
Zorba komt al dik vijf jaar in het VUmc. Hij speeltmet een Playmobilversie van een ziekenhuis. Ook zijn ouders en zusjes zijn

Z
ijn vertrouwde, licht ver-
veelde lichaamshouding
laat zien dat hij hier vaker
komt. Te vaak, in dit geval.
Als enigehoeft hij vandaag

geen naamsticker op. Iedereen kent
hem. Zodra Zorba (10) met zijn rol-
stoel bij Kinderstad binnenrijdt,
koerst hij dirct af op zijnbestemming.
Vandaag is dat de Playmobiltafel,
waarop de miniatuurversie van een
ziekenhuis staat. Miniambulances,
plastic ziekenhuisbedjes, poppetjes
met witte uniformen aan: hij kent de
echte versie van het spel al dik vijf
jaar.
Zijn kale koppie is verborgen onder

een stoere zwarte honkbalpetmet het
feloranje logo van de New York Yan-
kees. Het infuusslangetje in zijn neus
is verbonden aan de zak die achter
hem regelmatig een vloeistof drup-
pelt. Hij schuift wat poppetjes heen
en weer, werpt een blik op zijn omge-
ving. Eenbescheidenglimlachbreekt
door op zijn bleke gezicht als hij zijn
zusje Kyra ziet aankomen. Achter
hem zitten zijn vader en moeder af-
zonderlijk van elkaar een puzzel te
maken. De kleinste van het gezin, Li-
za, is opeenhogekrukachter éénvan
de drie door radio 538 gesponsorde
dj-tafels geklommen en stopt de mi-
crofoonnet iets te ver in haarmond.
Op de negende en tiende verdie-

ping, pal naast de kinderafdeling van
VUmc, ligt Kinderstad, een plekwaar
volgens ‘stadhouder’ (manager) Ma-
rijke Peer ‘kinderen even kunnen ver-
geten dat ze ziek zijn’. “Voor iedereen
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Een balletje trappen, piloot spelen
of gamenmet je broertje: in VUmc
Kinderstad kunnen kinderen even

vergeten dat ze ziek zijn.

tekst ANNEMIEK VERBEEK
foto’s SABINE PLAMPER

Een cockpit uit een echt KLM-toestel. Een replica-verkeerstoren ontvangtmet een kleine vertraging de gegevens van de echte verkeerstoren van Schiphol.



Hetmocht eigenlijk niet,
maar omdat het hem zo
leuk leek voor zijn kin-
deren, namde beroem-

de neuropsycholoogHebb in 1945
tijdelijk een paar laboratoriumrat-
tenmee naar huis. Zijn kinderen
waren inderdaad gek ophun vier-
voetige gastjes en speelden daar-
omurenmet ze.
ToenHebbde ratten laterweer

meenamnaar zijn laboratorium,
viel het hemopdat het leervermo-
gen van deze ratten veel groter
was dan dat van de ratten die op
zijnwerkwaren achtergebleven.
Zijn toenmalige, toch enigszins

revolutionaire conclusiewas: spel
en bewegingmaken slimmer. En
natuurlijkwerd niet lang daarna
hetzelfde bij kinderen bewezen.
Maar datwas nog niet alles. Later
werd nog het bewijs geleverd dat
spel en beweging niet alleen slim-
mermaken,maar ook socialer.
Nogwat later bleek zelfs dat som-
mige psychische aandoeningen
erdoor verminderen.
Als kinderen te dik zijn, zullen

zemeermoeten bewegen. Dat is
een begrijpelijke boodschap. Het
gevaar van deze boodschap is dat
kinderen die niet te dik zijn, níet
wordenuitgedaagd omveel te be-
wegen. Ze zijn toch niet te dik?

Maar dat hebbenwenounet van
Hebb geleerd: het tegengaan van
overgewicht is bepaald niet het
enige doel van bewegen.
Alle kinderenmoeten blijvend

worden gestimuleerd om te bewe-
gen, ook de niet te dikkemaar ver-
der ook niet zo sportieve kinde-
ren.
We kunnen dat bijvoorbeeld

doen door prestaties in de gymles
nietmet die van de rest van de
klas te vergelijken,maarmet de
eerdere prestaties van het kind.
Als ietswat je –ongeacht je
niveau – eerst niet lukte, nuwel
lukt (of een gymleerkracht ziet de
moeite die je hebt gedaan om je te
verbeteren), danmoet dát je cijfer
bepalen.
In principemoet een niet zo

sportief kind op diemanier dus
een hoger cijfer kunnenhalen dan
een sportieveling die het allemaal
verderwel gelooft. Alleen dan
gaan ook deminder sportieve kin-
derenmisschien toch nog graag
naar de gymles.
Ikweet het bijna zeker: als Hebb

een gymleraarwas geweest, zou
hij het zo hebben gedaan.
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Spel en beweging
maken slimmer,
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geregeld in de Kinderstad.

geldt dat het prettig is even te ont-
snappen aan de dagelijkse beslom-
meringen, maar voor een ziek kind
geldt dit des te meer. Even niet den-
ken aan die vervelendemedicijnen of
pijnlijke ingrepen, even weg van je
kamer en gewoon even kind zijn.”
Sinds de opening, volgende week

vijf jaar geleden, heeft Kinderstad
21.ooo bezoekjes van in totaal 8500
kinderen gehad. Peer en haar assis-
tente Nicole van den Kroonenberg
zijn de enige betaalde krachten; ver-
der draait het project op 65 vrijwilli-
gers die hier gemiddeld één dagdeel
per week komen ommet de kinderen
te spelen.
De jeugdige bezoekers mogen al-

leen met een begeleider de speel-
ruimte in, hoewel voor wat oudere
patiënten wel eens een uitzondering
wordt gemaakt. “Het is niet de bedoe-
ling dat bezoekende gezonde kinde-
ren hier te dominant aanwezig zijn,”
zegt Peer. “Zij hebben een andere
energie; het moet niet zo zijn dat de
zieke kinderen naar hun afdeling
vluchten omdat het hier te druk is.”
Hoeveel kinderen er zijn, verschilt

per dag. Tijdens het jaarlijkse bezoek
van de Ajaxselectie (directeur van de
Ajax Foundation Simone Freling is
tevens voorzitter van het bestuur van
Kinderstad) is het helemaal vol. Van-
daag scharrelen, rollen of liggen op
het drukstemoment, tijdens de voor-
stelling in het amfitheater, hier zo’n
twintig kinderen.
Vermaak is belangrijk, maar het

gaatommeerdanalleenspelen.Ziek-

te heeft een enorme impact opdeont-
wikkeling van een kind, bijvoorbeeld
op de groei of de cognitieve ontwik-
keling. Afhankelijk van de leeftijd is
het in de ontwikkeling van het kind
belangrijk dat het ook in een omge-
ving verblijft waar het ‘gewone’ din-
gen leert: een peuter die leert ruzie
maken, een ouder kind dat verliefd
wordt. Leert hij dit niet of niet op het
juistemoment, dankanhet kinddaar
de rest van zijn leven last van hou-
den. Kinderstad is er ook om op een
positievemanier een bijdrage te leve-
ren aan eventuele ontwikkelings-
achterstanden, zeker als een kind
chronisch of langdurig ziek is.
De combinatie ziek en kinderen

doet het goed bij sponsors. Kinder-
stad heeft een indrukwekkende lijst
weldoeners, met naam genoemd op
de muur voor de lichttunnel (be-
dankt, Philips) die de kinderafdeling
met Kinderstad verbindt: van de dj-
tafels door radio 538, de halve, fel-
oranje Spykerauto (doet het ook fijn
bij de vaders), tot de computerhoek
die is ingericht op kosten van KPN. In
het Ajax Spelershome ligt een klein
speelveldje en wie naar buiten kijkt,

ziet in de verte de Arena liggen. In de
vakjes voor alle spelers en trainers,
kunnen ze brieven posten. In de brie-
venbus van Frank de Boer ligt een
kaart van een jochie van acht: ‘Vol-
gensmijnvaderken ikheelgoedvoet-
ballen. Nou dag!’

Opdebovensteverdiepingstaan
een echte cockpit en zes stoe-
len uit een KLM-toestel. Een

kleine replica van de verkeerstoren
ontvangtmet slechts vijfminutenver-
traging de gegevens van de echte ver-
keerstoren van Schiphol, die als een
naald aandehorizon zichtbaar is.
Hetontroerendst zijndekleineattri-

buten, bekostigd door ouders van ex-
patiëntjes. Leeshoek Het Paarse Bos
bijvoorbeeld is gedeeltelijk betaald
met de opbrengsten van het gelijkna-
mige boekje dat de blinde Sophie van
der Linden schreef.
Op de twee grote relaxstoelen staat

denaamvaneenmeisje dat vlak voor
de opening overleed. Eenplek als de-
ze, zonder de klinischkilheid vanhet
ziekenhuis, hadden haar ouders ge-
mist tijdens hun verblijf. En dat gun-
den ze andere ouders wel.

Diemaken er veelvuldig gebruik van.
Zoals het zichtbaar vermoeide stel
dat wat onwennig binnenkomt met
hun dochter van vier. Hun zevenjari-
ge zoon ligt aan de andere kant van
de gang in een kunstmatige coma.
Een dag eerder was hij met gillende
sirenes naar het ziekenhuis ge-
bracht. De eerste sneeuw had die
ochtend de wereld wit gekleurd en
het leek zijn vader veiliger zijn kinde-
ren lopend naar school te brengen.
Op een paar honderd meter van
school gleedopdewegnaast heneen
bus weg en die schoof de stoep op,
over zijn kind heen. Zijn zusje stond
ernaast.
Tijdens de theatervoorstelling – iets

met een zielige hond, ijdele poes en
gemene vos – zitten de ouders hele-
maal boven op de tribune. Zij heeft
haar hoofd in zijn schoot gelegd en
haar ogen gesloten. Zijn hand rust op
haar haar. Het meisje zit een paar rij-
en voor hen op een van de tientallen
roze zitzakken. Om de paar minuten
zakt ze een rij naar beneden, zonder
haar blik ook maar één seconde van
het spel af te wenden. Voor het einde
van de één uur durende voorstelling
zit ze pal vooraan, de benen omhoog,
handen onder haar kinnetje. Alles
om zich heen vergeten.

Omde privacy van de patiënten en hun
familie te beschermen, zijn sommige
namen in dit artikelweggelaten. Voor
het noemen van namen en het nemen
van foto’s is expliciete toestemming
van de ouders gevraagd.

LustrumKinderstad

Kinderstad viert 2 februari haar lustrum
met een druk programma voor genodig-
den. Ex-patiëntjes en hun broertjes en
zusjes zijn ookwelkom.
VUmc Kinderstad is grotendeels afhanke-
lijk van giften en donaties van bedrijven,
instellingen en particulieren. Huisvesting
en een deel van de personeelskostenwor-
den door het VUmc betaald.
Meer informatie: vumc.nl/kinderstad.

Het gaat ook om ‘gewone’ dingen:
een peuter die leert ruziemaken,
een tiener die verliefdwordt


