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Dit is een presentatie over de uitkomsten van
een deelonderzoek van Kunst in de Zorg. Dit document is op 

1 februari 2021 gepresenteerd aan betrokkenen van 
het onderzoek Kunst in de Zorg, bestaande uit kunstenaars en de programmacommissie. 

Het doel van de bijeenkomst was validering van de bevindingen bij betrokkenen.
In de bijeenkomst zijn ook vragen gesteld over de bevindingen. 

De vragen en reacties zijn opgenomen in de appendix.

Het onderzoek Kunst in de Zorg is gefinancierd door ZonMw, programma Kunst en cultuur in de langdurige zorg
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Figuur 1: NL vertaling Evaluation Framework Arts-based Interventions Source: Adapted from Anttonen, et al. (2016, p. 106)
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Vraag

Wat is de waarde 
van actieve kunstparticipatie 

voor senioren? 

in relatie tot Positieve Gezondheid (Huber, et al. 2013)



Achtergrond

• N=109 interviews (60 min)
• 30 participerende observaties van kunstactiviteiten
• 472 micro-narratieven
• Verspreid over alle 15 initiatieven en vier 

programma’s binnen het onderzoek Kunst in de Zorg 
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(kwantiatief)

Verbeelding 
en beleving
(arts-based)

Verhalen
(kwalitatief)

Cijfers/
patronen

(kwantitatief)



SenseMaker®

• Software
• Verhalen met cijfers
• Trends en patronen in 

complexe settings

• Vragen in de software 
gebaseerd op eerste fase 
datacollectie en model 
Positieve Gezondheid 



Kern bevindingen

1. Positieve gevoelens/emoties
2. Zingeving en uitdaging
3. Kwaliteit van sociale interacties

Vragen
Gevoel en emotiesLichamelijke aspecten

Relaties met anderen 

Wat is het 
belangrijkste in uw 
ervaring?



Positiviteit: mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, ontsnappen

1. Positieve gevoelens/emoties

Wat doet uw ervaring met uw gevoel?Wat is uw gevoel bij deze ervaring?



“... Je komt er altijd blij vandaan en we lachen veel. 

Als je iets nieuws leert, dan voel je je ook wel weer 

een beetje kind. Dat is zo leuk eraan ook hè. … Ik 

voel me heerlijk kinderlijk, speels. Het gaat bijna als

vanzelf.”

Deelnemer, vrouw, 70-80 jaar, zingen, zelfstandig wonend

Spel en plezier



Levenslust en leven lang leren

2. Zingeving en uitdaging

Welke thema’s staan centraal in uw ervaring? Welke 
aspecten van 
creativiteit 
ziet u terug in 
uw ervaring?

Uitgedaagd 
worden

Fantasie 
gebruiken

Je vrij voelen



”... Het zingen dat is helemaal een uitdaging voor 

mij, want sinds ik Parkinson heb, kon ik niet meer 

zingen. Er kwam geen geluid meer uit mijn mond. 

Dus toen heb ik me er op gezet om weer te leren 

zingen. Elke dag oefenen... Ik heb mezelf wel weer 

leren zingen eigenlijk. Dus dat is leuk als dat dan is 

gelukt. Dus dat is een bijkomstigheid die ik niet 

ingeschat had. Ik zing wel vals, maar ik zing wel.”

Deelnemer, vrouw, 60-70 jaar, video

Zingeving en uitgedaagd worden op persoonlijk en artistiek vlak



Ruimte om op een andere manier contact te maken

3. Kwaliteit van sociale interacties

Welke sociale aspecten zijn belangrijk voor u in uw ervaring?Welke thema’s staan centraal in uw ervaring?



”... Als je daar bent, dan ben je al gewoon in een 

andere wereld. In een andere dimensie ofzo. Je gaat 

naar een hoger level. Een innerlijk leven. Doordat je 

zoveel lacht, wordt je lijf anders. ... Dan kom je uit je 

eigen lijf en dan ben je weer even 16 ofzo. Dat je zo 

gaat giebelen met elkaar en dingen doen waarvan je 

achteraf denk ja dat had ik misschien beter niet 

kunnen doen.”
Deelnemer, vrouw, 60-70 jaar, theater

Op een andere manier verbonden zijn



Anders namelijk…

Vraagt om artistieke en kwalitatieve methoden voor verdieping 

Welke thema’s staan centraal in uw ervaring?



Slotsom

Huber et al., 2013

Focus ligt op vier van de zes dimensies van Positieve Gezondheid

Uitgedaagd worden en leven 
lang leren: blijven leren, 
zinvol leven, levenslust, 
dankbaarheid

Positiviteit: vrolijk zijn, ontsnappen

Positiviteit: genieten, gelukkig zijn, lekker in je 
vel 

Kwaliteit van contacten
Andersoortige verbinding



Tijdens de bijeenkomst stelde het onderzoeksteam vragen aan de aanwezigen. 
Dit waren vragen of opmerkelijke uitkomsten uit de SenseMaker®. Hierna zijn de 

reacties op de vragen globaal terug te vinden.

Appendix



Je fitter voelen Meer vertrouwen

Vraag: lichamelijkheid
Je lichaam op een 

andere manier 
ervaren

Wat doet de 
ervaring met 
uw lichaam?

Hoe te interpreteren dat  lichamelijkheid niet sterk 
terugkomt in verhalen? Als team duidden wij het als 
volgt, zie hieronder. Wat denken jullie? 
• Kunstactiviteiten doen beperkingen, pijn, ziekte die 

vaak met ouder worden ontstaan vergeten - even 
niet bezig zijn met wat NIET kan. 

• Initiatieven met dans sneeuwen onder in het geheel; 
daar komt het lichamelijke wel vaker expliciet in 
verhalen aan bod.

• Ouderen berusten zich meer in het ‘vrolijk verval’.
• Veel verhalen gaan wel over lichamelijke reacties 

van actieve kunstparticipatie op deelnemers, maar 
deze zijn lastig onder woorden te brengen.

• Vraag: kunnen positieve ervaringen van deelnemers 
rondom zingeving, positieve gevoelens/blijheid en 
sociale contacten/sociaal meedoen ook als gevolg 
hebben de verbetering van het lichamelijk 
functioneren?



Reacties op vraag rondom lichamelijkheid

Overall herkennen de deelnemers van de bijeenkomst (met name kunstenaars) zich in onze interpretaties. 
Ze voegen nog een aantal nuances toe. 

Focus op wat wel kan
• “Wij focussen ons op wat WEL kan en niet op

wat NIET kan. Weg van het ongemak, de ziekte.“ 
• “Het is een dimensie die je ook graag wilt 

vergeten als het fysiek niet goed gaat.”
• “Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. Het 

wordt soms ook aangepraat dat je niets meer kunt.”
• “Als je aangesproken wordt op iets wat je 

kan, verdwijnen lichamelijke klachten.”

Emoties en ervaringen zijn per definitie lichamelijk
• “Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden. Het 

lichaam vertelt ons wat zich in de psyche afspeelt.”

Kunstactiviteit doet lichaam vergeten
• “Als ik begin, dan is de moeheid verdwenen.”
• “Helderder uit de ogen kijken. Of arm verder 

strekken. Dat is een soort verwondering.”
• “Sprankelen.”

Ongemerkt
• “Rechtop zitten is ook goed voor het lichaam.”
• “Samen muziek maken is sowieso een fysieke 

aangelegenheid. Maar ook ongemerkt.”



Welke aspecten van 
creativiteit ziet u 
terug in uw 
ervaring?

Uitgedaagd worden

Vraag: vrij voelen

Fantasie gebruiken

Je vrij voelen

Er is een patroon rondom ‘je vrij voelen’ als waarde 
van kunst in de zorg. Dit komt met name voor bij 
deelnemers met thuiszorg, of wonend in verpleeghuis.
Hoe kunnen we dit interpreteren. Als team duidden 
wij het als volgt, zie hieronder. Wat denken jullie? 
• Senioren die zorgafhankelijk zijn, zijn meer 

afhankelijk van anderen dan voordien. 
Kunstactiviteiten faciliteren een plek of moment 
waar ze zich even ‘vrijer’ voelen.



Reacties op vraag rondom ‘vrij voelen’

Kunstenaars herkennen onze interpretaties, maar duiden het ook op een andere manier.

Vrije expressie ervaren
• “Vrij voelen door dat het eigen proces van de 

deelnemers centraal staat, en niet het 
resultaat van de activiteit.”

• “Mensen openen, zowel fysiek als mentaal.”

Ziekte en beperking niet centraal
• “Als je creatief aan de slag bent, dan heb 

je geen hulp nodig van zorg.”
• “Even niet ziek zijn. Daar gaat het om.”
• “De aandacht op iets anders richten.”
• “Minder opgesloten voelen in lichaam en geest.”
• “Als een man die altijd in een rolstoel zit, ineens 

opstaat, dat zie ik als vrijheid (in een danssessie).”

Gekend, gezien en uitgedaagd worden
• “Het geeft me vleugels. Vrij van beperkingen. Gezien 

worden.”
• “Geprikkeld worden om buiten de gebaande paden te 

gaan. Getriggerd en uitgedaagd”

Ontsnapping
• “Vrij voelen is eigen regie. Dat kan lastig zijn binnen 

zorginstellingen waar je bent overgeleverd aan het 
dagelijkse ritme. Een moment waarin je zelf mag 
bepalen wat je doet (niets of iets) kan vrijheid geven.”

• “Ontsnapping van het regime in de zorginstelling.”
• “Mensen denken dat ze zich moeten voegen naar de 

zorg en dagelijkse gang. Dat voelt niet ‘vrij’.” 



Welke aspecten van 
creativiteit ziet u 
terug in uw 
ervaring?

Uitgedaagd worden

Vraag: fantasie

Fantasie gebruiken

Je vrij voelen

We zien ‘fantasie’ weinig terug als aspect van 
creativiteit in de ervaringen. Als team duidden wij het 
als volgt, zie hieronder. Wat denken jullie? 
• Het woord fantasie is niet goed gekozen.
• Het gaat om verbeelding, imagination, maar dat is 

lastig onder woorden te brengen. Geprikkeld 
worden tot nieuwe manieren van denken. 

• Fantasie is een voorwaarde om te schilderen, 
tekenen, dansen en theater maken – het is 
vanzelfsprekend, en daarom wordt het niet expliciet 
benoemd in de verhalen.



Reacties op de vraag rondom ‘fantasie’

Kunstenaars herkennen onze interpretaties, maar duiden het ook op een andere manier.

Associaties met het woord ‘fantasie’
• “Kinderlijk”
• “Fantasiedieren”
• “Sprookjes”
• “Iets heel groots”

Meer passende termen
• “Voorstellingsvermogen”
• “Denkkracht”
• “Verbeelding”
• “Iets samen creëren”
• “Brainstormen, situaties bedenken, personages 

bedenken”
• “Uitdrukking geven aan je eigen creativiteit.”

Onbewust
• “Deelnemers zijn zich vaak niet zo bewust van dit 

soort zaken.”
• “Hoe groter de K van Kunst, hoe meer verbeelding. 

Het kan lastig zijn om mensen fantasieverhalen te 
laten schrijven. Dus wellicht is het er ook niet altijd?” 

• “Het kan zijn dat mensen hulp nodig hebben om zich 
uit te drukken op dit vlak.” 



Achtergrond senioren 
Leeftijd

Situatie

Gender



Meer informatie
www.kunstindezorg.com

Delen mag, graag zelfs! 
Verwijs dan naar www.kunstindezorg.com of onderstaande referentie.
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