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1. Introductie 
 

De waarde van kunstprojecten voor ouderen in de langdurige zorg wordt steeds duidelijker in de 
internationale literatuur (o.a. Fancourt & Finn, 2020). De waarde van kunstprojecten in de zorg voor 
zorgmedewerkers is echter iets minder uitgebreid onderzocht. Een review hierover (Wilson, 2016) 
benoemt diverse positieve waarden voor zorgmedewerkers, te denken aan verbeterde 
communicatie tussen medewerkers en patiënten, hulp bij het opbouwen van rapport, en het 
versterken van de interacties. Ook benoemen zorgmedewerkers dat ze met name minder stress 
ervaren, verbeterde stemming, betere prestaties op het werk, minder burn-outs, een verbeterde 
werkomgeving en welbevinden. Dit zijn ook de resultaten die beschreven staan in een recente review 
over kunst in de zorg in het algemeen (Fancourt & Finn, 2020) en dementiezorg specifiek (Broome, 
Dening, Schneider & Brooker, 2017).  

In dit artikel beschrijven we het perspectief van welzijnsmedewerkers en zorgverleners in de 
langdurige zorg op de waarde die het voor henzelf heeft. Hoewel de focus van het bredere 
onderzoek naar kunstparticipatie in de langdurige zorg, waarbinnen dit subonderzoek valt, ligt op de 
waarde voor ouderen zelf, delen we toch graag de bevindingen. Deze bevindingen concentreren zich 
op de intramurale zorg en zijn gebaseerd op interviews (n=7) en participerende observaties (n=40 
dagdelen) bij kunstprojecten voor ouderen. De transcripten en aantekeningen van de observaties zijn 
thematisch geanalyseerd (Braun & Clarke, 2006). Hier kwamen drie thema’s uit: 1) plezier en 
ontspanning, 2) ruimte voor gevoelens, identiteit en persoonlijke relaties en 3) doorbreken van 
routine.  

Dit artikel laat zien dat kunstprojecten met ouderen in de zorg, en soms met zorgmedewerkers 
samen, aanzetten tot verbinding, plezier en ruimte voor expressie. Dit draagt bij aan werkplezier en 
daarmee ook aan kwaliteit van welbevinden onder zorgmedewerkers. Kunstprojecten hebben 
daarmee een potentie om andere lagen in de instellingen aan te boren, naast die van het verzorgen.  

 

2. Resultaten: Plezier en ontspanning  
 

Kunstactiviteiten bieden vooral positieve ervaringen, aldus de medewerkers.  Ouderen vinden 
bijvoorbeeld interactieve dans opvoeringen ‘geweldig’ of hebben ‘lol en genieten’ van 
kunstactiviteiten. Ze komen uit de isolatie van hun kamer voor een ‘blij en vrolijk moment’. Dit maakt 
medewerkers blij. Ze delen in het plezier. Een observatie van een onderzoeker: 

Zo swingen zorgverleners mee tijdens een dansuitvoering of staan ze arm in arm met 
bewoners mee te wiegen op de muziek. Dit leuke moment straalt af op het hele reilen en 
zeilen in een verpleeghuis. De postbode glimlacht in het voorbijkomen en een bouwvakker 
beweegt mee vanop zijn stellingen op de binnenkoer. Een welzijnsmedewerker voegt er nog 
aan toe dat de verpleeghuis-community ontspannen is na de opvoering.  

Een kunstproject kan dus een goede sfeer en een gedeeld leuk moment oproepen in het hele 
verpleeghuis, wat ook een positief gevoel voor zorgmedewerkers bewerkstelligt.  
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Theatergroep de Rimpel bij optreden in verpleeghuis 
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3. Resultaten: Ruimte voor gevoelens, identiteit 
en persoonlijk relaties 

 

Ruimte voor uiten van gevoelens en identiteit 

Kunstprojecten bieden een ingang voor het beleven, verwerken en uiten van gevoelens. 
Medewerkers geven aan hoe bewoners door middel van dans- en theateractiviteiten hun kunstzinnig 
verleden aanwakkeren. Ze leven op, lachen voor het eerst terug of huilen omwille van herinneringen. 
Daarnaast bieden kunstprojecten ook ruimte voor thema’s als de dood, liefde en seksualiteit. 
Onderwerpen die ook van belang zijn in een verpleeghuis, maar niet altijd primair de focus krijgen in 
de zorgrelatie. Zo vertelt een een welzijnswerker hoe een dansworkshop bijdroeg aan het 
rouwproces van een bewoner:  

‘Een van onze bewoners was bij een dansactiviteit. Haar man was kort daarvoor overleden en 
met hem danste ze altijd. Ik kon in die weken eigenlijk moeilijk contact met haar krijgen, zag 
wel dat ze verdrietig was, maar dat uitte ze niet, ze was erg in zichzelf gekeerd. Tijdens die 
activiteit nodigde één van de mannelijke dansers haar uit om met haar te dansen. Dat was 
voor het eerst dat ik haar weer even open zag gaan, contact maken met iemand. “Hij zal het 
wel niet erg vinden”, zei ze nog tegen me, en keek zo even naar boven. Dat ontroerde me.’ 

Naast verwerken van gevoelens, biedt expressie ook ruimte voor de identiteit van bewoners. Zo 
getuigt een zorgmedewerker over muziekimprovisatie met mensen met dementie:  

‘Als je dit niet had gedaan met bewoners, dan had je bepaalde dingen natuurlijk niet gezien 
bij de bewoners. En dat was wel voor ons verrassend. Hoe dan bijvoorbeeld echt een 
dementerende mevrouw die altijd met het hoofd naar beneden, willen slapen, en als ze een 
dirigeerstokje in handen krijgt dan is ze echt een, echt een mevrouw.’ 

Deelname aan kunstactiviteiten stelt bewoners dus in een ander daglicht, waardoor medewerkers 
hen op een andere manier leren kennen. Met de juiste muzikale of theatrale prikkel beginnen 
bewoners mee te tikken op de muziek, blijven ze rechtop staan zonder rollator of gaan ze toch even 
de verbinding aan met de ander. Dat is voor zorgmedewerkers inspirerend. Het laat hen anders 
kijken naar hun werk en naar de mensen voor wie ze zorgen.  

Persoonlijke relaties 

Daarbij lijkt het samen deelnemen aan kunstprojecten een impact te hebben op de zorgrelatie. Zo 
beschrijft een zorgmedewerker het samen kijken naar een dansopvoering:  

‘Wat mij verraste, dat was om mijn collega’s en bewoners op de stoelen te zien zitten alsof we 
alle tijd hebben. Ik vond het echt fantastisch, en dan gaan ze zitten. Ik ook hè, iedereen heeft 
het best druk! We hebben allemaal shit en gedoe, en iedereen het lijkt wel democratie. Een 
ultieme vorm van samen, kijken, en iedereen mag zeggen: “Ik vind er geen moer aan, ik vind 
het prachtig, ik vind het mooi”. En het is niet, je bent niet afhankelijk op dat moment. Maar 
als zij naast me zit [bewoner], en we kijken naar kunst. Dan opeens is het, zijn we samen!’ 

Er ontstaat een ‘wij-gevoel’ in het moment. Hierin is de bewoner niet afhankelijk maar je bent even 
samen als mensen. Niet als zorgverlener en zorgvrager: 

‘Je krijgt een andere, er is meer openheid dan. Er is meer ja ik denk, ik weet niet goed hoe ik 
dat moet omschrijven maar ik denk dat het gevoelsmatig gewoon heel belangrijk is dat 
mensen zich niet op dat moment niet meer afhankelijk voelen. En dat wij voelen van: wij 
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hoeven nu niet iets voor ze te doen, maar we kunnen nu samen met ze zijn en genieten voor 
datgene wat er is.’ 

Momenten van gelijkwaardigheid kunnen ook op langere termijn de zorgrelatie positief beïnvloeden: 

‘En dan kom je binnen en dan ja, het feit dat je op een bepaalde manier omdat je haar ook 
leert kennen. Dan kan je haar geruststellen, maar dat heeft ook te maken met het feit dat als 
er iets te doen is. Dan ben je samen, ik ben met haar samen op een gelijkwaardig niveau. En 
ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan het feit dat als zij zich niet veilig voelt en je hebt samen 
dat zeg maar gelijk op een gelijk niveau die ervaring heb je samen. Dan wordt het vertrouwen 
wordt groter… Dus ik heb een andere relatie met Marietje gekregen. Doordat we samen 
ergens op reis gaan naar iets toe.’ 

 

4. Resultaten: Doorbreken van routine 
 

Zorgmedewerkers benoemen dat kunstenaars in hun projecten prikkelen en uitdagen. Dit brengt een 
frisse en energievolle sfeer met zich mee. Het brengt vaak iets anders dan de reguliere 
dagbestedingsactiviteiten. 

‘Dat bracht ook weer een hele andere sfeer met zich mee. Toch wel een positieve vibe! Niet 
altijd knutselen, maar ook een keer wat anders.’ 

Deze frisheid zou de routine van het verpleeghuis doorbreken:  

‘Dat is heel mooi want ondanks dat ze natuurlijk hier met elkaar leven en dat er iedere keer 
iets gebeurt is het toch ook een soort stramien waar ze in zitten. En dat is best wel lastig om 
dat stramien te doorbreken. Doordat wij natuurlijk ook gebonden zijn aan… bepaalde tijden. 
We hebben hier een heel duidelijke structuur nodig om iedereen de zorg te geven die ze nodig 
hebben. En dan is het heel fijn als er dan eens iets anders is zoals een dansoptreden, dat dat 
stramien doorbreekt… Want soms hebben mensen wat meer aandacht nodig, en dat is lastig 
want wij voelen ook heel erg toch wel een soort van werkdruk… Daarom is het zo belangrijk 
dat je daar even uit kan stappen, onder die druk uit en dan samen met die bewoners één zijn 
in het genieten van wat je ziet. En dat is gewoon heel belangrijk.’  

Samen even uit die routine. Het pleit voor een bepaalde kwaliteit en intentie van kunstactiviteiten. 
Een welzijnscoördinator vertelde over theatrale ontmoetingen in het verpleeghuis:  

‘Ze raken ook aan mij gewend, en dan krijg ik af en toe een knuffel. Maar dat hadden ze ook 
met bewoners dus die soort interactie, daar heb ik het eigenlijk over. Dus eigenlijk de 
dagelijkse dingen die je gewoon meemaakt op je werk maar wat het gewoon net iets leuker 
maakt.’ 

De kunstprojecten introduceren ook andere – niet zorg gerelateerde – ervaringen in de ruimte. 
Hierdoor ontstaan andere associaties en herinneringen bij de ruimte. Het is meer dan een zorg 
ruimte geworden, maar bijvoorbeeld ook een ruimte waarin samen muziek wordt gemaakt:  

‘Het waren wel dementerende bewoners, maar als ze de ruimte binnen komen dan begon het 
gezicht al van oh, ja dat is dit, en die zit er ook al. En iedereen in een kring en dan herkenden 
ze elkaar en ze hielpen elkaar ook, zo van nu bent u aan de beurt hoor.’ 

Sommige zorgmedewerkers integreren kunst in hun zorgpraktijk door hun bewoners bijvoorbeeld 
zingend te benaderen. Dit draagt ook bij aan hun eigen werkplezier.  
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‘En een collega die doet dat nog steeds. Maar die vond zingen zelf al leuk. Dat is natuurlijk 
ook hè, als je het zelf niet gewend bent, om zingend iets te zeggen, ja, dan is dat ook lastig. 
Maar zij vindt dat wel leuk, dus zij komt zingend bij een bewoner binnen. En zij zegt ook van 
dan zie je meteen weer een grote glimlach. Dus dat werkt wel. Met zingen krijg je meer 
gedaan, of je het gewoon zegt of zingend, daar reageren ze anders op. Er meer ‘bij’ zeg 
maar.’  

 

5. Conclusie: gelaagdheid in de intramurale 
ouderenzorg 

 

Kunstprojecten hebben de potentie om nieuwe lagen te creëren in verpleeghuizen. Ten eerste 
bieden kunstactiviteiten plezier en ontspanning aan zowel ouderen als zorgmedewerkers. Er ontstaat 
een fijne sfeer. Dit draagt bij tot een betere werkomgeving, en het welbevinden op de werkvloer. Een 
mooie boodschap voor een sector waarin de werkdruk hoog kan liggen. Ten tweede belichten 
kunstactiviteiten ouderen op een andere manier. Zorgpersoneel leert hen kennen op een 
gelijkwaardige en menswaardige manier, met diepgaande of andersoortige interacties. Dit voegt een 
extra laag toe aan de zorgrelatie. Ten slotte brengen kunstactiviteiten een dynamiek mee die de zorg 
routine kan doorbreken, en inspireert het zorgverleners in sommige gevallen zelfs om bewoners op 
een meer kunstzinnige of creatieve manier te benaderen.  

Wanneer we deze bevindingen vergelijken met het perspectief van ouderen en kunstenaars uit dit 
onderzoek, vinden we zowel overlap als aanvulling. Zo ervaren ouderen en kunstenaars positieve 
gevoelens tijdens kunstactiviteiten, net zoals zorgpersoneel. Daarnaast duiden ouderen op 
verbindingen met een andere intensiteit. Dit overlapt deels met de laag die kunst toevoegt aan de 
zorgrelatie. Deze overeenkomsten versterken het argument dat kunstactiviteiten in de langdurige 
ouderenzorg 1) positieve gevoelens kunnen opwekken, met 2) verbindingen aan een andere 
intensiteit. Naast overlap echter, tonen deze resultaten ook de specificiteit van zorg- en 
welzijnswerkers hun ervaringen aan. Met name het doorbreken van een zorg routine. 

Concluderend situeren deze nieuwe lagen zich op individueel en sociaal niveau in het verpleeghuis. 
Dit toont aan dat kunstactiviteiten niet moeten worden gezien als strikt geïsoleerde interventies. 
Eerder als gebeurtenissen in de gemeenschappelijke ruimten van zorginstellingen, die op de hele 
sfeer in het samen wonen, werken en leven een positieve invloed kan hebben. Heeft dit dan ook 
waarde op maatschappelijk niveau? 
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