
Inspreken Commissie Samenleving 3 febr 2022, Loes Broere Muziektherapie    

Loes Broere, ik ben vrijgevestigde muziektherapeut en autismedeskundige. Mijn praktijk staat in 

Santpoort Zuid, maar ik werk ook veel bij cliënten thuis in hun vertrouwde omgeving. De cliënten 

komen uit diverse gemeentes, maar vooral IJmond en Kennemerland. De regio van de aanbesteding 

jeugdhulp 

Via de stichting Papageno Muziektherapie werk ik veel met kinderen en jongeren met ASS. In het 

onderzoek van de wethouder wordt vermeld dat muziektherapie effectief bewezen is en 

muziektherapie voor mensen met ASS zelfs uitermate geschikt. Daarom ben ik nog meer verbaasd 

dat vaktherapie, waar  muziektherapie een onderdeel van is, niet wordt ingekocht  

Wist u dat op dit moment is het NJI samen met vaktherapeuten aan het werk is om de 

behandelinterventie Affectregulerende Vaktherapie, dus alle vaktherapeutische disciplines, erkend te 

krijgen? Dit is een non-verbale methodiek waarbij gewerkt wordt aan zelfregulatie. Het blijkt dat na 

het volgen van deze interventie, bepaalde groep kinderen sneller en beter reageren op verdere 

verbale, meer cognitieve therapie1.  Het gaat dus om de juiste therapie op het juiste moment.  

De wethouder stelt dat vaktherapie, wanneer het niet is ingekocht, op PGB kan. Een PGB aanvragen 

is niet zo eenvoudig als de wethouder doet voorkomen.  

Zie het artikel2 over de behandeling van een jongen met ASS: hij kan niet naar school, zit thuis en 

heeft last van extreme angsten en depressie. Hij durft het huis niet uit! Moeder komt via Papageno 

bij mij terecht omdat de jongen als enige aangeeft misschien wel iets met piano/keyboard te willen. 

Na een bezoek aan huis, starten we een traject waarin met we met kleine stapjes er naar toe werken 

dat de jongen naar de muziektherapieruimte durft te komen en te blijven. Het lukt en met de muziek 

groeit zijn zelfvertrouwen. Gelukkig lukt het hem om ook naar meer verbaal gerichte  hulpverleners 

te gaan en later zelfs school. De moeder van deze jongen informeerde natuurlijk bij de CJG of de 

muziektherapie vergoed kon worden. Maar zij kreeg meteen te horen dat muziektherapie niet was 

ingekocht en dus niet werd vergoed. Zij kon het gezien alle moeilijkheden, waar ze al in zat met haar 

zoon er niet nog eens bij hebben om de strijd met gemeente aan te gaan.  

En dit is niet het enige geval. Zie ook de ingezonden bijdrage van de vader van jonge client van mij in 

Zandvoort. In de eerste gesprekken wordt gezegd dat alleen ingekochte zorg wordt vergoed en daar 

zit muziektherapie niet bij. Ook de regiebehandelaar geeft later weer aan dat muziektherapie niet via 

de PGB vergoed zou kunnen worden. 

Ik vraag mij oprecht af hoeveel andere ouders met kinderen met ASS in het keukentafelgesprek met 

het CJG zullen hebben aangegeven dat ze het idee hebben dat muziektherapie hun kind zou kunnen 

helpen. Maar meteen volstrekt onterecht te horen krijgen dat deze behandeling niet binnen de PGB 

past en zich daarbij neer leggen.  

Ik doe dan ook een beroep op u om er voor te zorgen dat in deze regio vaktherapie ook WERKELIJK 

bereikbaar is voor ALLE kinderen en jongeren, die het nodig hebben. En dat kan als vaktherapie 

gecontracteerd wordt.  

 

 

 
1 Basisboek Affectegulerende Vaktherapie, uitg.: Garant, 2020) 
2 Artikel Maandagmiddag Muziektherapie 
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