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De coachende rol 
van muziek bij verlies 

Muziek kan mensen helpen die rouwen om 
het verlies van een dierbare, het verlies van 
een baan of bij een grote verandering in het 
leven. Rouw is het geheel van reacties die 
optreden na een verlies van een persoon of 
van materiële of immateriële zaken waarmee 
een betekenisvolle relatie bestond. Rouw is 
de keerzijde van hechting, liefde en waarde-
ring, en is als het ware de prijs die je daarvoor 
betaalt. 
In de huidige theorieën over rouw en rouwver-
werking staat niet het loslaten centraal, maar 
het opnieuw vinden van een positie ten op-
zichte van diegene of datgene waaraan je ge-
hecht was (Maes, 2007; Maes & Modderman, 
2014). Sommigen vinden het in dit proces fijn 
om herinneringen in stand te houden aan de 

situatie hoe die was, of in gesprek te gaan over 
het verlies dat is geleden. Ook stilstaan bij 
wat (nog) lastig in woorden te vangen is, kan 
hierbij een rol spelen. Anderen ontkennen het 
verlies, maken het kleiner of willen en kunnen 
er niet aan toegeven. 

Muziek en rouw
Muziek kan hierbij een rol spelen. Het kan 
de herinnering stimuleren of de ontkenning 
doorbreken, zodat bijvoorbeeld emoties los 
kunnen komen en de cliënt kan leren omgaan 
met de nieuwe situatie. Muziek werkt in op 
het lichaam en activeert bepaalde delen in de 
hersenen waardoor emoties als vreugde, op-
winding en ook verdriet opgeroepen worden. 
Muziek kan een plaats bieden om stil te staan 
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(Berger, 2006). Het luisteren naar muziek kan 
een moment zijn waarop de rouwende zich-
zelf laat gaan en toestaat emoties te voelen 
die normaal gesproken niet naar boven komen 
(Saresma, 2003). 
In het onderzoek ‘De rol van muziek in rouw-
begeleiding’, zoeken we naar een antwoord 
op de vraag op welke manier rouwbegeleiders 
muziek inzetten in de begeleiding van mensen 
die een dierbare verloren hebben en met het 
oog waarop zij dit doen. In dit onderzoek ging 
het specifiek om rouwen na het overlijden van 
een dierbare, maar de verworven inzichten 
zijn ook toepasbaar op het rouwen na het 
verlies van een baan of na een verandering 
binnen een organisatie. Het onderzoek be-
stond zowel uit een literatuurstudie waarin is 
gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied 
van rouwtheorieën, als een praktisch gedeelte 
waarin enkele rouwbegeleiders geïnterviewd 
zijn over het gebruik van muziek in de bege-
leiding. 
Zeven rouwbegeleiders hebben meewerkt aan 
dit onderzoek; zes vrouwen en één man. Zij 
spraken uitgebreid over hun manier van wer-
ken tijdens de begeleiding van mensen die een 
dierbare verloren hebben. Zo vertelde een van 
de rouwbegeleiders: “Ik laat ze naar muziek 
luisteren en dan vraag ik wat hen daarin raakt. 
En dan koppelen mensen dat meteen aan hun 
eigen situatie. Soms kunnen mensen heel ver-
rassende verbanden leggen, die ik zelf niet had 
kunnen verzinnen.”

De werking van muziek 
Hoe weet je als coach of begeleider hoe 
je muziek het beste in kunt zetten in de 
coachingsgesprekken? In sommige situaties 
kan muziek de juiste sfeer creëren om het 
gesprek te starten. Cliënten die geen woorden 
kunnen vinden voor hun emoties, kunnen 
wellicht wel een muziekstuk aandragen dat 
hun emotionele gesteldheid uitdrukt. Of het 
nu gaat om actief (zingen) of passief (luisteren) 
gebruik van muziek, zowel de cliënt als de 
coach ondergaan het muzikale proces. Luis-
terend en zingend word je een ander mens, 
onder andere door de specifieke tijdservaring. 
Tijdens het luisteren naar muziek lijkt de tijd 
stil te staan, of beter: worden verleden, heden 
en toekomst in één tijdsmoment samengebald. 
Die ervaring kan cliënten bij hun diepe verlan-
gens en emoties brengen. Als zodanig heeft 
muziek een rituele werking: zij brengt ons van 
een oude naar een nieuwe situatie. 
Dit lezen we ook in het boek ‘De Muzen aan 
het woord’ van Annemijn Birnie en Mirjam 
Dirkx. Zij noemen muziek ´een middel om 
onbewuste zielsinhouden wakker te roepen´. 
In hun boek beschrijven ze hoe coaches en 
rouwbegeleiders kunst, waaronder muziek, 
kunnen gebruiken om cliënten te helpen. Voor 
hen is de werking van muziek afhankelijk van 
de muzikale kenmerken: ritme, klank, melo-
die, dynamiek, tempo en vorm. Coaches en 
rouwbegeleiders kunnen volgens hen met deze 
kenmerken werken (Birnie & Dirkx, 2010). 

Muziek werkt in op  
het lichaam en activeert 
bepaalde delen in de 
hersenen
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In ons onderzoek werd de werking van 
muziek vooral in drie domeinen zichtbaar: 
herinnering, troost en expressie van emoties 
(zie ook Hoondert, 2014).

Herinnering
Muziek is in staat om bepaalde herinnerin-
gen op te roepen en deze herinneringen als 
het ware in het ‘nu’ opnieuw te beleven. Het 
kan hierbij gaan om herinneringen aan een 
bepaalde gebeurtenis, persoon, of periode in 
het leven. Uit 
onderzoek blijkt 
dat herinneringen 
die zijn verbon-
den met een 
sterke emotie ook 
na een langere 
periode nog steeds worden opgeroepen door 
muziek (Hoondert, 2014). Uit de interviews 
met de rouwbegeleiders blijkt dat zij muziek 
vaak inzetten om herinneringen op te roepen, 
om de dierbare te herdenken of om de verbin-
ding in stand te houden. Een rouwbegeleider: 
“Dan pak ik ook vaak wel muziek om met 
een liedje dat daarbij past zo’n moment te 
herinneren en te herdenken, waarbij mensen 
dan alsnog kunnen huilen en alsnog kunnen 
zeggen hoeveel spijt ze hebben of hoe ze zich 
schuldig voelen.”

Emotie
Troost is een manier om iets of iemand com-
fort te bieden, veiligheid te geven en steun te 
bieden (Stein, 2004). Uit de interviews met de 
rouwbegeleiders is gebleken dat muziek een 
manier kan zijn om even het verdriet te ver-
geten. En dat biedt troost. Ook de inhoud van 
een songtekst kan troostend zijn voor mensen. 
Bovendien kan muziek mensen verbinden en 
ervoor zorgen dat zij even boven hun eigen 
verdriet uitstijgen.
Een andere rouwbegeleider: “Door de herken-
ning hebben mensen een troostend gevoel 
van minder alleen zijn. Een beetje gedragen 
worden. En vaak is muziek een trigger om te 
kunnen huilen en om de gevoelens te kunnen 
toelaten. Dan hebben ze dat vaak thuis ook 

al ontdekt. Of ze kiezen muziek uit van de 
crematie of van de uitvaart. Dus het is wel 
muziek waarvan ze zelf al hebben gevoeld, 
die heeft een goede betekenis voor mij.”
Muziek in relatie tot emotie is één van de be-
langrijkste middelen die begeleiders gebruiken 
tijdens hun begeleiding. De manier waarop ze 
dit doen, verschilt per begeleider. Een rouwbege-
leider: “Ik heb een meisje begeleid met behulp 
van muziek. Zij kwam ongeveer acht maanden 
nadat haar vriend was verongelukt bij mij en 

had zich helemaal 
afgeschermd. Zij 
hield haar verdriet 
op afstand, zij liet 
de emoties niet 
toe. Toen heb 
ik met haar de 

begrafenismuziek geluisterd en toen gekeken 
wat dat met haar deed. Ze wilde niet te veel erin 
duiken, want ze was bang dat het dan niet goed 
zou komen met haar. Maar je moet er juist wel in 
duiken, anders kom je niet bij dat gevoel.”

Muziek kan dus vastzittende emoties losmaken, 
een directe expressie zijn van emoties die er 
al zijn, met muziek kan de uitvaart herbeleefd 
worden op emotioneel vlak, het kan voor een 
verbinding zorgen met anderen op emotioneel 
vlak. De angst voor emoties kan verdwijnen 
als je geregeld muziekstukken beluistert die je 
helpen de emotie te ervaren.
Deze coach zag wat muziek bij haar cliënten 
losmaakte: “Elke bijeenkomst vraag ik aan een 
deelnemer iets mee te nemen dat hem of haar 
kracht geeft. Dan komen ook vaak muziekstuk-
ken naar voren. Zo nam een cliënt iets mee van 
Marco Borsato, zijn vrouw en hij waren fan van 
hem. Zijn vrouw overleed en hij bleef achter met 
drie jonge kinderen. Hij vertelde zijn verhaal 
en liet daarna een van hun favoriete nummers 
horen. Hij vertelde erbij dat iedere keer als zijn 
dochter het liedje hoort, hij weet dat hij naar 
haar toe moet gaan want dan moet ze verschrik-
kelijk huilen. Toen we dat nummer met ons allen 
beluisterden, zaten we met tranen in de ogen. 
Toen zag ik de kracht van muziek, in z’n  sterkste 
vorm.” 

Rouw is de keerzijde van 
hechting, liefde en waardering
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Coaching en muziek
Voor coaches kan de inzet van muziek heel 
krachtig en vruchtbaar zijn. Muziek kan voor 
verschillende doeleinden ingezet worden, zoals 
hierboven is beschreven. De werking van mu-
ziek is persoonlijk, daarom moet je als coach per 
cliënt aftasten wat wel en wat niet werkt. Belang-
rijk is het onderscheid tussen actief en passief 
gebruik van muziek. Passief gebruik (luisteren 
naar muziek) is voor veel coaches een geschikte 
methode, zeker als de cliënt leidend is in de 
keuze van muziek. Actief gebruik van muziek 
vraagt muzikale vaardigheden. Het stimuleren 
van vrije muzikale expressie (roepen, brullen, 
improviseren in bepaalde muzikale toonsoorten) 
vraagt training, maar kan wel heel heilzaam 
zijn (Kortie, 2010). Het zou naar ons idee goed 
zijn als coaches het medium muziek gebruiken 
en zich hierin laten trainen: het kan gevoelens 
openbreken en patronen doorbreken. ■
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“De confrontatie met je emoties mag je, 
uiteindelijk, niet uit de weg gaan”, zegt 
een coach gespecialiseerd in rouwver-
werking. “Dus als ik tegen mijn cliënten 
zeg dat het een goed idee is om eens te 
huilen, dan geloven ze mij heus wel. 
Muziek kan daarbij helpen. Muziek kan 
ervoor zorgen dat je net even de stap 
van het verstand naar het gevoel maakt; 
met woorden bereik je dat vaak niet. 
Daarom zet ik muziek in bij het begelei-
den van mijn cliënten.”




