8. CONCLUSIE
Ik ben erg tevreden over mijn onderzoek en de resultaten voor mijn praktijk. Ik vind dat deze
scriptie getuigd van de positieve invloed van de sensomotorische integratie theorie in mijn
muziekbegeleiding. Daarnaast heb ik het belang van multidisciplinair overleg tussen
muziekbegeleiders en andere disciplines aangetoond.
Nadat ik het theoretische gedeelte van de scriptie had afgerond, ben ik de theorie een jaar
geleden gaan toepassen in de muziekbegeleiding van mijn deelnemers. Na de theorie te
hebben bestudeerd had ik het idee dat alles mij duidelijk was en dat het toepassen van de
gegevens binnen mijn praktijk weinig problemen ging opleveren. Ik ben er inmiddels achter
gekomen dat het gebruik van deze theorie helemaal geen duidelijke zwart/ wit-conclusies
oplevert als je de informatie niet kritisch en in een brede context kan verwerken. Hiervoor moet
je multidisciplinair werken.
Het is niet mijn streven om via dit project een raamwerk aan te bieden waardoor een leek
zonder hulp met de sensomotorische integratie aan de gang kan. Door toepassing van de
theorie over sensomotorische integratie heb ik het belang daarvan in mijn muziekbegeleiding
bewezen. Ik hoop hiermee ook andere teamleden en muziekbegeleiders een handvat te geven
om multidisciplinair te werken met sensomotorische integratie. Voor de othoagogische
muziekbegeleiding van autisten, gebaseerd op hun sensomotorische integratie, heb ik het
belang aan kunnen tonen om goed ondersteund te worden door de fysiotherapeut en de
orthopedagoog. Dit om tijdens de behandeling een goede analyse te kunnen bewaken. Binnen
deze samenwerking heb ik veel meer inzicht gekregen in de praktijkkant van deze theorie en
welke grootschalige gevolgen de vastgelopen ontwikkeling van zintuigsystemen heeft op het
functioneren en de kwaliteit van leven van met name autistische kinderen.
Door steeds met de praktijk geconfronteerd te worden heb ik veel inzicht gekregen in het
functioneren van mijn deelnemers. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om als een autist in de
wereld te staan, Alle zintuigen gaan hun eigen gang en geven los van elkaar ongefilterde
informatie. Met een verstandelijke handicap erbij loopt zo iemand letterlijk in zeven sloten
tegelijk.
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