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Introductie 

Een groot aantal conservatorium studenten ontwikkelt klachten gerelateerd aan het bespelen van 

een instrument. Deze klachten kunnen een serieuze bedreiging vormen voor zowel de kwaliteit van 

de performance als voor de kwaliteit van leven van de musicus.  

 

Doel 

Het bestuderen van het voorkomen van fysieke en mentale klachten van conservatorium studenten.  

 

Methoden 

Een elektronische vragenlijst werd verstuurd naar derde en vierdejaars studenten van 8 Nederlandse 

conservatoria.  

Deelnemende conservatoria: 

- Hogeschool Zuyd, Conservatorium Maastricht 

- Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Conservatorium Tilburg 

- Codarts Conservatorium Rotterdam 

- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Conservatorium Utrecht 

- Music Academy Haarlem 

- Koninklijk Conservatorium Den Haag 

- ArtEZ Conservatorium Arnhem, Enschede, Zwolle 

- Prins Claus Conservatorium Groningen 

In totaal werden 1406 studenten gemaild. 

 

 



Resultaten 

132 studenten beantwoordden de vragenlijst; het responspercentage was 9,4%. Van deze studenten 

was 36,4% mannelijk en 63,6% vrouwelijk. 50,8% was derdejaars student en 49,2% vierdejaars. De 

gemiddelde leeftijd was 24,05 jaar. 

Verdeling van deelnemers naar conservatorium (conservatory), afstudeerrichting (major), 

instrumentgroep (instrument) en speeluren per dag (playing hours/ day) wordt in onderstaande 

figuren weergegeven: 

 

 

 

In het algemeen gaf 67,4% van de studenten aan ergens in het lichaam last (pijn of ongemakken) 

gehad te hebben in de afgelopen 7 dagen. Klachten kwamen vooral voor in de bovenste 

lichaamshelft. 43,2% van de studenten gaf aan in de afgelopen 7 dagen last te hebben gehad van 

hoofd of nek. 34,8% had last gehad van de bovenste rug, 33,3% van de schouders, 28,8% van de 

onderrug en 22% van pols of hand.  

 

Tevens werden er 4 vragen gesteld met betrekking tot beperkingen bij het bespelen het instrument. 

Resultaten worden weergegeven in de tabel op de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

 



Had je problemen met: 

 Gering 

probleem 

Probleem Ernstig 

probleem 

Niet 

mogelijk 

1. Het gebruiken van normale technieken 

voor het bespelen van je instrument? 

21,2% 3,8% 3% - 

2. Het bespelen van je instrument ten 

gevolge van pijn? 

28,8% 5,3% 3% - 

3. Het bespelen van je instrument zo goed 

als je zou willen 

24,2% 9,8% 6,8% 1,5% 

4. Het besteden van de gebruikelijke tijd 

aan het bespelen van je instrument 

23,5% 12,9% 3,8% 3,8% 

 

Daarnaast werd er gevraagd naar het voorkomen van stress en podiumangst. Op de vraag “ervaar je 

stress met betrekking tot je opleiding?” antwoordde 3.7% nooit, 56.1% soms en 40.2% vaak. Op de 

vraag “heb je podiumangst?” antwoordde 31% nooit, 52.3% soms en 16.7% vaak. 

Er werd getoetst of er een relatie bestaat tussen de aanwezigheid van pijn en geslacht, 

conservatorium, afstudeerrichting, instrument of speeluren per dag. Er kon geen relatie worden 

aangetoond.  

 

Discussie 

Het is bij de interpretatie van bovenstaande resultaten belangrijk te realiseren dat deze resultaten 

kunnen berusten op een vertekend beeld gezien het lage responspercentage. Dit lage 

responspercentage heeft wellicht te maken met het gebruikte medium (elektronische vragenlijsten 

per e-mail) en de timing van de vragenlijst (voor de examens in mei). Dergelijk lage 

responspercentages worden echter ook in andere onderzoeken die elektronische vragenlijsten 

gebruiken gevonden en resultaten komen goed overeen met resultaten uit de internationale 

literatuur.  

 

Conclusie 

Muziek studenten ervaren frequent fysieke en psychische klachten gerelateerd aan het musiceren. 

Lichamelijke klachten komen het meest voor aan de bovenste extremiteit.   

Het aanbieden van een preventief programma kan er wellicht voor zorgen dat het voorkomen van 

klachten in de toekomst verminderd wordt.  

 

 

Resultaten zullen in de toekomst aangeboden worden voor publicatie in een wetenschappelijk 

tijdschrift. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Baadjou: 

vera.baadjou@maastrichtuniversity.nl 


