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Kijk!
De ledlichtjes van
Poolse kameraden
Als mensen bijeenkomen, gebeurt er altijd iets. Op zoek
naar het ongeziene in Brabant. Deze week: Op het Pools
militair ereveld in Breda.
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Patiënten worden sneller beter

Ziekenhuis

TOM TACKEN

ussen de kiezels onder de zerk van soldaat
Wisniewski ligt een grafkaars. Wacht, het is een
‘LED Grablicht’, zegt het etiket in een vreemde
taal. De lichtduur is ‘bis zu 6 Monaten’. De zerk
van soldaat Wisniewski leert dat zijn leven nog
geen 33 jaar duurde.
Een vrachtwagentje van de gemeente Breda stopt bij het
Pools militair ereveld aan de Ettensebaan. Twee kordate types komen hekken plaatsen, zodat vers gras rondom de bevrijders van Breda kans krijgt om te groeien.
Een van de twee is Mark
van Duin, gestoken in fluorescerend oranje. Hij zegt
niet zo heel veel van die
Tweede Wereldoorlog af te
weten. Toch scoort zijn historisch besef een dikke voldoende: ,,Je hoort altijd zeggen dat Polen onze banen
inpikken. Dat kun je van
deze jongens hier niet zeggen.’’
Elk jaar, als 4 mei nadert,
wordt Van Duin ambtshalve
naar het ereveld gestuurd
om de Poolse en de Nederlandse vlag te hijsen. Die Polen hebben een mooi wapen,
vindt Mark. ,,Met die kraai in
het midden.’’ Terwijl het
toch kraaien waren die, pikkend naar engerlingen, het
gras op het ereveld verruïneerden.
Dan komt Stas Szamrowicz aan gewandeld, met
een meetlint en een plattegrond van het ereveld in de
hand. Hij weet niet alleen alles van de bevrijding van
Breda, hij vertelt ook dat die
Poolse kraai een adelaar is.
De man is hier 72 jaar geleden geboren als zoon van
Edmund, een Poolse oudstrijder, en diens Bredase
schone Riek.
Vader is allang dood, maar
zijn zoon houdt namens de
1e Poolse Pantserdivisie de gesneuvelde kameraden in ere.
Zondag 27 oktober is de jaarlijkse herdenking. Szamrowicz
komt alvast opmeten waar de stoeltjes van de genodigden
kunnen staan en waar die van het handjevol veteranen, onder wie Roman Figiel, die nog altijd in Breda woont.
Eén graf ligt apart. Het is dat van generaal Maczek, die in
Breda al een straat, kazerne en museum heeft, maar voor
wie nu ook een ‘memorial’ achter het ereveld wordt gebouwd. Anders dan de mannen aan zijn voeten overleefde
hij de oorlog wel. Maczek stierf 102 jaar oud in Schotland.
Terug naar communistisch Polen had ook hij als ‘overloper’
na de oorlog niet gekund. Ze hadden tegen de juiste vijand
gevochten, maar aan de verkeerde kant.
In Edinburgh heeft Maczek nog als barman zijn kost moeten verdienen. Ook daarom wil Mark van Duin best op de
foto met het graf van de oorlogsheld annex arbeidsmigrant.
Maczek heeft hier de meeste graflichtjes. De mannen van
Winters Bouw, die het Maczek Memorial voor elkaar boksen, zien ’s ochtends vroeg op weg naar hun klus de ledvlammetjes her en der opflakkeren. Mooi moet dat zijn, om
de werkdag aan te vangen met een moment van overpeinzing. Hoe jongens van ver kwamen om hier te sterven tijdens het vertrappen van het kwaad, gelijk een kraai die een
engerling doorslikt.
Helaas, de voorman van Winters Bouw moet lachen. ,,Ik
begin gewoon met koffie.’’
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Oncologie, chirurgie, geriatrie, revalidatie, op de
intensive care, de kinderafdeling, voor
comapatiënten en binnenkort zelfs bij psychiatrie. In
het Tilburgse ETZ ziekenhuis klinkt overal muziek.
Want muziek is niet alleen leuk, patiënten herstellen
er sneller door. ‘Geen soft gelul, dit is keiharde
wetenschap.’
MEREL VAN BEERS

E

en muziekstudio midden in een
ziekenhuis. Je verwacht het niet.
En toch is de studio in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis het kloppende hart van
het ziekenhuis aan het worden. Niet alleen omdat het patiënten (en hun bezoek) helpt het
ziek zijn even te vergeten. Want natuurlijk,
muziek verzet de zinnen. Het geeft even iets te
doen. Maar de studio toont ook dat muziek
helpt bij herstel. Letterlijk. ,,Je ziet de waardes
gewoon omhoog gaan als we spelen voor een
prematuur kindje. Hoe duidelijk wil je het hebben?”
Studioleider John Verbunt zag het voor z’n
ogen gebeuren. Een kindje dat veel te vroeg geboren was. Aan de monitor, in de couveuse.
Zwakke ademhaling en lage bloedwaardes. Tót
er muziek klonk in de kamer. Accordeonmuziek
van John. ,,En na een tijdje ging het beter met het
kindje. Iedereen kon het zien op de monitor.”
Onweerlegbaar. Een onvoorstelbaar moment
voor John, maar niet voor kinderarts Jos
Bruinenberg. ,,Het is wetenschappelijk aangetoond dat muziek helpt bij herstel. Een kind met
een blindedarmontsteking maakt het vrolijk, dat
is al winst. Maar kinderen met bijvoorbeeld
spasmes zie je ontspannen. Kinderen die niet
kunnen praten, communiceren ineens met
klanken. Het helpt bij elke aandoening, voor elke
leeftijd.”

En wat dus begon als een studio ter vermaak
van kinderen – stichting Muziekids opende in
het ETZ Elisabeth vijf jaar geleden haar eerste officiële studio – is uitgegroeid tot een ruimte die
voor het ziekenhuis niet meer is weg te denken.
,,Tal van onderzoeken tonen de positieve invloed van muziek op het brein en gedrag aan”,
aldus woordvoerder van het ETZ Wim Pleunis.
Vijf jaar geleden werd dit idee nog niet zo
omarmd, maar inmiddels is het voor het Tilburgse ziekenhuis een feit: muziek helpt. Dus
worden steeds meer afdelingen betrokken bij de
muziekstudio.

Drumstel
Er zijn afspraken met het oncologisch centrum
(kinderen van ouders met kanker leren er bijvoorbeeld in een dag een muzieknummer), er
wordt gespeeld op de Intensive Care (soms als
laatste wens), comapatiënten worden bezocht,
dagelijks wordt er voor en met patiënten op de
ouderen- en de kinderafdeling gespeeld. Onder
narcose ga je in het ETZ met je favoriete muziek. Revalideren doe je achter het drumstel,
piano of gitaar. En kinderen met (ernstige)
meervoudige beperkingen dansen en zingen
elke week in de muziekstudio. Volgende
maand volgt de volgende stap: muziektherapie
voor patiënten van de psychiatrische kliniek.
Jong en oud komt binnen bij de Muziekids
studio die de hele dag open is. Wie daar fysiek
niet toe in staat is, krijgt muziek op afspraak in
de eigen kamer. Een flinke klus voor studiolei-

StudioleiderJohn Verbunt speelt voor Margot Mommers en haar pasgeboren zoontje Gijs.
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dankzij muziekstudio in ETZ Tilburg

zweert bij muziek
ders John Verbunt (61), Christel van der Bruggen
(30) en Addy van Lieshout (38) die dat daarom
oppakken met twintig vrijwilligers. Tien meer
dan een paar jaar geleden. ,,Het ziekenhuis
vraagt steeds meer van ons, maar het zijn vragen
die je niet kunt weigeren”, aldus Van der Bruggen. Want ja, de studio waar Guus Meeuwis zijn
naam aan verbond, is bedoeld voor kinderen.
Stichting Muziekids betaalt het salaris van de
studioleiders en de instrumenten worden aan
die stichting gedoneerd. Muziekids is er voor een
specifieke doelgroep. ,,Maar tegen een oma die
nog één keer de piano wil spelen zeg je geen
nee.” En dus lopen John en Christel elke dag
door het hele ziekenhuis, met hun kar vol instrumenten.

Dankbaar
Een bal tegen haar hoofd. Hard. Te hard. De
gymles op school was voor de 11-jarige LauryAnn meteen voorbij en nu wordt ze wakker in
het ziekenhuis. Het overgeven stopte gisteren
al, maar voor de zekerheid moest ze een nacht
blijven. Moeder Mariska Kooijmans (43) ligt
naast haar dochter op een matras in de kamer.
Leuk is anders, maar wat moet dat moet.

‘Het is wetenschappelijk
aangetoond dat muziek
helpt bij herstel’

John Verbunt en Christel van der Bruggen maken muziek met Laury-Ann (11). FOTO’S DOLPH CANTRIJN

Laury-Ann had daarentegen geen enkel probleem met het logeerpartijtje. Ze wist van de
muziekstudio. Toen haar oma in het ziekenhuis lag, speelde ze er al eens. Vandaag komt de
muziek naar haar. ,,Accordeon”, zegt ze tot verbazing van John en Christel die met een kar vol
instrumenten haar kamer binnen komen.
,,Mijn oma had die ook”, legt ze haar verrassende keuze uit. John leert haar wat te spelen.
Maar het kleine keyboard is uiteindelijk toch
iets makkelijker. ,,Iets van Ed Sheeran?”, vraagt
ze aan Christel die met een gitaar naast het bed
komt zitten. Met z’n drieën spelen en zingen
ze, allemaal gefilmd door Mariska. Is dat ziekenhuisbezoek ineens een herinnering waard.
Een paar kamers verderop wacht Katja (16)
met haar moeder Angelina Klaassen op haar infuus. Elke drie weken krijgt ze bloed. Anders
functioneert ze niet. ,,Gisteren kon ik na school
helemaal niets meer. Alleen maar op de bank liggen.” Een bezoekje aan het ziekenhuis kost haar
vaak een hele dag. Al twee jaar lang. En voorlopig
is het einde nog niet in zicht. Toch zit ze met een
glimlach te wachten. Want een nieuw infuus betekent ook een nieuwe muziekwedstrijd met
haar moeder. Als John en Christel binnenkomen, worden de zogenaamde Boomwhackers (gekleurde plastic buizen met elk een eigen klank)
meteen uit de kar getrokken. De kunst is om tijdens het liedje de goede toonhoogte te slaan.
Muzikaal is Katja helemaal niet. Maar afleiding
is wel degelijk welkom. ,,En zo heb ik tenminste
elke keer iets om mee te slaan.”
Margot Mommers-Swolf hoeft zich niet af te
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Jong en oud komt binnen bij de Muziekids studio
reageren. Ze zoekt ook geen afleiding, maar
wil gewoon rust. Niet alleen voor haar,
vooral voor haar pasgeboren zoontje Gijs.
Bij 32 weken was hij er ineens. Veel te vroeg.
Veel te klein. Vandaag is hij voor het eerst
uit de couveuse. Al een hele stap in de goede
richting. Nu nog ontspannen. ,,Mijn oma
speelde hier in het ziekenhuis voor de laatste keer op de piano.” Vandaag wordt er voor
de jongste telg gespeeld. Eerst John op de accordeon. ,,Dat vinden kinderen tot een jaar
heel mooi. Helpt ook bij huilbaby’s”, zegt
hij. Maar als Christel even later op de tongue
drum (klankschaal) speelt, merkt Margot
verschil. ,,Ik ruik verschil”, lacht ze. Totale
ontspanning bij Gijs die niet veel later in
een diepe slaap valt. Dankbaar kijkt Margot
naar Christel. ,,Ik kom vanmiddag nog wel
een keertje”, reageert ze.
Eerst vlug terug naar beneden. Naar de
studio waar een groep kinderen vanuit het
naastgelegen Sterre Kinderopvang al onderweg zijn. Ze zingen en dansen wekelijks in
de studio. Net als de kinderen van het naastgelegen onderwijscentrum Leijpark die
even later binnen komen. De meesten in
rolstoel, allemaal met hersenbeschadiging.
Muziek is dan ineens meer dan puur vermaak. Het is therapie. Het helpt ze vooruit.

Therapie
Juist om die reden sluit eind oktober ook
de afdeling psychiatrie aan. Een ochtend in
de week zal een muziektherapeut met een
groep van de afdeling (mensen bij wie het
verantwoord is) naar de muziekstudio
komen voor de therapie. ,,Twee jaar geleden besloten we onze manier van therapie
te herzien. Onze groep patiënten wordt
steeds complexer, huidige therapieën voldeden niet altijd meer. Er wordt soms te
veel van ze gevraagd”, vertelt teamleider
psychiatrie Maaike Remerij. Non-verbale
therapieën werden interessant: dans en
muziek. Met resultaat. ,,Muziek is zo laagdrempelig. Het is makkelijk, iedereen
snapt het. Deze mensen staan soms helemaal niet meer in de realiteit. Ze zitten in
hun eigen wereld. Met muziek krijg je toch
een emotie los en kun je contact maken.
Door bijvoorbeeld heel simpel een lievelingsnummer te draaien of door ze met
een stokje een ritme te laten spelen.”
En dan loopt Morris van 6 jaar binnen
met z’n moeder. Hij heeft net oogdruppels
gehad en moet een half uur wachten. Even
de tijd doden. ,,Wil je drummen?”, vraagt
John. Een beetje verlegen pakt hij de twee
stokjes aan terwijl Riet Straub van 74 jaar
ook de muziekstudio in komt. ,,Even kijken
waar dat geluid allemaal vandaan komt.”
Dat ze er gisteren ook was, is ze vergeten,
vertelt haar man. Zwaar dement en in het
ziekenhuis na een flinke val. Maar muziek
fleurt zijn vrouw altijd op. Dus pakt
Christel de gitaar terwijl Morris op het
drumstel tekeer gaat.
Jong en oud. Ziek of niet ziek. Muziek is
voor iedereen. Kinderarts Jos Bruinenberg:
,,De muziekstudio heeft zo’n positieve invloed. Veel meer eigenlijk dan de CliniClowns. Die zijn onverwacht, onvoorspelbaar. Muziek doet iets met iedereen. Het
ontspant, maakt vrolijk maar het is geen
soft gelul. Het is keiharde wetenschap. Muziek activeert je hele brein. Linker- en rechterhelft. En dus ook belangrijk voor patiënten met neurologische problemen.” Het is
nog te vroeg voor cijfers. Maar Bruinenberg
durft wel te stellen dat dankzij muziek
patiënten eerder het ziekenhuis kunnen
verlaten.
Een muziekstudio midden in een ziekenhuis? ,,Beste idee ooit.”

De 5-jarige Sven drumt in de muziekstudio van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.
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De wetenschap over muziek en het brein
,,Geen soft gelul, maar pure wetenschap’’,
zegt kinderarts van het ETZ Elisabeth Jos
Bruinenberg. Maar welke wetenschap bedoelt hij dan? Een aantal voorbeelden:
Eind 2011 toonde onderzoek van professor
David H. Bradshaw (University of Utah) aan
dat muziek invloed heeft op pijnervaring.
143 mensen luisterden naar muziek terwijl
ze elektrische shocks kregen toegediend.
Hoe meer ze opgingen in de muziek, hoe
minder last ze hadden van de pijn.
Professor Michael Thaut en Gerard MacIn-

tosh kwamen vijf jaar geleden tot de ontdekking dat – door het zeer gericht aanbieden van muziek – de motoriek en spraak
van mensen met hersenletsel of Parkinson
verbeterden. Later breidde dit onderzoek
zich uit naar andere aandoeningen, zoals
autisme en concentratieproblemen.
Deze zomer toonde professor en voormalig
chirurg Hans Jeekel (Erasmus Medisch
Centrum) met onderzoek onder 50.000 patiënten aan dat patiënten die met muziek op
onder narcose worden geopereerd, minder

verslavende pijnbestrijding nodig hebben na
de operatie.
De Universiteit van Californië kwam in 1993
met het ‘Mozart-effect’. Een deel van de 36
onderzochte studenten luisterde naar Mozart’s Sonate voor twee piano’s in D majeur.
Zij presteerden vervolgens aanzienlijk beter
dan jongvolwassenen die naar iets anders
luisterden of in een stille kamer zaten. In
vrijwel alle Amerikaanse kinderopvangcentra werd na publicatie van het onderzoek
massaal klassieke muziek gedraaid.

