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Tijdens deze 
workshop...

• Wat is muziektherapie?
• Hoe werk je ‘cultuur sensitief’ als 

muziektherapeut?
• Inzet van muziek bij dementie
• Inbreng persoonlijke casus



Wie ben ik?

• Yeşim Saltık

• ‘De Multiculturele Muziektherapeut’
• Bachelor Music Therapy at ArtEZ University of Arts (2018)
• Muziektherapeut

• Bruggenbouwer tussen Nederland en Turkije



Wie hebben we in de 
zaal? J



MUZIKALE INTRODUCTIE



Aşık Veysel
Uzun İnce Bir Yoldayım

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz

gece
Bilmiyorum ne 

haldayım
Gidiyorum gündüz

gece,
gündüz gece, gündüz

gece

Ik loop op een lange, 
smalle weg

Lopend dag en nacht
Ik weet niet in welk 
gemoedstoestand ik 

verkeer.
Lopend dag en nacht, 
dag en nacht, dag en 

nacht



WAT IS MUZIEKTHERAPIE?



DEFINITIE

Muziektherapie is een methodische vorm van 
hulpverlening waarbij muzikale middelen 
binnen een therapeutische relatie gehanteerd 
worden om verandering, ontwikkeling, 
stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op 
emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal 
of lichamelijk gebied (NVvMT, 2022)



WAT IS MUZIEKTHERAPIE?

• Inzet van muziek binnen therapie staat centraal
• Cognitieve, emotionele, sociale, motorische of gedragsmatige problemen
• Evidence-based muziek interventies (muziekkussen, NMT etc.)
• Stimuleert non-verbale communicatie
• Gericht op behandeling of verminderen van achteruitgang



Muziek
therapeutische 
doelstellingen

Rouwverwerking

Onrust verminderen

Non-verbaal contact stimuleren

Activeren

Stabilisering van emoties

Etc.



Voorbeeld
van 

activeren





Waarom zijn wij 
hier vandaag?



PROBLEEMSTELLING

• Ongeveer 270.000 mensen met dementie (Alzheimer Nederland, 2017)
• Tien procent daarvan heeft een migratie achtergrond (Alzheimer Nederland, 

2014)
• Aantal zal verder groeien  (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018)
• Momenteel weinig wetenschappelijk literatuur beschikbaar over cultuur-

sensitieve muziektherapie.



CULTUUR SENSITIEVE 
MUZIEKTHERAPIE



Uitdagingen…



Uitdagingen

• Uit je comfortzone durven te gaan
• Bewustzijn over eigen cultuur en cultuur van client
• Muzikale uitdagingen
• Weinig beschikbaar in de literatuur
• Weinig muziektherapeuten die focussen op cultuur 

sensitief werken



Stapje terug…
Muziek

& 
Emoties



Muziek & 
Emoties

Persoonlijke voorkeur

Iedereen ervaart het anders

Durven (erkennen, laten ervaren)

Begeleiding bieden d.m.v. therapie



GESİ BAĞLARI

Gesi bağlarından dolanıyorum
Yitirdim yarimi amman aranıyorum
Yitirdim yarimi amman aranıyorum

Ik loop rond in de heuvels in Gesi.
Ik ben mijn geliefde verloren, zoekend loop ik rond.
Ik ben mijn geliefde verloren, zoekend loop ik rond.



Elementen van Turkse 
muziek

• Kwarttonen 
• Ritme
• Makams/stemming
• Streekgebonden
• Subgenres
• Melodie/Harmonie
• Breed



TRADITIONELE 
INSTRUMENTEN

Darbuka

Davul



SAZKOPUZ





Handige 
tools
• Spotify lijst -> ‘de 

Multiculturele 
Muziektherapeut’

• Muziek & bewegen
• Müzik Ruhun Gıdasıdır 
• CRDL
• Muziektherapeut



Voorbeeld



Bij twijfel, zet een
professional in



Doelstellingen inzet muziek bij dementie

Non-verbaal communiceren

Beweging/activeren

Contact versterken in groep

Emoties erkennen

Herinneringen ophalen

Onrust verminderen

Herkenbaarheid bieden

Etc..



SAMENVATTING…



Samenvatting

1. Bewust zijn over cultuur client en eigen cultuur
2. Durven om uit je comfortzone te gaan 

(muzikaal en persoonlijk)
3. Duidelijk je eigen grenzen stellen
4. Wat wil je bereiken?
5. Oefenen met muziek/muzikale instrumenten 
6. Ervaring op doen (indien mogelijk)
7. Contact met andere professionals 



Dank voor uw aandacht

Yeşim Saltik

Muziektherapeut (BA)

‘de Multiculturele Muziektherapeut’

multicultimuziektherapeut@outlook.com

y.saltik@artez.nl

www.artez.nl/muziektherapie
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