
Een dwarstaesie kan attertei betemmeringeD geven in het dagetijks teven. Vaak biedt

een bestaand hutpmiddet uitkomst, maar niet attijd. Bij revatidatiecentra werken

revaLidatietechnici die stimme oplossingen bedenken voor individuete probtemen.

Dit keer: een muziekaanpassing voor Bert de Wit, gemaakt bij De Hoogstraat.

Bert de Wit is nu 57 jaar. Toen hij zeven-

tien was liep hij bij een auto-ongeluk een

incomplete dwarslaesie C4lC5 op. 'We

waren op weg naar een volleybalwed-

strijd, de vader van een van mijn mede-

spelers reed. De auto raakte van de

weg, sloeg meerdere malen over de kop

en kwam tegen een boom tot stilstand.

De jongen die tinks achterin zat was op

slag dood, ik zat naast hem en was

zwaargewond; de anderen hadden niet

zoveel.'

Een lange periode ziekenhuis en revali-

datie volgde. Eerst kon Bert nog hele-

maal niets, maar na enige tijd kwam er

beperkt wat gevoel en beweging terug.

'Tijdens mijn revalidatieperiode bij De

Hoogstraat kwamen ook mijn hobby's

ter sprake: naast volleybal muziek

maken. Vanaf mijn achtste jaar speelde

ik bugel. Mijn opa, vader, enkele ooms
en broer waren lid van muziekvereniging

Eendracht in mijn dorp Eerbeek, dus

was het niet zo vreemd dat ik ook een

instrument ging bespelen. Op zeventien-
jarige leeftijd speelde ik al solobugel.'

Dat volleybal niet meer zou kunnen was
wel duidelilk, en aanvankelijk dacht Bert

dat ook bugelspelen niet meer mogelijk
zou zijn.'Om te spelen moet je drie

ventielen indrukken, en ik kan mijn vin-
gers niet meer strekken of sluiten. Maar

ik moest mijn bugel maar eens meene-

men, zeiden ze, dan zouden ze bij de
revalidatietechniek kijken of ze mijn

instrument konden aanpassen. Dat is

op zo'n vernuftige manier gebeurd dat
ik toch weer muziek kon maken. Op de
ventielen zijn ringetjes geplaatst waar ik

rnijn vingers insteek en er zit een stan-
daard op mijn rolstoel omdat ik de

bugel niet kan vasthouden. lk gebruik

mi.in rolstoel intensieÍ, onder andere

voor handbiken, zodat deze na vier tot
vijf jaar op is. Een nieuwe rolstoel bete-

kent een nieuwe standaard en dan kom

ik dus weer terug bij De Hoogstraat.'

Revalidatietechnicus Quido de Valk:

'Beft ken ik al vele jaren. Hij heeft al

zeer lang een hoge dwarslaesie en weet

als ervaringsdeskundige precies wat hij

wil. De toetsen van zijn bugel zijn aan-

gepast met zilveren ringetjes wqarin hij

zijn vingers kan hangen en waarmee hij

de ventielen kan bedienen. De stan-

daard wordt op de rolstoel geklikt en

zorgt dat het instrument precies op
maat staat voor zijn mond en zijn han-
den. Eén van de uitdagingen is om alles

zo te maken dat Bert de bugel geheel

zelfstandig kan installeren, afstellen en

weer opruimen.'

Bert: 'Bij De Hoogstraat kan ik altijd

terecht voor aanpassingen. Met Quido

bekijk ik het probleem en hijkomt
steeds weer met een pasklare oplos-

sing. lk hoop nog lang van zijn kwalitei-
ten te rnogen gebruikmaken. Dat ik

gewoon kan meespelen bij muziek-
vereniging Eendracht is voor mij echt
geweldig. ln 2018 hoop ik mijn vijftig-
jarig jubileum te vieren.'
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