MUZIEKTHERAPIE

Muziektherapie
in de neonatologie;
mooie eerste resultaten

Na een half jaar muziektherapie zijn ze in Groningen enthousiast. Baby’s op
de Neonatale Intensive Care Unit lijken heel goed te reageren op de ritmische
klanken van de muziek. Reden genoeg om verder onderzoek te doen.
Tekst: Eveline van Herwaarden
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Verder onderzoek
Hoewel vrijwel alle betrokkenen iets bijzonders zien
gebeuren, is wetenschappelijk onderzoek nodig om
conclusies te kunnen trekken. Hoogleraar Bos zal
een promovendus begeleiden die het effect van
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