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Voorwoord 
 
Voor u ligt het kwaliteitsverbeterplan van het onderzoek, dat ik in het kader van mijn 
opleiding Pijnconsulent bij de HAN VDO te Nijmegen heb uitgevoerd. “Daar zit 
muziek in” doet verslag van het onderzoek dat ik gedaan heb bij mijn werkgever 
Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit, welzijn en pijnzorg van operatiepatiënten in mijn ziekenhuis. 
 
Sinds januari 2009 werk ik als pijnconsulent en als recovery-verpleegkundige in het 
Tjongerschans ziekenhuis te Heerenveen. Vanuit deze functie ben ik werkzaam in de 
acute pijnzorg en werk ik dagelijks met operatiepatiënten. Het projectidee is ontstaan 
vanuit het recovery-team waarbij voorgesteld werd om muziek aan de postoperatieve 
patiënt aan te bieden. Dit voorstel maakte mij direct enthousiast, omdat dit mij een 
goede aanvulling leek op de postoperatieve richtlijnen en adviezen voor 
complementaire zorg. Uit diverse “evidenced based” studies en onderzoeken zoals 
onder andere van Hole, Hirsch, Ball en Meads (2015), op basis van een 
systematische review en metanalyse blijkt een positief effect van muziek op de 
pijnzorg en patiënttevredenheid. 
 
Voor het Tjongerschans ziekenhuis zou het een verbeteringsmaatregel kunnen zijn, 
dat met geringe investering een positief effect heeft op meerdere terreinen. Het 
verbetert het comfort, het vergroot de tevredenheid en leidt mede hierdoor tot 
stressreductie voor de postoperatieve patiënt. Daarnaast is het belangrijk dat de 
patiënt minder postoperatieve pijn ervaart als gevolg van de aanvullende zorg die we 
bieden met muziek op de recovery. Dit blijkt onder andere uit de verbeterde pijncijfers 
die met muziek die naar voren komen uit het praktijkonderzoek op de recovery van 
het Tjongerschans ziekenhuis. 
Mijn onderzoeksopzet is met alle betrokkenen (teamleider, leidinggevenden) 
uitvoerig besproken. Zij konden zich goed vinden in vraagstelling en opzet van het 
onderzoek en kijken met grote belangstelling naar de resultaten van het onderzoek. 
In de overige tekst zal ik het “kwaliteitsverbeterplan”, voor de leesbaarheid en 
duidelijkheid, benoemen als het “project”.  
 
 
Maureen van Lingen 
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Samenvatting  
 
Muziek op de recovery: als kwaliteitsverbetering en aanvulling op de complementaire 
zorg bij postoperatieve patiënten. In dit project wordt het effect van muziek op pijn en 
ligduur beschreven. 
 
De doelstelling van het project is een bijdrage leveren aan de verbetering van 
kwaliteitszorg, door het aanbieden van muziek tijdens het verblijf op de recovery met 
mogelijk effect op de ligduur van patiënten en verbetering van de NRS scores.  
 
Op basis van de doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

 
Welk effect heeft muziek op de postoperatieve pijnscores en ligduur, geeft het 
postoperatief comfortverhoging en pijnvermindering bij operatiepatiënten op de 

recovery in het Tjongerschans ziekenhuis? 
 
De volgende subvragen zijn geformuleerd: 
1. Kan muziek de postoperatieve pijnscores (NRS) per patiënt of operatiegroep laten 

dalen? 
2. Hoe ervaren patiënten muziek tijdens hun postoperatieve verblijf op de recovery?  
3. Wat is het effect van muziek op de ligduur op de recovery? 
 
Door middel van een educatie/ instructie film zijn de recovery verpleegkundigen 
geïnformeerd. Motivatie voor het project door middel van coachen on the job en een 
competitie onder de collega’s. 
Middels het project dat bestaat voor een deel uit kwalitatieve gegevens (de 
literatuurstudie) en uit een ander deel kwantitatief (vragenlijsten, interviews; 
cijfers/scores) is gekeken naar de resultaten van muziek bij de postoperatieve patiënt 
op de recovery afdeling. 
Uit de resultaten konden een aantal conclusies en aanbevelingen getrokken worden. 
De ligduur op de recovery lijkt onveranderd, kanttekening hierbij is dat de recovery 
verpleegkundige soms selectief muziek uitgedeeld heeft aan patiënten met een te 
verwachtte langere ligduur, met als doel afleiding bieden. 
De belangrijkste conclusie blijkt dat het aannemelijk lijkt, dat het gebruik van muziek 
bijdraagt tot lagere pijnscores en een hogere patiënt tevredenheid.  
Naast de farmacologische pijnbestrijdingsmethoden kan er ook niet-medicamenteuze 
pijnbestrijding gebruikt worden zoals luisteren naar muziek, die eenvoudig door de 
verpleging aangeboden kunnen worden. 
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1. Inleiding 
 
In deze inleiding gaan we eerst in op de oorsprong van muziek als interventie in de 
zorg, daarna komt de organisatie van het Tjongerschans ziekenhuis te Heerenveen 
aan bod waar het project is uitgevoerd. Vervolgens beschrijven we de aanleiding, 
probleemstelling, tot slot de doelstelling en de vraagstelling van het project. 
 
1.1 Oorsprong 
 
Als muziek in staat is bij ons herinneringen op te roepen, ons blij te maken of de 
rillingen over onze rug laten lopen, is het niet zo verwonderlijk dat muziek kan 
worden gebruikt voor therapeutisch doeleinden. Muziek kan invloed hebben op het 
welbevinden van mensen door vreugde of ontspanning te bezorgen. De melodieën 
en klanken hebben een enorm bereik (Sacks, 2008).  
 
Al 6000 jaar geleden werd muziek therapeutisch gebruikt bij het Sjamanisme, een 
traditioneel geloof (Adriaansz, Schalwijk en Stijlen 1986). Ook in de Bijbel staat 
beschreven hoe Saul door de muziek van de lier zich beter voelde. (1 Samuël 16: 
23). Sinds halverwege de 20ste eeuw, is muziek als interventie in ontwikkeling. De 
toename van het gebruik van muziek in de gezondheidszorg heeft onderzoek naar 
de invloed van muziek op de genezing van patiënten gestimuleerd. Effectonderzoek 
naar medicamenteuze pijnbestrijding wordt gefinancierd door de farmaceutische 
industrie. Deze financiële bronnen ontbreken vaak waar het om niet-
medicamenteuze pijnbestrijding gaat. Naast de traditionele methoden die gebaseerd 
zijn op het wegnemen van een pijnprikkel door middel van pijnstillers, blokkades, 
operatieve ingrepen, zijn er ook “nieuwe” therapeutisch principes beschikbaar 
gekomen. Wrijven over een verwonde plek of krabben bij jeuk zijn hier alledaagse 
voorbeelden van. Met andere woorden: pijndemping door prikkeling (Cranenburgh, 
2009). Dit wordt ook wel complementaire zorg (CZ) genoemd (Dijk, 2015). Dit komt 
niet in plaats van de gangbare zorg, maar voegt daar iets aan toe vanuit een 
holistische mensvisie. Complementaire interventies zoals luisteren naar muziek, 
richten zich op het bevorderen van het welbevinden, comfort en kwaliteit van leven 
en zijn aanvullend op de standaardzorg (Gooding, Swezey en Zwischenberger 
2012). Deze verbetering levert meer comfort op ter verbetering van de kwaliteitszorg 
en patiënt tevredenheid (Hayes, 2013).  
 
1.2 Organisatiebeschrijving  
 
Sinds 2005 is er binnen het Tjongerschans ziekenhuis te Heerenveen de algemene 
pijn service (APS), om de kwaliteit van zorg ten aanzien van de postoperatieve en 
chronische pijn te verbeteren. Het project is uitgevoerd op de recovery afdeling van 
de Tjongerschans ziekenhuis. De afdeling heeft de mogelijkheid om negen patiënten 
na operatie te kunnen bewaken. Het recoveryteam bestaat uit een leidinggevende en 
twaalf recovery verpleegkundigen, waarvan vijf werknemers ook werkzaam zijn in de 
functie van APS verpleegkundige. In het Tjongerschans worden door diverse 
specialisten op verschillende vakgebieden diverse soorten operaties uitgevoerd. Bij 
iedere patiënt op de recovery afdeling staat een patiënt gebonden computer achter 
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het bed. Hier worden alle gegevens zoals medicijnen, meetwaarden en dergelijke 
ingevoerd en opgeslagen.  
 
1.3 Aanleiding kwaliteitsverbeterproject  
 
Het Tjongerschans ziekenhuis werkt met een pijnprotocol. Ondanks het pijnprotocol 
ervaart 14% van de patiënten op de recovery en matige pijn en 5% ernstige pijn. In 
het nieuwe beleidsplan van het ziekenhuis Tjongerschans 2015-2020 “sterk in 
verbinding” komt een aantal aspecten naar voren die raakvlakken hebben met het 
project (Tjongerschans, 2015). Kernwaarden die raakvlakken hebben met het project 
zijn; 
• mensgericht: er alles aan doen om aan de vraag van de patiënt of behoefte te 

voldoen; 
• bevlogen; 
• professioneel verantwoordelijk: o.a. luisteren en kijken naar wat de patiënt nodig 

heeft, hierbij de nieuwste technieken en inzichten en behandelmethoden in te 
zetten en de wil te voelen om continu te verbeteren. 

Eén van de pijlers van het beleidsplan is de kwaliteit van zorg en veiligheid.  

Het project is een aanvulling op de huidige zorg en pijnbehandeling van de 
postoperatieve patiënt, zoals dit genoemd wordt in de postoperatieve richtlijnen en 
adviezen voor complementaire zorg. Daarnaast is het een verrijking van 
kwaliteitszorg binnen het Tjongerschans ziekenhuis. Deze kwaliteitsverbetering is 
niet een enorme investering, maar verhoogt de tevredenheid bij postoperatieve 
patiënt. Dit om het doel van de Tjongerschans na te streven; behoren tot de beste 
ziekenhuizen van Nederland als het gaat om patiënt tevredenheid (Tjongerschans, 
2015). In het beleidsplan wordt gepleit voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
en het verhogen van patiënttevredenheid. Het implementeren van muziek is een 
verbeter maatregel die middels praktijkgericht onderzoek bevestigd wordt. 
Doelstelling van het project is het implementeren van muziek als een onderdeel van 
de postoperatieve pijnbehandeling in het Tjongerschans ziekenhuis.  
 
1.4 Doelstelling en vraagstelling 
 
De doelstelling van het project is een bijdrage leveren aan de verbetering van 
kwaliteitszorg van de afdeling OK Tjongerschans ziekenhuis, door het aanbieden van 
muziek tijdens het verblijf op de recovery met mogelijk effect op de ligduur van 
patiënten en verbetering van de NRS scores.  
 
Op basis van de doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

Welk effect heeft muziek op de postoperatieve pijnscores en ligduur en geeft het 
postoperatief comfortverhoging en pijnvermindering bij operatiepatiënten op de 

recovery in het Tjongerschans ziekenhuis? 
 
De volgende subvragen zijn geformuleerd: 
 
1. Kan muziek de postoperatieve pijnscores (NRS) per patiënt of operatiegroep laten 
dalen? 
2. Hoe ervaren patiënten muziek tijdens hun postoperatieve verblijf op de recovery?  
3. Wat is het effect van muziek op de ligduur op de recovery? 
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2. Theoretisch kader 
 
In dit hoofdstuk het theoretische kader wordt een verdere oriëntatie gegeven op het 
project. Onderbouwing hiervan vindt plaats door middel van onderzoekpublicaties 
vanuit de literatuur.  
 
2.1 Definitie van pijn  
 
Door de complexiteit van pijn, is pijn moeilijk in een paar zinnen samen te vatten. Pijn 
wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. Het is een subjectieve, unieke 
ervaring die strikt persoonlijk is (Dijk, 2015). 
 
De volgende definitie van pijn wordt vanuit de literatuur veel gebruikt:  
“Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring, die gepaard gaat met 
feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging, of die omschreven wordt in termen van 
een dergelijke beschadiging” (IASP, 1979).  
 
Een andere manier om naar pijn te kijken is om degene die pijn lijdt als de expert te 
zien. Met andere woorden: pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer 
de patiënt zegt dat het optreedt (McCaffery, 1979). Er is een verschil tussen acute 
pijn (bv. pijn na de operatie) en chronische pijn (Dijk, 2015). 
 
In dit project gaan we uit van pijnbehandeling na de operatie, chronische pijn valt 
buiten dit onderzoek. 
 
2.2 Postoperatieve pijn en pijnmeting 
 
Een goede pijnbehandeling begint met een betrouwbare inschatting van de pijn. Een 
betrouwbare en gemakkelijk toepasbare manier om de ernst van de pijn te meten, is 
door de patiënt te vragen om een cijfer toe te kennen aan de mate waarin hij of zij de 
pijn beleeft. Deze schaal wordt de Numeric Rating Scale (NRS) genoemd. Het cijfer 
kan variëren tussen 0 en 10, waarbij 0 ‘helemaal geen pijn’ is en 10 ‘de ergst 
denkbare pijn’ is. Een pijncijfer tot en met 3 staat voor acceptabele pijn, waarbij de 
patiënt niet gehinderd wordt bij hoesten, bewegen of doorademen (VMS, 2009).  
NRS pijnscores vanaf 4 tot en met 7 gelden als een matige pijn. Een pijnscore vanaf 
8 tot en met 10 wordt beschreven als een ernstige pijn. Een cijfer onder de 4 wordt 
beschouwt als een acceptabele pijn, bij een pijnscore vanaf 4 wordt de pijn als niet 
acceptabele omschreven. 
 
Pijn na de operatie wordt ook wel postoperatieve pijn genoemd. Voor veel mensen is 
een operatie een pijnlijke ervaring. Deze pijn kan zowel na grote als kleine operaties 
ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat 40 tot 75% van de patiënten matige tot ernstige 
pijn (pijnscore ≥4) aangeeft in de postoperatieve fase (VMS, 2009). 
 
2.3 Behandeling van postoperatieve pijn 
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Postoperatieve pijn blijft een wijdverbreid en nog steeds een onderschat probleem. 
Ondanks de verbeteringen in de pijnbehandelingen hebben veel patiënten 
postoperatief nog matige of ernstige pijn. Niet acceptabele pijn beïnvloedt het 
herstelproces negatief. Slecht behandelde acute pijn kan ernstige medische 
complicaties geven. (Kehlet en Holte, 2001). Ernstige pijn wordt geassocieerd met 
verminderde patiënt tevredenheid, vertraagd postoperatief herstel, ontwikkeling van 
chronische postoperatieve pijn, een toename van pulmonale en cardiale complicaties 
en een toegenomen morbiditeit en mortaliteit, (Gerbershagen et al., 2013). Dit heeft 
een langere ziekenhuisopname als gevolg (Dijk, 2015).  
 
Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse 
ziekenhuizen. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen hebben de 
ziekenhuizen in Nederland een geaccrediteerd of gecertificeerd 
Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en tien inhoudelijke thema’s 
geïmplementeerd (VMS, 2009). Het VMS onderdeel ‘vroege herkenning en 
behandeling van pijn’ is erop gericht dat minder dan 5% van de patiënten in 
Nederlandse ziekenhuizen een pijn aangeeft die niet acceptabel is. De basis van het 
verminderen van pijn is een vroege herkenning en een adequate behandeling (VMS, 
2009). Ook de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) heeft kwaliteitsindicatoren 
geformuleerd voor postoperatieve pijnbehandeling welke zorgt voor 
kwaliteitsbewaking.  
 
Veel protocollen voor pijnbehandeling na operatie zijn gebaseerd op de NRS score 
van de patiënt. Wanneer de pijn niet acceptabel is, is toediening van pijnmedicatie 
geadviseerd (VMS, 2009). De meeste postoperatieve pijn kan goed behandeld 
worden met behulp van pijnmedicatie. Verschillende pijnstillers zoals paracetamol, 
NSAID’s en opiaten kunnen worden toegediend op de recovery. Dit betreffen 
farmacologische interventies. Om een pijnbehandeling op maat te kunnen geven, is 
een multidimensionale benadering nodig. Denk hierbij aan farmacologische en/of 
niet-farmacologische interventies (Dijk, 2015). Naast farmacologische interventies 
beschikken verpleegkundigen over een arsenaal aan niet-farmacologische pijn 
verlichtende interventies, die aanvullende effecten kunnen hebben op analgetica 
(Achterberg, Bours en Eliens, 2012). In de literatuur worden die interventies 
onderverdeeld in een drietal categorieën, namelijk: 

• fysieke of sensorische,  
• gedragsmatige en psychologische  
• cognitieve interventies.  

 
Voorbeelden van fysieke interventies zijn aromazorg en het toedienen van warmte of 
koude. Ontspanningsoefeningen horen tot de gedragsmatige interventies. Afleiding 
en autonomiebevordering zijn voorbeelden van interventies die vallen onder de 
categorie cognitieve interventies (Achterberg et al., 2012). 
 
2.4 De rol van de verpleegkundige op de recovery 
 
Recovery verpleegkundigen vervullen de rol van regisseur van de zorg en daarmee 
van de pijnbestrijding van de zorgvrager (Rond, Wit en Dam, 2011). Zij zijn 
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de pijnbestrijding van de zorgvrager. 
Observatie en registratie van pijnklachten, verstrekking van de voorgeschreven 
pijnstillers en evaluatie van het effect van de pijnbestrijding, behoren tot de kerntaken 
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van de verpleegkundige op het gebied van pijnbestrijding (Rond et al., 2001). Naast 
het bestrijden van pijn met behulp van pijnmedicatie is het een taak van de 
verpleegkundige om te komen tot een pijnbehandeling op maat. Een goede balans is 
nodig in het geven van pijnmedicatie omdat een overdosering ervan de nodige 
bijwerkingen kunnen veroorzaken zoals misselijkheid en braken. Pijn is subjectief en 
vanuit de literatuur blijkt dat een effectieve pijnbehandeling een multidimensionale 
benadering vereist ofwel een pijnbehandeling op maat (Dijk, 2015). Pijnbehandeling 
op maat kan bijvoorbeeld gegeven worden met behulp van farmacologische en/of 
niet-farmacologische interventies (Dijk, 2015). Het aanbieden van muziek is een non-
invasieve verpleegkundige interventie. De verpleegkundige kan een patiënt bij acute, 
maar dragelijke pijn, de patiënt leren zichzelf af te leiden bijvoorbeeld door muziek te 
luisteren en het muziekvolume te verhogen bij toename van de pijn (Carpenito, 
2002). 
 
2.5 Complementaire zorg (CZ)  
 
Behalve de operatieve ingreep op zich zijn er nog andere lichamelijke, psychische, 
sociale en spirituele factoren die pijn kunnen beïnvloeden (NVA, 2012). Het is 
noodzakelijk dat de verpleegkundige discipline zijn deskundigheid gebruikt en ook 
deze dimensies van de pijn betrekt bij de diagnose en behandeling. Non-
farmacologische interventies zijn een vorm van complementaire zorg. Deze zorg 
komt niet in de plaats van de gangbare zorg, maar voegt iets toe vanuit een 
holistische mensvisie. De inzet van non-farmacologische interventies in combinatie 
met de reguliere therapie geeft lagere pijnscores en bewerkstelligt 
angstvermindering. Hierdoor zal de opiaat behoefte verminderd zijn (NVA, 2012). 
Onderstaande interventies kunnen door verpleegkundigen in de praktijk worden 
toegepast (Achterberg et al., 2012). 
 
Ontspannings-massage 
Pijn kan worden verlicht door massage, de interventie moet worden uitgevoerd door 
een bekwame zorgverlener (Knapp Hayes-Welhuner, 2013). 
 
Toepassen van warmte of koude 
Het toepassen van warmte en kou kan een pijn verminderende werking hebben.  
 
Ontspanningsoefeningen 
Vanuit de praktijk blijkt dat ontspanningsoefeningen een pijnverlichtende werking 
kunnen hebben. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van ontspanning is 
beperkt, maar lijkt vooralsnog positief. 
 
Autonomiebevordering 
Het krijgen van controle over pijn of het gevoel er enige controle over te hebben, 
blijkt voor patiënten erg belangrijk te zijn in het omgaan met pijn. Dit wordt ook wel 
autonomiebevordering genoemd. Uit onderzoek is bekend dat mensen pijn anders 
ervaren als ze controle kunnen uitoefenen. 
 
Informatie verstrekken 
Het verstrekken van informatie over de pijn is een belangrijk onderdeel van de 
verpleegkundige zorg. Bijvoorbeeld informatie over pijn na een operatie, wanneer 
treedt er pijn op en wat kan er gedaan worden om de pijn te verlichten. Het geven 
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van goede en eerlijke informatie kan het gevoel verhogen van controle over de eigen 
situatie en de ervaren pijn. In onderzoek wordt bevestigd dat goede voorlichting kan 
leiden tot minder pijn. 
 
Afleiding 
Afleiding is een interventie die de pijn draaglijker kan maken. Uit onderzoek is 
bekend dat aandacht voor pijn bepalend is voor de pijnbeleving. 
 
‘Eenvoudige, vanzelfsprekende’ interventies 
Naast de bovengenoemde niet-farmacologische interventies die specifiek gericht zijn 
op pijnverlichting, hebben verpleegkundigen de beschikking over een scala aan 
zogenaamde eenvoudige vanzelfsprekende interventies. Zoals een glas warme melk 
of het veranderen van de lichaamshouding bij bedlegerige patiënten (Achterberg et 
al., 2012). 
 
2.6 Complementaire richtlijnen 
 
Ziekte en stress hebben met elkaar te maken. Ziekte leidt tot stress en stress 
verergert ziekte. Stress geeft ook emotionele spanning. Complementaire interventies 
als massage, muziek en gebruik van geuren kunnen helpen om het stresssysteem te 
ontlasten. CZ verhoogt de kwaliteit van leven, door het zelfhelend vermogen en de 
fysieke en mentale conditie van patiënten te bevorderen. Ontspanning speelt daarbij 
een belangrijke rol. Bij CZ gaat het om eenvoudige interventies, ingebed in een 
bestaand beroep. Het accent ligt op ondersteuning en verbetering van de kwaliteit, 
welbevinden en comfort van leven (care). CZ is dus geen therapie of behandeling 
(cure) en is toepasbaar bij de postoperatieve patiënt. Er is er een belangrijk verschil 
tussen CZ en Complementary Alternative Medicine (CAM). Bij CAM betreft het een 
therapie of behandeling (cure). Dit onderscheid wordt vooral in Nederland gemaakt. 
De veronderstelling is dat non-farmacologische interventies lagere pijnscores en een 
vermindering van angst bewerkstelligen en dat opiaat behoefte verminderd zal zijn. 
Dit heeft een positief effect op het herstel van de patiënt (ZonMw, 2011). Een 
kanttekening is dat in tegenstelling tot de farmacologische interventies de effectiviteit 
van de meeste niet-farmacologische interventies nog weinig zijn onderzocht 
(Achterberg et al, 2012). 
 
 
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te verbreden, streven 
patiëntenorganisaties, complementaire artsenorganisaties en wetenschappers naar 
een meer integrale geneeskunde. Dit naar richtlijnen van de WHO en internationaal 
voorbeeld, waarbij regulier werkende artsen en complementair werkende artsen 
meer samenwerken dan in Nederland. De WHO roept nationale regeringen in haar 
recente Traditional Medicine Strategy 2014-2023 (opnieuw) op tot onderzoek en 
implementatie van traditionele en complementaire behandelwijzen (Reijmerink, 
2014). Om inzicht in de werkzaamheid van interventies te krijgen, is er behoefte aan 
meer én betere (kosten)effectiviteitsstudies. De Nederlandse overheid i.c. het 
Ministerie van VWS heeft tot nu toe geen gehoor gegeven aan de oproep van de 
WHO. Wel worden scholingsactiviteiten uitgevoerd voor complementair werkende 
artsen met als doel, onderzoek naar complementaire behandelwijzen te (blijven) 
stimuleren en structureel te werken aan het versterken en verankeren van een 
onderzoek infrastructuur bij UMC’s (ZonMw, 2011). 
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2.7 Werkingsmechanismen muziek in de geneeskunde  
 
Pijn veroorzaakt een fysiologische reactie op stress en heeft een toename van de 
hart- en ademhalingsfrequentie tot gevolg om aan de noodzakelijke behoefte aan 
extra zuurstof en voedingsstoffen naar de vitale organen te kunnen voldoen 
(Middleton, 2003). Door aanhoudende stress worden er stresshormonen 
aangemaakt. Negatieve consequenties kunnen zijn: afbraak van spieren, gevaar 
voor ontstekingen, hart- en vaatziektes en een minder goed werkende spijsvertering. 
 
Er bestaan verschillende theorieën over hoe muziek voor ontspanning kan zorgen of 
pijn kan reduceren.  
1. Een ervan is het idee dat de muziek andere geluiden uit de omgeving die stress 

kunnen veroorzaken maskeert, zodat deze niet meer opvallen (Krout, 2007).  
2. Daarnaast kan muziek voor afleiding van bestaande stress of fysieke pijn zorgen 

(Glasziou, 2015). 
3. Een andere mogelijkheid komt voort uit de gate control theorie over pijn. Het idee 

is dat de pijnimpuls via het ruggenmerg vanaf de plek van het letsel naar het brein 
loopt, waar de pijn wordt verwerkt. Neurale poorten in het ruggenmerg zijn 
variërend geopend of gesloten, en laten dus in meer of mindere mate 
pijnimpulsen toe tot het brein. Het sluiten van de poorten kan veroorzaakt worden 
door impulsen die vanaf het brein naar beneden worden gestuurd. Het is mogelijk 
dat luisteren naar ontspannende muziek een proces opgang brengt waarin het 
brein deze sluitende impulsen naar de neurale poorten zendt, met als resultaat 
dat minder pijnimpulsen het brein bereiken en bewust worden opgemerkt door de 
patiënt (Krout, 2007). 

 
Uit de literatuur is gebleken dat muziek een reeks fysieke en neuropsychologische 
reacties teweeg kunnen brengen (Smeijsters, 1996); 
1. Het afremmen van het sympathische deel van het vegetatieve zenuwstelsel. 

Verlaging van de hartslag en bloeddruk en ademhaling door een kalmerend, 
stress verlagend effect (Smeijsters, 1996).  

2. Het luisteren naar muziek kan zorgen voor het aanmaken van endorfine, dat als 
pijnstiller werkt en een positieve invloed heeft op de stemming. Dit kan leiden tot 
een vermindering van medicijngebruik. Het aanmaken van endorfine, dat als 
pijnstiller en stemming verbeteraar werkt, kan leiden tot een vermindering van 
medicijngebruik (Smeijsters, 1996). 

3. Muziek heeft een positieve invloed op angst. Doordat de angst afneemt, 
vermindert de pijn. Muziek kan een kalmerend of stimulerend effect hebben door 
de productie van de twee zogeheten 'stress-hormonen', adrenaline en cortisol, 
aanzienlijk te verlagen of juist te verhogen. Muziek blijkt tevens een positieve 
werking te hebben op de afweerstof Immunoglobin A, die de eerste barrière vormt 
voor ziekteverwekkers. Muziek verhoogt de immuniteit, het herstelt de effectiviteit 
van het immuunsysteem, voor zowel door de invloed van de amygdala als van de 
hypothalamus (Smeijsters, 1996). 

 
2.8 Studies muziek en pijn  
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Uit een recente meta-analyse van 72 gerandomiseerde trials blijkt dat muziek zorgt 
voor een bescheiden verlaging van postoperatieve pijn en angst bij de patiënt (Hole, 
2015). Daarnaast is er een verminderd analgesie gebruik, met een verhoogde patiënt 
tevredenheid. Ondanks dat de onderzoekgegevens enigszins gemengd zijn, toont 
het aan dat muziek effectief is bij het verminderen van angst, pijnperceptie en 
vermindert het de inname van sederende middelen. (Hole et al., 2015). De 
meerderheid van studies zijn gericht op de interventies tijdens de postoperatieve fase 
en pijnvermindering (Gooding et al., 2012). 
 
De studie van Nilsson (2008) bevat 42 studies die muziek als interventie 
postoperatief gebruikten. Hierbij werd een aanzienlijke pijnvermindering aangetoond. 
Cepeda, Carr, Lau en Alvarez (2006) leidden ook een onderzoek met 14 studies met 
muziek bij postoperatieve pijn. Geconcludeerd wordt dat muziek werkzaam is bij het 
verminderen van pijn en opioïden gebruik, maar het moet niet worden gebruikt als de 
primaire methode van pijnvermindering. Muziek heeft verder geen risico’s en heeft 
het potentieel om de opioïden consumptie positief te beïnvloeden. Daarbij verbetert 
het de stemming van de patiënt en het biedt de patiënt aangename afleiding.  
Muziek wordt aanbevolen als interventie voor acute pijn in combinatie met opioïden 
voor matige postoperatieve pijn. Muziek kan daarom worden beschouwd als een 
levensvatbare behandelingsoptie (Gooding et al., 2012). 
 
2.9 Studies muziek en ligduur  

De term postoperatief herstel is nog niet precies gedefinieerd, maar het is klinisch en 
het omvat het herstel van cerebrale en motorische functie van de patiënt (Hole, 
2015). Een langere ligduur als gevolg van complicaties heeft economische en 
medische gevolgen voor de patiënt en het ziekenhuis. Resultaten uit onderstaande 
studies bleken voor de ligduur niet significant. De resultaten van de meta-analyses 
van Dileo en Bradt. (2005) hebben geen significante effecten voor de opnameduur 
van het ziekenhuis gevonden bij de chirurgische patiënten die muziek luisterden. Ook 
de studie van Hole et al.,(2015) beschrijft dat de ligduur in de 72 onderzochte studies 
weinig vermindert. In het onderzoek van Easter et al.,(2013) blijkt dat muziek de 
ligduur verkort, echter dit verschil is niet significant, de patiënten blijken minder snel 
pijnmedicatie nodig te hebben en de patiënttevredenheid neemt toe. 
 
Kautz (2015) en Son et al., (2015) beschrijven dat muziek de ligduur in combinatie 
met muziek verbetert evenals de patiënt tevredenheid en pijn.  
Het blijft de vraag of een kortere opnameduur in het ziekenhuis voor bepaalde 
ingrepen wenselijk is. De eerste twee postoperatieve dagen kenmerken zich door 
vermoeidheid en het revalidatieproces moet dan nog beginnen. Of patiënten klaar 
zijn voor het ontslag is individueel en afhankelijk van hun fysieke, sociale en 
emotionele toestand. Een verkorting van de opnameduur in het ziekenhuis kan 
echter grote gevolgen hebben voor de ziekenhuis begrotingen en grote 
kostenbesparingen opleveren (Schou, 2008). 
 
2.10 Implementatie muziek 
 
Muziek is een eenvoudige, veilige en goedkope manier die ongemakken vermindert 
voor veel patiënten die een operatie ondergaan. (Glasziou, 2015) 
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In het onderzoek van Fredriksson, Hellstrom en Nillson (2009) is een significant 
verschil aangetoond van patiënten op de recovery die muziek luisteren en 
deelnemers die werden blootgesteld aan de verschillende geluiden van de recovery. 
Uit resultaten bleek ook dat de meeste deelnemers liever luisteren naar muziek 
versus luisteren naar het geluid op de recovery. Deze bevindingen stimuleren het 
bevorderen van het gebruik en luisteren naar muziek, zodat er een helende 
omgeving voor patiënten gecreëerd wordt op de recovery (Fredriksson et al., 2009). 
 
Hoe reageren ziekenhuizen op de resultaten van de diverse studies? (Glasziou, 
2015) De lage kosten en een hogere patiënt tevredenheid, maken de vraag of 
muziek te gebruiken is als vanzelfsprekend. Een groot voordeel van muziek is dat het 
als behandeling geen negatieve bijwerkingen kent (Kreulen, 2014). Muziek als 
gezondheidszorg komt niet alleen de patiënt ten goede, de therapie heeft tevens een 
positief effect op kosten van de gezondheidszorg waardoor er op andere zorg 
bespaard kan worden (ZonMw, 2011). 
 
Het ervaren van muziek is zeer persoonlijk. Achtergrondmuziek met Mozart of 
Madonna: voor de een misschien wat kalmerend en voor een ander irritant 
(Fredriksson et al., 2009). Het is belangrijk om aan te sluiten bij de gewoonten van de 
patiënt. De beleving wordt beïnvloed door persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, 
persoonlijkheid, maatschappelijke en culturele achtergrond. In de multiculturele 
samenleving zijn er onderlinge verschillen m.b.t. het gebruik van muziek bij ziekte en 
lijden. Sommige moslim- en reformatorische groeperingen staan afwijzend tegenover 
andere dan uit deze religieuze stromingen zelf voortkomende muziek. (Glasziou, 
2015) Patiënten zouden het soort muziek dat ze willen horen daarom ook moeten 
kunnen kiezen. Een mogelijkheid is om patiënten te vragen hun eigen mp3 met 
muziek mee te nemen. Dit kan in de informatiefolder voor opname vermeldt 
worden. Patiënten die niet hun eigen muziek meenemen zouden muziek 
aangeboden kunnen krijgen uit een aantal standaard opties (Glasziou, 2015).  
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3. Projectbeschrijving  
 
In dit hoofdstuk gaan we in hoe het project is uitgevoerd. Hierbij wordt ingegaan op 
zowel de initiatiefase als de definitiefase. Daarnaast wordt ingegaan op de 
projectgrenzen. Vervolgens worden de verschillende projectfasen besproken inclusief 
de bijbehorende resultaten en producten. Tevens wordt ingegaan op de 
projectorganisatie en de randvoorwaarden en risico’s van het project. 
 
3.1 Initiatieffase  
 
In de inleiding is ingegaan op het beleidsplan van het Tjongerschans ziekenhuis: 
“sterk in verbinding”. Een aantal aspecten uit het beleidsplan heeft raakvlakken met 
het project. In de inleiding is een aantal kernwaarden van een medewerker genoemd 
die raakvlakken hebben met het project. Tevens is ingegaan op de aanleiding van 
het project. Dit kwaliteitsverbeterplan is een onderdeel van het proces om te streven 
naar het doel behoren tot de beste ziekenhuizen van Nederland als het gaat om 
patiënt tevredenheid (Tjongerschans, 2015). 
 
Aan de hand van de uitslagen van het onderzoek muziek op de recovery, wordt er 
gekeken naar wat de meerwaarde van muziek is en of die meerwaarde bijdraagt tot 
het behalen van de doelstelling van de Tjongerschans. Dit past binnen het 
ziekenhuis beleid, maar ook om te voldoen aan de IGZ en VMS vereisten. Bovendien 
kan het ziekenhuis hiermee een goede concurrentiepositie verwerven ten opzichte 
van andere ziekenhuizen. Het zorgt voor een goede onderhandelingspositie met 
zorgverzekeraars, die zorg inkopen bij een ziekenhuis die kan aantonen dat het 
goede en veilige zorg verleent. Het is voor een ziekenhuis van belang om zich 
positief op de kaart te zetten. De patiënt zelf kiest natuurlijk ook voor het ziekenhuis 
met de beste cijfers/service! 
 
3.2 Definitiefase  
 
Het onderwerp is zowel met de teamleider als de leidinggevende besproken.  
Zij konden zich vinden in de vraagstelling of muziek de postoperatieve pijnscores 
(NRS) per patiënt of operatiegroep doet verminderen. Daarnaast is het management 
ook geïnteresseerd of muziek positieve invloed heeft op de ligduur van de recovery. 
De subdoelen en vraagstelling staan uitgewerkt in hoofdstuk 1. paragraaf 1.4. Het 
onderzoek is gebaseerd op enerzijds literatuuronderzoek en anderzijds 
praktijkonderzoek door middel van medewerker enquêtes en patiënten interviews. In 
dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende fasen van het project. 
 
3.3 Projectgrenzen en criteria 
 
Het project richt zich op de postoperatieve patiënten op de recovery afdeling van het 
Tjongerschans ziekenhuis. Gedurende twee maanden krijgen alle patiënten muziek 
aangeboden. 
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3.4 De onderzoekspopulatie 
 
De onderzoekspopulatie betrof postoperatieve patiënten die op de recovery in het 
Tjongerschans kwamen. De patiënten moesten aan de volgende inclusie criteria 
voldoen: 

• de patiënt moet ouder zijn dan 18 jaar;  
• de patiënt moet een operatie zijn ondergaan van chirurgisch, orthopedisch, 

gynaecologisch of urologische aard;  
• de patiënt moet op recovery hebben gelegen en er moet een NRS score 

genoteerd zijn. 
 

3.5 Methode van gegevensverzameling 
 
Bij aankomst na operatie op de recovery krijgen patiënten muziek aangeboden 
Niet iedere patiënt had behoefte aan muziek en niet iedere patiënt kreeg muziek 
aangeboden door het recovery personeel. Het specialisme KNO is uiteindelijk uit de 
groep verwijderd omdat dit een te kleine groep was die muziek aangeboden kreeg. 
Om een beeld te krijgen van de situatie voor het onderzoek is er een nulmeting is 
gedaan in de maand augustus 2014. Hierbij werden 175 patiënten meegenomen in 
de nulmeting. De resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 4, paragraaf 4.3. 
Vervolgens hebben gedurende de 2 maanden, namelijk april tot juni 74 patiënten 
muziek gekregen. De uitkomsten hiervan staan in paragraaf 4.4 van hoofdstuk 4. De 
groep zonder muziek was aanzienlijk groter in deze periode, dit waren 436 patiënten. 
Deze gegevens staan ook beschreven in paragraaf 4.4 van hoofdstuk 4.  
Twintig patiënten die muziek kregen zijn geïnterviewd en twintig die geen muziek 
kregen om de patiënttevredenheid te kunnen bepalen. Deze gegevens staan 
uitgewerkt in hoofdstuk 4, paragraaf 4.6. 
 
3.6 Projectfasen en projectresultaten 
 
Het project is uitgevoerde in de periode van januari 2015 tot en met november 2015. 
In onderstaande tabel (1.) zijn de projectfasen opgenomen. Per fase wordt 
aangegeven welke activiteiten uitgevoerd zijn en welke resultaten/producten er zijn 
opgeleverd.  
Op basis van het theoretisch onderzoek is de verwachting dat muziek zal bijdragen 
aan de verbetering van de kwaliteitszorg 
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Tabel 1. Resultaten project 
Fase Periode Projectactiviteiten Resultaten/producten  
0. Projectplan  Januari 2015 • Ontwikkeling van 

materialen 
• Het geven van voorlichting 

aan manegment. 
• Het verkrijgen van een 

akkoord op het project 
• Nulmeting 

• Projectplan 
• Ingerichte 

projectorganisatie 
(benoeming 
projectleden) 

• Goedkeuring door 
leidinggevende op 
projectplan 

1. Voorbereiding  Februari 2015 
– april 2015 

• Overleg met ICT in 
verband met muziek 
streaming en statistieken 

• Organisatie van MP3 
spelers 

• Het geven van voorlichting 
aan collega’s 

• Het instrueren van 
collega’s 

• Streaming op computers 
achter bedden patiënten 

• Informatisering gereed 
maken voor statistieken 

• Geïnformeerd personeel 
• Geschoold personeel 

2. Realisatie  April 2015 – 
juni 2015 

• Uitvoeren van het project 
conform projectplan 

• Het uitvoeren van 
tussentijdse metingen 

• Overleg met collega’s 
• Het opstellen van een 

tussentijds rapportage 
• Het opstellen van eind 

rapportage 

• Tussentijds rapport met 
effecten op op 
postoperatieve 
pijnscores 

• Eind rapportage m.b.t. 
effecten op 
postoperatieve 
pijnscores en ligduur 

3. Evaluatie Eind juli 2015 • Borgen van 
projectresultaten middels 
overleg 

• Borging projectresultaten 

 
In onderstaande worden de verschillende projectfasen nader uitgewerkt. 
 
0. Projectplan 
 
De volgende activiteiten maakten deel uit bij de start van het projectplan: 
 

• Bespreking met de teamleider en centrummanager van de OK. Het onderwerp 
muziek op de recovery voor dit project is besproken en goedgekeurd. 

• Vaststellen van een doelstelling en aanleiding op basis van voorlopig 
evidenced based literatuur onderzoek, huidige stand van zaken en knelpunten 
(aan de hand van de nulmeting), is vastgesteld. Zie hoofdstuk 3.  

• Format projectplan opgesteld waarin ingegaan wordt op doelstelling en 
aanleiding. 

• Draagvlak bij de medewerkers van de recovery creëren. 
• Team heeft inhoud gegeven aan het projectplan en staat open voor de 

informatievoorziening.  
• Ontwikkelen van enquêtes van medewerkers. 
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• Een patiënt tevredenheidsonderzoek ontwerpen. 
• Scholingsmateriaal ontwikkelen, filmpje met muziek maken voor  

 
1. Voorbereiding 
 
Ter voorbereiding op de uitvoering zijn de volgende acties ondernomen: 
 

• Als beeldvorming een nulmeting gedaan van de pijncijfers en de ligduur over 
de maand augustus 2014.  

• Verzoek ingediend voor streamen van muziek, niet gehonoreerd door de 
afdeling ICT. Via de PC achter het bed van de patiënt muziek afspelen met als 
voordeel een enorm aanbod van muziekgenres. 

• Aanschaf van vijf MP3 spelers. 
• Regelen benodigdheden: koptelefoons op voorraad, aanschaf van 5 mp3 

spelers. 
• Vijf verschillende muziekgenres zijn gedownload.  
• Mailen van scholingsmateriaal (filmpje) aan directe betrokkenen. 
• Overleg met ICT afdeling voor creëren van mogelijkheid voor de registratie 

van gebruik van muziek en soort muziek en verantwoordelijke 
verpleegkundige in het elektronische dossier.  

• In overleg met afdeling ICT mogelijkheden gecreëerd voor het generen van 
overzichten via het elektronische patiëntendossier. Overzichten die gegeneerd 
kunnen worden zijn de pijnscores, ligduur en de  verantwoordelijke 
verpleegkundige in combinatie met en zonder muziek. 
 

2. Realisatie 
 
In de realisatiefase hebben de volgende projectactiviteiten plaatsgevonden 
 

• Uitleg over de werking van de MP3 spelers. 
• Elf recovery verpleegkundigen dragen zorg voor het aanbieden en faciliteren 

van muziek en patiënten kunnen zelf beslissen of ze naar muziek willen 
luisteren op de recovery. 

• Gegevens zoals muzieksoort, pijnscores worden door de verpleegkundigen 
vastgelegd in het elektronische patiëntendossier zodat deze kunnen worden 
verwerkt voor de onderzoeksresultaten.  

• Door middel van enquêtes van verpleegkundigen en patiënten interviews, 
wordt er informatie verzameld over de meerwaarde van het project.  

• Het project is een kwantitatief beschrijvend onderzoek op basis van de 
verzamelde gegevens. 

• Start van een onderlinge competitie met prijzen, wie heeft het vaakst muziek 
gedeeld?.  

• Tussenstand. Na de eerste maand, halverwege het project is de tussenstand 
opgehangen in de werkruimte. De tussentijdse metingen staan hier ook 
vermeldt met de effecten van muziek op de pijnscores en ligduur zodat het 
inzage geeft in de geleverde zorg. 

• Waar nodig worden collega’s ondersteund. 
• Enquête: Aan het einde van de twee maanden krijgen de 

recoveryverpleegkundigen een enquête om vanuit verpleegkundig oogpunt 
inzicht te krijgen op ervaringen bij het aanbieden van muziek. 
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Stuurgroep	

Projectleider	

Werkgroep		ICT	 Werkgroep	recovery	 Werkgroep	ICT	
voorziening	

• Met twintig patiënten die muziek hebben gebruikt en twintig patiënten die geen 
muziek hebben gekregen volgt er een kort interview. 

• Tot slot de cijfers interpreteren en verwerken zodat de voortgang inzichtelijk 
wordt gemaakt door middel van het openbaar maken van de resultaten. Zoals 
de effecten van muziek op ligduur en pijncijfers, enquêtes en interviews 

 
3. Evaluatieactiviteiten 
 
In de laatste fase van het project, zijn de volgende stappen gedaan: 
 

• Maandelijks evaluatie met projectleden door verslag te doen van vorderingen 
activiteiten. 

• Op basis van de verschillende enquêtes en interviews en overige cijfers 
worden de resultaten samengevoegd om tot een conclusie komen. 

• Met de eindresultaten een verslag maken over het project. 
• Het eindproduct: het verslag, wordt ter inzage op de afdeling gelegd. 
• Implementatie plan wordt in overleg met leidinggevende gepland. Er zal 

overleg met leidinggevende plaatsvinden over de behaalde resultaten, over de 
borging van projectresultaten en hoe dit eventueel geïmplanteerd gaat worden 
in de organisatie. 

 
3.6.1 Financiële aspecten 
 
De begrote kosten zijn: 

• Benodigde werktijd projectleider in uren, circa 50 projecturen. 
• aanschaf van mp3 spelers. (8 euro per stuk) 

 
3.6.2 Projectorganisatie en communicatie 
 
Projectleider : Maureen van Lingen 
Projectteamsamenstelling : ICT, recoveryverpleegkundigen uitvoering 
Stuurgroep : Leidinggevende operatie afdeling voor besluitvorming 
 
In onderstaande figuur is de projectorganisatie weergegeven. 
 
Figuur 1. Projectorganisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Stuurgroep 
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De stuurgroep neemt besluiten over de door de kwartiermaker ingediende 
voorstellen. 
 
Projectleider 
De projectleider stuurt de onderdelen van het project aan, draagt zorg voor de 
vormgeving van één of meerdere onderwijsprogramma’s, draagt zorg voor de 
verbinding tussen de werkgroepen, doet voorstellen aan de stuurgroep en 
rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project. Is bereid om 
vragen en onduidelijkheden te beantwoorden vanuit de afdeling. Maakt tussentijdse 
metingen openbaar. 
 
Werkgroepen 
Er wordt met werkgroepen gewerkt. De werkgroepen werken in opdracht van de 
projectleider. De projectleider draagt zorg voor de afstemming/samenhang tussen de 
werkgroepen.  
 
Overlegmomenten: 

• Tijdens het project zal er een tussentijdse rapportage volgen. Een keer 
halverwege en een korte rapportage na twee maanden. 

• In ieder geval zal er een keer per week overleg zijn met recovery 
verpleegkundigen over de ervaringen over het toepassen van muziek.  

• De tussenrapportage wordt na een maand opgeleverd en bevat de cijfers van 
de metingen ten opzichte van het gemiddelde van 2014 en 2015 met het 
gebruik van muziek.  

• Het uiteindelijke eindverslag met onderbouwing vanuit de literatuur zal voor 
januari 2016 ingeleverd zijn. 

 
3.6.3 Randvoorwaarden en risico’s 
 
Randvoorwaarden voor het slagen van het project zijn: 
 

• ICT verleent medewerking; 
• Recovery verpleegkundigen verlenen medewerking en zijn actief bezig met 

het project. 
• Werkgever stelt het elektronisch patiënten dossier beschikbaar. 
• De pijnconsulent krijgt 1 dag per maand beschikbaar ten behoeve van het 

project. 
 
Mogelijke risico’s zijn: 

• ICT verleent geen medewerking of het is technisch niet haalbaar om muziek te 
streamen i.v.m. overbelasting netwerk. Wanneer dit zich voordoet zal er 
gewerkt worden met mp3 spelers, deze moeten dan worden aangeschaft en 
er moeten dan keuzes gemaakt worden over de muziekgenres. 

• Recovery verpleegkundigen bieden niet actief het middel aan of registreren 
onvoldoende. In dat geval worden collega’s gemotiveerd en vindt er 
tweewekelijks controle plaats of registratie plaatsvindt. Waar nodig worden 
collega’s hierop aangesproken 

• Pijnconsulent krijgt onvoldoende tijd om het project uit te werken en te 
begeleiden 

• Verpleegkundigen leveren enquêtes niet in. 
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3.6.4 Beoogde resultaten 
 

• Educatiefilmpje is door alle recovery verpleegkundigen bekeken. 
• Patiënten ervaren pijnreductie door inzet muziek op de recovery afdeling. 
• Opnameduur op de recovery wordt verkort door inzet van muziek. 
• Muziek leidt tot een grotere mate van tevredenheid patiënten, maar ook bij de 

verpleegkundigen. 
• Het aanbieden van muziek is een vast onderdeel in de zorg bij iedere patiënt 

op de recovery.  
. 
3.7 Borging 
 
Kwaliteitsborging vindt plaats door: 
 

• Tussentijdse rapportages; 
• Voorstel aan anesthesiologen om complementaire zorg te beschrijven in het 

pijnprotocol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resultaten 
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In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de procesevaluatie. Vervolgens presenteren we 
de gegevens. Tot slot kijken we naar de huidige situatie en wordt de balans tussen 
de beoogde en werkelijke resultaten opgemaakt. 
Resultaten die van belang zijn, zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk, de overige zijn in 
bijlage 3 (verpleegkundige enquête) en bijlage 4 resultaten effectmetingen. 
 
Voor het starten van het project is er een nulmeting gedaan om te kijken of er 
verbeterpunten zijn op het pijngebied op de recovery in het Tjongerschans 
ziekenhuis. Er is gekeken naar de hoeveelheid patiënten met ernstige pijn en de 
hoeveelheid patiënten met matige pijn, omdat acceptabele pijn het streven is. 
Daarnaast is er gekeken naar de gemiddelde ligduur op de recovery in totaal bij alle 
patiënten. 
 
Twee maanden na het starten van het muziekproject werden de recovery 
verpleegkundigen door middel van een enquête gevraagd naar hun ervaringen  
Door middel van een interview met patiënten werd er gekeken naar wat het effect 
van muziek was op pijn en de tevredenheid van de patiënt.  
 
4.1 Nulmeting  
 
Om een beeld van de pijnscores op de recovery te krijgen is de maand augustus 
2014 als nulmeting genomen. 
175 patiënten: hiervan heeft 14% een matige pijn en 5% ernstige pijn. (figuur 1) 
 

 
Figuur 1.  Nulmeting van de gemiddelde pijnscores. Onderscheid in dragelijke, matige en ernstige pijn. 

 
4.2 Effectmeting 
 
Allereerst is er gekeken naar de effecten op pijn zonder en met muziek. 
Bij de pijnscores zonder muziek in de maanden april tot en met mei heeft van de 
436 patiënten 18% een matige pijn gehad en 0,3% patiënt ernstige pijn. Zie figuur 2. 

Nulme;ng	pijnscores	2014		

81%	dragelijke	pijn	

14%	ma:ge	pijn	

5%	erns:ge	pijn	
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Figuur 2.  Pijnscores zonder muziek. Onderscheid in dragelijke, matige en ernstige pijn. 

Resultaten pijnscores recovery maand april tot en met mei met muziek. 
Van de 74 patiënten met muziek heeft 12% een matige pijn, zie figuur 3. 
 

  
Figuur 3.  Pijnscores met muziek. Onderscheid in dragelijke, matige en ernstige pijn. 

Daarnaast is er gekeken wat het effect is van muziek op de NRS scores. Bij de 
nulmeting werd een NRS 3.2 gescoord. In de controle groep wordt een gemiddelde 
van 2.0 gemeten tegenover een gemiddelde in de interventie groep van 1.5. In figuur 
4 wordt het weergegeven.  
 

 
Figuur 4. Gemiddelde NRS scores in de verschillende periodes. 

• Een subvraag binnen het project is: 
Kan muziek de postoperatieve pijnscores (NRS) per patiënt of operatiegroep laten 
dalen? 
 
Ten opzichte van de nulmeting is er een aanzienlijke daling: Bij de nulmeting werd 
een NRS 3.2 gescoord, met 14% matige pijn en 5% ernstige pijn. In de controle 
groep wordt een gemiddelde van 2.0 en 18% matige pijn gemeten tegenover een 

Pijnscores	zonder	muziek	2015		

81,8%	dragelijke	pijn	

18%	ma:ge	pijn	

0,3%	erns:ge	pijn	

Pijnscores	met	muziek	2015	

88%	dragelijke	pijn	

12%	ma:ge	pijn	

0	

1	

2	

3	

4	

Nulme:ng	2014	 Zonder	muziek	2015	Met	muziek	2015	

Gemiddelde	NRS	score	

NRS	score	
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gemiddelde in de interventie groep van 1.5, waarvan 12% matige pijn en geen 
ernstige pijn.  
 

• Een subvraag binnen het project is: 
Wat is het effect van muziek op de ligduur op de recovery? 
 
De uiteindelijke resultaten op de ligduur bleek het volgende: 
De gemiddelde ligduur op de recovery was: 87 minuten bij de nulmeting in 2014 
De gemiddelde ligduur op de recovery was: 86 minuten zonder muziek in 2015 
De gemiddelde ligduur op de recovery was: 92 minuten met muziek in 2015 
 
Omdat er van te voren geen groep was afgesproken wie wel en wie geen muziek zou 
krijgen, is gekeken naar de verhoudingen binnen de groepen. Uit figuur 5 blijkt dat er 
geen grote relevante verschillen zijn bij de 0-meting, de interventie groep en de 
controle groep wat betreft het specialisme, gemiddelde leeftijd en geslacht. 
 

 
Figuur 5. Percentages specialismen: orthopedie, chirurgie, gynaecologie en urologie, de gemiddelde 
leeftijd en verhouding man/vrouw in de verschillende periodes.  

Daarnaast is gekeken naar de soorten anesthesie die de verschillende groepen 
hebben gehad. Het blijkt dat de interventiegroep vaker spinaal anesthesie heeft 
gekregen en minder narcose anesthesie. Zie figuur 6 

 

Figuur 6. Percentage soorten anesthesie over de verschillende periodes. 
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4.4 Enquête verpleegkundigen recovery 
 
1. Is muziek een meerwaarde voor de patiëntenzorg op de recovery?  
Geef je mening met een cijfer: 
 0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -  10 
Geen meerwaarde      zeer veel meerwaarde  
 
De verpleegkundigen beoordeelden de meerwaarde van muziek met een gemiddelde 
van een 7.6. Eén verpleegkundige beoordeelde de meerwaarde met een 4 en één 
met een 10, de overige verpleegkundigen gaven gemiddeld een 8.Zie onderstaand 
figuur nummer 8.  
                                                                                

 
Figuur 8. Is muziek een meerwaarde voor de patiënt? 

 
2. Stelling: Ik heb alle patiënten muziek aangeboden, ook als ik bijvoorbeeld wist dat 
de opname op de recovery zeer kort is. 
Ja:36% alleen wanneer patiënt wakker was 
Nee: 64% zegt dat het vaak vergeten wordt om patiënt muziek aan te bieden. Ook 
tijdgebrek, misselijkheid en wanneer de patiënt slaapt worden genoemd als reden om 
geen muziek te geven. 
 

 
Figuur 9. Muziek aangeboden bij een te verwachten korte ligduur? 

 
3. Ga je in de toekomst ook patiënten muziek aanbieden? 
A: 14% Aan iedere patiënt  
B: 35% Als ik er aan denk 
C: 35% Als ik vind dat de patiënt er geschikt voor is. 
D: 8%  Als er tijd voor is 

1.	Meerwaarde	voor	pa;ent?	

(5%)	cijfer	4	

(18%)	cijfer	7	

(62%)	cijfer	8	

(5%)	cijfer	10	

2.	Muziek	bij	korte	opname?		

(36%)	Ja	

(64%)	Nee	
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E: 8%  Anders namelijk; ik vergeet muziek aan te bieden. 
 

 
Figuur 10. Krijgt patiënt in de toekomst ook muziek? 

 
4. Hoe waren de reacties van patiënten: 
 
A Positief (82%) want: de omgevingsgeluiden worden minder, werkt ontspannend, 
rustgevend. Ook werd prettige afleiding enkele keren genoemd. 

B Negatief (9%): enkele patiënten gaven aan niet van muziek te houden. 

C Anders (9%): niet iedereen had er behoefte aan 

 
Figuur 11. Reacties van patiënten? 

. 
5. Merkte je dat sprake was van pijnvermindering bij de patiënt, terwijl hij naar de 
muziek luisterde? Indien ja, waaraan merkte je dat?  
 
0 Ja, 83% want…. 
De patiënt had een rustige houding, meer ontspannen, meer comfortabel en minder 
gefocust op de pijn. Patiënt was minder pijnlijk en had minder pijnbestrijding nodig. 
NRS score veranderde, moeilijk te zeggen of dit van de muziek komt of van de 
pijnstilling. 
 
0 Nee, want…. 
8% Te weinig muziek aangeboden om dit te kunnen beoordelen.  
8% Eén collega beantwoordde: Patiënten met pijn hebben hier minder behoefte aan 
m.i.  
 

3.	Muziek	ook	in	de	toekomst?		
A:	(14%)	iedere	pa:ent	

B:	(35%)	als	ik	eraan	denk	

C:	(35%)	Bij	geschikte	
pa:ent	
D:	(8%)	als	er	:jd	is	

E:	(8%)	anders	

4.	Reac;es	pa;ënten	

(82%)	posi:ef	

(9%)	nega:ef	

(9%)	anders	
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Figuur 12. Lijkt er sprake van pijnvermindering? 

 
6a. Was de informatie met behulp van het filmpje over het muziekproject voldoende 
informatief?  
 
6b. Heb je behoefte aan extra scholing hierover? 
6a. 0 Ja (91%)  0 Nee (9%), want…    
 
Eén collega geeft aan het filmpje nooit te hebben bekeken, de overige 93% vonden 
de educatie voldoende informatief 

 
Figuur 13. Was er voldoende educatie? 

. 
7. Wat is volgens jou de beste manier om het luisteren naar muziek te bevorderen bij 
patiënten op de recovery? 
 
A: (53%) Patiënten vooraf hierover informeren over de mogelijkheden 
B: (38%) Radio achter het bed 
C: anders nl… 
C: (8%) Anders namelijk: van te voren informeren en een oplossing als meerdere 
patiënten dezelfde muziek stijl willen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.	Lijkt	er	pijnreduc;e?	

(83%)	Ja,	want	

(17%)	Nee,….	

6.	Educa;e	en	informa;e		

(91%)	Voldoende	

(9%)	extra	scholing	
nodig	
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4.5 Patiënttevredenheid 
 

• Een subvraag binnen het project is: 
Hoe ervaren patiënten muziek tijdens hun postoperatieve verblijf op de recovery?  
 
Twintig patiënten die muziek kregen zijn gevraagd over hun ervaringen na de 
operatie en muziek en de mate tevredenheid na de operatie mede dankzij de muziek. 
Op de schaal van 0 tot en met 5, gaf 95% aan erg tevreden te zijn over het aanbod 
muziek te kunnen luisteren. Een tevredenheidsscore van 4.7. 
2% was minder tevreden omdat de muziek wegviel door de slechte kwaliteit van de 
mp3 of omdat het muziekgenre niet aanwezig was of al in gebruik was.  
Positieve punten waren afleiding, weghalen van omgevingsgeluiden en ontspanning 
door de muziek wat als zeer prettig werd ervaren. 
 
De andere twintig patiënten zonder muziek hadden geen muziek aangeboden 
gekregen. Ook zij werden gevraagd naar hun ervaringen na de operatie en de mate 
van tevredenheid. 
Op de schaal van 0 tot en met 5, gaf 85% aan tevreden te zijn over het verblijf op de 
recovery. 11% gaf aan bij nader inzien ook muziek na de operatie te willen krijgen 
met als doel afleiding of om de verveling tegen te gaan. Thuis wordt ook altijd muziek 
geluisterd zijn veel gehoorde opmerkingen. Er werd een tevredenheidsscore van 4.1 
gegeven. 
 
4.6 Huidige situatie 
 
Op dit moment wordt er minder muziek aangeboden omdat de mp3 spelers van 
slechte kwaliteit zijn, waardoor de batterij snel leeg zijn en de laders nauwelijks 
laden. Er wordt gezocht naar een betere manier om patiënten van muziek te 
voorzien, dit mede op basis van de positieve resultaten van het project. 
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5. Discussie 
 

In dit hoofdstuk worden een aantal discussiepunten besproken met betrekking tot de 
in hoofdstuk vier besproken resultaten. Tevens worden er een aantal kritische 
kanttekeningen gemaakt. Omdat die mogelijk invloed hebben gehad op de 
betrouwbaarheid en resultaten van het project. 
 
5.1 Verschil literatuur en project 
 
Het beoogde resultaat was dat muziek een positief effect op de pijncijfers zou 
hebben. De resultaten laten inderdaad zien dat dit het geval is. Onduidelijk is 
waarom de NRS score in vergelijking met de nulmeting en de NRS scores zonder 
muziek ook aanzienlijk verschillen. Mogelijk een positief effect van de scholing over 
muziek en pijn, waardoor er meer aandacht voor pijn en pijnbestrijding is tijdens dit 
project. 
Ook valt op dat de ligduur niet vermindert, maar minimaal toeneemt tijdens het 
gebruik van muziek. De literatuur beschrijft wisselende resultaten van een verkorte 
ligduur tot geen significante verschillen. Omdat er verschil zit in de soort anesthesie 
in de groep zonder en met muziek zou dit een reden kunnen zijn voor een langere 
opname. Uit de enquêtes blijkt ook dat de verpleegkundigen eerder muziek gaven als 
afleiding bij spinaal anesthesie als narcose, daarnaast bij een verwachte langere 
recovery opname werd eerder muziek gegeven aan patiënten. 
De patiënt tevredenheid neemt toe, dat blijkt uit het interview met de patiënten en 
door de enquête met de verpleegkundigen. De verpleegkundigen gaven een 7.6 als 
meerwaarde voor de patiëntenzorg. 
 
5.2 Evaluatie 
 
Terugkijkend op het projectplan komen er een aantal leerpunten naar voren. Een 
goed theoretisch kader bleek erg belangrijk. Daarnaast het motiveren en 
enthousiasmeren van de collega’s door middel van alleen een educatieve film bleek 
onvoldoende. Door een competitie op te zetten met als beloning een taart en een 
poedelprijs voor degene die de meeste patiënten muziek had aangeboden, werd 
muziek een levendig gespreksonderwerp op de afdeling. 
Niet alle medewerkers bleken enthousiast te zijn over het muziek genre “Yoga” en de 
benadering complementaire zorg vanwege religieuze achtergronden. Vanuit 
bepaalde geloofsovertuigingen wordt deze benadering afgekeurd. Dit is iets om in de 
toekomst rekening mee te houden en bewust van te zijn. Mogelijkheden om hier mee 
om te gaan zijn; het muziek genre anders te benoemen en te zorgen voor een nog 
bredere keuze aan muziekgenres, zoals religieuze muziek. Voor het project was het 
uiteindelijk geen belemmering omdat de collega de muziek als ontspanning aan de 
patiënten gaf.	
Achteraf was het beter geweest om van te voren een patiëntencategorie met een 
bepaalde ingreep te volgen zodat er objectiever naar de resultaten gekeken kan 
worden. Nu is er afdelingsbreed gekeken wat de effecten van muziek van 
verschillende patiënten met verschillende operaties in het Tjongerschans ziekenhuis 
zijn. 
Het was jammer dat de ICT het plan om muziek te streamen via het bed side PC niet 
goedkeurde. Met dit idee was het dan mogelijk geweest om aan alle muziek wensen 
van de patiënt voldoen en de kans op apparatuur, dat kapot gaat was minimaal 
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geweest. Binnen twee weken raakte een mp3 speler kwijt en opladen van de 
apparatuur gebeurde niet consequent of waren snoertjes kapot, waardoor patiënten 
niet altijd muziek konden krijgen op de recovery.	Dit werkte soms demotiverend voor 
de recovery medewerkers. Dit is aangegeven in de enquête. In de toekomst zal voor 
andere oplossingen gezorgd moeten worden. 
De scholing vond plaats door middel van een filmpje en mondelinge toelichting. De 
medewerkers vonden het filmpje duidelijk en leerzaam.  
Ondanks het beloningssysteem voor verpleegkundigen en ondanks vermelding 
muziek in het elektronisch patiënten dossier, kregen in 2 maanden tijd slechts 20% 
van het totaal aantal van de patiënten muziek aangeboden. En hoewel de ervaringen 
van de verpleegkundigen over patiënten met muziek positief was, werd het ook 
geregeld vergeten om patiënt muziek te geven. Dit werd als oorzaak ook aangeven 
in de enquête. Waarschijnlijk heeft de implementatie meer tijd nodig om muziek 
volledig te laten integreren op de afdeling als aanvuling. Daarnaast had niet iedere 
patiënt behoefte aan muziek.  
 
5.3 Toekomst 
 
Het blijkt dat er in de toekomst nog wel aanpassingen nodig zijn om te zorgen dat de 
meerwaarde van het project benut blijft. De eerste stappen zijn gemaakt door het 
starten van het project.  
Het is van belang om in de toekomst het project te blijven aansturen en begeleiden. 
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6. Conclusie 
 
Het project is gebaseerd op een literatuur en kwantitatief onderzoek. De onderzochte 
patiëntengroepen zijn klein, daardoor kunnen op basis van dit onderzoek alleen geen 
algemene conclusies getrokken worden. 
Het blijkt dat patiënten muziek na een operatie als positief of en ontspannend 
ervaren.  
Op basis van de resultaten lijkt het aannemelijk dat het gebruik van muziek tot lagere 
pijnscores en een hogere patiënt tevredenheid leidt.  
Het effect van muziek op de ligduur is moeilijk aan te tonen omdat verpleegkundigen 
selectief de muziek aan patiënten gegeven hebben met een te verwachten langere 
ligduur, met afleiding als doel. Vanuit de diverse studies bleek muziek wel de ligduur 
te verkorten, maar door het inzetten van muziek bij patiënten met een te verwachten 
langere opname duur is deze verlengd bij dit project.  
Muziek is een goedkope en laagdrempelige techniek, die geen inzet van extra 
mankracht en middelen vereist. Het vergroot het comfort en ontspanning en 
verandert de pijnbeleving in positieve zin.  
Muziek is een interessante methode die gemakkelijk door de verpleging als niet 
farmacologische interventie aangeboden kan worden. Muziek, kan net als 
bijvoorbeeld lezen, warmte of een gesprek belangrijke voordelen bieden aan onze 
patiënten.  
Het aanbieden van muziek is goedkoop en vereist weinig extra opleiding. Het is wel 
van belang dat verpleegkundige geïnteresseerd zijn en bewust zijn en blijven van de 
meerwaarde van muziek. Losse MP3 spelers zijn arbeidsintensief omdat ze zoek 
raken in bed of soms mee gaan met de patiënt naar de afdeling. Ook moeten ze 
geregeld opgeladen worden en de laders gingen snel kapot, de mp3 spelers werkten 
geregeld niet door storingen als gevolg van veelvuldig gebruik. Al deze factoren 
ontmoedigen de verpleegkundigen om muziek aan te bieden. De beperkte 
muziekkeuze werd door patiënten en verpleegkundigen als nadeel ervaren 
Ondanks de genoemde nadelen blijkt muziek een interventie, die een duidelijke rol in 
de zorg bij de postoperatieve patiënten moet krijgen binnen het Tjongerschans 
ziekenhuis. 
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7. Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van dit projectverbeterplan kunnen de volgende aanbevelingen 
worden gedaan: 
 
• Patiënten de mogelijkheid bieden om muziek te luisteren op de recovery. De 

beleving van muziek wordt beïnvloed door persoonlijke kenmerken zoals leeftijd 
persoonlijkheid, maatschappelijke, religieuze en culturele achtergrond. Een brede 
‘muzikale apotheek' is voor de hand liggend en voor een bredere patiëntengroep. 
Eventueel door radio te streamen via internet bij de “bed side” monitor heeft 
patiënt een ruime keuzemogelijkheid en is minder arbeidsintensief voor de 
recovery verpleegkundigen. 
 

• De mogelijkheden en effecten van het beluisteren van muziek benoemen tijdens 
het bezoek van patiënten aan de preoperatieve screening voor operatie 
benoemen en dit beschrijven in de informatiefolder voor operatie. Patiënt 
adviseren zijn eigen muziek en afspeelmogelijkheid mee te nemen naar het 
ziekenhuis en operatie. 

 
• Verpleegkundigen die werkzaam zijn op de preoperatieve screening informeren 

over de positieve effecten van muziek na een operatie. 
 

• De kennis over muziek bij pijn en patiënt tevredenheid binnen het ziekenhuis 
vergroten door meer aandacht over dit onderwerp door middel van de ziekenhuis 
website, twitter, “linked in” en andere sociale media. 

 
• Het project onder de aandacht brengen bij de beroepsvereniging recovery 

verpleegkundigen.(BRV) 
 

• Follow up op de recovery door de APS, door “coachen on the job”. 
 

• Bewustwording van recovery verpleegkundige over de meerwaarde van muziek 
als niet- farmacologische interventie in de zorgverlening voor zowel medisch-
technisch als menselijk oogpunt. Dit door de collega’s van de recovery door 
resultaten van dit project inzichtelijk te maken. 
 

• Maandelijkse evaluatie van pijncijfers en patiënt tevredenheid op de recovery in 
combinatie met het gebruik van muziek. 

 
• Ontwikkel werkinstrumenten. Betrek de ICT-afdeling bij het opzetten van een 

registratie voor de pijnscores en zorg dat in het EPD of op het metingenblad een 
plaats komt om muziek te registreren zodat evaluatie mogelijk blijft van pijnscores 
in combinatie muziek. Heeft muziek nog de aandacht van de verpleegkundigen? 
De follow up wordt door de APS gedaan. 

 
• Advies aan management om een grotere studie opzetten om de effecten van 

muziek bij de postoperatieve patient te onderzoeken. 
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Bijlage 1  Zoekstrategie bij literatuuronderzoek 
 

De opgenomen literatuur in dit project is voornamelijk via PubMed opgezocht. Met de 
zoekwoorden en MeSH termen onderwerpen ‘pijn’, ‘muziek’, ‘ligduur’, 
‘complementaire zorg’, recovery en postoperatief heb ik gezocht naar artikelen die 
betrekking op mijn project hadden. De verschillende combinaties van zoekwoorden 
en door een andere omschrijving van de zoekterm in te vullen, hebben de 
zoekwoorden 20- 50 hits opgeleverd. Er zijn veel publicaties over muziek en pijn 
geschreven. Via de zoekmachine Google kwam ik verschillende studies en namen 
van onderzoekers tegen. De namen U.G. Nilsson en C. Dileo worden regelmatig 
vermeldt bij publicaties over muziek in de gezondheidszorg. Google is een praktische 
zoekmachine gebleken, via deze manier heb ik namen van onderzoekers gevonden 
die ik gebruikt heb om verder te zoeken naar artikelen op PubMed of boeken en 
instanties. Indien het artikel relatie had met mijn onderzoeksvraag, heb ik de 
samenvatting gelezen en verwerkt. 

De analyse van studies Hole et al., (2015) en van Fredriksson et al., (2009) en Dileo 
et al.,(2005) zijn alle drie kwalitatief goede relevante studie. Ze voldoen aan de 
criteria van wetenschappelijke literatuur. Ze zijn betrouwbaar en gevalideerd. Ze zijn 
gevonden via PubMed. Dit is een MEDLINE-databank met referenties naar 
wetenschappelijke artikelen dooorzoekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37	

 

Bijlage 2 Enquête onder verpleegkundigen recovery 
 

Beste collega’s,  
Zoals jullie weten, doe ik een kwaliteit verbeterproject voor mijn opleiding als 
pijnconsulent. Het onderwerp is muziek als complementaire zorg op de recovery met 
als doel onder andere afleiding en ontspanning waardoor ook mogelijke 
pijnvermindering bij patiënten met daardoor minder kans op complicaties. Ik ben erg 
benieuwd hoe jullie het ervaren hebben om patiënten muziek aan te kunnen bieden, 
wat de reacties zijn en de verbeterpunten. Ik hoop daarom ook dat je aan de enquête 
mee wilt werken. Zouden jullie een reactie willen geven voor vrijdag a.s.  
Alvast bedankt voor je medewerking!  
Maureen van Lingen 

 
Enquête muziek voor patiënten op de recovery 

 
1. 2 maanden geleden is er de mogelijkheid gecreëerd om 

patiënten muziek aan te kunnen bieden op de recovery. Is dit 
een meerwaarde voor de patiëntenzorg op de recovery?  
Geef je mening met een cijfer: 

 
     0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 

Geen meerwaarde      zeer veel meerwaarde  
 

2. Stelling: Ik heb alle patiënten muziek aangeboden, ook als ik 
bijvoorbeeld wist dat de opname op de recovery zeer kort is 
0 ja,……. 
0 nee, want…… 
 

3. Ga je in de toekomst ook patiënten muziek aanbieden? 
A: iedere patiënt 
B: als ik er aan denk 
C: als ik vind dat de patiënt er geschikt voor is. 
D: als er tijd voor is 
E: anders, nl…… 

 
3. Hoe waren de reacties van patiënten: 

A: positief want…..   
B: negatief omdat…… 
C: anders……. 
 

4. Merkte je dat sprake was van pijn reductie bij de patiënt, 
terwijl hij naar de muziek luisterde? Indien ja, waaraan merkte 
je dat?  
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0 Ja, want…. 
0 Nee, …. 

5. Was de informatie met behulp van het filmpje over het 
muziekproject voldoende informatief of heb je behoefte aan 
extra scholing hierover? 
0 Ja, ik miste vooral…. 
0 Nee, want… 
 

6. Wat is volgens jou de beste manier om het luisteren naar 
muziek te bevorderen bij patiënten op de recovery? 
A patiënten vooraf hierover informeren over de mogelijkheden 
B Radio achter het bed 
C anders nl… 
 

7. Heb je nog op– of aanmerkingen, suggesties, laat het me 
weten! Je kunt ze hieronder vermelden! 
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Bijlage 3 Resultaten enquête verpleegkundigen recovery 
 
Enquête verpleegkundigen recovery 
 
1. Is muziek een meerwaarde voor de patiëntenzorg op de recovery?  
Geef je mening met een cijfer: 
 0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -  10 
Geen meerwaarde      zeer veel meerwaarde  
 
De verpleegkundigen beoordeelden de meerwaarde van muziek met een gemiddelde 
van een 7.6. Eén verpleegkundige beoordeelde de meerwaarde met een 4 en één 
met een 10, de overige verpleegkundigen gaven gemiddeld een 8.Zie onderstaand 
figuur nummer 8.  
                                                                                  

 
Figuur 8. Is muziek een meerwaarde voor de patiënt? 

 
2. Stelling: Ik heb alle patiënten muziek aangeboden, ook als ik bijvoorbeeld wist dat 
de opname op de recovery zeer kort is. 
Ja:36% alleen wanneer patiënt wakker was 
Nee: 64% zegt dat het vaak vergeten wordt om patiënt muziek aan te bieden. Ook 
tijdgebrek, misselijkheid en wanneer de patiënt slaapt worden genoemd als reden om 
geen muziek te geven. 
 

 
Figuur 9. Muziek aangeboden bij een te verwachten korte ligduur? 

 
 

1.	Meerwaarde	voor	pa;ent?	

(5%)	cijfer	4	

(18%)	cijfer	7	

(62%)	cijfer	8	

(5%)	cijfer	10	

2.	Muziek	bij	korte	opname?		

(36%)	Ja	

(64%)	Nee	
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3. Ga je in de toekomst ook patiënten muziek aanbieden? 
A: 14% Aan iedere patiënt  
B: 35% Als ik er aan denk 
C: 35% Als ik vind dat de patiënt er geschikt voor is. 
D: 8%  Als er tijd voor is 
E: 8%  Anders namelijk; ik vergeet muziek aan te bieden. 
 

 
Figuur 10. Krijgt  patiënt in de toekomst ook muziek? 

 
4. Hoe waren de reacties van patiënten: 
 
A Positief (82%) want: de omgevingsgeluiden worden minder, werkt ontspannend, 
rustgevend. Ook werd prettige afleiding enkele keren genoemd. 

B Negatief (9%): enkele patiënten gaven aan niet van muziek te houden. 

C Anders (9%): niet iedereen had er behoefte aan 

 
Figuur 11. Reacties van patiënten? 

. 
5. Merkte je dat sprake was van pijnvermindering bij de patiënt, terwijl hij naar de 
muziek luisterde? Indien ja, waaraan merkte je dat?  
 
0 Ja, 83% want….. 
De patiënten hadden een rustige houding, meer ontspannen, meer comfortabel en 
minder gefocust op de pijn. Patiënten waren minder pijnlijk en had minder 
pijnbestrijding nodig. NRS score veranderde, moeilijk te zeggen of dit van de muziek 
komt of van de pijnstilling. 
 

3.	Muziek	ook	in	de	toekomst?		
A:	(14%)	iedere	pa:ent	

B:	(35%)	als	ik	eraan	denk	

C:	(35%)	Bij	geschikte	
pa:ent	
D:	(8%)	als	er	:jd	is	

E:	(8%)	anders	

4.	Reac;es	pa;ënten	

(82%)	posi:ef	

(9%)	nega:ef	

(9%)	anders	
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0 Nee, want….. 
8% Te weinig muziek aangeboden om dit te kunnen beoordelen.  
8% Eén collega beantwoordde: Patiënten met pijn hebben hier minder behoefte aan 
m.i.  
 

 
Figuur 12. Lijkt er sprake van pijnvermindering? 

 
6a. Was de informatie met behulp van het filmpje over het muziekproject voldoende 
informatief?  
 
6b. Heb je behoefte aan extra scholing hierover? 
6a. 0 Ja (91%)  0 Nee (9%), want…    
 
Eén collega geeft aan het filmpje nooit te hebben bekeken, de overige 93% vonden 
de educatie voldoende informatief 

 
Figuur 13. Was er voldoende educatie? 

. 
7. Wat is volgens jou de beste manier om het luisteren naar muziek te bevorderen bij 
patiënten op de recovery? 
 
A: (53%) Patiënten vooraf hierover informeren over de mogelijkheden 
B: (38%) Radio achter het bed 
C: anders nl… 
C: (8%) Anders namelijk: van te voren informeren en een oplossing als meerdere 
patiënten dezelfde muziek stijl willen 
 

5.	Is	er	pijnreduc;e?	

(83%)	Ja,	want	

(17%)	Nee,….	

6.	Educa;e	en	informa;e		

(91%)	Voldoende	

(9%)	extra	scholing	
nodig	
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Figuur 14. Hoe de continuïteit waarborgen in de toekomst. 

 
8. Heb je nog op– of aanmerkingen, suggesties, laat het me weten!  
- Eén collega zou graag verbeterde kwaliteit van de mp3 spelers: de batterijen zijn 
snel leeg en laders snel kapot. 
- Eén verpleegkundige geeft aan dat muziek meer een afleiding is om de tijd door te 
komen op de recovery. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.	Hoe	con;nuïteit	waarborgen	
(53%)	vooraf	
informeren	

(38%)	B:	radio	achter	
bed	

(8%)	C:	anders	n.l.	
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Bijlage 4 Resultaten effectmetingen 
 
Nulmeting  
Om een beeld van de pijnscores op de recovery te krijgen is de maand augustus 
2014 als nulmeting genomen. 
175 patiënten: hiervan heeft 14% een matige pijn en 5% ernstige pijn. (figuur 1) 

 
Figuur 1. Nulmeting van de gemiddelde pijnscores. Onderscheid in dragelijke, matige en ernstige pijn. 

 
Pijnscores zonder muziek 
Bij de pijnscores zonder muziek in de maanden april tot en met mei heeft van de 
436 patiënten 18% een matige pijn gehad en 0,3% patiënt ernstige pijn. Zie figuur 2. 

 
Figuur 2. Pijnscores zonder muziek, onderscheid makend in dragelijke, matige en ernstige pijn. 

 
Pijnscores met muziek 
Resultaten pijnscores recovery maand april tot en met mei met muziek. 
Van de 74 patiënten met muziek heeft 12% een matige pijn, zie figuur 3. 

  
Figuur 3. Pijnscores met muziek. Onderscheid makend in dragelijke, matige en ernstige pijn. 

 

Nulme;ng	pijnscores	2014		

81%	dragelijke	pijn	

14%	ma:ge	pijn	

5%	erns:ge	pijn	

Pijnscores	zonder	muziek	2015		

81,8%	dragelijke	pijn	

18%	ma:ge	pijn	

0,3%	erns:ge	pijn	

Pijnscores	met	muziek	2015	

88%	dragelijke	pijn	

12%	ma:ge	pijn	
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Gemiddelde NRS score 
Bij de nulmeting werd een NRS 3.2 gescoord. In de controle groep wordt een 
gemiddelde van 2.0 gemeten tegenover een gemiddelde in de interventie groep van 
1.5. In figuur 4 wordt het weergegeven.  

 
Figuur 4. Gemiddelde NRS scores in de verschillende periodes. 

 

Gemiddelde ligduur 
De uiteindelijke resultaten op de ligduur bleek het volgende: 
De gemiddelde ligduur op de recovery was: 87 minuten bij de nulmeting in 2014 
De gemiddelde ligduur op de recovery was: 86 minuten zonder muziek in 2015 
De gemiddelde ligduur op de recovery was: 92 minuten met muziek in 2015 
 
Percentage specialisme, gemiddelde leeftijd en geslacht 
Er is gekeken naar de verhoudingen binnen de groepen percentage specialisme, 
gemiddelde leeftijd en geslacht. Uit figuur 5 blijkt dat er geen grote relevante 
verschillen zijn bij de nul meting, de interventie groep en de controle groep wat 
betreft het specialisme, gemiddelde leeftijd en geslacht. 

 
Figuur 5. Percentages specialismen; orthopedie, chirurgie, gynaecologie en urologie, de gemiddelde 
leeftijd en verhouding man/vrouw in de verschillende periodes.  
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Soort anesthesie 
Daarnaast gekeken naar de soorten anesthesie die de verschillende groepen hebben 
gehad: Het blijkt dat de interventiegroep vaker spinaal anesthesie heeft gekregen en 
minder narcose anesthesie. Zie figuur 6

 
Figuur 6. Percentage soorten anesthesie over de verschillende periodes. 

 
5 muziekgenres 
Uit de vijf muziek genres waren de top 538 nieuwste hits (2014/2015) en top 2000 
(populairste muziek allertijden) de meeste favoriet bij de patiënten. De MP3 speler 
met jazz muziek was na twee weken zoekgeraakt en daarna niet meer uitgedeeld. In 
hoofdstuk vijf, paragraaf 5.2 wordt dit verder toegelicht. Tijdens het project bleek dat  
bepaalde religieuze stromingen moeite hebben met Yoga muziek. In hoofdstuk vijf, 
paragraaf 5.2 evaluatie wordt hier dieper op ingegaan  

• Top 538 werd beluisterd door de gemiddelde leeftijdsgroep van 47 jaar,  
• De top 2000 was gemiddeld 57 jaar.  
• Yoga werd beluisterd door gemiddeld 69 jarige patiënten en 
• Klassieke muziek luisteraars waren gemiddeld 73 jaar. 

 
Figuur 7. Gemiddeld gebruik van de 5 muziekgenres. 

 
 

28%	

18%	

39%	

64%	 61%	

40%	

7%	
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5	muziekgenres	
(31%)	Top	2000	

(34%)	Top	538	

(18%)	Yoga	

(14%)	Klassiek	

(3%)	Jazz	(zoekgeraakt)	
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Bijlage 5 Dia’s van scholingsfilmpje  
 
De PowerPoint kon worden afgespeeld onder begeleiding van de muziek van ”Music” 
van John Miles, 1976. 

 Music was my first love; and it will be my last 
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