
De snaren die je raken – Muziektherapie  

                            door Marcella van der Heijde - Keijzer 

 

Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij het doen en ervaren voorop 
staat. Als je te maken krijgt met de ziekte kanker, staat je leven op z’n kop. Gevoelens 
van woede, angst en hoop wisselen elkaar af. Er worden behandelingen gestart om de 
ziekte te bestrijden. Juist dan heb je ook behoefte aan ontspanning, rust en afleiding. 
Muziek is een taal, die wij allemaal verstaan en kan daarom goed ingezet worden in dit 
proces. Met muziek aan uw bed kunt u genieten van een muzikale wereldreis. 
 
Marcella, vaktherapeut muziek bij PATIO onderdeel van het 
Erasmus MC Kanker Instituut, informeert u over 
muziektherapie bij kanker. U krijgt in deze presentatie een 
inkijkje in haar werk en u wordt meegenomen in de 
ervaring. Aan het slot kunt u heerlijk online genieten van 
muziek door muziektherapeut Marcella om te ontspannen. 
 
Marcella van der Heijde-Keijzer is sinds 2012 twee dagen 
per week werkzaam in het Erasmus MC Kanker Instituut.  
Ze speelt voor patiënten aan hun bed tijdens, vaak, lange opname periodes in het 
ziekenhuis. Een momentje van ontspanning, verwerking en je even op een fijne plek 
wanen door de muziektherapie. Marcella speelt op een lier (een soort middeleeuwse 
harp) en zingt verschillende stijlen muziek. Van klassiek, geestelijk, wereldlijk tot 
hedendaagse popmuziek. U kunt uw wensen kenbaar maken en Marcella brengt dit 
speciaal voor u en als u dit prettig vindt ook uw naasten.  
 
Naast haar werk als muziektherapeut is zij sinds mei 2019 voor drie dagen werkzaam 
als docent vaktherapie muziek aan de Hogeschool Leiden. De Hogeschool waar zij zelf 
afgestudeerd is en nu zelf met haar ervaring als muziektherapeut de nieuwe studenten 
mag opleiden en begeleiden. Prachtig om op deze manier het vak als muziektherapeut 
door te geven aan nieuwe generaties.  
 
Tot slot is Marcella ook afgestudeerd als koor- en orkestdirigent. Ze is nu de vaste 
dirigent van Gemengd koor Chordanova uit Oosterhout, Vocaal Ensemble Treble & 
Bass uit Oosterhout en staat momenteel ad interim voor het jeugd- en fanfare orkest 
van  Muziekvereniging Volharding Rhoon.  
 
“Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek” !  

 

4 februari 2021 
Workshop om 16.30 – 17.00 uur 

         Aanmelden via patio@erasmusmc.nl 
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