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1. Het dorsale frontopariëtale netwerk in de rechter hersenhelft speelt 
een cruciale rol bij het omzetten van muzieknotatie in 
speelbewegingen (Schön et al., 2002).  
 

2. Het dorsale frontopariëtale netwerk in de rechter hersenhelft speelt 
een cruciale rol bij het omzetten van beluisterde muziek in 
speelbewegingen (hoofdstuk 2 & 3).  
 

3. Sterkere activatie van de auditieve cortex bij improviserende musici 
wijst op top-down invloed van dit frontopariëtale netwerk op het 
muzikale gehoor (hoofdstuk 3). 
 

4. Improviserende musici kunnen over het algemeen beter op het gehoor 
naspelen en transponeren dan score-dependent musici (hoofdstuk 4).  
 

5. Bij musici is de linker ventrale premotor cortex betrokken bij het 
aansturen van aangeleerde speelbewegingen en het auditief 
herkennen van muziek uit het eigen repertoire (hoofdstuk 3).  
 

6. Een getraind gehoor wil niet zeggen dat een musicus ook beter op het 
gehoor kan naspelen en transponeren (hoofdstuk 5). 
 

7. Er is een essentiële wisselwerking tussen improvisatie en het 
verkrijgen van impliciete kennis van de handelingssyntax van de 
muziek (hoofdstuk 5).  
 

8. Impliciete kennis van de handelingssyntax van de muziek resulteert 
bij improviserende musici in een afname van muzikaal-foute 
speelfouten. 
 

9. Musici die leren improviseren ondervinden minder geheugen-
gerelateerde podiumangst.  
 

10. Bij musici die noten kunnen lezen, is het vermogen om prima vista te 
zingen recht evenredig aan het vermogen om muziek op het gehoor 
na te spelen.  
 

11. Het zingen van Parkinsonpatiënten en gezonde leeftijdsgenoten is 
niet van elkaar te onderscheiden (hoofdstuk 6). 

 


