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Music therapy for children with Autism Spectrum Disorder  
Development and first evaluation of the Papageno Music Therapy Program 

 
 
 
Stellingen: 
 
- Muziektherapie is een belangrijke aanvulling op het behandelaanbod voor 

kinderen met autisme, omdat het op een non-verbale manier een impuls geeft 
aan hun ontwikkeling.  
 

- Door muziektherapie aan te bieden in de thuisomgeving wordt 
vanzelfsprekend het hele gezin erbij betrokken, want het geluid beperkt zich 
niet alleen tot de ruimte waar muziek gemaakt wordt.  

 
- De muziektherapeut neemt zijn beslissingen tijdens de therapie vooral op 

gevoelsniveau maar dit is zeker niet alleen intuïtief.  
 

- Muziek is uitermate geschikt om aan te sluiten bij kinderen met autisme omdat 
niets anders zo flexibel inzetbaar lijkt dan dat.  

 
- Om tot nieuw doelgedrag te komen laveert de muziektherapeut steeds op het 

snijvlak van aansluiten en uitdagen en tijdens dit proces worden kinderen met 
autisme het meest gestimuleerd door abrupte en/of grote muzikale 
veranderingen. 

 
- Om de effectiviteit van muziektherapie bij kinderen met autisme vast te stellen 

is het essentieel om gebruik te maken van een multiple informant studieopzet, 
omdat alleen zo inzicht ontstaat in het daadwerkelijke effect in verschillende 
contexten. 

 
- Wetenschappelijke studies naar de effecten van muziektherapie bij kinderen 

met autisme winnen aan kwaliteit als ze onderdeel zijn van de dagelijkse 
behandelpraktijk, waarin over een langere periode een beeld wordt gevormd 
van de ontwikkeling van het kind. 
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