
Bijna alle patiënten vonden perioperatieve muziek
plezierig en de overgrote meerderheid zou voor
toekomstige operaties weer voor muziek kiezen.

Muziek als Medicijn:

Muziek vermindert zowel
pre- als postoperatieve
angst en stress aanzienlijk.
Muziek kan net zo goed of
zelfs beter werken dan
midazolam dat voor de
operatie wordt toegediend.

 

Wat is er tot nu toe bewezen?

Er is een significante
vermindering van peri-
en postoperatieve pijn
waargenomen. Na de
operatie hoeven minder
benzodiazepinen en
opioïden te worden
voorgeschreven.

De intraoperatieve
behoefte aan opioïden,
propofol en midazolam
wordt verminderd door het
gebruik van muziek. Een
gemiddelde reductie van
4,4 mg morfine-equivalent
kan worden bereikt.

Minder angst

Minder verdoving Minder Pijn

 
Hoge tevredenheid

Beter slapen Minder delier
Onderzoek toont aan dat de slaapkwaliteit
van patiënten significant profiteert van
muziek, met een gemiddelde verbetering
van slaapkwaliteit met 27%.

Het gebruik van muziek
vermindert risicofactoren
voor delirium, zoals slecht
slapen, angst, pijn en het
gebruik van opioïden en
benzodiazepines.

Sources:

1.Fu V, Oomens P, Klimek M, et al. The effect of perioperative music on medication requirement and hospital length of stay: a meta-analysis. Annals of Surgery. 2020;272:961-972.
2.Kakar E, Billar RJ, van Rosmalen J, et al. Music intervention to relieve anxiety and pain in adults undergoing cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. Open Heart 021;7:e001474. doi:10.1136/openhrt-2020-001474
3.Kühlmann AYR, de Rooij A, Kroese LF, et al. Meta-analysis evaluating music interventions for anxiety and pain in surgery. Br J Surg 2018;105:773–83.
4.Kakar E, Venema E, Jeekel J, et al. Music intervention for sleep quality in critically ill and surgical patients: a meta-analysis. BMJ Open 2021;11:e042510. doi:10.1136/bmjopen-2020-042510
5.Van der Heijden M, Araghi S, Van Dijk, et al. The effects of perioperative music interventions in pediatric surgery: A systemic review and meta-analysis of random controlled trials. 2015. PLoS ONE 10(8): e0133608
6.De Witte M, Spruit A, Van Hooren S,  et al. Effects of music interventions on stress-related outcomes: asystematic review and two meta-analyses. 2020. Health Psychology Review, 14:2, 294-324, DOI:10.1080/17437199.2019.1627897
7.Fu VX, Oomens P, Sneiders D, et al. The effect of perioperative music on the stress response to surgery: a meta-analysis. J Surg Res 2019;244:444–55

www.music4five.com MSupport International B.V
 © 2021 


