de methodiek van het werken met
muzieksculpturen uitvoerig beschreven is en beproefd, en met
de oprichting van het Landelijk Expertisecentrum MuziekSculpturen (LEMS) de organisatorische component een nieuwe
vorm krijgt, willen we ons richten op de verdere ontwikkeling
van scholing, certificatie en op empirische onderbouwing van
de methode. Voor de theoretische onderbouwing van de methode willen we verwijzen naar de publicaties Werken met gezinssculpturen (Verburgt, 2007) en Ik ben ik ben wat jij niet bent
en het klinkt zo (Verburgt, 2015).
Dit artikel gaat over de aanzetten tot empirische onderbouwing vanuit het perspectief van de systeemtheorie en de communicatietheorie, en in het verlengde daarvan de oplossingsgerichte therapie, het psychodrama en de familie-opstellingen
van Bert Hellinger. Vanuit deze basis willen we tot een zekere
samenhang in de onderzoeksactiviteiten komen. We beschrijven de werkzame elementen en de wijze waarop deze elementen verder onderzocht kunnen worden, zodanig dat er een
body of knowledge ontstaat, een samenhangend geheel van
empirisch verworven kennis.
We beperken ons hier tot het werken met muzieksculpturen
als een op zichzelf staande activiteit, die met name door vrijgevestigde muziektherapeuten wordt gebruikt. De toepassingen binnen de ggz en de psychiatrie waarbij het werk met
muzieksculpturen deel uitmaakt van een bredere behandeling,
blijven hier buiten beschouwing.
We starten met een introductie van de methode. Vervolgens
bespreken we een aantal begrippen die ons in staat stellen de
werkzame elementen binnen de muzieksculptuur te identifi-

ceren. We sluiten af met de onderzoeksmogelijkheden die ons
ter beschikking staan.

Introductie van de Muzikale Gezinssculptuur:
Kijken naar een systeem en systemisch kijken
Bij een Muzikale Gezinssculptuur (MGS) kijken we naar een
entiteit die onder andere in de sociologie en in systeemtheorieën als systeem wordt aangeduid: het gezin kunnen we opvatten als een systeem. Met behulp van muziekinstrumenten
wordt in de ruimte een beeld neergezet dat weergeeft hoe
iemand de betrekkingen binnen het eigen gezin waarneemt.
De maker van de sculptuur kiest voor elk gezinslid een instrument en zet dit op een bepaalde plek in de ruimte. Door de
instrumenten te gaan bespelen (vrije improvisatie, muzikale
dialogen) worden de betrekkingen niet alleen zichtbaar maar
ook hoorbaar, waarmee de tijd, als vierde dimensie in het geheel, betrokken wordt. Tevens kan men interactieprocessen en
daarbij behorende emoties waarnemen die de maker van de
sculptuur vaak benoemt als parallelproces, dat wil zeggen, als
processen die hij of zij ook in het gezin waarnam.
De MGS is tussen 2000 en 2007 ontwikkeld. In de jaren daarna
is het werken met muzikale sculpturen geëvolueerd naar een
methodiek waarin een thema op een systemische manier wordt
bekeken. Daarmee kan elk denkbaar onderwerp als een muzikale sculptuur worden neergezet. De gekozen muziekinstrumenten staan voor elementen die een rol spelen bij het thema
dat iemand wil onderzoeken. Hun plaats in de ruimte en ten
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opzichte van elkaar staan voor de onderlinge betrekkingen van
de elementen. Door deze ontwikkeling zijn de toepassingsmogelijkheden veel groter geworden. Een muzieksculptuur die betrekking heeft op een thema dat door de cliënt wordt ingebracht
noemen we een Thematische Muzieksculptuur (TMS). Op deze
wijze is de muzikale sculptuur geëvolueerd van het kijken naar
een systeem tot het systemisch kijken naar een bepaald thema.

 e aanpak met de sculpturen
D
werkte significant effectiever dan de
gebruikelijke aanpak
Veronderstelde werkzame elementen
Door gedeelde ervaringen en enkele (pilot)onderzoeken wordt
duidelijker wat de specifieke elementen zijn waaraan de methodiek van de muzikale sculpturen haar werking ontleent. We
bespreken hier: Het beeld, Verschillende perspectieven, Analogie waarnemen en ervaren.
Het beeld
Wij praten en redeneren op een lineaire manier: ‘Mijn broer
deed dat, ik reageerde zo, mijn vader kwam tussenbeide, wat
mij …’. De ene gebeurtenis (actie) volgt op de andere (reactie). Als we echter naar een sculptuur kijken zien we van alles
tegelijk. In een oogopslag krijgen we een indruk van verschillende actie-reactiepatronen tussen de diverse elementen. We

krijgen een indruk van de circulaire processen, waarbij alle
elementen tegelijk op elkaar reageren en zowel actie als reactie zijn. Dit driedimensionale beeld, deze sculptuur, biedt
meer informatie en meer ruimte voor verandering dan het
verhaal van de cliënt. Het vertrekpunt van onze aanpak is dus
een ruimtelijk beeld waarin de elementen die een belangrijke rol spelen bij het thema en de samenhang tussen die elementen wordt vormgegeven. Daarmee zet de cliënt het thema, de gedachten en gevoelens daarover, buiten zichzelf neer.
Daardoor wordt het zichtbaar en beïnvloedbaar. Een dergelijk
beeld maken heeft, ten opzichte van praten over het thema,
een aantal voordelen. In het beeld zie je aan de ene kant veel
meer dan je zou kunnen vertellen en aan de andere kant word
je niet belemmerd door automatische gedachten als ‘het kan
toch niet’, ‘waarom doe ik zo moeilijk’ of door ‘goede raad’ van
mensen in je omgeving. Deze veronderstelde voordelen worden gestaafd door talrijke ervaringen van therapeuten, commentaren van cliënten en interviews. Hier ligt het eerste aangrijpingspunt voor verdere empirische onderbouwing.

 e methode is stapsgewijs opgezet:
D
exploratie, ontwikkeling van
gedragsalternatieven, implementatie
en evaluatie
Verschillende perspectieven
Stellen we ons een groep voor waarin een deelnemer diens
gezin van herkomst heeft neergezet, bijvoorbeeld een vader,
moeder en drie kinderen. Na het neerzetten van de sculptuur kunnen de groepsleden aangeven wat hen opvalt in de
sculptuur en welke belevingen dit bij hen oproept. In een
volgende stap wordt de sculptuur tot ‘klinken’ gebracht en
delen de spelers de ervaringen, die ze hadden tijdens het
musiceren op het instrument dat voor de betreffende persoon is gekozen.
Hiermee wordt de maker van de sculptuur in staat gesteld om
kennis te nemen van de manier waarop andere leden van het
gezin tegen het gebeuren aan kunnen kijken en welke belevingen dat bij hen oproept. Het beeld als geheel biedt tevens
een helicopterview, het perspectief van een buitenstaander. De
maker van de sculptuur leert mentaliseren, leert zich te verplaatsen in het perspectief van de verschillende gezinsleden.
De wijze waarop het gezin wordt waargenomen en beleefd,
kan daardoor veranderen. Ook deze veronderstelling wordt gestaafd door ervaring en rapportage en is daarmee het tweede
aangrijpingspunt voor verdere empirische onderbouwing.
Analogie waarnemen en ervaren
Als eerste beginnen we met het begrip ‘analogie’, zoals dit
door Smeijsters ontwikkeld werd, als een meta-begrip binnen
de vaktherapie, en binnen het kader van het werken met muzieksculpturen is beschreven door Jack Verburgt (Verburgt,
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2007, p. 36): “Interactie en belevingsprocessen die binnen de
gezinssculptuur ontstaan zijn vaak analoog aan processen
binnen het gezin, zoals deze door de hoofdpersoon (degene
die de sculptuur maakt) worden waargenomen en beleefd.”

Hoe kunnen we deze drie werkzame elementen onderzoeken? De diverse manieren waarop muziektherapeuten met de
sculpturen werken, bieden ons verschillende mogelijkheden.

Bronnen voor empirische onderbouwing

 oor de instrumenten te gaan bespelen
D
worden de betrekkingen niet alleen
zichtbaar maar ook hoorbaar
Van analogie in de muziektherapie is sprake als:
• Er een nabijheid en afstand tot de werkelijkheid bestaat.
• De nabijheid het gevolg is van het feit dat het gebeuren in de
muziektherapie in essentie gelijk is aan het gebeuren buiten
de muziektherapie, hetgeen blijkt uit:
− Het gegeven dat een buitenmuzikale handeling binnen
de muzikale context plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer
iemand buiten de muziektherapie in een isolement
verkeert en binnen de muziektherapie niet meedoet of
zich anderszins isoleert.
− Het feit dat muzikale elementen bijvoorbeeld maat,
ritme en melodie een symbolische equivalent zijn van de
expressieve kenmerken van een buitenmuzikale handeling,
bijvoorbeeld wanneer iemand die niet in staat is gevoelens
te uiten, binnen de muziektherapie zeer vlak, niet
expressief, speelt.
• Er muzikale processen mogelijk zijn die overeenkomsten
vertonen met psychische processen die tot ontwikkeling of
verbetering leiden.
Het begrip ‘analogie’ toegepast op het werken met sculpturen
De sculptuur wordt tot klinken gebracht en daarmee gaat de
dimensie van de tijd een rol spelen. Men kan spreken van een
vierdimensionaal beeld. Bij analogie gaat het om overeenkomsten en wel de overeenkomsten tussen de waarneming en beleving binnen de tot klinken gebrachte structuur en parallelprocessen binnen het gezin van degene die de sculptuur maakt. Bij
de improvisatie van de mensen die de verschillende gezinsleden
‘verklanken’ binnen de context van de gezinssculptuur en de
nabespreking daarvan, zien we steeds interacties en belevingen
naar voren komen die de maker herkent uit het verleden.
Door binnen de muzieksculptuur te gaan experimenteren, kan
iemand daadwerkelijk nieuw gedrag, andere belevingen en
andere gedachten ontwikkelen die hem of haar in staat stellen
zich anders te verhouden tot het verleden. Bijvoorbeeld: een
persoon die in het dagelijks leven niet gewend is weerwoord te
geven kan in een muzikaal samenspel met een ander persoon,
in een muzikale dialoog, tegenspel te bieden. Anders gezegd,
er zijn overeenkomsten tussen therapeutische processen en
de processen waarvoor de cliënt naar deze therapie komt.
Deze vooronderstelling ligt aan de basis van het werken met
de TMS. Steeds opnieuw wekt het verbazing wanneer de
parallelprocessen worden waargenomen. Dit is ons derde
werkzame element.

TMS individueel, TMS Persoonlijke ontwikkeling groepsgericht, Dossier-onderzoek
TMS individueel
Wanneer iemand beter wil kunnen omgaan met een probleem
dat gekoppeld is aan een bepaalde situatie of taak, kan hij of
zij een individueel geprotocolleerd coachingtraject volgen. De
focus ligt daarbij op de als problematisch ervaren situatie of
taak en start met het maken van een sculptuur waarbinnen
de aspecten die de cliënt als belangrijk ervaart, worden
neergezet. De hiervoor ontwikkelde methode is stapsgewijs
opgezet: exploratie, ontwikkeling van gedragsalternatieven
en ten slotte implementatie en evaluatie. De methode beslaat
zes sessies. Elke sessie heeft een eigen aanpak en alle
mogelijke uitkomsten van het traject zijn in kaart gebracht
(Verburgt, 2010, 61-65). De structuur en korte looptijd van
het traject bieden mogelijkheden om doelgericht data te
verzamelen. Het onderzoek kan gericht zijn op de betekenis
en de werkzaamheid van de sculptuur als beeld en op de
toegevoegde waarde van de muzikale dialogen die binnen het
coachingtraject worden gebruikt om het veranderingsproces
richting en kracht te geven.
TMS, Persoonlijke ontwikkeling groepsgericht
De TMS leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, zoals mentaliseren, reflecteren of het
maken van keuzes. De groepsaanpak biedt goede mogelijkheden om met nul- en eindmetingen, gestructureerde interviews, video-opnames en dergelijke kwalitatief en kwantitatief
onderzoek te doen.

 e sculptuur wordt tot klinken gebracht
D
en daarmee gaat de dimensie van de
tijd een rol spelen; een vierdimensionaal
beeld
Monica Wagner heeft in dit kader een onderzoek gedaan naar
het ontwikkelen van zelfreflectie bij studenten, waarbij, in een
Randomised Control Design (RCT), de gangbare vorm van scholing op dit gebied werd vergeleken met een aanpak waarin het
werken met muzikale sculpturen centraal stond. Daarbij bleek
onder meer dat de aanpak met de sculpturen significant effectiever werkte dan de gebruikelijke. Daarmee is ons eerste
wetenschappelijke resultaat een feit. Daarnaast leverde het
onderzoek ook nog een schat aan kwalitatieve en kwantitatieve gegevens op. Met dit soort onderzoek kunnen we de mogelijkheden van het werken met muzieksculpturen toespitsen en
empirisch onderbouwen.
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Dossier-onderzoek
Jack Verburgt heeft geëxperimenteerd met geprotocolleerde formulieren voor sessieverslagen, een nulmeting aan het
begin van een traject en geprotocolleerde verslagvormen die
door de cliënt zelf worden ingevuld. Met deze aanpak is het
mogelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen naar
de werkzame elementen, als de cliënt daarmee akkoord gaat.
Wanneer we bijvoorbeeld, na het onderzochte traject, de nulmeting herhalen, krijgen we informatie over de mate waarin
het traject de cliënt heeft gebracht hij of zij wenste.

 et beeld als geheel biedt een
H
helicopterview, het perspectief van
een buitenstaander
In 2006 is er reeds een pilot-onderzoek gedaan naar het effect
van de MGS door Heidi Hogewind. Daarbij werd onderzocht of
de betrokken cliënten direct na de sculptuursessie en enkele
weken later bij zichzelf verschillen zagen in voelen, denken en
doen, voor zover gerelateerd aan hetgeen zich bij het maken
van de sculptuur had afgespeeld.
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