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WIJ BRENGEN IN BEELD
WAT BELICHT MOET WORDEN

HAPPY MOTION

Happy Motion vertelt de verhalen van
mensen die het moeilijk hebben omdat ze
ziek, kwetsbaar of achtergesteld zijn.

Wij geven ze de aandacht die ze verdienen
met documentaires en digitale media.
De mensen die we volgen en filmen staan
altijd centraal. Wat zijn hun uitdagingen en
hoe houden ze zelf de regie over hun leven?

Daarnaast willen we deze mensen, hun
verzorgers en betrokken partijen in
beweging brengen en verbinden, om tot
duurzame verbeteringen te komen.  
Dit doen wij via educatie en evenementen, 
zoals congressen, meetings en shows.

Met Miracles of Music maken we ons sterk
voor een grotere rol van muziek in zorg en 
welzijn. Maar we hebben ook projecten
ontwikkeld rond dementie, chronische pijn,
Lyme, kanker en vermoeidheid.

Help jij mee kwetsbare mensen de erkenning 
en ondersteuning te geven die ze verdienen?
Happy Motion heeft hulp nodig om deze 
mensen en hun naasten te waarderen en 
ondersteunen. Met jouw aandacht, geld, 
advies, netwerk maar vooral ook door mee 
te doen.

Wil je meer weten over onze projecten en 
wat jij kunt doen: www.happymotion.org
 

MIRACLES OF MUSIC PIJN SAMEN MIJN HOOFD

Met dit project maken we ons sterk voor 
meer muziek in zorg en welzijn. 
Want muziek is goed voor je brein, je 
gezondheid en je humeur.

Meer dan 2 miljoen mensen in ons land 
hebben chronische pijn. Naast veel per-
soonlijk leed betekent dit ook torenhoge 
kosten. Wel 20 miljard per jaar.

Wat betekent dementie voor je relaties, 
vriendschappen en familiebanden? 
Hoe hou je zelf de regie en probeer je een 
volwaardig bestaan te ervaren?

Positief. Uitdagend. Verbindend.
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Muziek beïnvloedt je stemming, 
gedrag en emoties. Mooi om 

van te genieten. Maar we kunnen  
muziek nog veel beter benutten,  
bijvoorbeeld in zorg en welzijn. Want 
samen muziek maken en beleven helpt 
ook bij contact leggen en vertrouwen 
ontwikkelen. 
Daarom organiseert Stichting Happy 
Motion het project Miracles of Music, 
een breed programma met gratis 
evenementen waar je zelf de gunstige 
werking van muziek kunt komen 
ervaren. 
Zo zijn mantelzorgers, patiënten en 
zorgverleners welkom bij de gratis 
landelijke Muzikale Meetings. 
Muziektherapeute Evelien Mescher 
en senior onderzoeker Anna-Eva Prick 

laten zien hoe muziek helpt om te re-
valideren, herinneringen terug te halen 
en emoties te verwerken.  
Muziek is een geweldig therapeutisch 
hulpmiddel. Voor jezelf of voor een 
naaste met autisme, een beperking, 
PTSS, hersenbloeding, depressie of de-
mentie. Ik ben trots dat ik hierover 
een documentaire heb mogen maken, 
ook met als titel Miracles of Music, 
die in november in première gaat.
Muziek brengt mensen samen. Om die 
verbinding op gang te brengen, krijg 
je dit magazine over de veelzijdige en 
heilzame werking van muziek cadeau. 

Pim Giel
Filmmaker en ontwikkelaar
Miracles of Music

Luister...

      PROGRAMMA 2018
Theatershow Miracles of Music met hersenwetenschappers Erik Scherder, 
Dick Swaab en Henkjan Honing en diverse optredens / Landelijke bijeenkom-
sten voor mantelzorgers en zorgverleners / De documentaire Miracles of Mu-
sic vol persoonlijke verhalen. miraclesofmusic.nl 
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Vraag neuropsycholoog Erik 
Scherder naar het effect 
van muziek op de hersenen 
en hij lepelt het ene na het 

andere onderzoek op. ‘Kinderen die 
muziekles krijgen van hun 6de tot 9de 
jaar blijken over de hele linie beter te 
presteren,’ zegt hij. ‘We weten uit on-
derzoek dat de verbinding tussen hun 
beide hersenhelften dikker wordt door 
het musiceren.  
Linker- en rechterhelft werken dus be-
ter samen, wat het brein van deze kin-
deren flexibeler maakt.’

En Scherder heeft meer mooi nieuws: 
je hoeft niet eens goed te zijn in musi-
ceren – áls je maar muziek maakt. ‘Als 
je dat weet is het toch onvoorstelbaar 
dat muziekonderwijs is wegbezuinigd 
in Nederland?’ vraagt hij. Scherder en 
zijn collega-wetenschappers Dick 
Swaab en Henkjan Honing proberen 

al jaren meer goodwill te kweken voor 
muziek. Daarom trekken zij het thea-
ter in met de informatieve muziekshow 
Miracles of Music. Dat is begonnen – 
waarom ook niet – in het Concertge-
bouw te Amsterdam. Scherder: 
‘Muziek is zó goed voor je algehele 
ontwikkeling. Het raakt je: verwon-
dert, verbaast, emotioneert, brengt 
herinneringen boven. Het verbindt je 
met anderen. Muziek grijpt in op de 
diepste structuren van het brein. Het is 
een psychofysiologisch oermechanisme 
van de mens.’ En het mooie is, bena-
drukt hij: ‘Het hele brein doet mee, 
dat is nou juist het unieke van muziek. 
Bij de meeste andere gedragingen zijn 
veel minder gebieden tegelijk actief. 
Naar muziek luisteren activeert al aar-
dig wat breingebieden tegelijkertijd, 
maar muziek spelen nog meer, omdat 
dan ook de motorische en visuele de-
len van het brein meedoen.’ 

Ons hele brein huppelt mee op het ritme van een mooi 
liedje. En juist daarom raakt muziek ons in het hart, 
maakt het ons gezonder en werkt het verbindend. 

Muzikale inzichten uit de wetenschap.

HET 
MUZIKALE 

BREIN
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De meeste breingebieden die actief  
zijn bij zowel muziek beluisteren als 
maken, liggen ver uit elkaar.  
De zenuwbanen ertussen moeten grote 
afstanden afleggen, en dat maakt deze 
breinsystemen tot de meest complexe 
die we hebben. Scherder: ‘Het zijn 
juist onze complexe systemen die de 
meeste stimulatie veroorzaken. Dat 
maakt muziek zo goed voor de herse-
nen, want hoe meer stimulatie het 
brein ontvangt, hoe beter het in  
conditie blijft.’ 

Scherder begon zelf op 65-jarige leef-
tijd met vioolles – een hartenwens 
sinds zijn kindertijd. ‘Op een ochtend 
werd ik wakker en dacht: het is nooit 
te laat voor die viool. Mensen van 
mijn leeftijd die voor het eerst een in-
strument gaan bespelen, krijgen extra 
activiteit in hun prefrontale cortex. 
Juist die cortex is bij veroudering een 
van de kwetsbaarste onderdelen van 
het brein. Muziekles helpt het geheu-
gen en het probleemoplossend vermo-
gen op peil te houden.’ Hij glimlacht: 
‘Oké, ik houd de veroudering er niet 
mee tegen, dat zie je wel aan mij. 
Maar de ouderdom zonder tegengas 
over je heen laten komen, hoeft ook 
weer niet.’

‘O nee, ik ben niet muzikaal.’  
Henkjan Honing hoort die uitspraak 
maar al te vaak. ‘Maar daar klopt niks 
van!,’ zegt de cognitiewetenschapper. 
‘Iedereen is muzikaal. Alleen mensen 
realiseren het zich vaak niet. Je hoeft 
echt niet zelf sonates van Mozart te 
kunnen spelen. Maar bedenk eens hoe 
makkelijk je een liedje uit je jeugd her-
kent. Dat vermogen alleen al maakt 
deel uit van je muzikaliteit.’ 
Volgens Honing is het typisch Neder-
lands om gêne te voelen bij muziek. 
‘Gasten lopen al rood aan als ze op 
een verjaardag een liedje moeten zin-
gen. In andere culturen maakt  
muziek veel meer deel uit van het  
dagelijks leven. In Oost-Europa of  
Latijns-Amerika is muziek altijd en 
overal aanwezig, in huis en op straat. 
Wij hebben muziek letterlijk tot iets 
hogers gemaakt door het op een podi-
um te plaatsen. Die afstand klopt niet. 
Want muziekgevoel is meegebakken in 
de biologische aanleg van de mens. 
Een essentiële bouwsteen om muziek 
te kunnen volgen of maken is gevoel 
voor maat, en dat is aangeboren. Met 
wetenschappelijk onderzoek is aange-
toond dat pasgeboren baby’s al reage-
ren op ritmische geluiden. Hun her-
senen geven een soort “hè?”-signaal 

     Muziek als medicijn
‘Door therapeutisch muziek in te zetten, kan pro-

bleemgedrag verminderen, de stemming verbeteren 

en het dagelijks leven plezieriger worden,’ weet Susan 

van Hooren, hoogleraar vaktherapie en lector van 

KenVak, de coöperatie van vaktherapeuten. ‘Iemand 

met de ziekte van Parkinson kan midden in de loop 

stilstaan. Door muziek te laten horen, krijgt zo iemand 

het natuurlijke loopritme weer te pakken.’ 

Volgens Van Hooren valt er op een eenvoudige ma-

nier veel te bereiken bij kinderen met leer- of ge-

dragsproblemen of bij mensen met psychiatrische 

stoornissen of dementie. ‘Je hoeft geen gesprek te 

voeren, je kunt gedrag observeren en lichamelijke re-

acties registreren. Een verhoogde hartslag kan duiden 

op onrust. Daar kun je op inspelen door die persoon 

muziek aan te bieden met minder beats per minuut. 

Vanuit KenVak werken we eraan de talloze gunstige 

praktijkvoorbeelden wetenschappelijk te valideren en 

internationale samenwerking en draagvlak te vergro-

ten. Beproefde methodes van muziektherapie verge-

makkelijken het aanbieden van zorg. Zorginstellingen 

kunnen daar veel meer gebruik van maken in plaats 

van snel medicatie toe te dienen.’

      Ik hou van je
Een vrouw die haar spraakvermogen verloor door een 

hersenbloeding, zingt plotseling feilloos mee als haar 

lievelingslied wordt ingezet. Neurologisch muziekthe-

rapeut Evelien Mescher, samen met Erik Scherder en 

Pim Giel initiatiefneemster voor Miracles of Music, kan 

talloze succesvoorbeelden opnoemen uit haar prak-

tijk. ‘Een vrouw wilde zo graag weer tegen haar part-

ner zeggen: “Ik hou van je”. Ik zet die zin op melodie 

om hem samen te zingen. Vervolgens spreken we de 

zin uit terwijl ik het ritme aangeef door op haar hand 

te tikken. Zo raakt een ander deel van het brein geac-

tiveerd en kan ze de zin gewoon uitspreken. Het is 

geweldig om te zien hoe iemand door middel van mu-

ziek weer in staat is tot contact.’

Het spraakcentrum in de hersenen is een andere plek 

dan het centrum waar zang vandaan komt. Als die 

laatste intact is gebleven, kun je via zang het brein 

helpen een nieuw netwerk aan te leggen om weer te 

spreken.

‘Muziekgevoel 
is meegebakken 
in de BIOLOGISCHE 

AANLEG VAN 
DE MENS’

Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie, 
auteur van Iedereen is muzikaal

‘Het hele brein doet mee, 
dat is nou juist het UNIEKE 

VAN MUZIEK’
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, auteur van Singing in  the brain



Langer prettig en veilig thuis met muziek!
“Mevrouw Doelen kan ik weer een fijn en vertrouwd gevoel geven bij het opstaan ‘s ochtends door 

samen met haar haar favoriete nummers van ABBA te zingen tijdens het douchen en aankleden.”

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen 

een vorm van dementie die in meer of mindere 

mate invloed heeft op hun leven en persoonlijk 

welbevinden. Gelukkig kunnen veel senioren met 

dementie thuis blijven wonen, mits de zorg en 

ondersteuning op een juiste wijze en gericht op de 

persoonlijke behoefte, kan worden georganiseerd. 

Voor hun partners en kinderen is de zorg vaak 

een zware last, vooral omdat bij progressie van 

de ziekte, ook het gedrag van de senior vaak 

verandert. Als mantelzorger heb je dan het gevoel 

dat je langzaam je partner, vader of moeder 

verliest.

Als Home Instead Thuisservice gebruiken wij in 

onze ondersteuning van senioren met dementie 

wereldwijd beproefde en wetenschappelijk 

bevestigde alledaagse en praktische oplossingen 

die het mogelijk maken om langer prettig, gezond 

en veilig thuis te kunnen blijven wonen. Ook 

oplossingen om respectvol met moeilijk gedrag om 

te gaan en senioren met dementie actief te houden 

door hen te betrekken bij alledaagse activiteiten. 

Muziek is hierbij, zo is ook onze ervaring, vaak 

een belangrijk middel om contact te maken en 

rust te creëren. Omdat wij geloven dat muziek in 

het ondersteunen van senioren met dementie een 

belangrijk middel of toevoeging kan zijn, gaan wij 

in 2018 al onze 850 CAREGivers extra trainen met 

behulp van het Miracles of Music programma. 

Speciaal voor hen heeft Home Instead in 

samenwerking met het team van Miracles of Music 

een trainingsprogramma ontwikkeld in de vorm 

van  Miracles of Music CAREGiver Meetings. 

Voor CAREGiver Marijke is het inzetten van muziek 

bij haar zorg voor en ondersteuning van mevrouw 

Doelen het middel om contact te maken. Eerst 

wilde mevrouw niet uit bed komen en bleef het 

liefst de hele dag liggen met haar nachtjapon 

aan, maar door ‘s ochtends binnen te komen en 

haar favoriete ABBA songs te zingen lukte het om 

contact te maken en vertrouwen te winnen. “Al na 

enkele keren stonden we samen al zingend in de 

badkamer en mevrouw kreeg weer zin om de dag 

te beginnen!”

Voor Home Instead Thuisservice past het  thema 

muziek als standaard onderdeel van onze 

dienstverlening perfect in het al bestaande 

Alzheimer CARE programma. Belangrijk onderdeel 

van dit programma is dat CAREGivers de 

aansluiting maken bij de persoonlijke situatie 

en samen met de senior in zijn of haar omgeving 

op zoek gaan naar zijn of haar  levensverhaal. 

Door samen dingen te doen, door zintuigelijke 

prikkeling en door echt contact te maken houden 

zij senioren betrokken bij het alledaagse leven. Op 

die manier creëren we oplossingen thuis en zorgen 

we ervoor dat senioren in hun eigen vertrouwde 

omgeving prettig en veilig kunnen blijven wonen 

met behoud van kwaliteit van leven.
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als een drumslag wordt overgeslagen. 
Dit gebeurt vanzelf, je hoeft baby’s 
daarin niet op te voeden of iets te  
leren. Het babybrein is gewoon hele-
maal klaar voor muziek. Het is zeer 
gevoelig voor muzikale aspecten van 
geluid.’ 
En dat is niet voor niets, benadrukt 
Honing: ‘Muziek helpt je emoties te 
reguleren, het helpt het gevoel van 
saamhorigheid tussen mensen te sti-
muleren en het helpt bij de vorming 
van je identiteit. Dergelijke sociale  
aspecten zijn belangrijk om goed te 
kunnen functioneren in het leven. 
Het zal wel door onze calvinistische 
aard komen dat acteren en musiceren 
als overdreven en overbodig worden 
gezien. Dat doe je maar in je eigen tijd. 
Gelukkig bewijst steeds meer onder-
zoek de werking en het belang van 
muziek luisteren en spelen. Neem de 

baanbrekende studie waarbij proef-
personen in een MRI-scanner op hun 
favoriete muziek wachten: al tien se-
conden vóórdat ze het fragment horen, 
komt dopamine vrij in hun hersenen. 
Dopamine geeft een fijn gevoel, het is 
afkomstig uit het beloningssysteem, 
een gebied in de hersenen dat ook  
actief is tijdens belangrijke biologische 
activiteiten als seks of eten. Dat is toch 
geweldig?’

En dan is er nog de verbinding tussen 
het beloningssysteem en het bewe-
gingscentrum in de hersenen, waar-
door we de neiging krijgen op het 
ritme mee te bewegen. Erik Scherder: 
‘Niet voor niets hebben sommige talen 
geen aparte woorden voor muziek en 
dans. In die culturen is het een en  
hetzelfde. En ons brein denkt er net  
zo over.’  

‘Muziek kan de 
COMMUNICATIE op gang 
brengen bij mensen met 

autisme of dementie’
Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie, auteur van Ons creatieve brein

      Komt dat zien (en horen)
Muziek ontmoet wetenschap in de theatervoorstelling Miracles of Music. Op het podium 

laten de hoogleraren Erik Scherder, Dick Swaab en Henkjan Honing het publiek aan den 

lijve ervaren hoe het brein klanken verwerkt, ritme interpreteert en toonhoogten op-

vangt en zo het menselijk gedrag, humeur en emoties stuurt. Als collegestof zijn er op-

tredens van Benjamin Herman, Berget Lewis en de Alvin Lewis Band, en aangrijpende 

filmfragmenten. Voor speeldata en informatie zie miraclesofmusic.nl 
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Door muziek ga je bewegen 
en kom je in een ritme. Als je 
samenspeelt, zingt of samen 

muziek luistert vergroot je het em-
pathisch vermogen. Zo versterk je de 
band met anderen. Met muziek haal 
je herinneringen terug, zelfs als je ze 
al lang vergeten was. Muziek kan je 
stemming direct verbeteren, maar 
ook je emoties diep raken. Het mooie 
van muziek is: het heeft geen bijwer-
kingen. Muziek maakt gezond! 

Wat is muziektherapie?
Muziektherapie is het gericht inzet-
ten van muziek bij behandeling, on-
derbouwd vanuit wetenschappelijk 
onderzoek. In muziektherapie ga je 
aan de hand van afgesproken doelen 
bijvoorbeeld muziek luisteren, mu-
ziekinstrumenten bespelen, songs 
schrijven, zingen of stemoefeningen 
doen, bewegen op muziek en allerlei 
op jou toegespitste samenspelvor-
men uitvoeren. Telkens wordt samen 

met jou bekeken welke vorm het best 
bij je hulpvraag past.

Voor wie is er muziektherapie?
Muziektherapie wordt al vele jaren 
toegepast in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking, 
ADHD, autisme of een gedragsstoor-
nis. Ook behandelen muziekthera-
peuten mensen die te maken hebben 
met depressie, trauma, angst of 
hersenletsel. Muziektherapie is er 
voor alle leeftijden en in diverse vor-
men, van individuele tot gezins- of 
groepstherapie. Muziektherapeuten 
zijn de specialisten in het toepassen 
van muziek bij gezondheidsvragen in 
zorg en welzijn.

Vrijgevestigde muziektherapie- 
praktijken
Er zijn tegenwoordig steeds meer 
vrijgevestigde muziektherapieprak-
tijken, waar je gewoon bij terecht 
kunt. Het aantal zorgverzekeraars dat 

muziektherapie in het aanvullende 
pakket vergoedt neemt toe. Mu-
ziektherapeuten komen met hun in-
strumentarium ook graag bij je thuis. 
Ze kunnen jou, als je bijvoorbeeld 
mantelzorger bent, op muzikale wijze 
bijstaan in de zorg voor je naaste.

De Nederlandse Vereniging  
voor Muziektherapie
De NVvMT is aangesloten bij de  
Federatie Vaktherapeutische Beroe-
pen (FVB) en vormt met bijna 500 
leden de beroepsvereniging van 
muziektherapeuten in Nederland. 
NVvMT muziektherapeuten hebben 
een erkende hbo- of masteropleiding 
gevolgd en zijn opgenomen in het 
kwaliteitsregister vaktherapie. 

Er is goed nieuws over muziek. Recent onderzoek maakt duidelijk dat 
muziek stimulerend is voor ons brein. Geen enkele andere activiteit 
beïnvloedt zoveel hersengebieden. De laatste jaren is de belangstelling 
voor muziektherapie hierdoor erg toegenomen.

> Wil je meer weten over muziek- 
therapie of waar je een muziekthera-
peut in de buurt kunt vinden?  
Kijk dan op muziektherapie.nl
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KORT

1WAAR BEGIN JE?  
‘Ik ga op zoek naar de pret, 
het plezier van een kind,  
zodat het weer kind kan zijn.’

2HOE HELPT  
MUZIEK? ‘Door melodieën 
van elkaar na te spelen en te 
luisteren naar lievelingslied-
jes ontstaat zelfvertrouwen. 
Dan durven kinderen zich te 
laten zien. Muziek legt de 
verbinding naar praten.  
Vertellen over een trauma 
brengt onverwerkte negatie-
ve gevoelens en lichamelijke 
ervaringen boven, alsof je het 
opnieuw beleeft. Muziek kan 
een gevoel van veiligheid en 
rust creëren, waardoor stress-
reacties afnemen. ’

3NOEM EENS EEN 
VOORBEELD? ‘Een jongetje 
miste zijn oma in Syrië heel 
erg. De eerste keer dat hij  
erover vertelde zag ik de on-
rust en stress die dat opriep. 
Samen hebben we zijn ver-
haal in een liedje verwerkt. 
Hij zingt wat oma voor hem 
betekent. De opname is be-
luisterd door zijn familie en 
oma.’

4WAT IS HET  
EFFECT? ‘De stress is weg. 
Hij kan nog wel verdrietig wor-
den, maar dat kan hij nu aan. 
Niet alleen is de negatieve be-
leving weggenomen, zijn ge-
mis heeft hij kunnen verwerken 
tot een positieve nieuwe erva-
ring. Leren omgaan met je 
emoties en die emoties delen 
is een levensles.’

4 vragen aan... 
muziektherapeut Sander van Goor over traumaverwerking 
bij kinderen via muziek. Hij heeft veel ervaring met jonge 
vluchtelingen. In maart 2018 reist hij naar het grootste 
vluchtelingenkamp van Jordanië. 

Filmmaker Pim Giel volgt Sander van Goor en zijn collega Lucas Dols 

in Jordanië voor de documentaire Miracles of Music.

 Peuters die vaak   
 samen met hun ouders 
muziek maken of luisteren 
hebben als kleuter al meer 
getalbegrip, kunnen zich langer 
concentreren en zijn vooral 
socialer. De verklaring voor dat 
laatste: met muziek bezig zijn 
leert kinderen om te imiteren, 
samen te werken en op een 
ander te reageren. 
Bron: Psychologie Magazine 04-2015

 Zet die radio maar aan   
 tijdens een lastig 
werkoverleg, want vrolijke en 
ritmische muziek maakt 
mensen meer geneigd tot 
samenwerking. Wel afstemmen 
op de juiste zender, want bij 
‘onplezierige’ muziek - zoals 
heavy metal - blijft dit effect 
uit.
Bron: Psychologie Magazine 11-2016



MIRACLES of MUSIC { 12 } MIRACLES of MUSIC { 13 } 

de Amsterdamse Bijlmer, maar ook uit Den 
Haag, Groningen en Eindhoven.  
Behalve dat ze goed leren zingen, geven 
we zangers ook mee dat het belangrijk is 
hoe je je manifesteert: hoe kom je ergens 
binnen, hoe begroet je anderen, hoe ga je 
om met collega-muzikanten? Kansen krij-
gen en samenwerken is zo belangrijk. Ik 
kom uit een muzikaal gezin en ben altijd 
omringd geweest door muziek, ik wist niet 
beter. Na het eten schoven we de stoelen 
aan de kant om met z’n allen te dansen op 
Chaka Khan en Aretha Franklin. Rond mijn 
elfde ontdekte ik dat ik mijn stem kan laten 
vibreren, wat een bijzonder geluid geeft. 
Uren stond ik te zingen op mijn kamertje 
terwijl het hele gezin stiekem achter de 
deur luisterde en dacht: wauw!’ 

‘Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb 
gekregen; van het gospelkoor waar ik als 
kind zong en van gevestigde artiesten als  
Angela Groothuizen, Karin Bloemen en 
Ruth Jacott. Nu is het mijn beurt om iets 
van mijn ervaring over te dragen.’ 

Er is zo veel 
narigheid in de 
wereld, MUZIEK 
zorgt juist voor 
VERBINDING
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‘Mijn muzikale talent zie ik als een 
gave van Moeder Natuur. Daar 

moet ik zorgvuldig mee omgaan. Mensen 
komen naar concerten om samen iets te 
beleven, om een gevoel van saamhorig-
heid te ervaren. Er is zoveel narigheid in de 
wereld, muziek zorgt juist voor verbinding. 
Via mijn zang kan ik daarvoor zorgen. Het 
gaat niet om mij, maar om de muziek, om 
het doorgeven. Natuurlijk ben ik blij met 
erkenning. Maar ik haal vooral voldoening 
uit het delen. Daarom vind ik ons ZO! Gos-
pel Choir zo geweldig. Het koor hebben 
mijn zus en ik opgericht met collega Gor-
don Cruden om een platform te bieden 
aan jongeren die hartstikke graag en goed 
zingen maar niet vanzelf de weg vinden 
naar het conservatorium en het podium. 
Nadat we het programma Korenslag won-
nen in 2010 is het steeds serieuzer gewor-
den. Nu staat er gewoon een fantastisch 
koor dat volop wordt geboekt. Het koor 
werkt als opstapje en dat was precies de 
bedoeling: deuren openen. Inmiddels ko-
men onze zangers lang niet meer alleen uit 

Zangeres Berget Lewis 
presenteert dit jaar haar 

project Love Nation. Ook is 
ze te zien in de  documentaire 

Miracles of Music. 
bergetlewismusic.nl

Samen met Edsilia Romley, Glennis 
Grace en Candy Dulfer vormt Berget 

Lewis de Ladies of Soul. 
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tussen luisteren naar muziek en emoties. 
Als je blij bent, luister je graag naar vrolij-
ke muziek. Ben je verdrietig, dan zet je 
iets droevigs op. Door muziekkeuze en 
stemming op elkaar te laten aansluiten, 
word je tijdelijk alerter en dat verbetert je 
prestatie. Ik vind dit gegeven zo mooi dat 
ik met harpiste Elisabeth Jaxon een voor-
stelling heb gemaakt waarin het publiek 
dit ervaart. Het is een vermakelijke de-
monstratie van wetenschappelijke experi-
menten, gecombineerd met muziek van 
Mozart en Arvo Pärt. Bij een regulier klas-
siek concert durven mensen vaak niet zo-
maar tussendoor te klappen of hun 
emoties te uiten. Ik houd de sfeer juist in-
formeel en moedig het publiek aan om 
die remmingen en regels los te laten. Kin-
deren reageren veel directer en intuïtiever. 
Ik hoop dat volwassenen bij mijn concer-
ten de muziek ook zo durven ervaren.’ 

Ik moedig 
het PUBLIEK aan 
om zich te UITEN 

tijdens een 
CONCERT

‘Merel: ‘Mijn oma leed aan demen-
tie. Aan het eind van haar leven 

reageerde zij bijna nergens meer op. Maar 
toen ik sinterklaas- en kerstliedjes voor 
haar speelde op mijn viool, leefde oma 
helemaal op. Ze begon in haar handen te 
klappen, werd blij en keek ineens weer 
op. Het duurde slechts een paar minuten, 
maar het was voor mij zo bijzonder om te 
ervaren hoe diep muziek verankerd zit in 
het brein. En hoe direct je contact kunt 
maken via muziek. Bij elke voorstelling die 
ik speel, voel ik dat de sfeer en het pu-
bliek anders zijn. Het is merkbaar als men-
sen op het puntje van hun stoel luisteren 
en soms hun adem inhouden. Dat is zo 
mooi. Soms komen mensen met tranen in 
hun ogen naar me toe om te zeggen hoe 
geraakt ze zijn. Vanwege zulke ervaringen 
geef ik concerten. 
Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is 

Merel Vercammen is violiste en 
volgde een masterstudie 
music, mind & brain 

in Londen. Ze werkte mee 
aan de documentaire 
Miracles of Music.
merelvercammen.nl
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Merel Vercammen: ‘Muziek 
luisteren heeft invloed op je 
stemming en je prestatie.’



MIRACLES of MUSIC { 16 } MIRACLES of MUSIC { 17 } 

fantastisch leren voelen en benutten. Ik 
vind het mooi om te zien hoe leerlingen 
dan iets onverwachts in zichzelf ontdek-
ken. Een van mijn beste leerlingen nu, 
kwam jaren geleden binnen met zijn blik 
op de grond gericht. Hij sprak met nie-
mand, ging bij de deur zitten om zo snel 
mogelijk weg te kunnen. De djembé-trom-
mel vond hij eng. Zoals alles waarschijnlijk 
eng voor hem was. Hij was pas tien jaar 
oud, maar niet meer welkom op school, 
zijn autistische stoornis hinderde hem in 
het contact en in het leven in het alge-
meen. 
Al tijdens de tweede groepsles zag ik hem 
openen, de blik omhoog, de ruimte on-
derzoeken en voorzichtig meetrommelen. 
Mijn vrouw en ik hebben hem twee keer 
meegenomen op reis naar Afrika, net als 
andere jongeren die volgens Nederlandse 
normen gedragsproblemen hebben. Het 
leven daar is compleet chaotisch, maar ze 
kunnen de prikkels prima aan. Ritme geeft 
rust te midden van chaos of drukte.’ 

RITME geeft 
RUST, te midden 
van chaos of 

drukte

‘Ik ben opgevoed met de Afrikaanse 
traditie van de griot, zoiets als de 
middeleeuwse troubadour in Euro-

pa. In die traditie worden verhalen door-
gegeven via muziek. Het is een spirituele 
levenshouding die ik in Nederland al twin-
tig jaar overdraag met mijn djembélessen. 
Vanuit rust en ritme zie ik via de slagen op 
de trom het vertrouwen groeien bij leerlin-
gen. In de Afrikaanse cultuur gebeurt alles 
op het ritme van muziek. Lopen, water ha-
len, koken, uien snijden, oogsten, feest-
vieren, afscheid nemen. Je doet het 
gezamenlijk en wordt ondersteund door 
het ritme. Leerlingen die bij mij willen le-
ren trommelen, denken meestal dat ze 
aritmisch zijn. Maar we dragen dat ritme 
allemaal in ons. 
Als ik leerlingen vraag eens straatgeluiden 
te noteren, staan ze versteld van wat ze 
horen: de tram, vliegtuigen, het draaien 
van de trapper op de fiets. Met die be-
wustwording gaat een wereld voor je 
open. En als je openstaat, kun je dat ritme 

Moussé Dramé runt in 
Amsterdam muziekchool 

Djembé Dramé. In de 
documentaire Miracles of Music 
vertelt hij over de betekenis van 

muziek in zijn leven.
djembe-drame.nl.
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Moussé Dramé: ‘We dragen het 
ritme allemaal in ons.’
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Thuis
In 19 vestigingen door het hele land 
verzorgt Home Instead Thuisservice 
dit jaar Muzikale Meetings in 
samenwerking met Stichting Happy 
Motion. Het programma wordt 
aangeboden aan de 800 zorgverle-
ners van het bedrijf. 

Nicole Wilkes-Kindt van Home Instead: 
‘Onze medewerkers bieden zorg bij de 
mensen thuis; bij ouderen of chronisch 
zieken die zo lang mogelijk in hun  
vertrouwde omgeving willen blijven 
wonen. Wij ervaren in de dagelijkse 
praktijk hoe goed het werkt om via 
muziek een vertrouwensband op te 
bouwen. Om daar slimmer in te worden 
en relaties te kunnen verdiepen, grijpen 
we het programma van de Muzikale 
Meetings graag aan.’ Via tekst en uitleg 
van muziektherapeuten, wetenschap-
pers en live muziek krijgen de aanwezi-
gen handvatten om muziek als 
hulpmiddel bij mensen thuis te 
gebruiken. 

Voor locaties, data en informatie, 

zie: miraclesofmusic.nl/educatief

Dit magazine is in opdracht van de stichting Happy Motion samengesteld door de redactie van Psychologie Magazine. Een deel van de inhoud is 
gebaseerd op artikelen uit Psychologie Magazine // Samenstelling & redactie: Maartje de Gruyter // Art direction & vormgeving; studio Anneke Krull //
Cover & illustraties: Anna Bay // Eindredactie: Sharon Klein, Pam van der Veen // Correctie: Jan van der Bijl // Druk: Printsupport4u

Jong geleerd
Mensen die als kind zang- of gitaarles kregen, maken later 
in het leven vaker muziek dan zij die in hun jeugd les 
hadden op piano of een blaasinstrument. Hoe vergroot je 
de kans op een muzikaal leven bij kinderen?

LAAT EEN KIND:
 vroeg beginnen met spelen of zingen;
 zelf zijn/haar instrument uitkiezen;
 liever meer korte lessen per week volgen dan wekelijks één 

lange les, zeker vanaf 11 jaar;
 samen muziek maken, bijvoorbeeld in een orkest;
 lekker improviseren.

KORT

Patiënten die in het ziekenhuis naar 
muziek luisteren, zijn na een operatie 
minder angstig en ervaren minder pijn. 
Daardoor hebben ze beduidend minder 
pijnmedicatie nodig. 
Bron: Psychologie Magazine 11-2015
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