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Voorwoord 

Als uitvoerend musicus en muziekdocent houd ik mij dagelijks bezig met muziek. Om mijn kennis 
zo goed mogelijk te kunnen delen ben ik met de opleiding OOW gestart. Zoveel mogelijk van de stof 
uit deze opleiding probeer ik te betrekken op muziek. Deze masterproef is daar een voorbeeld van.  

Dat musiceren blessures met zich mee kan brengen heb ik veel gezien in mijn omgeving en ook zelf 
aan den lijve ondervonden. Toch waren de cijfers over het aantal musici dat kampt met blessures 
die in een artikel in FysioPraxis werden gepresenteerd voor mij schokkend en vormden de reden 
voor de keuze van dit onderwerp als masterproef. Met mijn achtergrond als musicus en kennis die 
ik heb opgedaan in deze opleiding had ik het gevoel mogelijk een relevante bijdrage te kunnen 
leveren aan mijn beroepsveld. 

Het schrijven van deze masterproef is zeer leerrijk geweest, ook voor mijzelf als musicus. Door mij 
te verdiepen in de redenen voor blessures en mogelijke oplossingen, ging ik het musiceren op een 
andere manier benaderen. Zelf was ik een mooi voorbeeld van hoe het vooral niet moest: blijven 
doorspelen, niet zeuren, denken dat het erbij hoort, enzovoort. Ik zie nu in dat blessurepreventie 
een onderdeel is van je professionele carrière als musicus. Met deze masterproef hoop ik een aanzet 
te geven voor andere musici om dat ook in te zien.  

Bij het schrijven van deze masterproef heb ik op veel hulp mogen rekenen. Daarbij wil ik een 
persoon in het bijzonder bedanken. Mijn vader is er altijd voor mij achter de schermen, maar heeft 
in deze masterproef een veel zichtbaardere bijdrage. Ik vond het geweldig leuk om samen te werken 
en onze kennis te bundelen. Verder bedank ik mijn promotor prof. dr. Jozef Colpaert voor het 
vertrouwen in mijn keuze voor de onderzoeksopzet en de goede raad. Ook bedank ik Joost voor alle 
steun en vrijheid die ik heb gekregen om mij bezig te houden met deze en mijn vorige studies.  
Tot slot graag ook een woord van dank aan alle studenten, docenten en medewerkers van Codarts 
die meewerkten aan dit onderzoek. 
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Abstract 

There is a lot of suffering hidden behind professionally performing music, which is an assault on the 
quality of the life of a musician. Literature states that over 50% of the musicians play with pain and 
that 70% of the professional musicians can’t play for two weeks a year because of musculoskeletal 
problems. 
Prevention is better than cure, thus the goal of this research is to design education which makes 
conservatory students conscious of injury prevention. 

It transpired that making music can be compared with top-class sport, that education is insufficient 
and that musicians are reticent to visit a specialist for a number of reasons when having a injury. At 
the Codarts conservatory, it turned out there wasn’t a structural program for music students, 
causing the quantity and quality of injury prevention to lie with the main subject teacher. 

With this information, factors that could contribute to better implementation of injury prevention at 
the Codarts conservatory were viewed. There was decided to focus on acceptance and willingness of 
students. A Theoretical model was developed which expresses the conditions from where education 
was designed. An ICT-application that can be used while studying was developed.The design for the 
application is elaborated as mockup and was tested by students and teachers at Codarts. They 
viewed a videotour of the mockup, after which they filled in a questionnaire that measured 
acceptance and willingness. From this, we concluded that the respondents reviewed the application 
generally as useful and that a majority of the students is willing to use the application. This test can 
be seen as the first in a series of test to optimize the application. The results of the research are 
meaningful for both the music medicine (scientific value) as for music education (practical value). 

Key words: conservatory students, injury prevention, application, acceptance, willingness 
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Persbericht 

Een app voor conservatoriumstudenten om blessures op te sporen en te voorkomen 

Muziek maken: velen doen het, en velen doen het met veel plezier. Maar muziek maken wordt een 
stuk minder plezierig met een blessure. Veel musici kampen met blessures, en spelen gewoon door. 
Maar kan dat niet anders? Sanne Verbogt, zelf musicus, vroeg het zich af en ontwikkelde een 
applicatie voor musici waarmee blessures kunnen worden voorkomen. 

Er zijn tal van factoren waardoor musici kampen met blessures. Zo kan het op veel vlakken 
vergeleken worden met topsport en is een musicus door zijn hoge specialisatie snel geblesseerd: een 
sneetje in de vinger kan bijvoorbeeld al zorgen voor serieuze problemen bij het spelen. Nu zou je 
hierom verwachten dat musici vaak bij de dokter te vinden zijn, maar het tegendeel is waar: zij 
spelen liever door dan het mogelijke ‘slechte nieuws’ van de arts te horen te krijgen dat zij even rust 
moeten houden. Educatie lijkt noodzakelijk om de musici bewust te maken van de voordelen van 
blessurepreventie. In het huidige onderwijs aan Codarts blijken hierin verbeterpunten te vinden te 
zijn. 

De applicatie die is ontwikkeld zet in op acceptatie en bereidwilligheid van 
conservatoriumstudenten om zich bezig te houden met blessurepreventie. In de applicatie, die 
tijdens het studeren gebruikt kan worden, staan korte oefeningen, ontwikkeld samen met een 
fysiotherapeut. Door het doen van deze oefeningen krijgt de student inzicht welke spieren en 
gewrichten mogelijk overbelast zijn of kunnen raken, en wat hij/zij in dat geval het best kan doen. 
Door mogelijke signalen in een vroeg stadium op te sporen en adequaat te handelen kunnen 
blessures voorkomen worden. Een eerste test van de applicatie toont dat een meerderheid van de 
respondenten het nut ervan inziet en bereid is om ermee te werken. Verbogt geeft aan dat deze test 
gezien kan worden als eerste in een reeks van testen om de applicatie te optimaliseren. 

Met dit onderzoek behaalt Sanne Verbogt het diploma van master in de Opleidings- en 
Onderwijswetenschappen. Verbogt hoopt dat dit onderzoek een aanzet is voor zowel de medische 
wereld als conservatoria om blessurepreventie verder te integreren in het onderwijs.  

———————————————————————————————————————————   

Persbericht onder embargo tot 23/06/2017. 

Over de auteur: 

Sanne Verbogt (1992) is als Master of Music actief als musicus en daarnaast als docent verbonden 
aan Codarts, Hogeschool voor de Kunsten. Zij volgde de opleiding ‘master in de Opleidings- en 
Onderwijswetenschappen’ en schreef hiervoor een masterproef over blessurepreventie voor 
conservatoriumstudenten. 

Contactgegevens: 

Sanne Verbogt 
06-27477185 
info@sanneverbogt.nl 
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Introductie 

Hoewel veel mensen plezier putten uit muziek, blijkt musiceren niet alleen maar positieve effecten 
te hebben op de gezondheid en het welbevinden. Er gaat een hoop leed verscholen in orkestbakken 
en op muziekpodia (van Zuylen, 2008). 

Musici blijken frequent pijnklachten te ondervinden die aan het bespelen van een instrument 
kunnen worden toegeschreven (Lötters, 2016). Muzikanten ervaren muziek-gerelateerde blessures 
op alle leeftijden en alle niveaus (Quarrier, 1993). Het aantal professionals met blessures is hoog.  
Van de beroepsmusici geeft 70% aan twee weken per jaar niet te kunnen spelen wegens klachten 
aan het bewegingsapparaat, 87% van de beroepsmusici ontwikkelt één keer in zijn/haar leven 
klachten waardoor musiceren beperkt wordt (Lötters, 2016). Stotijn (2006) geeft aan dat 66% van 
de musici met pijn speelt.  

De opleiding van muzikanten tot professional vindt plaats op conservatoria. Een muziekstudie aan 
het conservatorium is grotendeels een fysieke studie. Een onderzoek waarin studenten geneeskunde 
werden vergeleken met conservatoriumstudenten, liet een twee keer zo grote kans zien op klachten 
aan het houdings- en bewegingsapparaat voor de conservatoriumstudenten (Lötters, 2016). Het is 
daarom van belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan blessures en de preventie ervan in 
het lesaanbod van conservatoria. 
Op een meerderheid van de hogescholen en conservatoria vindt kennisoverdracht plaats over de 
genoemde gezondheidsrisico’s: lawaaigehoorschade, klachten aan het bewegingsapparaat, 
podiumangst en stemproblemen (Pal, Mulder, & Kuijer, 2009). Pal et al. (2009) geven aan dat dit bij 
een minderheid gebeurt in de vorm van speciale lessen. In deze studie “is niet bekend in welke 
vorm de kennisoverdracht plaatsvindt en op welke wijze het nemen van preventieve maatregelen 
gestalte krijgt” (Pal et al., 2009).  

Om dieper in te gaan op het aanbod van blessurepreventie wordt ingezoomd op één 
conservatorium: Codarts, Hogeschool voor de Kunsten. Wereldwijd bestaat geen ander instituut met 
een zo grote diversiteit aan muziekgenres – van klassiek tot pop en van Argentijnse Tango tot 
Indiase Muziek (“[Informatie over Codarts],” (z.j.). Binnen Codarts is een professioneel zorg- en 
begeleidingssysteem geïntroduceerd onder de noemer Student Life (“[Vacature Codarts],” (z.j.). 
Het is de missie van Codarts om fysiek en mentaal gezonde en zelfredzame studenten op te leiden 
(“[Informatie over Codarts],” (z.j.). Dit geeft aan dat er aandacht wordt besteed aan blessures en de 
preventie ervan, maar geeft niet aan in welke mate dit effectief is. Hoe wordt blessurepreventie 
ingezet in het onderwijs op Codarts? En nog belangrijker: hoe wordt dit ervaren door de studenten? 
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het aantal blessures en de ernst ervan? 
Hoewel er bij een meerderheid van de instellingen duidelijke aanzetten zijn voor preventieve zorg 
aan de studenten, is men over het geheel niet tevreden (Pal et al., 2009). Met de antwoorden op 
voorgaande vragen wil dit onderzoek bekijken welke mogelijke verbeterpunten ten aanzien van 
blessurepreventie geïmplementeerd kunnen worden in het onderwijs op Codarts.

Juist omdat mensen zo veel vreugde beleven aan het maken van muziek en het voor velen een ware 
passie is, ervaren musici een blessure als een aanslag op hun kwaliteit van leven (van de Wiel & 
Rietveld, 2010). Voorkomen is daarom nog belangrijker dan genezen. 
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Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek heeft als doel om via ontwerpgericht onderzoek educatie te ontwerpen met 
betrekking tot blessurepreventie voor conservatoriumstudenten aan Codarts. Bij de 
ontwerpwetenschappen gaat het om op wetenschappelijk verantwoorde wijze ontwikkelen van 
kennis voor het ontwerpen van artefacten, systemen of interventies die bijdragen aan het verbeteren 
van onze leef- en werkomgeving (van Weert & Andriessen, 2005).  

Er is gekozen om de onderzoeksvragen voor het Theoretisch kader te plaatsen, omdat het 
Theoretisch kader in dit onderzoek fungeert als een van de fases van het ontwerpproces, met 
bijbehorende onderzoeksvragen. 

Het ontwerp voor onderwijs komt tot stand door middel van de fases uit het ADDIE-model. ADDIE 
staat voor Analysis, Design, Development, Implementation en Evaluation (zie Figuur 1). Peterson 
(2003) geeft aan dat dit veelgebruikt is als algemene aanpak in het ontwikkelen van cursussen en 
trainingsprogramma’s. Deze aanpak voorziet docenten van nuttige, duidelijk omschreven stappen 
voor het effectief implementeren van instructie (Peterson, 2003).  

 
Figuur 1. Het ADDIE-model. 

Fase 1: Analysis. Centraal in het vooronderzoek staan de verkenning en analyse van het 
onderwijsprobleem om tot criteria te komen waar de oplossing aan zou moeten voldoen (van den 
Berg & Kouwenhoven, 2008). In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken naar de huidige 
situatie. Dit wordt gedaan aan de hand van literatuurstudie en het schetsen van de situatie op 
Codarts middels informatie van Codarts en een explorerende vragenlijst onder studenten en 
docenten van Codarts. De volgende onderzoeksvragen kunnen worden geformuleerd: 

OV1: Welke factoren spelen een rol in het hoge percentage blessures onder musici?  

OV2: Hoe wordt de kennis over blessurepreventie op dit moment toegepast op Codarts?  

Fase 2: Design. In de design-fase moet de ontwerper de informatie of data van de analyse-fase in 
aanmerking nemen (Peterson, 2003). De output van de design-fase wordt gebruikt om te bekijken 
hoe educatie kan bijdragen aan het oplossen van problemen die in de analyse naar voren zijn 
gekomen. De onderzoeksvraag voor deze fase kan als volgt worden geformuleerd: 

OV3: Welke randvoorwaarden kunnen bijdragen aan een betere integratie van 
blessurepreventie op Codarts? 
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Fase 3: Development. Het vooronderzoek is afgesloten met de formulering van ontwerpcriteria en de 
randvoorwaarden, ook wel een programma van eisen genoemd (van den Berg & Kouwenhoven, 
2008). In deze overgangsfase transformeert de rol van de ontwerper van onderzoek en planning 
naar een productie-modus (Peterson, 2003). Met de informatie van voorgaande fases wordt een 
product voor educatie gebouwd. Dit proces start met de ontwikkeling en evaluatie van een eerste 
prototype, bijvoorbeeld een schetsmatige ‘bouwtekening’ van de interventie (van den Berg & 
Kouwenhoven, 2008). De onderzoeksvraag voor deze fase kan als volgt worden geformuleerd:  

OV4: Welk educatie-ontwerp zou in theorie moeten bijdragen aan het onderwijs in 
blessurepreventie voor conservatoriumstudenten van Codarts? 

Fase 4: Implementation. Vervolgens wordt het product geïmplementeerd. Er zal een testronde 
worden gehouden onder studenten en docenten. De volgende onderzoeksvraag kan hierbij 
geformuleerd worden: 

OV5: Hoe groot is de acceptatie en bereidwilligheid voor het ontwerp van educatie in 
blessurepreventie voor conservatoriumstudenten aan Codarts? 

Fase 5: Evaluation. In deze laatste fase wordt het product geëvalueerd. Doorheen de evaluatie-fase 
moet de ontwerper bepalen of het probleem opgelost is, of doelstellingen zijn gehaald, wat de 
impact is van het product of de cursus, en welke veranderingen noodzakelijk zijn in de toekomst 
(Peterson, 2003). De volgende onderzoeksvraag kan hierbij worden geformuleerd: 

OV6: Op welke manier kan het ontwerp voor educatie bijdragen aan meer implementatie van 
blessurepreventie op Codarts? 
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Theoretisch kader 

Dit deel bevat een overzicht van relevante literatuur omtrent blessures onder musici en educatie in 
blessurepreventie. Eerst beschrijven we de verschillende redenen waarom musici veel klachten 
ondervinden. Vervolgens staan we stil bij het huidige onderwijs op Codarts. Door middel van 
informatie vanuit het Health Centre van Codarts en een explorerende vragenlijst  onder studenten 1

en docenten wordt wordt gekeken hoe Codarts blessurepreventie inzet. Met deze informatie wordt 
gekeken hoe educatie ingezet kan worden om blessurepreventie verder te integreren in het huidige 
onderwijs aan conservatoriumstudenten van Codarts. Tot slot wordt een Theoretisch model 
ontwikkeld dat de randvoorwaarden expliciteert voor het ontwerp van de educatie. 

1. Wat zijn redenen voor het hoge percentage blessures onder musici? 

1.1 Muziek studeren is topsport 

Blessures zijn een logisch gevolg van de eisen die aan musici worden gesteld. Regelmatig studeren 
op ieder instrument is noodzakelijk om nauwkeurigheid, uithoudingsvermogen, motor memory en 
gemak van uitvoeren te krijgen (Quarrier, 1993). Gecoördineerde fysieke bewegingen, vaak 
uitgevoerd op hoge snelheid voor langdurige periodes, zijn nodig om een muziekinstrument te 
bespelen (Quarrier, 1993). Deze eisen maken de musici ook kwetsbaar. Door de hoge specialisatie is 
de musicus door een op zich onschuldige kwetsuur of ziekte vaak al niet meer in staat om te werken 
(Stotijn, 2006).  

Musici kunnen op veel vlakken vergeleken worden met topsporters. Zo bepalen de fysieke 
vaardigheden het niveau van het succes, beginnen beide groepen met trainen op jonge leeftijd, 
performen zij in een zeer competitief veld, hebben zij hoge levels van psychologisch 
uithoudingsvermogen, hebben zij veel stress in het streven naar perfectie, is economisch succes 
afhankelijk van het niveau van de vaardigheid en zijn beiden vatbaar voor activity-oriented, overuse 
blessures (Elbaum, 1986, zoals geciteerd in Quarrier, 1993). Bij topsport wordt aandacht voor 
blessures als algemeen ervaren, Quarrier (1993) geeft aan dat musici op een soortgelijke manier 
behandeld zouden moeten worden. Maar dit is nog niet het geval. Van de Wiel & Rietveld (2010) 
geven aan dat de muziekgeneeskunde in Nederland nog in de kinderschoenen staat.  

Musiceren is fysiek zeer belastend. Blessures lijken hiermee onvermijdelijk, maar goede educatie in 
blessurepreventie kan mogelijk het aantal blessures reduceren. 

1.2 Nood aan (meer) educatie 

Het grootste deel van de klachten wordt veroorzaakt door een verstoring van het evenwicht tussen 
belasting en belastbaarheid, soms door te veel, maar vaker door verkeerd musiceren (van de Wiel & 
Rietveld, 2010). Plastisch chirurg Strackee en fysiotherapeut Nolet geven aan dat “preventie het 
toverwoord is om de medische klachten te verminderen” (van Zuylen, 2008). Niet alleen deze 
specialisten hebben deze mening. Barton & Feinberg (2008) stellen dat de literatuur duidelijk 
aangeeft dat er nood is aan meer educatie op het gebied van blessurepreventie, zeker voor jongere 
muzikanten. Quarrier (1993) geeft aan dat een fysiotherapeut een aanwinst zou zijn in de educatie, 
aangezien de meeste muzikanten weinig weten over gepaste trainingsmethoden. 

De opleiding van muzikanten tot professional vindt plaats op conservatoria. Lötters (2016) geeft 
aan dat de conservatoria de uitgelezen plek zijn om te werken aan preventie om te voorkomen dat 
belasting en belastbaarheid uit evenwicht raken. Een goede voorbereiding vóór het musiceren en 

 Een overzicht van de resultaten van de explorerende vragenlijst is in de bijlage geplaatst.1
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professionele begeleiding om blessures te voorkomen en problemen vroeg te signaleren zijn eerder 
uitzondering dan regel (van de Wiel & Rietveld, 2010). Het onderzoek van Pal et al. (2009) toont 
aan dat er aandacht voor blessurepreventie is op conservatoria. Hoewel er bij een meerderheid van 
de instellingen duidelijke aanzetten zijn voor preventieve zorg aan de studenten, is men over het 
geheel niet tevreden (Pal et al., 2009). Er is op conservatoria tegenwoordig wel aandacht voor 
gezondheid en ARBO-regels, maar de awareness van studenten en docenten kan nog verder 
verbeteren (van Zuylen, 2008). Tijd, geld en het ontbreken van specifieke deskundigheid worden 
opgevoerd als belemmeringen om te komen tot verbeteringen (Pal et al., 2009). 

Evenals bij andere beroepsopleidingen, maar in het bijzonder bij muziek- en dansopleiding, vervult 
de docent een belangrijke rol in de preventie van studiegerelateerde gezondheidsproblemen (Pal et 
al., 2009). Dit betekent dat de kwaliteit van de voorlichting afhangt van de kennis en 
welwillendheid van de docent. 

De resultaten van de studie van Stotijn (2006) tonen twee primaire actiegebieden aan: “(1) Het 
versterken van het bewustzijn van de problematiek bij alle op dit gebied betrokkenen, zodat zij 
actief worden in het nemen van preventiemaatregelen in plaats van de blessures te accepteren als 
vanzelfsprekend voortkomend uit het spelen en (2) Het beschikbaar maken van uitgebreide 
informatie/voorlichting over blessures, preventie en gespecialiseerde (para)medische zorg”. 

1.3 Het karakter van de musicus 

Zeker bij beroepsmusici zijn de eisen van de buitenwereld hoog, maar ook die van de musicus zelf 
(van de Wiel & Rietveld, 2010). Dit levert klachten op, waarbij het “geen verbazing zal wekken dat 
klachten aan het steun- en bewegingsapparaat hierbij op de voorgrond staan” (van de Wiel & 
Rietveld, 2010).  

Preventie is niet alleen de taak van een opleiding, ook van de musicus zelf. Anders dan bij topsport 
staan vele musici, zelfs de professionals, zelden stil bij de fysieke gevolgen van hun passie (van de 
Wiel & Rietveld, 2010). Wanneer zich aan het spelen gerelateerde lichamelijke of psychische 
klachten voordoen, wordt er lang niet altijd tijdig hulp gezocht (Pal et al., 2009). Er heerst een 
“aanpakcultuur” en een sfeer van “niet zeuren” (Willemsen, 2002). Quarrier (1993) noemt onder 
andere het “no pain-no gain” principe, het ongemak als onvermijdelijk zien of iets dat zich vanzelf 
zal oplossen, het zichzelf verantwoordelijk houden voor de blessure en angst om werk te verliezen 
als factoren waardoor musici onwillig zijn om medische assistentie te zoeken. Waar patiënten het 
advies om een tijdje rustig aan te doen nogal eens als prettig ervaren, beschouwt de musicus dit als 
‘zeer slecht nieuws’ (van de Wiel & Rietveld, 2010). Uit de studie van Pal et al. (2009) komt naar 
voren dat een tweetal instellingen desinteresse bij studenten als een belemmerende factor ziet om 
te komen tot verbeteringen van preventieve zorg in het onderwijs. Het is raadzaam om met deze 
specifieke kenmerken van een musicus rekening te houden in de voorlichting omtrent 
blessurepreventie. 

2. Hoe wordt de kennis over blessurepreventie op dit moment toegepast in Codarts? 

2.1 Situatieschets Codarts 

Codarts is een in Rotterdam gevestigde internationale hogeschool die hoogwaardig 
kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus (“[Informatie over 
Codarts],” (z.j.). Codarts staat hoog aangeschreven in binnen- en buitenland; jonge mensen uit de 
hele wereld trekken naar Rotterdam om hier hun talenten te ontwikkelen (“[Informatie over 
Codarts],” (z.j.). 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De school telt ongeveer 1000 studenten en 340 medewerkers. Op het gebied van muziek biedt 
Codarts verschillende bachelor- en masterstudies aan. Ook biedt Codarts een havo- en vwo-
opleiding aan voor middelbare scholieren. Wereldwijd bestaat geen ander instituut met een zo grote 
diversiteit aan muziekgenres – van klassiek tot pop en van Argentijnse Tango tot Indiase Muziek 
(“[Informatie over Codarts],” (z.j.). Om toegelaten te worden tot Codarts moet je een specifiek 
toelatingsauditie doen (“[Informatie over Codarts],” (z.j.). Per instrument worden gemiddeld vijf 
studenten per jaar aangenomen.  

Het is de missie van Codarts om fysiek en mentaal gezonde en zelfredzame studenten op te leiden 
(“[Informatie over Codarts],” (z.j.). Binnen Codarts is een professioneel zorg- en 
begeleidingssysteem geïntroduceerd onder de noemer Student Life (“[Vacature Codarts],” (z.j.). 
Student Life biedt alle studenten van Codarts een pakket voorzieningen aan opdat zij hun 
studieloopbaan zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen volgen en succesvol kunnen voltooien en 
optimale individuele ontplooiing kunnen bewerkstelligen (“[Vacature Codarts],” (z.j.). Een van de 
voorzieningen van Student Life is het Health Centre. Het Health Centre focust zich op de 
optimalisatie van de fysieke en mentale gezondheid van alle studenten binnen Codarts en biedt 
advies, informatie en educatie op het gebied van blessurepreventie- en management, werken aan 
een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en prestatieverbetering (“[Vacature 
Codarts],” (z.j.). 

2.2 Aanbod blessurepreventie voor muziekstudenten aan Codarts 

Codarts (2014) geeft aan dat een belangrijk aandachtspunt voor haar opleidingen het opleiden van 
uitvoerend kunstenaars en kunstdocenten die lichaam- en houdingsbewust zijn en op een gezonde 
en verantwoorde wijze omgaan met hun lichaam. Educatie en voorlichting in onder meer 
blessurepreventie zijn binnen enkele opleidingen al een vanzelfsprekend onderdeel van het 
curriculum (Codarts, 2014). Voor de muziekafdelingen is dit echter nog niet het geval. Het Health 
Centre geeft aan dat in de vorm van gezondheidseducatie nog weinig wordt aangeboden voor 
muziekstudenten. Blessurepreventie heeft zich tot dusver toegespitst op de afdelingen Circus en 
Dans en er is nog geen structureel aanbod in de muziekafdelingen.  

Van de studenten (n=174) geeft 57% aan dat er aandacht wordt besteed aan blessurepreventie in 
de lessen. Daarvan geeft 59% aan dat dit gebeurt in de hoofdvakles. Van de docenten (n=38) geeft 
50% aan aandacht te besteden aan blessurepreventie in de les. De meeste docenten aan Codarts zijn 
gerenommeerde musici. Quarrier (1993) geeft aan dat de meeste muzikanten weinig weten over 
gepaste trainingsmethoden. Een aantal docenten geeft dit ook aan:  

 “Bij twijfel stuur ik ze meteen door naar de fysio. Ik weet wel iets maar niet genoeg.” [resp.  
 B26]  

 “[..] Een nog meer gespecialiseerde kijk vanuit Codarts op dit soort problematieken is wat mij 
 betreft erg belangrijk! Dus… heel goed initiatief!!” [resp. B5]  

 “[..], maar ik vind mijzelf niet echt capabel om blessurepreventie te onderwijzen, ik ben immers  
 anatomisch niet geschoold en ga gewoon uit van mijn eigen dispositiegevoel, maar dat hoeft niet 
 voor een ander te gelden.” [resp. B34] 

Studenten hebben per week 35 minuten individuele les bij hun hoofdvakdocent. Er wordt van 
studenten verwacht dat zij de rest van de week zelfstandig op hun instrument studeren. Van de 
studenten geeft 56% aan meer aandacht voor blessurepreventie te willen in de lessen. Bij studenten 
die aangeven dat er geen aandacht aan blessurepreventie wordt besteed in de lessen die zij volgen 
is dit 77%. Gezien de duur van de contactmomenten en het feit dat docenten aangeven niet over 
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voldoende kennis te beschikken over dit onderwerp lijkt de hoofdvakdocent niet de aangewezen 
persoon om aan deze vraag te voldoen. Een docent geeft dit ook aan: 

 “[..] Is niet altijd makkelijk, zeker als je ze maar ziet voor 1 vakje. [..]” [resp. B11] 

Van de docenten geeft 87% aan het als meerwaarde te zien als studenten meer aandacht voor 
blessurepreventie krijgen buiten de les die zij geven. 

Het Health Centre werkt nog weinig samen met hoofdvakdocenten. Het Health Centre geeft aan dat 
docenten worden geïnformeerd over de Health & Performance Day voor eerstejaarsstudenten, af en 
toe komt er een kijken. Binnen de muziekopleidingen maken alle nieuwe studenten kennis met 
fysieke en mentale gezondheidsaspecten van het beroep middels verplichte deelname aan de Health 
& Performance for Musicians-dag (Codarts, 2014). Niet alle studenten vinden de Health & 
Performance Day toereikend: 

 “There should be at least a short course on injury prevention (the current one-off Health Day is 
 really not enough).” [resp. A72] 

Studenten zijn zich bewust van het aanbod van het Health Centre: 

 “Maar iedereen weet dat je naar de fysio kunt gaan als je ergens last van hebt.” [resp. A86] 

 “De kennis is aanwezig op Codarts, en als je vragen hebt kun je gewoon aan iemand vragen en  
 dan krijg je je antwoorden wel.” [resp. A99] 

Het is echter de vraag of studenten met vragen naar het Health Centre toe gaan. Naast de eerder 
door Quarrier (1993) geschetste redenen voor musici om niet met klachten naar de specialist  te 
gaan, geeft de volgende uitspraak ook het gebrek aan kennis over blessurepreventie weer: 

 “Blessure preventie is vooral een inschatting. Ik train nooit heel ver over een pijngrens heen.” 
 [resp. A24] 

Uit onderzoek van Pal et al., (2009) kwam naar voren dat een tweetal instellingen desinteresse bij 
studenten als een belemmerende factor zag. Dit fenomeen is terug te zien in de pilot ‘Gezond 
musiceren’ die Codarts in 2015 - 2016 onder violisten aan de afdeling Klassieke Muziek heeft 
uitgevoerd. Er was hier sprake van toenemende absentie tegen het einde van de pilot. Een van de 
conclusies van deze pilot was dat een praktische benadering vanuit het musiceren de belangrijkste 
succesfactor blijkt te zijn (Czifra & Steemers, 2016). 

2.3 Aantal blessures onder studenten 

Uit de explorerende enquête onder Codarts-studenten komt naar voren dat 30% van de student-
respondenten te maken heeft (gehad) met een blessure. Dit betekent dat een aantal studenten te 
maken heeft met een blessure nog voor zij zich als professional in de beroepspraktijk begeven. 
Muziekstudenten komen voornamelijk met overbelasting-klachten bij het Health Centre terecht. Dit 
geeft aan dat zij al een tijd rondlopen met klachten alvorens naar een specialist te gaan. 
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3. Meer integratie van blessurepreventie in het huidige onderwijs in Codarts 

3.1 Barricades wegwerken 

In Figuur 2 worden twee barricades geschetst die vanuit de literatuurstudie en situatieschets naar 
voren komen: (a) educatie en (b) attitude van de studenten.  
 
Educatie. Kennis over blessures en de preventie ervan is aanwezig op Codarts, maar wordt nog niet 
op een structurele manier ingezet. Aangezien er naast de Health & Performance Day geen 
structureel aanbod is voor muziekstudenten, rust de educatie over blessurepreventie vooral op de 
schouders van de hoofdvakdocent. Docenten geven aan zich hier niet altijd bekwaam in te voelen. 
Daarnaast heeft niet iedere docent aandacht voor blessurepreventie in de les en zijn de 
contactmomenten kort en schaars. 

Attitude studenten. Van de op de explorerende vragenlijst responderende studenten aan Codarts 
geeft 30% aan reeds te maken te hebben (gehad) met een muziek-gerelateerde blessure. Studenten 
geven aan te weten dat ze met vragen terecht kunnen bij het Health Centre, maar gezien het feit dat 
zij vaak met overbelasting-klachten naar het Health Centre gaan kan worden getwijfeld of zij dit 
ook daadwerkelijk doen. Overbelasting geeft aan dat de persoon in kwestie al langere tijd met de 
kwetsuur rondloopt. Ook uit de literatuur komt naar voren dat musici om verschillende redenen 
afhoudend zijn om een specialist te bezoeken. Daarnaast lijken niet alle studenten zich bewust te 
zijn van alle facetten van blessurepreventie.  

Het is mogelijk dat de verschillende factoren in deze barricades met elkaar te maken hebben: (a) 
omdat er geen structureel aanbod is op Codarts, ligt de educatie nu bij de docenten, die mogelijk 
onvoldoende kennis hebben over blessurepreventie en: (b) omdat de student zich wil concentreren 
op de studie en zij mogelijk onvoldoende kennis hebben over blessurepreventie zijn zij afhoudend 
om een specialist te bezoeken.  

Een meerderheid van zowel de studenten als de docenten geeft aan graag meer aandacht voor 
blessurepreventie te zien. Het Health Centre wil in de toekomst meer pilots en programma’s 
opzetten voor muziekstudenten. In Figuur 2 worden de verschillende facetten aangegeven die de 
barricades kunnen wegwerken. 

Omdat er op dit moment geen structureel aanbod is en vanwege afhoudende reacties om een 
specialist te bezoeken zal de focus liggen op het creëren van acceptatie en bereidheid. Studenten 
moeten eerst het nut in kunnen zien van blessurepreventie voordat zij bereid zullen zijn om tijd te 
steken in dit onderwerp. De verwachting is dat zonder deze stap volgende initiatieven vanuit het 
Health Centre net zoals de pilot van 2015 - 2016 veel absentie onder studenten gaat opleveren en 
daarom niet het gewenste effect zullen hebben. De kwantiteit en kwaliteit van les rondom 
blessurepreventie hangt momenteel voornamelijk af van de hoofdvakdocent. Wanneer de 
informatievoorziening via een ander kanaal loopt, wordt de hoofdvakdocent van deze taak 
ontheven en krijgt iedere student dezelfde informatie, ongeacht van welke hoofdvakdocent zij les 
krijgen. Deze uitgebreide informatie zorgt niet enkel voor meer kennis bij de student, maar draagt 
er ook aan bij om zelf een actievere houding te gaan aannemen in het leren over en nemen van 
preventieve maatregelen. Omdat musici zich voornamelijk willen bezighouden met het spelen op 
hun instrument en een voorkeur hebben voor een praktische benadering, is er gekozen om 
onderwijs te ontwikkelen dat tijdens het studeren kan worden toegepast. ICT kan hierbij functioneel 
zijn. 
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Figuur 2. Gesignaleerde barricades in blessurepreventie op Codarts en voorgestelde oplossingen. 

3.2 ICT als middel, niet als doel  

Technologie is onder jongeren een vanzelfsprekend gebruiksmiddel (Derksen, Koorn, & Rutkens, 
2006). Jongeren maken meer dan negen uur per dag gebruik van media (Kennisnet, 2015). Het is 
daarom logisch dat ICT steeds meer wordt toegepast in het huidige onderwijs. Uit de Vier In Balans-
monitor 2015 (Kennisnet, 2015) komt naar voren dat over de gehele breedte de aanwezigheid van 
ICT in het onderwijs groeit. Het gebruik van ICT in het onderwijs is inmiddels breed geaccepteerd 
(Kennisnet, 2015). Codarts is op dit moment bezig om ICT in haar onderwijs te implementeren 
middels het lectoraat Blended Learning. De twee belangrijke doelstellingen die Codarts hiermee voor 
ogen heeft zijn 1) het vergroten van de toegankelijkheid tot het onderwijs en 2) verbetering van het 
studierendement (“[Informatie over Codarts],” (z.j.). 

ICT biedt voordelen voor het onderwijs. Zo maakt het het onderwijs plaats- en tijd-onafhankelijk. 
Wanneer docenten en/of studenten niet op school aanwezig kunnen zijn vanwege bijvoorbeeld 
optredens en repetities, hoeft het onderwijs niet stil te liggen. ICT kan ook taken van docenten 
overnemen, wat tijdwinst kan opleveren voor zowel de docent als de student. Deze tijd kan 
bijvoorbeeld worden benut om leerlingen intensiever te begeleiden bij activiteiten voor 
kennisconstructie en samen leren (Kennisnet, 2015).  
ICT biedt nieuwe mogelijkheden om beter, efficiënter en leuker te leren (Kennisnet, 2015). 
Onderzoek laat zien dat het kan, maar ook dat realistische verwachtingen over de opbrengsten van 
ICT dikwijls ontbreken (Kennisnet, 2015). Er moet opgepast worden voor technologisch optimisme. 
Dat is ‘Geloof in de technologische fix, waarbij een nieuwe technologie als een panacee voor allerlei 
problemen wordt gezien’ (De Wilde, 2000, zoals geciteerd in Jochem, 2001).  

Er moet nauwkeurig worden omgegaan met de implementatie van ICT in onderwijs. Bastiaens, 
Martens en Stijnen (2002) geven aan dat het inzetten van ICT in onderwijs niet eenvoudig is: “Deze 
inzet is duidelijk meer dan een boek naar HTML omzetten en op het web publiceren”.  
De essentie in het ontwerpen van ICT voor onderwijs is dat ‘een onderwijsprobleem het vertrekpunt 
vormt en niet de (beschikbare) technologie’ (Jochem, 2001). Een leeromgeving zou idealiter een 
goede afspiegeling moeten zijn van de werkelijke context waarin het geleerde moet worden 
toegepast (Bastiaens et al., 2002). Het is geen kwestie van bestaand materiaal online plaatsen. 
Jochem (2001) haalt twee misvattingen aan: (1) het verschaffen van informatie is identiek aan 
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onderwijzen en (2) het beschikbaar maken van studiemateriaal via het web heeft een meerwaarde. 
Jochem (2001) geeft aan dat E-learning niet automatisch een kwaliteitsimpuls geeft. Kuiper, Volman 
& Terwel (2004) beamen dat: “Internet biedt echter geen vanzelfsprekende ondersteuning van 
leerprocessen van leerlingen, maar moet beschouwd worden als een ‘tool’ die onder bepaalde 
voorwaarden een bijdrage kan leveren aan die leerprocessen”. De inzet van ICT in het ontwerp 
wordt gezien als middel om educatie plaats- en tijd-onafhankelijk te maken, niet als oplossing voor 
het probleem. 

3.3 Acceptatie creëren: Technology Acceptance Model (TAM) 

Acceptatie is een niet te onderschatten onderwerp. Prestatie-effecten gaan verloren wanneer het 
systeem wordt afgewezen door gebruikers (Davis, 1993). In de studie van Davis (1993) wordt 
aangegeven dat gebrek aan user acceptance lange tijd belemmerend heeft gewerkt in het succes van 
nieuwe informatiesystemen. De studie van Davis (1993) behandelt waarom gebruikers 
informatiesystemen accepteren of afwijzen en hoe de acceptatie van gebruikers beïnvloedt wordt 
door kenmerken in het ontwerp van het systeem. In het TAM-model van Davis (1993) wordt 
aangegeven dat de houding ten opzichte van het gebruik, attitude towards using, afhankelijk is van 
twee determinanten: inschatting van nut, perceived usefulness, en inschatting van het 
gebruiksgemak, perceived ease of use. Het ontwerp van het systeem, system design features, heeft 
invloed op de perceived usefulness en perceived ease of use.  

Figuur 3. Het TAM-model van Davis (1993). 

In de loop van de jaren werd het TAM-model uitgebreid door het expliciteren van de system design 
features. De meest recente versie van het model is het TAM3-model van Venkatesh & Bala (2008), te 
zien in Figuur 4. 
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Figuur 4. Het TAM3-model van Venkatesh & Bala (2008). 

3.4 Bereidwilligheid creëren: focus op motiveren, informeren en tijd  
 
De musicus is met zijn hoge mate van non-acceptatie betreffende klachten en blessures een 
specifieke doelgroep om onderwijs voor te creëren. Allereerst wordt gekeken hoe deze groep 
gemotiveerd kan worden om met het thema blessurepreventie te werken. Vervolgens wordt gekeken 
op welke manier de informatie aangeboden kan worden. Ten slotte is er aandacht voor het aspect 
tijd.  

Motiveren. Het ARCS-model van Keller (2000) is gebaseerd op een samenstelling van motiverende 
concepten en karakteristieken in vier categorieën: aandacht (attention), relevantie (relevance), 
vertrouwen (confidence) en voldoening (satisfaction). Deze vier categorieën vertegenwoordigen een 
set van voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een persoon om gemotiveerd te zijn, en al deze vier 
categorieën hebben componenten, of subcategorieën (Keller, 2000).   

Infomeren. Het Nine Events of Instruction-model van Gagné is gebaseerd op verschillende fases uit 
het leerproces. Het algemene idee was dat effectief leren een serie “gebeurtenissen” betreft dat 
begint met het trekken van de aandacht naar het onderwerp dat wordt onderwezen (Zhu & St. 
Amant, 2010). Vanaf dat punt gebruikt de instructeur een serie stappen die gerelateerd zijn aan het 
ontwikkelen van leer-verwachtingen, de introductie van stimuli (nieuwe informatie), en het 
terugroepen van gerelateerde ideeën om concepten te verplaatsen van het korte naar het lange-
termijn geheugen van de student (Zhu & St. Amant, 2010).  Aangezien de functie van de applicatie 
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enkel informeren is en niet zozeer het kunnen reproduceren van de stof, is het inpassen van de 
eerste vier stappen afdoende. 
Universal Design for Learning (UDL) geeft een framework voor het creëren van curricula die  
tegemoet komen aan de noden van alle lerenden vanaf de start (National Centre on Universal 
Learning and Design, z.j.). Dit model heeft daarvoor drie hoofdprincipes: verschillende middelen 
voorzien in het aanbieden van informatie, verschillende middelen voorzien in actie en expressie en 
verschillende middelen voorzien om betrokkenheid te creëren.  
Door het doen van oefeningen krijgt de student inzicht welke spieren en gewrichten mogelijk 
overbelast zijn of kunnen raken. Om oefeningen uit te voeren zal de student motorische 
vaardigheden moeten aanleren. In het model van Romiszowski (1999) wordt de ontwikkeling van 
psychomotorische vaardigheden in fases gepresenteerd. De eerste twee fases, kennis aanbieden over 
wat er gedaan moet worden en vaardigheden stap-voor-stap aanbrengen, worden toepast in de 
applicatie. De applicatie gaat niet verder dan het uitvoeren van de specifieke oefening en het is niet 
zozeer de bedoeling dat de gebruiker de oefening vervolgens kan automatiseren en generaliseren. 

Tijd. De bereidwilligheid van de studenten om te investeren in dit onderwerp ligt ten slotte in het 
aspect tijd. Conservatoriumstudenten zijn zeer gefocust op hun instrument en besteden vele uren 
per dag aan hun studie. Iedere vorm van afleiding kan als ongewenst geïnterpreteerd worden. Door 
de applicatie aan te bieden op zo’n manier dat deze gecombineerd kan worden tijdens het studeren 
zal de bereidwilligheid van de student om ermee te werken naar alle waarschijnlijkheid toenemen.  

4. Theoretisch model 

Bovenstaande informatie vormt de input voor het Theoretisch model (zie Figuur 5) dat gebruikt 
gaat worden om een applicatie te ontwikkelen dat zich richt op blessurepreventie voor 
conservatoriumstudenten. De applicatie richt zich enerzijds op acceptatie, acceptance, anderzijds op 
bereidwilligheid, willingness. Raakvlakken tussen de elementen  uit de modellen worden in Figuur 5 2

met pijlen aangegeven. 

De elementen perceived usefulness en perceived ease of use van het TAM3-model worden gebruikt als 
basis voor acceptatie. Vervolgens worden verschillende system design features van het TAM3-model 
gebruikt om perceived usefulness en perceived ease of use te creëren. Elementen uit de studie van 
Weinschenk (2011) en Krug (2005) gaan dieper in op perceived enjoyment en objective usability van 
het TAM3-model.  

Om bereidwilligheid te creëren wordt ingezet op drie thema’s: motiveren, informeren en tijd.  
Om motivatie te creëren worden elementen uit het ARCS-model gebruikt. Elementen uit het TAM3- 
model hebben raakvlakken met het ARCS-model. 
De informatie uit de applicatie wordt via elementen van het Nine Events of Instruction-model en 
UDL-model aangeboden. Het Nine Events of Instruction-model focust op het soort informatie en de 
volgorde ervan. Het UDL-model focust zich op de presentatie van de informatie. Zowel het Nine 
Events of Instruction-model als het UDL-model hebben raakvlakken met het ARCS-model. Om de 
oefeningen aan te leren worden elementen uit het model van Romiszowksi gebruikt, waar 
vervolgens via het UDL-model gekeken wordt naar de presentatie van deze oefeningen. 
De applicatie is te gebruiken tijdens het studeren. Dit houdt in dat bij het ontwikkelen van de 
informatie en de oefeningen rekening wordt gehouden om dit op zo’n wijze te presenteren dat de 
student zo min mogelijk tijd vrij hoeft te maken. 

 De omschrijving van de gebruikte elementen in het Theoretisch model is te vinden in de bijlage.2
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Figuur 5. Het Theoretisch model. 
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Methodologie 

1. Onderzoeksmethode 

1.1 Ontwerpgericht onderzoek 

In dit onderzoek wordt een oplossing gezocht voor een specifiek probleem in een specifieke context. 
Van Weert & Andriessen (2005) geven aan dat ontwerpgericht onderzoek mogelijk de potentie heeft 
om te voorzien in de toenemende behoefte aan oplossingen voor praktische, complexe, contextuele 
problemen. 

Door middel van ontwerpgericht onderzoek wordt een applicatie ontwikkeld voor 
conservatoriumstudenten aan Codarts. Ontwerpgericht onderzoek, ook wel Instructional Design 
(ID) genoemd, wordt vaak gedefinieerd als een systematische procedure waarin educatie- en 
trainingsprogramma’s ontwikkeld en samengesteld worden gericht op wezenlijke verbetering van 
het leren (Seel, Lehmann, Blumschein, & Podolskiy, 2017). Koen (2003, zoals geciteerd in Colpaert, 
2014) definieert ontwerpgericht onderzoek als “de strategie om de beste verandering te 
veroorzaken in een slecht begrepen situatie met de beschikbare middelen”. Cremers (2012) geeft 
aan dat dit “geen wetenschap is die verschijnselen beschrijft of verklaart, het doel is kennis te 
ontwikkelen om daarmee iets te veranderen in de werkelijkheid”. Van Weert & Andriessen (2005) 
geven aan dat de wetenschappelijke benadering zich kenmerkt door een weldoordachte manier van 
handelen om kennis te verwerven. Veel ontwerpgericht onderzoek gebruikt naast eigen 
veldonderzoek ook bestaand onderzoek (van Burg, 2011). Bestaande theorie en praktijkkennis 
wordt gebruikt om initiële ontwerprichtlijnen op te kunnen stellen (Cremers, 2012). In het 
Theoretisch kader werd op basis van literatuur en situatiebeschrijving met bestaande modellen uit 
de literatuur een Theoretisch model ontwikkeld waarin de randvoorwaarden geformuleerd werden 
voor het ontwerp van educatie. 

1.2 Vragenlijst 

De evaluatie van de applicatie moet gezien worden als een eerste test in ontwerpgericht onderzoek. 
Er is gekozen voor een vragenlijst omdat dit de mogelijkheid geeft de mening van een grote groep 
te kunnen bevragen. Deze vragenlijst wordt ingezet om een algemeen beeld te kunnen vormen van 
de mening van de studenten en docenten aan Codarts. Vragenlijsten geven de onderzoeker de 
vrijheid om metingen met meningen samen te smelten, zowel kwantitatief als kwalitatief (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2007). Deze vragenlijst wordt ingezet om de acceptatie en bereidwilligheid te 
meten. Dit wordt gezien als de eerste stap in het evaluatie-proces in het ontwikkelen van onderwijs: 
wanneer de gebruiker de applicatie niet accepteert en niet bereid is om er gebruik van te maken, 
heeft vervolgonderzoek (nog) geen nut. Immers als direct betrokkenen een interventie niet als 
bruikbaar ervaren is de kans dat ze ermee (blijven) werken gering (van den Berg & Kouwenhoven, 
2008).  

2. Materiaal 

2.1 Mockup 

De applicatie wordt vormgegeven aan de hand van een mockup, een model van het product. Door 
middel van tekeningen worden de verschillende pagina’s van de applicatie visueel gemaakt. In 
Figuur 6 is het sjabloon van de mockup te zien. Aan de linkerkant van het Figuur wordt het ontwerp 
wat de gebruiker te zien krijgt getoond. In het midden van het sjabloon worden onderdelen van de 
pagina geaccentueerd waarbij deze onderdelen aan de rechterkant van het sjabloon worden 
verantwoord aan de hand van de gekozen modellen uit wetenschappelijke literatuur.  
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Figuur 6. Sjabloon mockup blessurepreventie-applicatie. 

De applicatie wordt ontwikkeld in het Nederlands en wordt niet vertaald. Hiervoor is gekozen 
omdat het precies vertalen een studie op zich is. Mogelijke fouten in de vertaling kunnen zorgen 
voor verkeerde interpretatie van de applicatie. 

2.2 Inhoud oefeningen 
 
De blessurepreventie-oefeningen worden ontwikkeld in samenwerking met een specialist. Hans 
Verbogt is fysiotherapeut, manueel therapeut en cranio-faciaal therapeut en directeur van een 
multidisciplinair behandel-, trainings- en adviescentrum voor preventie en revalidatie van klachten 
aan het houdings- en bewegingsapparaat.  

Bij het ontwikkelen van de oefeningen wordt de focus gelegd op het element tijd. Algemene en 
eenvoudig uit te voeren oefeningen worden gekozen die ingepast kunnen worden tijdens het 
studeren. De oefeningen kunnen om deze reden uitgevoerd worden binnen een minuut. Er wordt 
gekeken naar oefeningen die van toepassing kunnen zijn voor alle studenten, dus ongeacht soort 
instrument of studierichting. Omdat de applicatie zich richt op bewustwording van 
blessurepreventie en niet op het behandelen van blessures zijn de oefeningen gericht op het geven 
van een indicatie of er een verhoogde kans op blessures bestaat. 

De gekozen oefeningen worden vervolgens via verschillende elementen van het Theoretisch model 
vormgegeven. De instructie wordt aangeboden in zowel tekst als video, wat aansluit bij het UDL-
model. Oefeningen worden stapsgewijs gepresenteerd, wat aansluit bij het Romiszowski-model. 
Daarnaast wordt gekeken hoe oefeningen kunnen aansluiten bij de leefomgeving van de studenten, 
wat aansluit bij het ARCS-model. Het sjabloon van waaruit gewerkt wordt is te zien in Tabel 1. 

Tabel 1. 
Sjabloon oefeningen aan de hand van elementen uit het Theoretisch model. 

Model Element uit model Uitwerking in oefening

ARCS Future worth

UDL Informatie beschikbaar maken voor 
verschillende zintuigen

Romiszowski Stapsgewijs vaardigheden aanleren
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2.3 Video-rondleiding 

De mockup van de applicatie wordt aan de respondenten gepresenteerd door middel van een video-
rondleiding. In deze rondleiding krijgt de respondent alle pagina’s van de applicatie te zien, waarbij 
gesproken tekst meer uitleg geeft over de pagina. Deze gesproken tekst is ook als ondertitel te 
lezen. Tijdens de rondleiding kan de respondent de video op pauze zetten om een pagina 
uitgebreider te bekijken.  

2.4 Vragenlijst  
 
Studenten. Na afloop van het bekijken van de video-rondleiding vult de respondent een korte 
vragenlijst in. Allereerst wordt achtergrondinformatie over de student gevraagd. Daarna wordt de 
acceptatie gepeild: eerst wordt naar de perceived usefulness gevraagd, voor zichzelf en vervolgens 
voor studiegenoten, daarna wordt naar de perceived ease of use bevraagd. De bereidwilligheid wordt 
bevraagd via de stelling of de student er gebruik van zou maken wanneer de applicatie beschikbaar 
wordt gesteld door Codarts. Tot slot is er plaats voor eventuele opmerkingen, waardoor de 
respondent de kans krijgt de gemaakte keuzes te beargumenteren. 

Tabel 2. 
Vragenlijst voor studenten. 

Docenten. Hoewel dit onderzoek zich focust op de acceptatie en bereidwilligheid van studenten, 
speelt de docent een belangrijke rol in de studie van de student. Ook rust de verantwoordelijkheid 
van het overbrengen van blessurepreventie op dit moment op de schouders van de docent. In de 
explorerende vragenlijst gaf een merendeel van de docenten aan graag meer blessurepreventie te 
zien buiten de lessen die zij geven. 
Er is een vragenlijst ontwikkeld om de mening van docenten over deze applicatie te peilen. 
Allereerst wordt achtergrondinformatie over de docent gevraagd. Daarna wordt de acceptatie 

ARCS Difficulty

ARCS Concrete elementen

UDL Op verschillende manieren omgaan met de stof

ARS Future worth

Antwoordmogelijkheid

Q1 Wat is je hoofdvak? Open vraag

Q2 Wat is je studierichting/afdeling? Meerkeuze, één antwoord geven mogelijk

Q3 Deze blessurepreventie-tool vind ik nuttig voor 
mijzelf als muzikant.

Schaal 1 - 7; waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee 
oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’

Q4 Deze blessurepreventie-tool vind ik nuttig voor 
studiegenoten.

Schaal 1 - 7; waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee 
oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’

Q5 Deze blessurepreventie-tool lijkt mij gemakkelijk 
te gebruiken.

Schaal 1 - 7; waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee 
oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’

Q6 Wanneer Codarts deze tool beschikbaar stelt, zal 
ik er gebruik van gaan maken.

Meerkeuze, één antwoord mogelijk; ‘ja’, ‘nee’, ‘weet 
ik niet’.

Opmerkingen Open vraag, niet verplicht om in te vullen
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gepeild: eerst wordt naar de perceived usefulness gevraagd, voor het vak dat de docent onderwijst, 
voor de studenten in het algemeen en, mits de docent zichzelf als muzikant beschouwd, voor 
zichzelf. Daarna wordt de perceived ease of use bevraagd. Vervolgens wordt gevraagd of de docent 
deze applicatie als meerwaarde ziet. Tot slot is er plaats voor eventuele opmerkingen, waardoor de 
respondent de kans krijgt de gemaakte keuzes te beargumenteren. 

Tabel 3. 
Vragenlijst voor docenten. 

3. Respondenten 

Alle studenten en docenten aan de afdelingen Jazz, Klassiek, Pop, Wereldmuziek, Docent Muziek en 
Master of Music werden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. 

Studenten. In totaal namen 78 studenten deel aan dit onderdeel van het onderzoek. Daarvan 
voltooiden 30 respondenten de vragenlijst; deze data worden meegenomen in de analyse. De 
afdelingen Jazz, Klassiek, Pop, Wereldmuziek en Docent Muziek worden vertegenwoordigd. 

Docenten. In totaal namen 33 docenten deel aan dit onderdeel van het onderzoek. Daarvan 
voltooiden 14 respondenten de vragenlijst; deze data worden meegenomen in de analyse. Alle 
afdelingen worden vertegenwoordigd. 

Antwoordmogelijkheid

Q1 Welk(e) (hoofd)vak(ken) onderwijs je? Open vraag

Q2 Aan welke afdeling(en) onderwijs je? Meerkeuze, meerdere antwoorden geven mogelijk

Q3 Deze blessurepreventie-tool vind ik nuttig voor 
conservatoriumstudenten in het vak dat ik onderwijs.

Schaal 1 - 7; waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee 
oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’

Q4 Deze blessurepreventie-tool vind ik nuttig voor 
conservatoriumstudenten in het algemeen.

Schaal 1 - 7; waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee 
oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’

Q5 Deze blessurepreventie-tool lijkt mij gemakkelijk 
te gebruiken.

Schaal 1 - 7; waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee 
oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’

Q6 De volgende vraag is enkel relevant als je zelf 
muzikant bent/muziek speelt. Maak daarom eerst 
een keuze:

Meerkeuze, één antwoord mogelijk; ‘ik ben 
muzikant’, ‘ik ben geen muzikant’

Q7 Deze blessurepreventie-tool vind ik nuttig voor 
mijzelf als muzikant.

Schaal 1 - 7; waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee 
oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’

Q8 Ik zou het als een meerwaarde zien wanneer 
Codarts deze tool beschikbaar stelt voor studenten.

Meerkeuze, één antwoord mogelijk; ‘ja’, ‘nee’, ‘weet 
ik niet’.

Opmerkingen Open vraag, niet verplicht om in te vullen
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4. Validiteit en betrouwbaarheid 

Ontwerpgericht onderzoek. Hoewel steeds vaker toegepast in het hoger onderwijs, is deze 
onderzoeksvorm bij velen nog onbekend (Cremers, 2012). Voor ontwerpgericht onderzoek krijgen 
de algemene criteria van betrouwbaarheid en validiteit specifieke invullingen (van Burg, 2011). 

Van Burg (2011) geeft aan dat voor de betrouwbaarheid van ontwerpgericht onderzoek vooral 
stabiliteit en navolgbaarheid van belang is. Het zou op een vergelijkbare manier uitgevoerd moeten 
kunnen worden door een andere onderzoeker (van Burg, 2011). Een uitgewerkt en gedetailleerd 
onderzoeksprotocol is essentieel voor de navolgbaarheid (Yin, 2003, zoals geciteerd in van Burg, 
2011). Via het ADDIE-model zijn onderzoeksvragen geformuleerd waardoor de totstandkoming van 
het ontwerp zo specifiek mogelijk wordt beschreven. Alle keuzes die gemaakt zijn in het ontwerp 
zijn via het sjabloon van de mockup (zie Figuur 6) te lezen. In feite is er in het ontwerp niets aan 
toeval of smaak van de onderzoeker overgelaten maar is alles gebaseerd op wetenschappelijke 
literatuur. 

Voor interne validiteit is de interne samenhang in de onderzoeksresultaten belangrijk (van Burg, 
2011). Een goed ontwerpprincipe geeft een korte verklaring van waarom een bepaalde interventie 
in een specifieke context tot een waarschijnlijke uitkomst leidt (van Burg, 2011). Als de interne 
logica van een ontwerpprincipe overtuigend, helder en consistent is, is er sprake van een vorm van 
interne validiteit (van Burg, 2011). Via de Analyse-fase van het ADDIE-model zijn belemmeringen 
in blessurepreventie in het huidige onderwijs op Codarts naar voren gekomen. Oplossingen om deze 
belemmeringen weg te nemen zijn aangedragen via reeds bestaande, wetenschappelijke 
onderwijsmodellen en literatuur omtrent vormgeving van ICT-applicaties. Deze modellen en 
literatuur zijn gekozen op basis van de beoogde effecten die zij teweeg kunnen brengen. 

Specifiek voor ontwerpgericht onderzoek is pragmatische validiteit van belang (Romme, 2003; Van 
Aken & Romme, 2009, zoals geciteerd in van Burg, 2011). De onderzoeksresultaten worden mede 
verantwoord op basis van pragmatische validiteit: leiden de oplossingen of interventies inderdaad 
tot de beoogde uitkomsten? (Cremers, 2012). Cremers (2012) geeft hierbij aan dat het dus niet 
primair gaat om ‘of het waar is’ maar ‘of en hoe het werkt’.  
Een met pragmatische validiteit sterk samenhangend kwaliteitscriterium is bruikbaarheid: is de 
kennis die het ontwerpgerichte onderzoek oplevert bruikbaar voor de beoogde doelgroep om 
gedrag en handelingen te veranderen (Dijk, De Goede, ’t Hart, & Teunissen, 1991, zoals geciteerd in 
van Burg, 2011). Deze bruikbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van de meningen en de 
ervaringen van de direct betrokkenen (van den Berg & Kouwenhoven, 2008). Hoe praktischer de 
resultaten van een ontwerpgericht onderzoek zijn, hoe meer dit de pragmatische validiteit van die 
resultaten ondersteunt (van Burg, 2011). Het ontwikkelde ontwerp wordt getest door de beoogde 
gebruikers. De bruikbaarheid van het ontwerp wordt gemeten aan de hand van vragen die de 
acceptatie en bereidwilligheid meten. 

Vragenlijst. Beoordelingsschalen geven meer mogelijkheden dan dichotome vragen, wat ze 
bijzonder nuttig maakt voor het meten van attitudes, percepties en meningen (Cohen et al., 2007). 
Het gebruik van beoordelingsschalen brengt een aantal factoren mee waar voorzichtig mee moet 
worden omgegaan. Je krijgt geen idee of de respondent commentaar had willen geven over het 
onderwerp dat wordt onderzocht (Cohen et al., 2007). Om deze reden wordt er aan het eind van de 
vragenlijst de mogelijkheid geboden om opmerkingen te plaatsen. Cohen et al. (2007) geven aan 
dat in beoordelingsschalen vaak de twee uiterste keuzes vermeden worden, waardoor er in een      
5-punts Likertschaal in feite weinig keuze overblijft. Daarom is er gekozen voor een 7-punts 
Likertschaal. 
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Resultaten 

In dit deel worden de resultaten uit het onderzoek voorgesteld. De onderzoeksvragen vormen 
hierbij de leidraad. 

OV1: Welke factoren spelen een rol in het hoge percentage blessures onder musici? 

Uit literatuur blijken er verschillende factoren naar voren te komen die kunnen bijdragen aan het 
hoge percentage blessures onder musici.  

Topsport. Allereerst vergt het spelen van een instrument veel studie-uren, waarbij bepaalde 
bewegingen vaak herhaald worden. Qua eisen die gesteld worden kan een musicus op vele vlakken 
vergeleken worden met een topsporter, zoals onder andere de fysieke vaardigheden die het niveau 
van succes bepalen, presteren in een zeer competitief veld en het streven naar perfectie. Het 
bespelen van een instrument vereist zeer specifieke vaardigheden, waardoor een musicus snel 
vatbaar is voor blessures: een op zich onschuldige kwetsuur kan hierdoor al zorgen voor problemen 
bij het musiceren. 

Educatie. Veel klachten worden veroorzaakt door overbelasting. Specialisten geven aan dat 
preventie kan zorgen voor vermindering van het aantal klachten. Op conservatoria wordt aandacht 
besteed aan blessurepreventie, maar dit lijkt nog niet voldoende. Daarnaast is in het huidige 
onderwijs een belangrijke rol weggelegd voor de docent, maar is het de vraag of iedere docent 
voldoende kennis heeft op dit gebied. Als actiegebieden komen 1: het versterken van het 
bewustzijn, en 2: het beschikbaar maken van uitgebreide informatie naar voren. 

Karakter musicus. Tot slot speelt de musicus zelf een belangrijke rol in het verminderen van 
blessures. Musici zoeken lang niet altijd tijdig hulp. Musici praten niet graag over hun blessures, 
vanwege redenen zoals angst voor het verliezen van werk, het idee hebben dat blessures er nu 
eenmaal bijhoren en de heersende cultuur van “niet zeuren”. Vanwege de hoge eisen die aan musici 
worden gesteld en het plezier dat aan musiceren wordt beleefd wordt een oordeel van een arts om 
rust te nemen vaak als slecht nieuws ervaren. 

OV2: Hoe wordt de kennis over blessurepreventie op dit moment toegepast op Codarts?  

Uit informatie verstrekt door het Health Centre van Codarts en een explorerende vragenlijst onder 
studenten en docenten van Codarts komen een aantal verbeterpunten met betrekking tot educatie 
in blessurepreventie naar voren. 

Geen structureel aanbod. Allereerst blijkt er geen structureel aanbod in blessurepreventie te zijn voor 
muziekstudenten. Het is wel het plan van Codarts om dit in de toekomst te gaan implementeren. 
Vorig jaar is er een pilot rond blessurepreventie opgezet voor violisten aan de afdeling Klassiek, 
waarbij sprake was van toenemende absentie tegen het einde van de pilot.  

Educatie ligt bij docent. Van de studenten geeft 57% aan dat er aandacht wordt besteed aan 
blessurepreventie in de lessen. Daarvan geeft 59% aan dat dit gebeurt in de hoofdvakles. De 
kwantiteit en kwaliteit van aandacht voor blessurepreventie hangt hiermee sterk af van de 
hoofdvakdocent, die hier over het algemeen niet specifiek voor opgeleid is. Een aantal docenten 
geeft aan het gevoel te hebben niet over voldoende kennis te beschikken om te onderwijzen in 
blessurepreventie. Daarnaast is het gemiddelde contactmoment tussen student en hoofdvakdocent 
35 minuten per week. De hoofdvakdocent lijkt daarmee niet de (enige) aangewezen persoon om in 
blessurepreventie te onderwijzen. 
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Blessures. Uit de explorerende vragenlijst komt naar voren dat 30% van de studenten reeds te 
maken heeft (gehad) met een blessure. Dit betekent dat een aantal studenten te maken heeft met 
een blessure nog voor zij zich als professional in de beroepspraktijk gaan begeven. Studenten lijken 
zich bewust van het aanbod van het Health Centre, maar aangezien de muziekstudenten 
voornamelijk met overbelasting-klachten aankloppen betekent dit dat zij al enige tijd rondlopen met 
klachten alvorens zij hulp inschakelen. Het Health Centre wordt daarmee voornamelijk gebruikt om 
te genezen, in plaats van preventief.  

Wens voor meer aandacht voor blessurepreventie. Uit de explorerende vragenlijst blijkt dat een 
meerderheid van zowel de studenten als docenten graag meer aandacht voor blessurepreventie op 
Codarts ziet.  

OV3: Welke randvoorwaarden kunnen bijdragen aan een betere integratie van 
blessurepreventie op Codarts? 

De uitkomsten van de vorige onderzoeksvragen geven verschillende barricades in blessurepreventie 
aan. Vervolgens werd gekeken hoe educatie kan bijdragen aan een betere integratie van 
blessurepreventie op Codarts. Met deze informatie werd een Theoretisch model ontwikkeld dat de 
randvoorwaarden voor de educatie expliciteert.  

De noodzaak voor blessurepreventie is allereerst duidelijk. Musiceren is een zeer specifiek en zwaar 
belastend beroep, waarbij zonder preventie grote kans bestaat op blessures. Daarnaast is er vanuit 
docenten en studenten de wens voor meer educatie in blessurepreventie op Codarts.  
De huidige barricades kunnen gespecificeerd worden in twee thema’s: educatie en attitude. 

Educatie. Doordat er op Codarts geen structureel aanbod voor muziekstudenten is, ligt de aandacht 
voor blessurepreventie grotendeels bij de hoofdvakdocent. Door de focus te verleggen van de 
hoofdvakdocent naar een meer algemene aanbieder voor blessurepreventie wordt de aandacht voor 
dit onderwerp minder afhankelijk van de kennis en tijd van de docent. 

Attitude. Doordat de studie aan het conservatorium zeer intensief is en de eisen die worden gesteld 
aan een musicus hoog zijn, is het aantal studie-uren van een student hoog. Het bijzondere karakter 
van een musicus is een belangrijke factor om rekening mee te houden. De huidige afhoudende 
reacties om een specialist te bezoeken in combinatie met de wens om zoveel mogelijk studie-uren te 
maken kunnen voor weerstand bij studenten zorgen wanneer een blessurepreventie-programma 
wordt aangeboden. 

Theoretisch model. De geschetste barricades zijn de input geweest van de gekozen elementen in het 
Theoretisch model. De eerste factor waarmee rekening gehouden werd is tijd, waardoor werd 
gekozen om een applicatie te ontwikkelen die door studenten gebruikt kan worden tijdens het 
studeren. Daarmee werd de keuze gemaakt om gebruik te maken van ICT, zodat de informatie 
plaats- en tijd-onafhankelijk wordt. Echter mag er niet vanuit worden gegaan dat ICT op zichzelf 
een succesfactor is. Om deze reden werd gekozen om rekening te houden met de perceived 
usefulness en perceived ease of use van het TAM3-model in het ontwerp van het model. Deze twee 
factoren dragen bij aan de acceptatie. Zonder de acceptatie van de applicatie is het onwaarschijnlijk 
dat studenten er gebruik van gaan maken. Verschillende andere elementen uit het TAM3-model 
werden gebruikt om de acceptatie te versterken. Elementen uit de studie van Weinschenk (2011) en 
van Krug (2005) werden gebruikt om de elementen van het TAM3-model verder vorm te geven in 
de applicatie. 
Daarnaast werd gefocust op het creëren van bereidwilligheid. Zonder bereidwilligheid van 
studenten om zich bezig te houden met blessurepreventie is het niet waarschijnlijk dat 
vervolgprogramma’s succesvol gaan zijn. Om bereidwilligheid te creëren werd ingezet op de 
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factoren motiveren, informeren en tijd. De factor tijd werd hiervoor reeds benoemd. Elementen uit 
het ARCS-model werden gekozen voor motivatie, elementen uit het Nine Events of Instruction-
model, het UDL-model en het model van Romiszowski werden gebruikt om de informatie over te 
brengen.   

OV4: Welk educatie-ontwerp zou in theorie moeten bijdragen aan het onderwijs in 
blessurepreventie voor conservatoriumstudenten van Codarts? 

Het Theoretisch model is gebruikt om randvoorwaarden te scheppen om een applicatie te 
ontwerpen die bijdraagt aan het onderwijs in blessurepreventie voor conservatoriumstudenten van 
Codarts. De applicatie is uitgewerkt als mockup, waarbij via een sjabloon enerzijds de applicatie 
wordt getoond zoals de gebruiker het voor zich ziet en anderzijds de wetenschappelijke 
onderbouwing per element in de applicatie aangeeft.  

Applicatie. In totaal zijn 14 pagina’s ontworpen welke samen de applicatie vormen. Het resultaat 
wordt hieronder in het sjabloon weergegeven. 

De eerste pagina van de applicatie is de startpagina. Hier wordt de focus gelegd op het trekken van 
de aandacht. 

Figuur 7. Startpagina van de blessurepreventie-applicatie. 

Vervolgens is in het info-menu achtergrondinformatie te vinden over de applicatie. Hier wordt de 
focus gelegd op enerzijds acceptatie door middel van het verstrekken van informatie zoals de 
relevantie voor de musicus en het beoogde resultaat dat met de applicatie bereikt kan worden, 
anderzijds op het formuleren van uitnodigende leerdoelen en het presenteren van een overzicht van 
de oefeningen. 
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Figuur 8. Info-menu van de blessurepreventie-applicatie. 

Figuur 9. Info-menu van de blessurepreventie-applicatie waarbij de pagina ‘Waarom’ is opengeklapt. 
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Figuur 10. Info-menu van de blessurepreventie-applicatie waarbij de pagina ‘Hoe’ is opengeklapt. 

Figuur 11. Info-menu van de blessurepreventie-applicatie waarbij de pagina ‘Oefeningen’ is opengeklapt. 
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Figuur 12. Info-menu van de blessurepreventie-applicatie waarbij de pagina ‘Effect’ is opengeklapt. 

In Figuur 13 t/m Figuur 15 worden de pagina’s weergegeven die verschijnen als de gebruiker van 
start gaat met het daadwerkelijk gebruiken van de applicatie. Hier wordt allereerst kort en bondig 
uitleg gegeven over de relevantie van de applicatie voor musici, waarna vervolgens wordt 
benadrukt dat de applicatie kan worden gebruikt tijdens het studeren. Door middel van 
kleurgebruik wordt de aandacht van de gebruiker getrokken wanneer de applicatie een oefening 
presenteert.  

Figuur 13. Pagina die verschijnt wanneer wordt gekozen om te starten met gebruiken van de blessurepreventie-applicatie. 
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Figuur 14. Pagina die verschijnt wanneer gebruiker van start gaat met het gebruiken van de blessurepreventie-applicatie. 

Figuur 15. Pagina die aangeeft wanneer met oefening gestart kan worden. 

De blessurepreventie-applicatie heeft als doel om algemene oefeningen te geven die een indicatie 
kunnen geven of er een verhoogde kans op blessures bestaat. Dit wordt gedaan door middel van 
verschillende oefeningen die toepasbaar zijn op iedere conservatoriumstudent, ongeacht type 
instrument of studierichting. In deze pagina’s van de blessurepreventie-applicatie ligt de focus op 
het aangeven van de relevantie van de oefening voor de gebruiker, het aanbieden van oefeningen 
op verschillende manieren waardoor de gebruiker de keuze krijgt om zijn/haar leerproces in te 
richten, het presenteren van de oefening via stappen en vervolgens het aangeven wanneer het 
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raadzaam is om meer informatie op te zoeken. Tot slot wordt op de extra informatie-pagina 
aangegeven wat raadzame vervolgstappen zijn. 

 
Figuur 16. Oefening-pagina van de blessurepreventie-applicatie, met daarin de oefening ‘Rekken onderarmspier’.  

Figuur 17. Oefening-pagina van de blessurepreventie-applicatie, met daarin de oefening ‘Rekken onderarmspier’, waarbij 
de instructie in tekst is opengeklapt.  
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Figuur 18. Oefening-pagina van de blessurepreventie-applicatie, met daarin de oefening ‘Rekken onderarmspier’, waarbij 
het sjabloon voor de instructie in video is opengeklapt.  

Figuur 19. Extra informatie-pagina van de blessurepreventie-applicatie, met daarin de informatie voor de oefening ‘Rekken 
onderarmspier’. 

Tot slot verschijnt na het volbrengen van de oefening de laatste pagina in beeld. Hierin wordt 
gefocust op het tonen van succes - good job! - en het benadrukken dat het geleerde in de 
dagdagelijkse praktijk toegepast kan worden. 
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Wanneer de gebruiker vervolgens verder gaat, begint de cyclus opnieuw. Tijdens het studeren 
verschijnen telkens nieuwe oefeningen, waarbij gekeken kan worden of de gebruiker problemen 
ervaart. Desgewenst kan de gebruiker extra informatie opvragen. 

Figuur 20. Pagina die in beeld verschijnt na het volbrengen van de oefening. 

Oefeningen. In samenwerking met specialist Hans Verbogt zijn oefeningen ontwikkeld voor de 
blessurepreventie-applicatie. Aangezien deze applicatie zich richt op het creëren van acceptatie en 
bereidwilligheid, is gekozen voor algemene oefeningen die inzetbaar zijn voor ieder instrument, 
waarbij een indicatie gegeven kan worden op een verhoogde kans op blessures. In Tabel 4 is een 
overzicht van de oefeningen te zien. 

Tabel 4. 
Overzicht van geselecteerde oefeningen voor de blessurepreventie-applicatie. 

Naam oefening Mogelijke blessures

Ogen focussen Spanning in nek, hoofdpijn

Habit reversal/kaakmusc. Spanning in nek- en halsspieren, hoofdpijn

Hoge nek Spanning in nek- en halsspieren, overbelasting nekwervels, 
coördinatieproblemen

Beweeglijkheid nek Nekpijn, moeite met omkijken

Monnikskapspier Nek- en schouderpijn

CTO mobilisatie Lage nekpijn, pijn tussen de schouderbladen

Schouders retractie Overbelasting nek en onderrug

Rekken biceps/triceps Verkorting, verkramping en verzuring van bovenarmspieren

Rekken onderamspier Verkorting, verkramping en verharding onderarmspier, “tennis”- of 
“golferselleboog, RSI-klachten
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De belangrijkste focus voor de oefeningen is gelegd op het element tijd. De oefeningen zijn daarom 
tijdens het studeren uit te voeren. Daarnaast worden elementen uit het Theoretisch model ingezet 
om de oefeningen te presenteren. Via een sjabloon werd de presentatie van de oefening ontworpen. 
In Tabel 5 is een uitgewerkte oefening te zien. 

Tabel 5. 
Uitwerking van presentatie oefening ‘Ogen focussen’ in sjabloon. 

Mobilisatie polsen Bewegingsbeperking in de polsen

Zenuwmobilisatie Tintelingen, gevoelsstoornissen, kramp, krachtverlies

Strekken bovenrug Beroepsdeformiteit, zoals krom gegroeide rug met overbelasting aan nek 
en onderrug als mogelijk gevolg

Beweeglijkheid ruggenmerg 
(slump)

Afweer- en spierspanning gehele wervelkolom en disfunctie overige 
zenuwen zoals in armen en benen

Buikademhaling Algehele spanning, hyperventilatie

Buikspiertraining/core 
stability

Rugpijn, verminderde rompstabiliteit

Mobilisatie bekken Niet soepel bewegen, compensatoire overbelasting onderrug

Mobilisatie heupen Niet soepel bewegen, compensatoire overbelasting onderrug

Heupbuigspieren rekken Overbelasting onderrug en bekken

Model Element uit model Uitwerking in oefening

ARCS Future worth Wanneer je moeite hebt met het focussen van je ogen kan 
dit leiden tot spanning of houdingsaanpassingen in de 
nek en kan aanleiding zijn voor hoofdpijnklachten.

UDL Informatie beschikbaar maken voor 
verschillende zintuigen

Oefening is gepresenteerd in tekst en video.

Romiszowski Stapsgewijs vaardigheden aanleren (1) Voer de oefening uit zonder je hoofd te bewegen.  
(2) Kijk van dichtbij naar veraf. Bijvoorbeeld van je partij 
naar de dirigent.  
(3) Kijk enkele malen van een vast punt naar..  
(3A) Uiterst links naar uiterst rechts, en terug.  
(3B) Het plafond naar de vloer, en terug.  
(3C) Vloer linksonder naar plafond rechtsboven, en 
terug. 
(3D) Vloer rechtsonder naar plafond linksboven, en 
terug.

ARCS Difficulty Oefening is gemakkelijk uit te voeren en kan in 
intensiteit opgebouwd worden.

ARCS Concrete elementen Kijk van dichtbij naar veraf. Bijvoorbeeld wisselend van 
je partij naar de dirigent.

UDL Op verschillende manieren omgaan 
met de stof

Deze oefening kan zowel zittend als staand uitgevoerd 
worden.

ARS Future worth Kun je naar een punt minder ver kijken of kost het meer 
moeite? Of is het zo dat wanneer je van veraf terug naar 
je partituur kijkt de noten onscherp zijn? Klik dan hier 
voor meer info.
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OV5: Hoe groot is de acceptatie en bereidwilligheid voor het ontwerp van educatie in 
blessurepreventie voor conservatoriumstudenten aan Codarts? 

De mockup van de blessurepreventie-applicatie is via een video-rondleiding gepresenteerd aan 
studenten en docenten van Codarts, waarna gepeild is naar hun mening met betrekking tot 
acceptatie en bereidwilligheid. In totaal vulden 43 respondenten de vragenlijst volledig in. Dit 
resulteerde in de volgende uitkomsten: 

Acceptatie. De perceived usefulness van studenten werd gemeten aan de hand van twee stellingen.  
 
Bekijken we de perceived usefulness van studenten voor zichzelf, dan zien we dat een meerderheid 
(n=22) de applicatie nuttig vindt (zie Tabel 6). Het grootste aantal daarvan (n=14), geeft ‘mee 
eens’ als antwoord op de stelling. Twee van de 26 respondenten geven aan de applicatie niet nuttig 
voor zichzelf te vinden door ‘een beetje mee oneens’ aan te geven op de stelling, zes respondenten 
antwoorden neutraal op deze stelling. 
 
Bekijken we de perceived usefulness van studenten voor studiegenoten, dan zien we dat een 
meerderheid (n=27) de applicatie nuttig vindt (zie Tabel 7). Het grootste aantal daarvan (n=17), 
geeft ‘mee eens’ als antwoord op de stelling. Eén van de respondenten geeft aan de applicatie niet 
nuttig voor studiegenoten te vinden. Opvallend aan deze reactie is dat deze respondent verder zeer 
positief is over de applicatie. Het zou daarom kunnen zijn dat er iets mis is gegaan tijdens het 
invullen van deze vraag. Eén respondent antwoordt neutraal op deze stelling.  

Uit de analyse van deze twee stellingen komt naar voren dat studenten de applicatie vaker als 
nuttig inschatten voor studiegenoten dan voor zichzelf.  

Tabel 6. 
Antwoord van studenten op de vraag of deze blessurepreventie-applicatie nuttig is voor zichzelf, waarbij 1 staat voor ‘helemaal 
mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’. 

Tabel 7. 
Antwoord van studenten op de vraag of deze blessurepreventie-applicatie nuttig is voor studiegenoten, waarbij 1 staat voor 
‘helemaal mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’. 

De perceived usefulness van docenten werd gemeten aan de hand van drie stellingen. 

Bekijken we de perceived usefulness van docenten voor het vak dat zij onderwijzen, dan zien we dat 
een meerderheid (n=11) de applicatie nuttig vindt (zie Tabel 8). Het grootste aantal daarvan 
(n=7) geeft ‘mee eens’ als antwoord op de stelling. Eén respondent geeft aan de applicatie niet 

1 2 3 4 5 6 7

Q3 Deze 
blessurepreventie-tool 
vind ik nuttig voor 
mijzelf als muzikant.

0 0 2 6 5 14 3

1 2 3 4 5 6 7

Q4 Deze 
blessurepreventie-tool 
vind ik nuttig voor 
studiegenoten.

1 0 0 1 8 17 2
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nuttig voor studenten die hij/zij onderwijst te vinden door aan te geven het ‘helemaal oneens’ met 
de stelling te zijn. Het vak dat de respondent onderwijst is “Harmonieleer, contrapunt en analyse”. 
Twee respondenten antwoorden neutraal op deze stelling. 

Bekijken we de perceived usefulness van docenten voor conservatoriumstudenten in het algemeen, 
dan zien we dat een meerderheid (n=13) de applicatie nuttig vindt (zie Tabel 9). Het grootste 
aantal daarvan (n=6) geeft ‘helemaal mee eens’ als antwoord op de stelling. Eén respondent 
antwoordt neutraal op deze stelling.  

Bekijken we de perceived usefulness van docenten voor zichzelf, dan zien we dat een meerderheid 
(n=8) de applicatie nuttig vindt (zie Tabel 10). Het grootste aantal daarvan (n=4) geeft aan het 
‘een beetje eens’ te zijn met de stelling. Twee respondenten geven aan de applicatie niet nuttig voor 
zichzelf te vinden door aan te geven het ‘helemaal oneens’ met de stelling te zijn. Deze 
respondenten onderwijzen “Harmonieleer, contrapunt en analyse” en “muziektheorie en solfège, 
piano bijvak en home recording”. Drie respondenten antwoorden neutraal op deze stelling.  

Uit de analyse van deze drie stellingen komt naar voren dat docenten de applicatie vaker als nuttig 
inschatten voor het algemeen onderwijs dan voor het vak dat zij zelf onderwijzen, en dat docenten 
de applicatie vaker als nuttig inschatten als voor studenten dan voor zichzelf.  

Tabel 8. 
Antwoord van docenten op de vraag of deze blessurepreventie-applicatie nuttig is voor het vak dat zij onderwijzen, waarbij 1 
staat voor ‘helemaal mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’. 

Tabel 9. 
Antwoord van docenten op de vraag of deze blessurepreventie-applicatie nuttig is voor conservatoriumstudenten in het 
algemeen, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’. 

1 2 3 4 5 6 7

Q3 Deze 
blessurepreventie-tool 
vind ik nuttig voor 
conservatoriumstudent
en in het vak dat ik 
onderwijs.

1 0 0 2 3 7 1

1 2 3 4 5 6 7

Q4 Deze 
blessurepreventie-tol 
vind ik nuttig voor 
conservatoriumstudent
en in het algemeen.

0 0 0 1 2 5 6
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Tabel 10. 
Antwoord van docenten op de vraag of deze blessurepreventie-applicatie nuttig is voor zichzelf, waarbij 1 staat voor ‘helemaal 
mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’. 

Bekijken we de perceived ease of use van studenten, dan zien we dat een meerderheid (n=27) de 
applicatie makkelijk te gebruiken vindt (zie Tabel 11), waarvan een gelijk aantal respondenten 
(n=11) ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ als antwoord geeft op de stelling. Eén respondent 
antwoordt ‘neutraal’, twee respondenten vinden de applicatie niet gemakkelijk te gebruiken. 
Opvallend aan de reactie van de respondent die ‘helemaal niet mee eens’ aangeeft als antwoord op 
de stelling is dat deze respondent verder zeer positief is over de applicatie. Het zou daarom kunnen 
zijn dat er iets mis is gegaan tijdens het invullen van deze vraag. 

Tabel 11. 
Antwoord door studenten op de vraag of deze blessurepreventie-applicatie gemakkelijk te gebruiken is, waarbij 1 staat voor 
‘helemaal mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens. 

Bekijken we de perceived ease of use van docenten, dan zien we dat unaniem wordt aangegeven dat 
de de applicatie makkelijk te gebruiken is (zie Tabel 12). Het grootste aantal daarvan (n=11) geeft 
‘mee eens’ als antwoord op de stelling.  

Tabel 12. 
Antwoord van docenten op de vraag of deze blessurepreventie-applicatie gemakkelijk te gebruiken is, waarbij 1 staat voor 
‘helemaal mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal mee eens’. 

Bereidwilligheid. Bekijken we de bereidwilligheid van studenten, dan zien we dat een meerderheid 
(n=18) aangeeft de applicatie te zullen gebruiken wanneer Codarts deze beschikbaar stelt (zie 
Tabel 13). Hieronder volgen een aantal opmerkingen van respondenten die aangeven de applicatie 
te zullen gebruiken: 

 “Ik vind het een super goed concept!” [resp. C1] 

 “Ik vind het nuttig dat er in de applicatie ook meteen over alles achtergrondinformatie wordt  
 gegeven.” [resp. C16] 

1 2 3 4 5 6 7

Q7 Deze 
blessurepreventie-tool 
vind ik nuttig voor 
mijzelf als muzikant.

2 0 0 3 4 3 1

1 2 3 4 5 6 7

Q5 Deze 
blessurepreventie-tool 
lijkt mij gemakkelijk te 
gebruiken.

1 0 1 1 5 11 11

1 2 3 4 5 6 7

Q5 Deze 
blessurepreventie-tool 
lijkt mij gemakkelijk te 
gebruiken.

0 0 0 0 2 11 1
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 “Voornamelijk die video’s zijn top!” [resp. C20] 

 “Heel goed initiatief!” [resp. C30] 

Vier respondenten geven aan de applicatie niet te gaan gebruiken. Eén van de respondenten geeft 
hierbij aan dat dit niet is vanwege de inhoud van de applicatie, maar vanwege de opzet van de 
applicatie: 

 “Ik wil bij het studeren niet afgeleid worden door mijn telefoon. App blijft wel relevant om van 
 te voren bepaalde oefeningen uit te zoeken om tijdens studeren toe te passen.” [respondent 8] 

De andere drie respondenten die aangeven de applicatie niet te gebruiken gaven hiervoor geen 
redenen op. Wel komt uit de analyse naar voren dat één van deze respondenten de applicatie niet 
als nuttig beschouwd voor zichzelf en geven de andere twee respondenten tweemaal ‘neutraal’ aan 
als antwoord op de stellingen (zie Tabel 14). 

Zes respondenten geven aan niet te weten of ze de applicatie zullen gebruiken. Een van de 
respondenten vraagt zich af of de applicatie relevant is voor haar instrument: 

 “Ik ben benieuwd hoe relevant deze applicatie voor mij als zangeres zal zijn. De oefening in het 
 voorbeeld is voor de onderarm bedoeld, welke me zal helpen bij het gitaar- en pianospelen, maar 
 qua zang zou het me niet echt verder helpen. Ik ben benieuwd of er ook oefeningen voor de stem 
 zijn.”  [resp. C12] 

Een respondent geeft aan niet altijd de gelegenheid te hebben om oefeningen te doen: 

 “[..] De grootste boosdoener mbt blessures zijn volgens mij de orkestprojecten op school of  
 buitenschools, waarbij je niet per se in de gelegenheid bent om dergelijke oefeningen te doen en 
 vaak in een niet zo gezonde houding urenlang op een stoel moet zitten en spelen/wachten. Vaak 
 beginnen blessures van violisten na zo’n intensieve orkestperiode (ik ken er minstens 3 waarbij  
 dit het geval was). Is het zo dat het doen van deze oefeningen voorafgaand aan zo’n project ook  
 al preventief werkt? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.” [resp. C14] 

Een respondent geeft aan dat de applicatie wellicht niet lang gebruikt wordt: 

 “Ik denk dat het net als een yoga-app werkt. In het begin superhandig, na een tijdje versloft het 
 weer.” [resp. C17] 

Daarnaast komt naar voren dat alle respondenten die neutraal antwoorden op de stelling of de 
applicatie nuttig is voor zichzelf, aangeven dat zij niet weten of zij van de applicatie gebruik zullen 
maken of er geen gebruik van zullen maken. Respondenten die antwoorden dat de applicatie niet 
nuttig is voor zichzelf geven ook allen aan niet te weten of zij er gebruik van zullen maken of er 
geen gebruik van te zullen maken. 
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Tabel 13. 
Antwoord van studenten op de vraag of zij van deze applicatie gebruik zullen maken. 

Tabel 14. 
Antwoord van studenten die aangeven geen gebruik te zullen maken van de applicatie, waarbij per respondent wordt 
aangegeven wat zij hebben geantwoord op de andere stellingen, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’ en 7 voor ‘helemaal 
mee eens’. 

Aan docenten werd gevraagd of zij het als meerwaarde zouden zien wanneer Codarts de applicatie 
beschikbaar zou stellen voor studenten. Op één respondent na beantwoordt iedereen deze vraag 
met ‘Ja’ (zie Tabel 15). De enige respondent die antwoordt met ‘Weet ik niet’ geeft op drie van de 
vier stellingen ‘neutraal’ aan als antwoord. 

Ook onder docenten speelt de vraag of er instrument-specifieke oefeningen in de applicatie zullen 
staan: 

 “[..] Het zou goed zijn indien je ook instrument-specifieke blessures kunt zien op de app: Een 
 contrabassist heeft andere oefeningen nodig dan een drummer, dan een violist. [..]” 
 [resp. D3] 

 “Per vak aanpassen en specifiek uitwerken is van belang, het liefst integreren met curriculum 
 activiteiten.” [resp. D11] 

Tabel 15. 
Antwoord van docenten op de vraag of zij het als een meerwaarde zien wanneer Codarts deze tool beschikbaar stelt voor 
studenten. 

Ja Nee Weet niet

Q6 Wanneer Codarts deze tool beschikbaar 
stelt, zal ik er gebruik van gaan maken.

18 4 8

Gebruik maken Nuttig voor zichzelf Nuttig voor 
studiegenoten

Gemakkelijk

Nee 5 5 7

Nee 3 5 6

Nee 4 5 4

Nee 4 4 5

Ja Nee Weet niet

Q8 Ik zou het als een meerwaarde zien 
wanneer Codarts deze tool beschikbaar 
stelt voor studenten.

13 0 1
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Conclusie 

In dit deel worden de resultaten uit het onderzoek geïnterpreteerd. Allereerst wordt een overzicht 
van de antwoorden op de onderzoeksvragen gegeven. Hierna worden theoretische en praktische 
implicaties van dit onderzoek gegeven. Tot slot bespreken we de beperkingen van dit onderzoek en 
formuleren we aanzetten voor vervolgonderzoek. 

1. Overzicht antwoorden onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek bestond uit het implementeren van blessurepreventie in het 
muziekonderwijs van het Codarts conservatorium, waarbij ingezet werd op acceptatie en 
bereidwilligheid van studenten. De fases van het ADDIE-model, met bijbehorende geformuleerde 
onderzoeksvragen, vormden hierbij de leidraad van het onderzoek. 

Op basis van literatuurstudie en een situatiebeschrijving werd gekeken welke factoren zorgden voor 
belemmering in de educatie van blessurepreventie in Codarts. Vanuit de onderzoeksliteratuur 
werden drie elementen gevonden die zorgen voor het hoge aantal blessures onder musici: de 
specifieke fysieke eisen die worden gesteld, weinig educatie en het karakter van de musicus. De 
situatiebeschrijving van Codarts zorgde voor twee extra factoren. Ten eerste is er geen structureel 
aanbod in blessurepreventie voor muziekstudenten aan Codarts. Hierdoor rust de kwantiteit en 
kwaliteit van educatie op schouders van de docenten, waarbij docenten aangaven niet altijd het 
gevoel hadden over voldoende kennis te beschikken. 

Om deze belemmeringen te elimineren werd gefocust op vier doelstellingen: docenten ontlasten van 
de taak op blessurepreventie te onderwijzen, focus leggen op acceptatie en bereidwilligheid van 
studenten, beschikbaar maken van uitgebreide informatie en educatie plaats laten vinden tijdens 
het studeren. De grootste focus lag hierbij op de acceptatie en bereidwilligheid van studenten, 
omdat zonder deze twee focuspunten de kans toeneemt dat de informatie en eventuele 
vervolgprogramma’s gemaakt door Codarts zelf niet of onvoldoende omarmd en daarmee gebruikt 
zullen gaan worden.  

Een Theoretisch model werd ontwikkeld met randvoorwaarden voor de te ontwikkelen 
blessurepreventie-applicatie. Hierbij werd ingezet op acceptatie en bereidwilligheid. Het TAM3-
model werd gekozen om acceptatie te creëren, waarbij perceived usefulness en perceived ease of use 
de belangrijkste factoren vormden. Bepaalde elementen uit het TAM3-model werden verder 
uitgediept met literatuur van Krug (2005) en Weinschenk (2011). Om bereidwilligheid te creëren 
werd ingezet op de thema’s motiveren, informeren en tijd. Het ARCS-model werd gekozen voor 
motivatie. Het Nine Events of Instruction-model, het UDL-model en het model van Romiszowksi 
werden gekozen voor het overbrengen van informatie. Ten slotte was de intentie van de 
blessurepreventie-applicatie om deze te gebruiken tijdens het studeren. 

Met relevante elementen uit de modellen werd de blessurepreventie-applicatie voor studenten aan 
Codarts ontworpen. Het ontwerp werd in een sjabloon ontwikkeld, waarin zowel een mockup als 
wetenschappelijke onderbouwing wordt getoond. Oefeningen werden gemaakt in samenwerking 
met specialist Hans Verbogt. Er werd gekozen voor algemene oefeningen voor ieder 
instrument,waarbij een indicatie gegeven kan worden op een verhoogde kans op blessures. 
Daarnaast werden de oefeningen zo ontworpen dat ze uitgevoerd kunnen worden tijdens het 
studeren. 

De blessurepreventie-applicatie werd als mockup gepresenteerd in een video-rondleiding, waarna 
de mening van zowel studenten als docenten werd gevraagd. In de vragenlijst werd via stellingen 
gepeild naar de acceptatie en bereidwilligheid. Hieruit concludeerden we dat zowel studenten als 
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docenten over het algemeen de applicatie als nuttig beschouwen en de applicatie gemakkelijk te 
gebruiken vinden. Daarnaast geeft een meerderheid van de studenten aan de applicatie te zullen 
gebruiken wanneer Codarts deze beschikbaar stelt, en zien de meeste docenten het als meerwaarde 
wanneer Codarts deze applicatie beschikbaar stelt. Studenten die de applicatie niet nuttig vinden 
voor zichzelf of neutraal antwoorden op de stelling, geven aan niet te weten of ze van van de 
applicatie gebruik zullen gaan maken. Wegens het beperkte onderzoek op basis waarvan de 
resultaten tot stand zijn gekomen, dient deze conclusie echter met voorzichtigheid te worden 
aangenomen. 

Tot slot kan met voorgaande informatie een antwoord worden geformuleerd op de laatste 
onderzoeksvraag: 

OV6: Op welke manier kan het ontwerp voor educatie bijdragen aan meer implementatie van 
blessurepreventie op Codarts? 

Het educatie-product werd ontwikkeld met de volgende doelstellingen: docenten ontlasten van de 
taak op blessurepreventie te onderwijzen, focus leggen op acceptatie en bereidwilligheid van 
studenten, beschikbaar maken van uitgebreide informatie en educatie plaats laten vinden tijdens 
het studeren. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat de acceptatie en bereidwilligheid van 
studenten hoog ligt. De applicatie is te gebruiken tijdens het studeren, hoewel uit de vragenlijst 
naar voren komt dat niet iedereen er tijdens het studeren gebruik van wil maken. Om acceptatie en 
bereidwilligheid te creëren is er gefocust op algemene oefeningen, gericht op algemene blessures. 
Er kan daarom niet gezegd worden dat deze applicatie volledig is in haar informatievoorziening, 
waardoor de docenten niet volledig ontlast worden van hun taak om blessurepreventie te 
onderwijzen. Codarts is van plan in de toekomst meer aanbod in blessurepreventie voor 
muziekstudenten te ontwikkelen. De ontwikkelde applicatie draagt bij aan meer implementatie van 
blessurepreventie in Codarts door in te zetten op bewustwording bij studenten, zodat eventuele 
vervolgprogramma’s mogelijk sneller begrepen en geaccepteerd zullen worden door studenten. 

2. Theoretische en praktische implicaties 

De resultaten uit dit onderzoek zijn van betekenis voor zowel de muziekgeneeskunde 
(wetenschappelijke waarde) als voor het muziekonderwijs (praktische bruikbaarheid). Dit 
onderzoek levert een bijdrage aan de muziekgeneeskunde door educatie aan te bieden die een brug 
kan slaan tussen patiënt en behandelaar. Dit onderzoek levert een bijdrage aan het muziekonderwijs 
door educatie aan te bieden in blessurepreventie, specifiek voor studenten aan het Codarts 
conservatorium. Een blessurepreventie-applicatie voor conservatoriumstudenten is voorzover 
bekend nog niet eerder ontwikkeld. Dit onderzoek heeft als doel een eerste aanzet te zijn voor het 
ontwikkelen van meer educatie in blessurepreventie voor musici. 

3. Beperkingen van het onderzoek 

In het kader van dit onderzoek werd de ontwikkelde blessurepreventie-applicatie door 
respondenten getest door middel van een video-rondleiding van de mockup. Hier is voor gekozen 
omwille van het besparen van tijd en kosten, daarnaast leek het niet zinvol om een applicatie uit te 
brengen voordat de acceptatie en bereidwilligheid van de beoogde gebruikers gemeten is. De video-
rondleiding bracht de beperking met zich mee dat de respondenten op deze manier de applicatie 
niet zelf konden gebruiken, wat een ander beeld van de applicatie kan geven. In vervolgonderzoek 
zou daarom een pilot opgezet kunnen worden waarbij respondenten de applicatie echt kunnen 
gebruiken. Dit vervolgonderzoek wordt door een aantal respondenten ook aangedragen. 
 
Voor het meten van acceptatie en bereidwilligheid is gekozen voor het stellen van vragen in een 
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vragenlijst welke via een schaal of via multiple choice beantwoord kunnen worden. Ook is gekozen 
om een beperkt aantal vragen te stellen, om de kans op respons te verhogen. Hoewel 
beoordelingsschalen krachtig en nuttig zijn in onderzoek moet de onderzoeker bewust zijn van de 
beperkingen (Cohen et al., 2007). Problemen van interpretaties ontstaan omdat de ‘mee eens’ van 
de een voor de ander ‘helemaal mee oneens’ kan betekenen (Cohen et al., 2007). Hierdoor kunnen 
antwoorden niet met zekerheid gegeneraliseerd worden. Daarnaast is er, door te kiezen voor een 
beperkt aantal vragen, gekozen om de begrippen ‘nuttig’ en ‘gemakkelijk te gebruiken’ niet onder te 
verdelen in subvragen die deze begrippen meten. Het blijft daarmee de vraag wat de respondent 
exact onder deze begrippen verstaat. Hier is specifiek voor gekozen omdat deze vragenlijst als een 
vertrekpunt kan worden gezien voor het testen van de applicatie; vervolgonderzoek zou kunnen 
voortborduren op deze eerste resultaten. 

Ook was het aantal respondenten die de applicatie hebben getest aan de lage kant. Het aantal was 
in feite met 111 respondenten een stuk hoger, maar 44 respondenten vulden de vragenlijst volledig 
in waardoor alleen deze antwoorden ingezet konden worden. Er is gekozen om de resultaten niet 
per afdeling en instrument-groep te analyseren, omdat het aantal respondenten niet als 
representatief voor iedere afdeling en instrument-groep kon worden beschouwd. Ook had de keuze 
om de applicatie enkel in het Nederlands te ontwikkelen invloed op de hoeveelheid respondenten 
die deel kon nemen aan het onderzoek. Het onderzoek had idealiter uitgevoerd geweest met een 
hoger aantal respondenten zodat de resultaten met meer zekerheid gegeneraliseerd konden worden 
naar alle studenten en docenten van Codarts.  
Hierbij moet tevens opgemerkt worden dat respondenten de onderzoeker kunnen kennen als docent 
of ex-student aan Codarts, wat ervoor kan zorgen dat, hoewel het invullen van de vragenlijst 
anoniem was, sociaal wenselijke antwoorden gegeven werden om de onderzoeker te steunen. Toch 
kunnen we aangeven dat deze resultaten een goed vertrekpunt kunnen zijn voor het verder 
ontwikkelen van een applicatie voor blessurepreventie voor conservatoriumstudenten aan Codarts. 

4. Vervolgonderzoek 

Uit de antwoorden op de vragenlijst lijkt een soort tunnelvisie naar voren te komen, bij zowel 
studenten als docenten. Zij spreken over instrument-gerelateerde oefeningen en blessures, terwijl 
veel oefeningen en blessures voor iedere musicus gelden. Wanneer de applicatie verder ontwikkeld 
wordt moet er rekening mee gehouden worden dat explicieter vermeld moet worden dat de 
oefeningen geschikt zijn voor alle type musici.  
Daarnaast werd via het TAM3-model de subjective norm als randvoorwaarde toegevoegd aan het 
Theoretisch model, omdat de mate waarin een persoon gelooft dat de technologie door invloedrijke 
mensen beoordeeld wordt als iets dat al dan niet gebruikt moet worden een invloed heeft op de 
acceptatie. Nu uit de vragenlijst naar voren komt dat docenten over het algemeen de applicatie als 
meerwaarde zien, kunnen zij in vervolgonderzoek als subjective norm worden toegevoegd. De 
verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op de intentie van studenten om de applicatie 
te gebruiken. 

De blessurepreventie-applicatie is specifiek ontwikkeld voor conservatoriumstudenten aan Codarts, 
naar aanleiding van analyse vanuit literatuur en de situatie in Codarts. Vervolgonderzoek is nodig 
om te zien welke eventuele aanpassingen gemaakt zouden moeten worden om de applicatie 
geschikt te maken voor andere conservatoria.    

Educatie kan en zal nooit perfect zijn (Colpaert, 2014). Het zal altijd l’art du possible zijn (Colpaert, 
2014). De resultaten van deze eerste schets van de applicatie kunnen daarom worden gezien als 
eerste stap: vervolgonderzoek zal nodig zijn om het verder te ontwikkelen zodat verder tegemoet 
kan worden gekomen aan de noden en wensen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht resultaat explorerende vragenlijst onder studenten en docenten Codarts 

Tabel 1.1. 
Overzicht blessures studenten Codarts per afdeling. 

Tabel 1.2. 
Overzicht studenten die aangeven dat er wel/geen aandacht in blessurepreventie is in lessen Codarts. 
 

Tabel 1.3. 
Overzicht studenten die aangeven meer/minder/niet meer of minder aandacht voor blessurepreventie te willen. 

Afdeling Heeft te maken (gehad) met blessure Heeft niet te maken (gehad) met blessure

Jazz 10 21

Klassiek 8 23

Pop 12 30

Wereldmuziek 11 17

Master 5 6

Docent Muziek 4 34

Totaal 50 131

Afdeling Wel aandacht voor blessurepreventie in les Geen aandacht voor blessurepreventie in les

Jazz 17 12

Klassiek 14 17

Pop 22 19

Wereldmuziek 8 19

Master 2 8

Docent Muziek 9 21

Totaal 82 96

Afdeling Meer aandacht Niet meer/niet minder Minder

Jazz 21 6 0

Klassiek 16 10 1

Pop 18 21 0

Wereldmuziek 19 7 0

Master 7 5 0

Docent Muziek 15 14 0

Totaal 96 63 1
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Tabel 1.4. 
Vergelijking wens voor meer blessurepreventie tussen studenten die aangeven dat er in het huidige onderwijs wel en geen 
aandacht aan wordt besteed. 

Tabel 1.5. 
Overzicht aantal docenten die wel en geen aandacht aan blessurepreventie besteden in lessen. 

Tabel 1.6. 
Overzicht aantal docenten die meer of minder aandacht willen voor blessurepreventie buiten de eigen les. 

Tabel 1.7. 
Vergelijking wens voor meer blessurepreventie buiten eigen les tussen docenten die aangeven dat er zij wel en geen aandacht 
besteden aan blessurepreventie. 

Tabel 1.8. 
Overzicht antwoorden studenten in welke les(sen) aandacht is voor blessurepreventie. 

Aandacht huidig onderwijs Meer aandacht Niet meer/niet minder Minder

Ja 25 42 1

Nee 72 22 0

Aandacht blessurepreventie in les

Ja 19

Nee 19

Meer aandacht voor blessurepreventie buiten de les

Ja 33

Nee 5

Aandacht eigen les Meer aandacht Niet meer aandacht

Ja 16 3

Nee 17 2

Aandacht blessurepreventie in les

Hoofdvak 51

Bewegingspracticum 3

Projectweek 10

Health Centre 8

Clinic master 2

Groepsles 1

Overig 11
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Tabel 1.9. 
Overzicht opmerkingen studenten explorerende vragenlijst.  

Respondent-
nummer

Opmerking

A9 Kennis van anatomie helpt mij heel erg om piano te spelen 

A11 Succes!

A20 Ben pas net begonnen aan de opleiding.

A24 Blessure preventie is vooral een inschatting. Ik train nooit heel ver over een pijngrens heen.

A26 Ik zou blessurepreventie graag ruimer opvatten: - hoe ga je om met veelheid en tijdsplanning 
- aandacht voor fundamentele vragen als de betekenis van muzikant/kunstenaar zijn - er 
niet meer of minder van maken dan het is, en hoe wil ik betekenis geven? Hoe verhoud ik 
me tot hoge eisen, carriere maken/concurrentiesfeer, hoe houd ik plezier? Ik vind dat het 
belang van dat soort aspecten van het vak helemaal geen en dus veeeeeeel te weinig 
aandacht krijgen, en dat dat zou kunnen vallen onder emotionele/spirituele blessure :)

A49 Lastig te zeggen... volgens mij is het vooral je hoofdvakdocent die een gezonde speelhouding 
aan kan leren. Als dat gewoon goed is heb je geen extra lessen nodig. Ik denk dat ik met 
mijn hoofdvaklessen een beetje in het grijze middengebied zit. Ik kan spelen en krijg geen 
ernstige blessures, maar kan bijv. wel veel (rug)pijn hebben wanneer er een orkestproject 
bezig is waarbij je lang zittend moet spelen.

A52 Verschilt per hoofdvakdocent of er aandacht aan wordt besteed

A67 Ik ben door gastdocent Reinier Baas wel erg geholpen met mijn postuur en techniek, om 
blessures te voorkomen. 

A69 Het zou fijn zijn wanneer het als legitieme reden om lessen te missen wordt aanvaard dat je 
naar de fysiotherapeut moet, i.p.v. dat het afgaat van de drie maximaal te missen 
lesmomenten. Aan de ene kant wordt er gezegd dat je er alles aan moet doen om om 
blessures tegen te gaan, aan de andere kant wordt er geen ruimte geboden om 
daadwerkelijk tijd te investeren aan het oplossen van ontstane blessures. Op de 
kleuterschool was er een professionelere houding ten opzichte van gezondheidsklachten en 
de noodzakelijke therapie hiervoor. In het vertrouwen op een positief vervolg groet ik U 
vriendelijk.

A72 There should be at least a short course on injury prevention (the current one-off Health Day 
is really not enough). I've developed upper back / right shoulder pain over the years and 
every time I think I've gained a good understanding of the problem, I discover another 
postural problem that probably contributes for the return of the injury. I find it really 
important that musicians have a good understanding of the role their whole body has in 
their profession and that sometimes the origin of a problem can be very far away from the 
obvious place or from the area where it hurts.

A78 bij Docent Muziek zang is een stemfilmpje niet verplicht. Bij andere richtingen op het cons is 
dit wel zo.

A83 Naar mijn idee wordt er nu niks gedaan aan blessurepreventie. Dit moet er dus komen!

A84 Bestaat stichting muziek en zorg nog? Die houdt/hield zich hiermee bezig (contactpersoon 
Stotijn volgens mij)

A85 De blessure die ik heb is Tinnitus, al kan dat ook door andere dingen komen. Maar ik 
verdenk het te kort met oordoppen in spelen en vooral mijn dagelijkse praktijk als 
muziekdocent ervan hiertoe bijgedragen te hebben.

A86 Tijdens de hoofdvaklessen wat meer aandacht aan houding...het gaat meer om het sPelen. 
Maar iedereen weet dat je naar de fysio kan gaan als je ergens last van hebt.

 48



A88 Binnen de opleiding Docent Muziek zijn blessures denk ik gevarieerder en algemeen minder 
voorkomend vanwege het brede karakter van de opleiding. De kennis die ik inmiddels heb, 
komt van dokters en fysiotherapeuten na o.a. een vingerblessure.

A95 Mijn belangrijkste blessure had ik nog voordat ik op Codarts zat. Een gescheurde 
trommelvlies, opgelopen omdat ik van een steiger was af gedoken. Ik kon daardoor 6 weken 
lang niet meer horen met 1 oor en het belemmerde het spelen. Ik denk daarnaast dat 
docenten wat vaker op gehoorbescherming mogen wijzen. Over blessures met mijn 
instrument is nog weinig bekend, maar daarvoor kan ik bij mijn techniekdocent terecht. Heb 
vaak blaartjes rondom lippen door te lang spelen (het instrument schuurt) en moet meer op 
mijn houding (rug en schouders) letten. 

A96 interessant onderwerp! Het is niet zo dat ik het echt mis in mijn opleiding, maar zou wel 
goed zijn om in ieder geval iets aandacht aan te besteden. 

A98 Bij zang hebben we goede informatie gekregen over het onderhouden van je stem Bij 
bewegings pravticum hebben we blessures kort behandeld. niet heel veel geleerd over de 
preventie ervan.

A99 De kennis is aanwezig op Codarts, en als je vragen hebt kun je gewoon aan iemand vragen 
en dan krijg je je antwoorden wel. Wat dat betreft denk ik dat het prima is. 

A102 Ik heb zelf nergens last van en ik weet waar ik heen kan als ik een blessure oploop (fysio van 
Codarts). Docent Muziek studenten hebben helaas vaak minder tijd om op hun instrument te 
studeren, dus hebben waarschijnlijk minder snel last van blessures (al ken ik er wel een 
paar)...

A110 We hebben wel een health day gehad waar ons wat uitgelegd is, ook hebben we een team op 
school met fysiotherapeuten en dergelijke. We hebben ook uitleg gehad over oren, ik heb wel 
oorproblemen maar die komen niet specifiek door muziek maken dus ik weet niet of dat telt, 
als dat wel telt dan is dat een blessure, maar over oren en gehoorbescherming hebben we 
wel wat uitleg gehad.

A124 There is only one course of alexander technique. It has a very limited capacity and therefore 
in none of all my years in codarts I was able to attend. Furthermore the "Healthday" was a 
pure farce. How to practice correctly and alexander technique have to be in the obligatory 
curriculum from the first year. I know a lot of musicians and fellow students which are 
having deceases because of lack of knowledge.

A142 More information for our main teachers to give us healthy advices and ways of play without 
problems. To show us "we are athletics with small muscles", to invite us to be fit and sporting 
students 

A150 My knowledge about music related injuries is self taught. Almost none of my instrument 
teachers during my bachelor and master teachers paid attention or had any knowledge about 
preventing injuries or what to do if it happens. Especially in my first study in latin percussion 
it's a bit of a machismo way of practicing/teaching. In my opinion at least. On teacher 
though gave me some very good tips and also when I had some very serious issues past me 
on to a physiotherapist that helped him a lot. And through that I learned or gained 
knowledge about it myself. BUT at least during my time (I finished last year) it' was not an 
obvious part of the education or curriculum in codarts. With that I mean: there is no 
awareness on the teacher side towards that subject. Sorry for the long text :) And I'm 
interested to be further informed about this topic.
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Tabel 1.10. 
Overzicht opmerkingen docenten explorerende vragenlijst.  

Respondent-
nummer

Opmerking

B1 Goed bezig Sanne!

B2 Extra aandacht kan nooit gen kwaad!

B5 Ik ben geen medicus en heb aandacht voor blessures of preventie ervan vanuit de praktijk. 
Bij mijn studenten komen met enige regelmaat RSI-achtige klachten voor. Ik verwijs 
studenten dan naar Boni Rietveld in Den Haag/Leiden. Deze arts, gespecialiseerde in 
muzikantenproblemen, heeft al enkele keren de problemen van mijn studenten met succes 
aangepakt. Een nog meer gespecialiseerde kijk vanuit Codarts op dit soort problematieken is 
wat mij betreft erg belangrijk! Dus... heel goed initiatief!!

B7 Ik geef een theorievak, dat geeft mijn antwoorden denk ik een ander gewicht.

B11 Goed zorgen voor je lichaam is een item dat in onze westerse maatschappij nog niet altijd 
voldoende aandacht krijgt. Ik zie dat zeker ook bij studenten. Ik probeer ze zoveel mogelijk 
te stimuleren dat wel te doen. Is niet altijd makkelijk, zeker als je ze maar ziet voor 1 vakje. 
Codarts breed wordt er al aandacht aan besteed middels het Health programma. Ik denk dat 
dat prima is, maar dat het af en toe nog meer gepromoot mag worden onder studenten, en 
dan vooral op een manier van 'preventie', en niet pas daar naartoe gaan als je al verrekt van 
de pijn. Ik weet bijvoorbeeld niet of alle studenten een (verplichte) introductieles van dat 
Health programma krijgen bij aanvang van hun studie , dat zou in elk geval wel moeten vind 
ik. Succes!

B13 Past als onderdeel binnen minor onderwijs of een studium generale 

B14 Interessant onderwerp waar ik wel iets van weet maar te weinig om  volledige 
ondersteuning te bieden in geval van zwaardere blessures. Bij elektrische gitaristen komt dit 
gelukkig weinig voor, althans in mijn ervaring. Als ik twijfel verwijs ik mijn studenten naar 
de huisarts of fysiotherapeut.

B17 Ik kan er zelf hooguit streng op toezien dat mijn trompetstudenten goed ingespeeld/
opgewarmd de les binnenkomen en rust nemen zodra ze vermoeid klinken en gaan forceren. 
Het is jammer dat het heel lastig is om waar dan ook een medisch specialist of 
embouchuredeskundige te vinden die raad weet met het herstel van een eenmaal opgelopen 
blessure. Vr gr en veel succes met je project!

B21  Alles dat bijdraagt op dit vlak zeer zinvol!

B25 Ik hoop dat je niet alleen je aandacht richt op blessure vrij studeren, maar ook hoe je 
überhaupt goed studeert; dus eigenlijk hoe leer je (het best).  

B26 Bij twijfel stuur ik ze meteen door naar de fysio. Ik weet wel iets maar niet genoeg.

B27 Ik geef ondernemerschap, daarvoor is het niet nodig. Of nou ja... misschien stress 
management!

B30 Songwriters zingen en daarbij krijgen ze goede coaching op het gebied van stemgebruik, via 
de hoofdvakdocenten Zang. 

B31 Zang techniek docent. Werk samen met stem terapeuten en KNO artsen. Revalidatie van 
artiesten na stemblessures is onderdeel van mijn functioneren. Preventie van blessures en 
perceptie op gezond stemgebruik is speerpunt van de lessen.

B33 Ik raad Mensendieck oefeningen aan en een warming up, cool down voor en na het 
studeren/optreden.
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B34 Blessurepreventie bestaat in mijn lessen uit: letten op houding aan het instrument, 
aanwijzingen geven met soepel spelen,spierontspanning en dergelijke. Ik heb zelf ervaring 
met dispokinesis van vdKlaashorst, gevolgd bij Miriam Smits/Wolfheze,maar ik vind mijzelf 
niet echt capabel om blessurepreventie te onderwijzen, ik ben immers anatomisch niet 
geschoold en ga gewoon uit van mijn eigen dispositiegevoel, maar dat hoeft niet voor een 
ander te gelden.

B38 I learned Alexander technique to help me in playing tanpura (Indian accompanying 
instrument)
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Bijlage 2: Overzicht gebruikte elementen modellen 

Tabel 2.1. 
Overzicht en omschrijving van gebruikte elementen uit modellen voor het Theoretisch model van dit onderzoek. 

TAM3-model (Davis, 1989) Omschrijving

Perceived usefulness Inschatting van de bruikbaarheid.

Perceived ease of use Inschatting van gebruiksgemak.

Subjective norm De mate waarin een persoon gelooft dat de technologie door invloedrijke mensen 
beoordeeld wordt als iets dat al dan niet gebruikt moet worden.

Job relevance De mate waarin een persoon gelooft dat de technologie toepasbaar is voor zijn/
haar werk.

Output quality De mate waarin een persoon gelooft dat de technologie de werkkwaliteit verhoogt.

Result demonstrability De mate waarin een persoon gelooft dat de technologie een aantoonbaar resultaat 
oplevert.

Computer self-efficacy Inschatting van eigen capaciteiten inzake technologiegebruik.

Perceived enjoyment De mate waarin een persoon gelooft dat de technologie leuk om te gebruiken is, los 
van het eigenlijke doel.

Objective usability Het eigenlijke gebruiksgemak om een taak uit te voeren, niet gebaseerd op 
perceptie maar gebaseerd op ondervinding.

Weinschenk (2011) Omschrijving

How people see Informatie met betrekking tot peripheral vision versus central vision, het scannen 
van een computerscherm en kleurgebruik.

How people read Informatie met betrekking tot hoofdletters, verschillende fonts, grootte lettertype, 
leesbaarheid van een computerscherm en zinslengte.

Krug (2005) Omschrijving

First law of usability Informatie met betrekking tot dingen die ons aan het denken zetten tijdens het 
bezoeken van een website.

How we really use the web Informatie met betrekking tot scanning.

The art of not writing for the web Het weglaten van onnodige woorden.

ARCS-model (Keller, 2000) Omschrijving

Concreteness Het gebruiken van alledaagse, herkenbare elementen.

Variability Het variëren in presentatie-stijl, media en onderwijs- en instructiemethoden.

Participation Het kiezen van werkvormen waarbij de lerende actief kan deelnemen aan de les.

Experience Het aansluiten op de ervaring van de doelgroep.

Choice De lerende de mogelijkheid geven om het leerproces zelf in te richten.

Future worth Duidelijk maken hoe de leertaak samenhangt met het gekozen beroep of 
perspectief.

Present worth Aangeven wat de lerende op dit moment kan.

Difficulty Het niveau van het lesmateriaal moet enerzijds te vatten en anderzijds uitdagend 
zijn.

Expectations Het geven van een indicatie met betrekking tot hoeveel tijd er aan de taak besteed 
moet worden.
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Learning requirements Het formuleren van heldere en uitnodigende leerdoelen.

Attributions Het leggen van de verbinding tussen succes en getoonde inzet.

Natural consequences Het geleerde kunnen toepassen in de dagdagelijkse praktijk.

Avoid negative Het vermijden van een overdaad aan controle.

Scheduling Het rekening houden met de tijdsregeling van beloningen

9 Events Of Instruction (Gagné, 
1992)

Omschrijving

Aandacht krijgen De aandacht van de lerende focussen op wat er geleerd gaat worden.

Informeren over leerdoelen Het duidelijk benoemen van de leerdoelen.

Stimuleren oproepen voorkennis Het oproepen van voorkennis om later gemakkelijker de verbinding tussen oude en 
nieuwe kennis te kunnen maken.

Inhoud presenteren De leerstof tonen.

UDL-model (Mace, 1995) Omschrijving

Informatie beschikbaar maken 
voor verschillende zintuigen

Het mogelijk maken voor iedere student om aangeboden informatie te leren zonder 
hier extra inspanning voor te leveren.

Op verschillende manieren 
omgaan met de stof

Het geven van verschillende manieren om de leerstof te verwerken zodat de 
student de keuze heeft.

Inspelen op interesses Verschillende manieren aanwenden om aandacht en betrokkenheid te stimuleren.

Romiszowski (1999) Omschrijving

Kennis aanbrengen De lerende moet eerst een minimum aan kennis verwerven die nodig is om te 
starten met de taak.

Stapsgewijs vaardigheden 
aanbrengen

De kennis van de vorige stap wordt vervolgens bewust toegepast, waarbij de 
instructeur de vaardigheid voordoet. 
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Bijlage 3: Overzicht uitwerking oefeningen 

Tabel 3.1. 
Uitwerking van presentatie oefening ‘Rekken onderarm’ in sjabloon. 

Tabel 3.1. 
Uitwerking van presentatie oefening ‘Hoge nek’ in sjabloon. 

Model Element uit model Uitwerking in oefening

ARCS Future worth Door rekken blijven de spieren goed op lengte waardoor 
verkorting, verharding of verkramping worden voorkomen. 
Ook neemt de kans op de ontwikkeling van een “tennis”- of 
“golfers”-elleboog en andere RSI-klachten door deze 
oefeningen beduidend af.

UDL Informatie beschikbaar maken 
voor verschillende zintuigen

Oefening is gepresenteerd in tekst en video.

Romiszowski Stapsgewijs vaardigheden 
aanleren

(1) Hef de gesterkte arm naar voren met de handpalm omlaag.  
(2) Buig de pols met de vingers naar beneden.  
(3) Omvat met de andere hand de vingers vanaf de 
handrugzijde en buig de vingers zo ver mogelijk naar de 
onderarm toe.  
(4) Hou deze positie ten minste 7 seconden aan. 
(5) Ga terug naar stap 1 en herhaal dit een aantal keer. 

ARCS Difficulty Oefening is gemakkelijk uit te voeren en kan in intensiteit 
opgebouwd worden.

ARCS Concrete elementen Deze oefening is te combineren met bijvoorbeeld het lezen van 
partijen of luisteren naar muziek.

UDL Op verschillende manieren 
omgaan met de stof

Deze oefening kan rechtop zittend of staand uitgevoerd 
worden.

ARS Future worth Rekpijn in de onderarm tijdens deze oefening is gewenst. 
Neemt dit niet af direct na het uitvoeren van de oefening, of 
ervaar je klachten in je pols, elleboog of tintelingen in de 
vingers, klik dan hier voor meer info:

Model Element uit model Uitwerking in oefening

ARCS Future worth Bewegingsbeperking in de bovenste nekwervels kan mogelijk 
leiden tot cöordinatieproblemen en kan aanleiding zijn voor 
stijfheid in de nek, nekpijn, hoofdpijn en mogelijk duizeligheid. 
Wanneer je je nek niet goed kunt bewegen, is het lastiger om 
om je heen te kijken naar bandgenoten en publiek.

UDL Informatie beschikbaar maken 
voor verschillende zintuigen

Oefening is gepresenteerd in tekst en video.

Romiszowski Stapsgewijs vaardigheden 
aanleren

(1) Draai je hoofd maximaal naar links of rechts. In die positie 
een korte knikbeweging voorover en achterover maken met het 
hoofd.  
(2) Hoofd in horizontale lijn naar voren en achter bewegen. 
Ter ontspanning van de nekspieren kan het accent gelegd 
worden op de achterwaartse beweging, eventueel het hoofd 
daarbij iets naar voren knikken.  
(3) Hoofd in neutrale positie en dan korte/hoge zijwaartse 
knikbeweging maken.

ARCS Difficulty Oefening is gemakkelijk uit te voeren en kan in intensiteit 
opgebouwd worden.
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Tabel 3.3. 
Uitwerking van presentatie oefening ‘Mobilisatie polsen’ in sjabloon. 

ARCS Concrete elementen Wanneer je je nek niet goed kunt bewegen, is het lastiger om 
om je heen te kijken naar bandgenoten en publiek.

UDL Op verschillende manieren 
omgaan met de stof

Deze oefening kan rechtop zittend of staand uitgevoerd 
worden.

ARS Future worth Bij optredende pijnklachten in de nek aan de zijde waar 
naartoe gedraaid of zijwaarts geknikt wordt de oefening in een 
iets minder gedraaide positie uitvoeren of iets minder ver /
intensief zijwaarts knikken. Bij milde pijnklachten aan de 
andere zijde oefening voortzetten en kijken of de pijn 
verdwijnt. Worden de pijnklachten niet minder of verergeren 
ze, klik dan hier voor meer info:

Model Element uit model Uitwerking in oefening

ARCS Future worth Soepele polsen zijn gewenst technische vaardigheden goed 
uit te kunnen voeren en compensatie elders in de arm en 
schoudergordel te voorkomen. Soepele polsen zorgen ervoor 
dat je met minder moeite een muziekstuk kunt spelen.

UDL Informatie beschikbaar maken 
voor verschillende zintuigen

Oefening is gepresenteerd in tekst en video.

Romiszowski Stapsgewijs vaardigheden 
aanleren

(1) Plaats de in 90 graden gebogen ellebogen in de zij 
waarbij de onderarmen recht naar voren wijzen, polsen 
gestrekt.                                                                                    
(2) Beweeg de handen zo ver mogelijk naar binnen en naar 
buiten opzij.                                                      
(3) Beweeg de handen zo ver mogelijk naar boven en 
beneden.                                                                              
(4) Draai de handen zo ver mogelijk naar binnen en naar 
buiten.

ARCS Difficulty Oefening is gemakkelijk uit te voeren en kan in intensiteit 
opgebouwd worden.

ARCS Concrete elementen Soepele polsen zorgen ervoor dat je met minder moeite een 
muziekstuk kunt spelen.

UDL Op verschillende manieren 
omgaan met de stof

Deze oefening kan rechtop zittend of staand uitgevoerd 
worden.

ARS Future worth Verminderde bewegingsuitslag in een richting of in 
vergelijking tussen links en rechts dient door het oefenen af 
te nemen of te verdwijnen. Optredende pijnklachten met 
name aan de zijde waar naartoe bewogen wordt is 
ongewenst. Is dit het geval, klik dan hier voor meer info:
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Tabel 3.4. 
Uitwerking van presentatie oefening ‘Buikspiertraining/core stability’ in sjabloon. 

Model Element uit model Uitwerking in oefening

ARCS Future worth Verzwakte buikspieren zorgen voor extra belasting van de rug 
en vermindering van de rompstabiliteit. Dit laatste is van 
belang voor het kunnen aannemen en volhouden van een 
goede, stevige, stabiele houding in zit en stand, zoals bij 
drummers die met beide voeten onafhankelijk van elkaar 
spelen. 

UDL Informatie beschikbaar maken 
voor verschillende zintuigen

Oefening is gepresenteerd in tekst en video.

Romiszowski Stapsgewijs vaardigheden 
aanleren

(1) Ga zitten. 
(1A) Plaats de ellebogen op tafel  
(1B) Duw met de ellebogen op het tafelblad waarbij je voelt 
dat je buik hard wordt.                                                                                                                                                              
(1C) Plaats 1 elleboog op tafel, duw op het tafelblad en voel 
daarbij dat je buik op een andere manier aanspant dan bij 
oefening 1.                                                                                                                                 
(2) Navel/buik/onderbuik intrekken. Kan zeker ook in stand, 
lopend en spelend.

ARCS Difficulty Oefening is gemakkelijk uit te voeren en kan in intensiteit 
opgebouwd worden.

ARCS Concrete elementen Dit laatste is van belang voor het kunnen aannemen en 
volhouden van een goede, stevige, stabiele houding in zit en 
stand, zoals bij drummers die met beide voeten onafhankelijk 
van elkaar spelen.  
Navel/buik/onderbuik intrekken. Kan zeker ook in stand, 
lopend en spelend.

UDL Op verschillende manieren 
omgaan met de stof

Kan zeker ook in stand, lopend en spelend.

ARS Future worth Optredende buikspierpijn is gewenst. Andere klachten door het 
uitvoeren van deze oefeningen worden niet verwacht. De 
buikspieren zijn spieren die van zichzelf de neiging hebben om 
te verslappen, dus het is goed om deze oefening te herhalen.
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Bijlage 4: Overzicht resultaten vragenlijst applicatie 

Tabel 4.1. 
Overzicht resultaten antwoorden studenten op vragenlijst applicatie, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’ en 7 voor 
‘helemaal mee eens’. 

Respondent-
nummer

Nuttig voor 
zichzelf

Nuttig voor 
studiegenoten

Gemakkelijk Gebruik maken

C1 6 6 7 Ja

C2 6 6 7 Ja

C3 3 5 6 Weet niet

C4 6 5 6 Ja

C5 4 6 6 Weet niet

C6 6 6 6 Ja

C7 5 5 6 Ja

C8 5 5 7 Nee

C9 6 6 7 Ja

C10 6 6 7 Weet niet

C11 3 5 6 Nee

C12 5 6 5 Weet niet

C13 4 5 4 Nee

C14 5 5 5 Weet niet

C15 4 4 5 Nee

C16 7 7 7 Ja

C17 4 6 7 Nee

C18 6 6 1 Ja

C19 6 6 6 Ja

C20 6 6 6 Ja

C21 6 7 7 Ja

C22 7 1 7 Ja

C23 6 6 5 Ja

C24 6 6 6 Ja

C25 6 6 6 Ja

C26 6 6 6 Ja

C27 4 5 3 Weet niet

C28 5 6 5 Ja
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Tabel 4.2. 
Overzicht resultaten antwoorden docenten op vragenlijst applicatie, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’ en 7 voor 
‘helemaal mee eens’. 

Tabel 4.3. 
Overzicht opmerkingen studenten op vragenlijst applicatie. 

C29 4 6 7 Weet niet

C30 7 7 7 Ja

Respondent-
nummer

Nuttig voor vak Nuttig voor 
studenten 
algemeen

Nuttig voor 
zichzelf

Gemakkelijk Meerwaarde

D1 4 6 n.v.t. 6 Ja

D2 6 6 6 6 Ja

D3 5 7 5 6 Ja

D4 5 5 5 6 Ja

D5 6 7 7 6 Ja

D6 5 6 4 6 Ja

D7 4 4 4 5 Weet niet

D8 1 5 1 6 Ja

D9 7 7 1 6 Ja

D10 6 6 5 6 Ja

D11 6 6 5 6 Ja

D12 6 7 6 6 Ja

D13 6 7 6 6 Ja

D14 6 7 5 7 Ja

D15 6 6 4 5 Ja

Respondent-
nummer

Opmerking

C1 Ik vind het een super goed concept!

C3 De mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer je oefeningen wilt doen. Zodat je makkelijker 
op bepaalde aspecten kan focussen.

C8 Ik wil bij het studeren niet afgeleid worden door mijn telefoon. App blijft wel relevant om 
van te voren bepaalde oefeningen uit te zoeken om tijdens studeren toe te passen.

C12 Ik ben benieuwd hoe relevant deze tool voor mij als zangeres zal zijn. De oefening in het 
voorbeeld is voor de onderarm bedoeld, welke me zal helpen bij het gitaar- en pianospelen, 
maar qua zang zou het me niet echt verder helpen. Ik ben benieuwd of er ook oefeningen 
voor de stem zijn.
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Tabel 4.4. 
Overzicht opmerkingen docenten op vragenlijst applicatie.

C14 Het zou denk ik even wennen zijn om het gebruik van deze tool in te passen in het studeren. 
Maar ik vind het concept heel erg goed en ik denk dat het op deze manier ook heel 
toegankelijk is. Ik denk dat de volgende stap een proefperiode is om de tool te testen, om er 
achter te komen of bijv. het bekijken van de instructies de concentratie bij het studeren 
daarna vermindert of juist sterker maakt. Misschien zal het niet voor iedereen werken, dat 
hangt ook een beetje van je spanningsboog af. De grootste boosdoener mbt blessures zijn 
volgens mij de orkestprojecten op school of buitenschools, waarbij je niet per se in de 
gelegenheid bent om dergelijke oefeningen te doen en vaak in een niet zo gezonde houding 
urenlang op een stoel moet zitten en spelen/wachten. Vaak beginnen blessures van violisten 
na zo’n intensieve periode (ik ken er minstens 3 waarbij dit het geval was). Is het zo dat het 
doen van deze oefeningen voorafgaand aan zo’n periode ook al preventief werkt? Dat zou 
natuurlijk heel mooi zijn.

C16 Ik vind het nuttig dat er in de tool ook meteen over alles achtergrondinformatie gegeven 
wordt.

C17 Ik denk dat het net als een yoga-app werkt. In het begin superhandig, na een tijdje versloft 
het weer.

C19 Tof idee. Ik weet niet of dat al kan, maar zo niet zou het misschien handig zijn dat je zelf kan 
bepalen om hoeveel minuten er een nieuwe oefening komt, omdat je de ene keer meer tijd 
hebt dan de andere keer. 

C20 Voornamelijk die video’s zijn top!

C22 Ik ben benieuwd wat voor oefeningen er voor zangers beschikbaar zullen zijn. Al bij al: 
super initiatief!

C25 Lijkt me nuttig ondanks dat de telefoon in de instructie-video zo klein in beeld komt dat ik 
de tekst niet kon lezen!

C30 Heel goed initiatief! Hier was tijdens mijn conservatorium studie geen moment aandacht 
voor binnen mijn (hoofdvak) lessen.
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Respondent-
nummer

Opmerking

D3 Goed initiatief!! Een paar opmerkingen: De teksten in het app venster zijn klein en daardoor 
niet te lezen, en full screen vergroot zijn ze ook niet te lezen: te wazig. De teksten en 
instructie zouden ook in het engels te lezen/beluisteren moeten zijn. Het zou goed zijn 
indien je ook instrument-specifieke blessures kunt zien op de app: Een contrabassist heeft 
andere oefeningen nodig dan een drummer, dan een violist. Voor componisten mis ik een 
oefening die het zitten ontlast (staand werken!) en de computerhouding helpt te verlichten. 
3 uur lang in een en dezelfde houding achter de computer zitten zorgt voor veel verkeerde 
belasting en daarmee blessures

D5 Prima tool en ook leuk dat ik via dit op je SV-methode kom, ga ik ook bekijken!

D9 Heeft de tool ook de mogelijkheid om een soort dagboek bij te houden? En deze evt te delen 
(bijv met je docent of fysiotherapeut) Dit lijkt me een geweldige feature, dan kun je over 
langere termijn echt bijhouden hoeveel je daadwerkelijk geoefend hebt. Mooie extra zou dan 
zijn dat de tijd dat je hebt gestudeerd op je instrument (tussen de oefeningen in) ook wordt 
gelogd, zodat het in feite echt een studeerdagboek wordt. Succes!

D11 Per vak aanpassen en specifiek uitwerken is van belang, het liefst integreren met curriculum 
activiteiten. 

D12 Let op het taalgebruik, soms zijn de instructies lastig geformuleerd.

D15 -is het in het engels verkrijgbaar? -zijn de oefeningen medisch ondersteund/erkend door 
specialisten op het gebied van fysio voor muzikanten?


