Neurofeedback en de resonantie van het brein met Ir. G. Roozemond van het Neurotherapie
Centrum in Hilversum.
Na enige tijd realiseer ik me dat ik meer wil weten over het effect van de hoge frequenties op
het brein. Ik maak kennis met Ir. G. Roozemond, directeur van het Neurotherapie Centrum in
Hilversum. Neurofeedback is een speciale manier om het brein te trainen en wordt ook wel
EEG biofeedback genoemd. Er worden sensoren op het hoofd geplaatst die de activiteit van
de hersengolven registreren in 19 verschillende gebieden van het brein.

Deze metingen geven een indicatie van de
hersenactiviteit. Het wordt duidelijk welke delen van
de hersenen minder actief zijn en welke delen
overactief. De activiteit wordt in vier frequenties op
verschillende plaatsen op het hoofd gemeten. (19
kanalen QEEG over het gehele hoofd)

Figuur 1: Verwijzing naar de verschillende locaties met betrekking tot het 10-20 systeem voor
de plaatsing van de elektrodes.
Ik vraag Ir. Roozemond of zij met haar apparatuur de hersenactiviteit van mijn cliënten wil
testen terwijl ik voor hen zing. Dit kan verhelderen hoe de stem de activiteit van de
hersengolven beïnvloedt. Ze stemt toe en we bedenken een manier om dat te testen.
Ze zal de hersengolven voor, tijdens en na het zingen testen. Voor het zingen geeft ons een
indicatie van de beginsituatie, tijdens geeft informatie over het directe effect van de stem op
het brein, na geeft ons inzicht in het effect na afloop. Op de plaatjes kunnen we zien of de
stem de beschadigde delen bereikt en welk effect de klank daar heeft.
Ik vraag twee cliënten om deel te nemen in dit experiment en op een zondagmorgen gaan
we naar het centrum in Hilversum.
De eerste cliënt waar we mee werken is een man met ernstig hersenletsel na een
motorongeluk en ik heb dan al twee jaar met hem gewerkt. Tijdens die twee jaar is zijn brein
enorm verbeterd. Gedurende de laatste sessies heeft de stem vooral de frontale cortex
verkend. Hersenscans hebben aangetoond dat het weefsel in de frontale cortex geslonken is
en dat zou zijn gebrek aan overzicht en initiatief kunnen verklaren evenals zijn onmacht om
oorzaak en gevolg te verbinden. De frontale cortex ondersteunt deze hogere hersenfuncties.
Activering in de frontale cortex zou deze hogere hersenfuncties kunnen herstellen.
De neuroloog die de hersenscans heeft uitgevoerd heeft hem hierop echter weinig hoop
gegeven, ze vertelde hem dat deze hogere functies niet getraind kunnen worden.
Desondanks willen we deze mogelijkheid toch onderzoeken en kijken of we via de stem deze
gebieden kunnen bereiken en of dat leidt tot verbetering.
Hij wordt aangesloten op de meetinstrumenten van de computer en wordt zowel met ogen
open als met ogen dicht getest.

Hierna geef ik hem een normale sessies, waarin ik voor hem zing en hij probeert waar te
nemen waar de klanken zijn hoofd binnengaan en wat het effect is. De klanken zijn niet erg
specifiek tijdens de sessie en ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn.

Figuur 2: Als we de kaart bekijken die
tijdens het zingen is gemaakt zien we
duidelijk het effect van de stem. De
klank beïnvloedt de frequenties van de
hersengolven in verschillende delen van
het brein en vertoont overal activering.
De oranje lijn geeft de activering aan.

Figuur 3: Het trillingenspectrum als een
functie van de frequenties voor de
verschillende locaties met gesloten ogen
voor het zingen (groen) en tijdens het
zingen (blauw).
Tijdens het zingen is er overal activering,
speciaal in de frontale, temporale en
centrale regio's. De delta trillingen
verminderen.

De opvallendste ontdekking is dat dezelfde klanken tegengestelde effecten op verschillende
delen van het brein kunnen hebben. Die delen die stimulatie nodig hebben worden
gestimuleerd zoals de frontale cortex en andere centrale gebieden. Dus precies die delen die
voor deze cliënt activering nodig hebben. De delen die ontspanning nodig hebben vertonen
delta hersengolven die ontspanning aantonen. Ik heb dit ook tijdens mijn werk met hem al
geconstateerd, maar ik ben verrast dat het ook zichtbaar wordt op de kaarten.

Figuur 4:
Trillingenspectrum als
een functie van de
frequenties voor de
verschillende locaties
met ogen open voor
het zingen (dunne
rode lijn), tijdens het
zingen (oranje) en na
het zingen (dikke rode
lijn).
Na het zingen
normaliseert de
activiteit voor een
groot deel (FP2, F4,
F8, C3, T3, P3).

Figuur 5: Trillingenspectrum als een
functie van frequenties voor de
verschillende locaties met gesloten
ogen voor het zingen (groen), tijdens
het zingen (blauw) en na het zingen
(violet).
Na het zingen is er meer ontspanning
op O1, O2, T5, T6, Pz en P4. Bovendien
blijven de delta niveaus lager dan voor
het zingen.

Bij een volgende afbeeldingen zien we dat er meer coherentie in het brein is na het zingen.

Figuur 6: Z-scores van coherentiepatronen van de theta frequentie band
met gesloten ogen voor het zingen

Figuur 7: Z-scores van coherentiepatronen van de theta frequentie
band met gesloten ogen tijdens
het zingen

Figuur 8: Z- scores van coherentie
patronen van de theta
frequenties met gesloten ogen na
het zingen
De metingen tonen aan dat de
algehele coherentiepatronen in
de hersenen zijn versterkt tijdens
en na het zingen.
Een indicatie hiervan is de
verandering in kleur van oranje
en geel naar steeds meer blauw
en groen. Hoe meer blauw en
groen, hoe meer coherentie.

De totale resultaten van de testen ondersteunen mijn hypothese dat de klanken zelf het
startpunt voor het genezen van de beschadigingen vinden. De verantwoordelijkheid van de
zanger is om met grote aandacht te luisteren welke klanken nodig zijn voor iedere specifieke
situatie en persoon.
Een mogelijke verklaring voor de onderscheiden effecten lijkt te zijn dat de vier verschillende
lagen in de klank (grondtoon, klinker, vibrato en briljantie) elk een eigen vibratie hebben en
daardoor verschillende effecten op de frequenties van het brein hebben.
De briljantie zou verantwoordelijk kunnen zijn voor meer coherentie in het brein, omdat de
briljantie ook een structurerend effect heeft op de klanken, het strottenhoofd en de
stembanden. Als de klanken meer grondtoon gericht zijn hebben ze een ander effect dan
wanneer ze meer briljantie gericht zijn. Bovendien spelen de klinkers en het vibrato hier ook
een rol.
Deze resultaten maken duidelijk hoe noodzakelijk het is om de vrijheid van het strottenhoofd
te ontwikkelen. Die vrijheid vergroot de mogelijkheid van de stem om iedere klank te zingen
en om die klanken te zingen die voor dat brein en die persoon op dat moment nodig zijn.
Het is een subtiel proces van afstemmen en we moeten het idee van schoonheid en
vooropgezette ideeën over wat klank en zingen zou moeten zijn loslaten. Vocale presentie en
de briljantie van het klankgeoriënteerd zingen zijn voorwaarden voor dit werk.
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