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wonderen

c liniclowns Puk en Mimi lopen zingend en 
accordeon spelend richting dagbehandeling. 
Achter de automatische klapdeuren staan een 
vader en een jongetje van een jaar of vier. De 
clowns drukken op de knop, de deuren gaan 
open, ze tellen af: „Drie, twee, één!”, om naar 
binnen te stappen. Te laat, de deuren gaan 

dicht en ze botsen er tegen aan: „Jammer dan!”. Het jonge-
tje lacht, terwijl hij zich verschuilt tussen de benen van zijn 
vader. Zijn jongere zusje durft wel naar de clowns, zij komt 
hier elke week, vanwege haar bloedstollingsziekte. „Ze 
vindt de clowns geweldig”, vertelt haar moeder, „ze leiden 
haar af van de pijnlijke injecties. Thuis loopt ze de hele dag 
met de rode neus op die ze eerder kreeg.” 
Suzan van Ierland (kinderverpleegkundige MMC): „Je 
merkt meteen dat de hele sfeer anders is als de clowns in 
huis zijn, voor kinderen, ouders, maar ook voor het hele 
team is het anders, meer verbonden. We spelen vaak mee. 
Soms kom je ineens in een rapconcert terecht.”

DE CLINICLOWNS ONTSTONDEN IN DE JAREN 

ZESTIG IN DE VS WAAR ARTS-IN-OPLEIDING PATCH 

ADAMS ZIJN PATIËNTEN BENADERDE ALS CLOWN. 

Hij geloofde in de verbinding tussen de sociale omgeving 
en het welbehagen van patiënten. Die visie werd gedeeld 
door Michael Christensen, clown van het gerenommeerde 
Big Apple Circus. 

Daarnaast zijn er voorstellingen op locatie 
en voor scholen in het Speciaal Onderwijs. 
Kinderen kunnen de clowns online ont-
moeten via de CliniClowns App: tijdens 
langdurige behandelingen zoals dialyse of 
chemotherapie: ‘de ideale ‘wachtverzach-
ter’.

Samen zingend trekken Puk en Mimi door 
de gang naar een kamertje waar een jonge-
tje met z’n moeder wacht tot ze naar huis 
mogen. Puk loopt langs de deuropening en 
blijft om het hoekje staan. 

Mimi gaat Puk zoeken in het kamertje: 
in de kast, achter de gordijnen, onder het 
bed. Af en toe loopt Puk langs de deuro-
pening, om zich achter de andere muur 
opnieuw te verstoppen. Het jongetje vindt 
haar en wordt steeds enthousiaster, hij zou 
wel uren door willen spelen. 
Lotte: „Soms ondersteunen de clowns 
bij een medische ingreep; als een angstig 
kindje heel positief op hen reageert vragen 
we soms of ze er bij kunnen zijn als we 
een infuusje prikken, zodat het kindje 
ontspant.” 

Suzan: „Soms moeten kinderen voor een 
allergietest dingen eten die ze niet willen 
eten, door het samenspel met de clowns 
lukt het dat hapje wel naar binnen te krij-
gen, of het kapje voor de narcose tijdens 
het oefenen wel op te krijgen. Kinderen 
die in de put zitten, die naar huis willen; ze 
vergeten even dat ze ziek zijn.”

EEN BEETJE 

VERBEELDING 

DOET

Hij zag hoe belangrijk afleiding 
en plezier waren voor kinde-
ren in moeilijke situaties en 
speelde op verzoek van artsen 
in het Columbia Presbyteri-
an Medical Centre. In 1993 
speelden de eerste CliniClowns 
in het Emma Kinderziekenhuis 
in Amsterdam. Inmiddels zijn 
er ruim 90 professioneel opge-
leide Nederlandse CliniClowns 
in vaste dienst en meer dan een 
miljoen bezoekjes afgelegd. 

LOTTE SMULDERS (PEDA-

GOGISCH MEDEWERKER 

MMC): „BIJ HEEL ZIEKE OF 

HEEL JONGE KINDEREN 

HOUDEN DE CLOWNS HUN 

SPEL HEEL KLEIN. Alles 
draait om afstemming. Bij 
pubers zeggen ze bijvoorbeeld 
dat ze echt niet gaan komen, 
of ze vragen ze even op hun 
(onzichtbare) vis te passen en 
dan komen ze die later weer 
ophalen. 

Meestal vinden jongeren het 
stiekem toch heel leuk. Juist 
ook bij heel zieke kinderen is 
het belangrijk dat ze positieve 
ervaringen op doen. Bijvoor-
beeld met een liedje over hun 
mooie pyjama. Ouders genie-
ten soms zo van de reactie van 
hun kind. Hun kind is op dat 
moment even niet het zieke 
kind, maar gewoon kind. Het 
geeft ze de energie om door te 
kunnen gaan.” 

CliniClowns spelen niet alleen 
in ziekenhuizen, ze bezoeken 
ook kinderen in revalidatie-
centra, kinderhospices en in 
kinderdagverblijven. Ook 
bezoeken ze langdurig zieke 
kinderen thuis. 
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Ik ben soms 
een beetje in 
de wolken

Karin: „Één van de eerste keren 
dat ik meespeelde was er een heftig 
ongeluk gebeurd met een jongen 
in de leeftijd van mijn eigen zoon 
toen, toen kon ik gelukkig een 
coach bellen.” 
Chantal: „Je richt je op het gezonde 
deel van het kind: de fantasie en de 
speelsheid, dan vallen al die andere 
dingen, apparaten, slangetjes of 
brandwonden, weg.” Karin: „Een 
keer was ik aan het spelen bij een 
meisje dat er al heel lang lag, haar 
vader zei tussen neus en lippen: ‘Ze 
is opgegeven’. Oké (zucht). En dan 
speel je weer verder, want op dat 
moment is ze er. De ouders waren 
alles aan het filmen, alles aan het 
opzuigen wat ze maar konden 
krijgen aan leven.” Chantal: „Op 
het moment dat  wij een prachtig 
lied kunnen zingen voor een kind, 
dan zie ik het niet als zwaar, alleen 
maar als mooi dat het er allemaal 
mag zijn.”

Chantal: Het is elke dag weer 
nieuw, je weet bij god niet waar je 
belandt en wat er gaat gebeuren, 
dat vind ik echt een feestje. Ik zeg 
wel eens tegen mijn dochter: ‘Jij 
gaat naar school, jij gaat leren, en 
ik ga werken, ik ga spelen’.” In een 
deuropening van een kamertje 
staat een jonge moeder met een 
baby van een jaar op haar arm, het 
jongetje heeft een hanenkammetje. 
Spontaan ontstaat er een twee-
stemmig lied over een hanenkam, 
die Puk ook bij zichzelf maakt. 
Puk en Mimi doen er een dansje 
bij. Het is aanstekelijk; de moeder 
begint met het kindje op haar arm 
mee te dansen, de baby lacht en 
krijgt een rode neus op z’n voetje, 
die hij verwonderd vastpakt.

ILJA VAN ALTEN (COMMUNICATIE CLINICLOWNS): 

„EEN CLINICLOWN IS GEEN THERAPEUT, GEEN BE-

HANDELAAR. Als clown richt je je op wat kinderen wel 
kunnen. Kinderen voelen zich beter en dat komt hun her-
stel ten goede. Alle clowns krijgen een interne opleiding 
na auditie, meestal hebben ze een afgeronde theateroplei-
ding. Elk jaar gaan de clowns op clownsdriedaagse, er zijn 
coachingmomenten. Ze worden intensief begeleid.” 

Inge Logister (gespecialiseerd verpleegkundige MMC): 
„Op de Pipopoli begeleiden we kinderen met plas- en 
poepproblemen, we geven ze instructies en training, de 
clowns zijn daarbij een mooie aanvulling. Een meisje liet 
aan de CliniClowns zien hoe je nou goed op de wc moet 
zitten, ze maakte van één clown een voetenkrukje, zette de 
andere er op. Zo konden wij zien dat ze het echt snapte.“
Ilja: „Elke CliniClown is anders, elk spel is anders, elke 
combinatie is anders. Wij zorgen dat duo’s in dezelfde 
samenstelling komen, dat is belangrijk, voor kinderen, 
voor hun ouders en voor medewerkers. Belangrijk is dat 
ziekenhuizen open staan voor de clowns, ze de ruimte 
geven. Het Maxima Medisch Centrum is een schoolvoor-
beeld van hoe goed dat kan.”

Lotte: „De clowns komen altijd 
van te voren informeren op de 
kinderafdeling en kinderdag-
behandeling. Het is belangrijk 
dat ze weten wat kinderen 
fysiek aankunnen, voor ze 
worden uitgedaagd voor een 
hardloopwedstrijd. Ook als een 
kind al drie dagen zit te wach-
ten op de clowns en ’s ochtends 
naar huis mag, sturen we ze 
snel nog even langs. De clowns 
koppelen aan ons terug wat ze 
zien, ook in de wachtkamer. 

Het gaat veel verder dan het 
opvoeren van een toneelstukje. 
We werken in elkaars verleng-
de en ze hebben aan één woord 
genoeg.”

Chantal: „Wij zingen heel veel, Ik 
hoef maar wat in te zetten en Karin 
speelt mee op haar accordeon, en 
zingt een tweede stem, af en toe 
kijken we elkaar aan: magie! Mijn 
clownspersonage is een uitvergro-
ting van mezelf, maar dan iemand 
die net wat meer durft dan ikzelf; 
hohoho daar kom ik aan!” Karin: 
„Ik ben soms best een betweter en 
een ook beetje in de wolken. We 
maken gebruik van de contrasten 
tussen ons.”
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Chantal: „Afgelopen weekend kwamen we iemand tegen 
die al bij verschillende poli’s was geweest, die was aan 
het zoeken, van het kastje naar de muur, dat hebben we 
gebruikt. Telkens drukten we op een bel, dan kwam er 
weer een verpleegster aan en dan vroegen we is dit het 
kastje of is het de muur? Dan zie je de hele wachtkamer 
meedoen en ontspannen.” Karin: „We speelden in een 
kamer met twee patiënten, de hele kamer zat vol, twee to-
taal verschillende families, twee gescheiden werelden. We 
gingen iedereen tellen, en raakten telkens de tel kwijt, toen 
hebben iedereen een nummertje opgeplakt. Ze gingen 
stiekem ruilen en ons weer voor de gek houden. We lieten 
de kamer achter als een groot geheel.”

IN EEN KAMERTJE LIGT EEN MEISJE VAN EEN JAAR 

OF ZES IN BED, HAAR OUDERS ZITTEN NAAST 

HAAR. Het meisje laat de clowns het diploma zien waarop 
staat hoe dapper ze was: Het meisje legt uit dat de dokter 
haar amandelen eruit gehaald heeft en dat hij ze nu heeft. 
Puk reageert verontwaardigd: „Dan gaan we de politie 
bellen!” Het meisje en haar ouders lachen. Het meisje zegt 
dat hij ze mag houden, ze hoeft ze niet terug. Ze krijgt van 
de clowns een diploma, Mimi wil er wat op schrijven op 
de rug van Puk, die bij iedere letter steeds verder in elkaar 
zakt, tot groot genoegen van het meisje.

‘The most important thing 

a clown does in the hospital is to 

transform the energy in the room.’ 

- Michael Christensen -
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