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gepubliceerd in Venticare Magazine, dat las

Let the

music play

op de IC

Sanne in het UMCU en zo is het balletje
aan het rollen gegaan.”
WO II Veteranen
Op het kantoor van MiHC maakt de
Nederlandse groep kennis met een deel
van het management van MiHC. Jess Ingham
is de directeur en Tineke Bosma muzikant
en vrijwilliger. Tineke is Nederlandse,

Evidence based voordelen van muziek voor
ernstig zieke mensen:
n	Muziek

is stemmingverhogend en verbetert het bewustzijn

n	Vermindert
n	Het

stress en angst

vermindert eenzaamheid en isolatie

n	Muziek

vermindert de perceptie van pijn en discomfort

n	Draagt

bij aan een beter geheugen

n	Humaniseert

de klinische omgeving

n	Optimaliseert

de beleving van IC-patiënten, hun naasten en de staf

maar woont en werkt al 30 jaar in NoordEngeland. Jess zet tijdens een presentatie

is meer research nodig naar de effecten

te gaan maken van de projectgroep MuzIC.

uiteen hoe MIHC al in 1948 is opgericht,

van muziek op de IC. We weten dat het

“Ik zie het als één van mijn taken om dit

oorspronkelijk bedoeld voor veteranen van

werkt, je ziet dat het werkt, maar daarvan

project wetenschappelijk te begeleiden.

WO II. Pas sinds twee jaar worden er ook

willen we ook bewijzen zien. Ook dit moet

Muziek is een prachtig instrument ter

in Engeland muziekoptredens gegeven op

evidence based. Al was het alleen al om

verbetering van de kwaliteit van het leven.

de IC en PICU. Jess: “Dat kwam doordat

het financiële plaatje rond te krijgen.”

Het is toegankelijk, goedkoop, simpel en
het doet geen pijn. Maar de meerwaarde

een van onze vrijwilligers zelf op de IC

Tekst Jolande Bastiaans Fotografie John Lancaster

Wat hebben twee Nederlandse IC-verpleegkundigen, een Intensieve Zorg Verpleegkundige

terechtkwam en daar heel erg muziek

Wetenschappelijke onderbouwing

voor de patiënt moet uiteraard wel meet

miste. Zo zijn wij op het idee gekomen

Voor de broodnodige wetenschap is

baar zijn.” Als hij gaat verzitten wordt de

om ook muziek op de IC te gaan introdu-

neuro- en muziekwetenschapper Artur

tatoeage op zijn onderarm zichtbaar. For

ceren. Dat hebben wij ICU Hear gedoopt.

Jaschke met de Nederlandse delegatie

the love of music. Duidelijker kan het niet.

Wat wij hier in Engeland nog een beetje

meegereisd. Hij kwam via social media in

“Er moeten kaders bepaald worden”, ver

missen, is de wetenschappelijke inslag. Er

contact met Lorette die hem vroeg deel uit

volgt hij. “Het mag geen bezigheidstherapie

Holly Marland op de IC voor volwassenen met de kora, een West-Afrikaanse harp.

uit Brussel, twee violisten, een neuro- en muziekwetenschapper en een journalist met elkaar
gemeen? Behalve hun liefde voor muziek?

Hebben deze mensen nog meer over-

via kwamen zij in contact met hun Britse

maar toch fris op het kantoor te zijn voor

eenkomsten dan het feit dat ze met z’n

zusterorganisatie Music in Hospital & Care

de allereerste afspraak. Lorette legt in de

zevenen een paar dagen (vooral nach-

(MiHC). Om zich vervolgens zelf uit te

taxi uit hoe het idee voor MuzIC en de

ten) bivakkeren in een dodgy wijk in een

nodigen (die Hollanders!) voor een werkbe-

trip naar Manchester zijn ontstaan. “Een

Airbnb-huis in Manchester? En waarvan de

zoek aan Manchester, waar het regiokan-

paar jaar geleden was de beroemde harpist

meesten elkaar niet of nauwelijks kennen?

toor van de stichting is gevestigd. Zeven

Remy van Kesteren bij ons op de IC bij zijn

Jawel, deze groep heeft de gepassioneerde

verschillende mensen, met één bevlogen

neef, die aan de beademing lag. Hij heeft

wens om op Nederlandse en Vlaamse

doel: let the music in. Into the ICU.

op zeker moment voor hem een harpconcert gegeven. Ik was daardoor diep geraakt

Intensive Care afdelingen live muziek bij de
patiënten en hun familieleden te brengen.

Trillen op mijn benen

en ik niet alleen. Alles viel stil, de wakkere

Omdat muziek vele voordelen heeft voor

Het rijtjeshuis in Manchester noord heeft

patiënten, familieleden en het personeel.

de patiënt, diens familie en het IC-per-

één badkamer, inclusief toilet, en een loo

Ik zag wat er gebeurde door de muziek. Ik

soneel. Daarom richtten de twee Neder-

buiten in een aanbouwtje in een betegeld

stond puur van emotie te trillen op mijn

landse IC’ers Lorette Gijsbers (IC Spaarne

tuintje, waar bij inspectie de planten uit

benen, ondanks de rust die de muziek

Gasthuis in Haarlem) en Sanne van der

de pot groeien. Dus dat is voor normaal

bracht. Je realiseert je ineens weer dat het

Zee (UMCU) enkele maanden geleden de

gebruik geen optie. Het is daarom nog

in ons vak toch altijd om die ene kwets-

stichting MuzIC op. Een ambitieus project

een heel gedoe om ’s morgens geknipt,

bare patiënt gaat. Met Kerstmis 2016 heb

waar zij zich met groot enthousiasme en

geschoren, geföhnd en gewassen met

ik toen zelf een muziekconcert op mijn

flink wat uren vrije tijd voor inzetten. Via

zeven man uit één cab, zonder ontbijt,

IC georganiseerd. Daar is een stukje over
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bijna over de afdeling zweven. Die ingeto-

Rangen en standen

gen muziek is hard nodig om de bezoekers

De massaliteit is niet de enige schok. De

van de eerste schrik te laten bekomen. De

kakafonie aan geluiden is overweldigend.

IC bevindt zich
in een ruimte
zo groot als
een hangar. 52
IC-patiënten in
één ruimte, wel-

Ros Hawley en Mark Fisher zingen Lullabies voor een piepklein patiëntje en haar moeder.

ʻHoe donkerder je uniform,
hoe hoger je op de
hiërarchische ladder staatʼ

Naast elk bed
zit of staat een
verpleegkundige. Is het in
Nederland wel
eens moeilijk

iswaar verdeeld in hoeken en nissen, maar

te bepalen met wie van de staf je te doen

je kunt van de ene kant van de ruimte naar

hebt vanwege de uniformiteit (en het

de andere kant kijken. De cijfers boven de

poldermodel). In Engeland hebben ze geen

verpleegkundige (Matron) heeft navy met

bedden op de muur doen net zo onwer-

moeite om de verschillen in functies naar

witte strepen aan, de ward sister loopt rond

kelijk aan als de muziek. Op bed 48 ligt

buiten toe te benadrukken. The Britisch

in een hemelsblauw tuniek met witte stre-

een jonge diep gesedeerde vrouw aan de

Army moet jaloers zijn op alle rangen en

pen. Staff nurses werken in het lichtblauw

beademing. Op plaats nummer 36 ligt een

standen van de IC, die tot uiting komen

met strepen, terwijl de afdelingsassisten-

voor muzikanten worden. Het hele project

torisch geregeld hebben hier in Engeland.

familieleden en daarnaast hebben we een

Pakistaanse man met een heleboel familie

in de kleur van de uniformen. De ward

ten in het donkergroen met strepen hun

moet meer worden dan entertainment. Ik

Later deze week spreek ik een weten-

High Care met 29 bedden. Onze dienst-

in prachtige kleuren.

manager draagt navy, de verantwoordelijk

werk doen. En dan houdt het nog niet op

ben heel benieuwd hoe ze het organisa-

schappelijk onderzoeker van de Universi-

lijst telt meer dan 400 verpleegkundigen.”

want er lopen ook nog mensen rond in

teit van Manchester, die zich ook hiermee

De muzikant van deze middag is Holly

het lichtgroen, turquoise, navy met lichte

gaat bezighouden. Ik ben benieuwd en

Marland. Door een wirwar van gangetjes

biezen, paarse jasjes en donkergroene

laat me verrassen. Ik pik er de zaken uit

en trappen neemt ze ons mee naar de IC.

(dokters). “Eigenlijk is het zo”, legt Nathalie

die voor ons belangrijk zijn en neem die

Bij de patiënten aangekomen neemt ze

uit. “Hoe donkerder je uniform, hoe hoger

mee naar Nederland. En natuurlijk gaan we

plaats achter een rij van 12 bedden en

je op de hiërarchische ladder staat.”

samenwerken met onze Engelse collega’s.

begint prachtig en sereen te spelen. Holly

Zij lopen toch voorop wat betreft ervaring

bespeelt de kora, een West-Afrikaanse

Terug naar de muziek. Holly loopt feeëriek

en know how.”

harp. Een muziekinstrument dat je niet zo

met haar kora in de hand naar de achter-

snel associeert met de hightech omgeving

kant van de diverse IC-bedden. Terwijl uit

Sprookjesachtige muziek

van een moderne ICU. Daarom doet haar

haar kora de prachtigste geluiden komen.

Dezelfde middag is er een muzikale

optreden op de enorme IC surrealistisch,

In de hoek waar alleen maar gesedeerde

demonstratie op de IC van het Central

maar daarom niet minder mooi aan. Holly

patiënten liggen, lijken vooral de verpleeg-

Manchester University Hospital. Stafver-

is ook muziektherapeut, componist en

kundigen de muziek te waarderen. Bij bijna

pleegkundige Nathalie Manson vertelt

zangeres. De prachtige klanken (de combi-

iedereen tovert ze een glimlach op het

wat over de IC waar we te gast zijn. “Wij

natie van haar stem en de kora) doen bijna

gezicht. Op bed 41 ligt een wakkere man,

hebben plaats voor 52 IC-patiënten en hun

sprookjesachtig aan. Je ziet de klanken

zijn vrouw is op bezoek. De vrouw herkent

De Nederlandse delegatie
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Violist, vormt samen met Maria Eldering

Muziek- en neurowetenschapper, assistent
IC-verpleegkundige in het Spaarne Gast-

IC-verpleegkundige in het UMC Utrecht

IC-verpleegkundige op de Intensive Care in

professor aan Amsterdam UMC muziekge-

Violist en muziektherapeut, is een van de

het duo De Haarlemse Viooldiva’s, Is als

huis te Haarlem, medeoprichter van de

en Physician assistant in opleiding, founder

het Brandwondencentrum van het Militair

baseerde interventies, verricht onderzoek

Haarlemse Viooldiva’s met Suzanne Groot.

muzikant verbonden aan MuzIC. Suzanne

stichting FCIC en founder van MuzIC

van MuzIC

Hospitaal in Brussel

naar de effecten van muziek bij neonaten

Is als muzikant verbonden aan MuzIC

is ervaringsdeskundig als IC-patiënt

in het UMC Groningen
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haar nog van de vorige keer. Holly zet

lag er een achtjarig meisje bij ons met

Stressreductie

daar gaat Artur zich op richten.” “We moe-

Summertime van Gershwin in, wat bij het

ernstige brandwonden. Het hele gezin was

In de avonduren daalt het Nederlandse

ten nog groeien”, beaamt Suzanne. “Het

echtpaar tranen in de ogen bezorgt. Hand

betrokken geweest bij een huisbrand. Haar

gezelschap samen met Tineke Bosma af

is belangrijk dat we goed naar de patiënt

in hand luisteren ze naar de prachtige

zwangere moeder was uit het brandend

naar een pub in een andere buitenwijk van

en diens familie leren kijken om zo met de

muziek. “Lovely, thank you so much”, zegt

huis gesprongen en daarbij overleden.

Manchester, genaamd The Jam. Daar geeft

muziek te kunnen improviseren. Muziek

de vrouw. Samen met haar man applaudis-

Het meisje was ontzettend boos op haar

de folkgroep van directeur Jess Ingham

is een geweldig mooie taal. Ik vind het fijn

seert ze voor de muzikant.

moeder. Ze voelde zich in de steek gelaten.

een gig achter in de kroeg. Muziek kan ook

dat ik dit samen met Maria kan gaan doen.

We hebben toen heel intensief haar lieve-

alleen maar feest, lol en ontspanning zijn.

We vullen elkaar zo goed aan. Ik schud

Machtig mooi hulpmiddel

lingsliedjes op Youtube voor haar gespeeld

Suzanne Groot en Maria Eldering zijn

de muzikale ideeën uit mijn mouw. Maria

In Nederland start binnenkort een pilot

en langzaam begon ze te praten. Muziek is

beiden als muzikant betrokken bij de

raapt die ideeën op, gaat er mee achter de

waarbij elke twee weken livemuziek op de

een machtig mooi hulpmiddel. Ik hoop hier

pilot van MuzIC. Ze zijn allebei opgeleid

laptop zitten en werkt ze uit. Nu geven we

IC wordt gespeeld, in het UMCU en het

in Engeland samen met de Nederlandse

als klassiek violist en vormen samen de

de optredens nog op vrijwillige basis. Als

Spaarne Gasthuis. In België is het nog niet

collega’s het raamwerk en de voorwaarden

Haarlemse Viooldiva’s. Suzanne: “Ik werd

jaar geleden langdurig op de IC gelegen

wij het verzoek van familie om te spelen

de pilot straks van start gaat, worden we

zover, al wil IC-verpleegkundige Willem

te vinden. Daarna hoop ik een dergelijke

een half jaar geleden gebeld door Lorette.

met een darmperforatie en een pneumo-

bij een man bij wie de behandeling op dat

ervoor betaald.”

Wittenberg graag aanhaken. “Ik speel zelf

pilot ook in België uit te kunnen gaan

Het is puur toeval dat ik naast violist ook

nie. Ook al is het bijna twintig jaar geleden,

moment werd gestopt. Een ervaring die ik

dwarsfluit en ben al lang bekend met de

voeren.”

ervaringsdeskundige ben. Ik heb achttien

ik weet en voel nog precies de impact van

nooit zal vergeten.”

Tranen in de ogen
Het ontbijt op de laatste dag wordt

positieve effecten van muziek op kritiek

die IC-opname. Ik herinner me nog elk

zieke patiënten. Afgelopen voorjaar was

kleurtje en geluidje. Mijn leven is sindsdien

Opgeleide muzikanten

ik op het Venticare Live congres en daar

opgedeeld in voor en na de IC, zo bepa-

Suzanne en Maria zijn de twee muzi-

zag ik de presentatie van Lorette en Sanne

lend is die opname voor mij geweest. Ik

kanten die zich in gaan zetten tijdens de

over de MuzIC pilot. Ik wist meteen dat ik

weet hoe belangrijk stressreductie is. Ik

pilot. Maria: “We zitten in de fase dat er

dat ook naar mijn ziekenhuis wilde halen.

vind dit een geweldig project waar ik graag

veel leermomenten zijn voor ons, maar

Ik werk op de Intensive Care van het

aan meewerk. En dat ik het samen met

gaandeweg doen we veel ervaring op. We

brandwondenziekenhuis. Voor mensen

Maria mag doen, is helemaal geweldig.” Al

hebben nu zo’n zes keer een concert op

van alle leeftijden, dus ook kinderen. Alles

zijn de twee violisten totaal verschillend,

diverse IC-afdelingen gegeven. Nu zijn het

staat in België nog in de kinderschoenen

volgens Maria. “Totaal anders”, beaamt

alleen nog maar optredens. Straks terug

en de meerwaarde van muziek moet nog

deze. “Maar daardoor vullen we elkaar

in Nederland zal het meer gestructureerd

bewezen worden. Toch staan mijn dienst-

zo mooi aan. Samen met Suzanne heb ik

gaan worden. Er zullen muzikanten bij

hoofden positief tegenover deze ontwikke-

vorig jaar dat concert met Kerstmis op de

moeten komen. Ik ben ook muziekthera-

ling. Dat lijkt mij een goede start. Ik hoop

IC gegeven. In tegenstelling tot Suzanne

peut, ik kan me voorstellen dat ik - naast

dat ik na dit werkbezoek voldoende men-

was ik nog nooit van mijn leven op een

het spelen - een rol ga krijgen bij de bege-

sen kan vinden die samen met mij deze kar

IC geweest. Ik moest dan ook heel erg

leiding en opleiding van muzikanten. Dat

willen trekken. Zelf ben ik overtuigd van de

wennen aan mensen aan de beademing

doe ik overigens samen met Suzanne. Ook

gunstige invloed die muziek heeft op het

en aan alle slangen en apparatuur. Tijdens

zal er tijdens de pilot aandacht moeten zijn

genezings- en verwerkingsproces. Laatst

onze allereerste ervaring op de IC kregen

voor wetenschappelijk onderzoek, maar

De Nederlandse delegatie
Ellen Sm
it (

48
)

genuttigd in de prachtige Whitworth Art

De Engelsen die zich inzetten voor muziek op de IC
Tin
ek
e

Jess Ingham

Ros Haw
ley

Marland

Intensivist in het Spaarne Gasthuis te

Voormalig IC-verpleegkundige, docent voor

Haarlem en lid van de projectgroep MuzIC

de opleiding management in de gezond-

Directeur van MiHC, muzikant

Hoofdverpleegkundige van de IC in het
Central Manchester University Hospital

Muzikant verbonden aan MiHC

an
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Muzikanten en muziektherapeuten,
verbonden aan lime Music for Health

heidszorg, vrijwilliger bij MiHC, muzikant
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Gallery. Daar voegt ook Ellen Smit zich
bij de groep. Ellen is Intensivist in het
Spaarne Gasthuis, maakt deel uit van
dag overgewipt voor het werkbezoek.

2100

Gezamenlijk rent de hele groep in de
stromende regen (hoe Engels!) naar het
Children’s Hospital Manchester. Daar gaan
deze ochtend muzikanten Ros Hawley

Een verpleegkundige draait tijdens zijn/haar actieve
professionele leven gemiddeld 2100 avonddiensten
(op basis van een 32-urige werkwerk)

(klarinet) and Mark Fisher (gitaar) aan de
slag op de PICU. Was de volwassen IC al
indrukwekkend, de PICU is minstens zo
overweldigend. Op de PICU liggen op één

1832

zaal 29 zeer zieke kinderen. Het personeel
loopt in al haar kleuren als in een wespen-

De Engelse arts Latta bracht tijdens de choleraepidemie in 1832
voor het eerst een slangetje met een zoutoplossing direct in de patiënt
om uitdroging te voorkomen. Ondanks het feit dat het hielp,
stuitte het eerste infuus op veel weerstand

nest door elkaar heen. Er zijn slechts aan
één kant van de ruimte ramen. Ook hier
klinken geluiden uit elke hoek en machine.
Behoedzaam manoeuvreren Ros en Mark
zich met hun instrumenten tussen de

De MuzIC-groep in Manchester.

bedden door. Een jongetje van een jaar
of acht ligt wakker tv te kijken. Hij heeft

en de Hollandse delegatie tranen in de

de aanwezigen op een IC. Het is goed

bezoek van enkele vrouwen, waaronder

ogen. Wat moet het voor ouders bijzonder

om de positieve effecten van muziek

zijn moeder. De jongen is geïntubeerd en

zijn als iemand speciaal voor jouw hele

bij patiënten en familieleden te zien. Ik

kijkt met grote ogen naar de muzikanten.

zieke kindje prachtige lieve liedjes komt

kan niet wachten om zeer binnenkort in

Ros neuriet heel zacht een kinderliedje. Zo

zingen. Het rustige, serene spel van de

Nederland met de pilot te beginnen.”

zuiver, zo puur, het liefste dat de toe-

twee staat in schril contrast met het kabaal

schouwers ooit hebben gehoord. Ze humt

op de rest van de zaal. De twee brengen

We zijn weer terug op de volwassen IC

op de melodie van Ah! vous dirai-je, maman,

de broodnodige rust in de tent.

waar Holly nog een performance verzorgt.
De lieflijke, bijna sensuele klanken van de

waar wij Hollanders: Altijd is Kortjakje ziek
in herkennen. Als de twee uitgespeeld zijn,

Kushand van een patiënt

kora gaan nogmaals het gevecht aan met

heeft iedereen: familie, verpleegkundigen

Naast de jongen ligt een piepklein baby’tje

de harde geluiden van de alarmen. Love

in een kribje. De verpleegkundige die

me tender, zingt ze voor een wakkere

voor de zuigeling zorgt,
neuriet zachtjes met de
muzikanten mee, terwijl
ze het kindje zachtjes
wiegt. Iets verderop

ʻAls de twee uitgespeeld zijn, heeft
iedereen tranen in de ogenʼ

beweegt een moeder
het armpje van haar peuter mee met de

mevrouw. Die kan het meer dan waarde-

muziek. De musici passen moeiteloos de

ren. De verpleegkundige ook. Mevrouw

muziek aan, aan de leeftijd van het kind.

bedankt Holly met een kushand. Holly

“Wat we van deze muzikale demonstra-

loopt verder langs de IC-patiënten, terwijl

ties leren, is dat iedere muzikant het op

ze haar instrument bespeelt. Prachtige

eigen wijze aanpakt", vindt Sanne van der

mysterieuze muziek bereikt de patiënten,

Zee. Sanne is naast IC-verpleegkundige,

hun familieleden en diegene die voor hen

klarinettist in haar eigen kwartet. “Toen

zorgen. Om ze zo voor even iets minder

ik onlangs een optreden op mijn eigen IC

stressvol te laten zijn. Zodat zij allen even

gaf, waren mij collega’s lyrisch. Alle artsen

kunnen vergeten dat ze op het randje van

en verpleegkundigen riepen dat we dat

de dood balanceren. n

vaker moesten doen. Ik zocht contact met
Lorette en sindsdien houd ik me intensief
met het project MuzIC bezig. Door live
muziek ontstaat er meer interactie tussen
18 Venticare Magazine
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Per dag sterven in Nederland gemiddeld zo’n
14 mensen aan een myocardinfarct, 8 daarvan zijn
man, 6 vrouw

de projectgroep MuzIC en is voor één

Voor meer informatie over het project
MuzIC: www.fcic.nl/werkgroepen/project-muzic/

1846

Voordat in 1846 ether zijn intrede deed als anestheticum,
waren veel gebruikte methoden: een patiënt bewusteloos maken
door een klap op het hoofd, een overmaat aan alcohol toedienen
of bijna verwurging

Het Brugada-syndroom is een erfelijke hartritmestoornis
met een verhoogd risico op plotselinge hartdood. Je ziet een
typische 'handtekening' op het ecg: ST-segmentelevatie in de
precordiale leads (V1 - V3)

1940

In 1940 werd in de Russische film Experiments in the
Revival of Organisms een primitieve vorm van een hart-longmachine
uitgetest op een hond. De eerste succesvolle toepassing
bij een mens was op 6 mei 1953

5

Per jaar overlijden er naar schatting 5 kinderen
aan de gevolgen van het syndroom van Münchhausen by Proxy.
Exacte cijfers zijn echter niet bekend

Hoewel zelden komt pancreatitis ook bij kinderen voor.
De belangrijkste oorzaken zijn traumata en virale infecties
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