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Zandvoort, 2 februari 2022.  
 
 
 
Aan: de Commissie Samenleving gemeente Haarlem 
 
 
 
Geachte leden van de Commissie, 
 
Bij deze maak ik gebruik van inspreekrecht om u op te hoogte te brengen van de problemen die wij 
ondervinden met het aanvragen van een PGB voor de muziektherapie van onze zoon bij Loes Broere 
Muziektherapie.  
 
Onze zoon Loris heeft een ernstige Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waardoor hij erg druk is, last 
heeft van dwangmatig handelen, heel moeilijk contact maakt en het lastig is zijn aandacht te vangen. 
Hierdoor heeft Loris een significante achterstand in zijn taal-/spraakontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
 
Loris houdt van liedjes zingen, kent vele liedjes van ‘Juf Roos’ en ‘Susan en Freek’ uit zijn hoofd en 
geniet duidelijk van het meezingen hiervan. Dit was aanleiding om Loris aan te melden bij Papageno 
Muziektherapie met de vraag of het zou lukken via muziek contact en communicatie te verbeteren.   
Loris reageert zeer goed op de muziektherapie. Hij geniet en ontspant er zichtbaar van en kan 
hierdoor langer gedeelde aandacht hebben met de muziektherapeut  en met ons als ouders.  
 
Hierdoor wordt Loris bereikbaarder, verbetert zijn concentratievermogen en heeft hij een uitlaatklep 
voor zijn emoties, die hij niet kan verwoorden en normaal gesproken maar moeilijk kan uiten. Als 
ouders leren wij van de interactie tussen de muziektherapeut  en Loris passen wij het geleerde toe in 
de dagelijkse praktijk. Inmiddels worden in het gezin ook ‘eigen’ muzieksessies met Loris 
ondernomen. 
 
Wij hebben van twee verschillende CJG mederwerkers te horen gekregen dat muziektherapie niet 
wordt vergoed onder een PGB en betalen de therapie nu zelf. Wij zijn het niet eens met de visie van 
het CJG en zijn bezig om zelf alsnog een PGB aanvraag in te dienen. Deze gang van zaken is tijdrovend 
en stressvol voor het gezin en leidt de aandacht onnodig af van de broodnodige intensieve zorg voor 
Loris en voor zijn 1 jarige zusje, Joy.  
 
 
Graag bereid tot nadere toelichting, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
mr. M.J.T. Kuipers 
 


