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Veranderingen binnen zorg en welzijn 
hebben tot gevolg dat cliënten in en om hun 
leefomgeving worden geholpen. Dit biedt 
perspectief voor het inzetten van kunst bij de 
behandeling van cliënten met psychosociale 
en psychiatrische problematiek. 

Het toepassen vane
kunstpraktijken in
de zorgg

Susan van Hooren

ecente ontwikkelingen laten zien dat kunst 
en zorg geen vreemden van elkaar zijn en 

het dichter bij elkaar brengen van de domeinen 
lijkt veelbelovend. Nieuwe initiatieven kunnen 
geplaatst worden in het licht van de verande -
ringen binnen de zorg. Deze veranderingen leiden 
ertoe dat de huidige focus op de instrumen tele 
kant van de zorg, zoals baden en eten, door de 
inzet van de kunsten plaats kan maken voor een 
mensgerichte benadering. Zo kunnen muziek en 
dans worden ingezet in verpleeg huizen om het 
welbevinden van de ouderen te bevorderen en 
gedragsproblemen te reduceren (Vink 2014). 
Of kan beeldende therapie worden aangeboden 
om kinderen met autisme meer structuur te 
bieden (Schweizer et al. 2014), of muziek-
therapie patiënten in een forensische instelling 
motiveren gedrag te veranderen en emoties te 
leren reguleren (Hakvoort 2014). 

R

BM104_ binnen_CS.indd 28BM104_ binnen_CS.indd   28 27-07-15 15:1927-07-15   15:19



29BOEKMAN 104

 Community arts therapy is daarvan een 
voorbeeld. Binnen de aanpak van community 
arts therapy vindt er een interprofessionele 
samenwerking plaats tussen vaktherapeuten en 
professionals vanuit het sociale domein en de 
kunstsector. Binnen deze samenwerking worden 
creatieve middelen ingezet om gedrags-
veranderingen te bewerkstelligen bij kwetsbare 
groepen (Pavlicevic et al. 2004). Een voorbeeld 
van community arts therapy is te vinden in een 
project dat is uitgevoerd door Zuyd Hogeschool, 
Hogeschool Utrecht, Trajekt en Stichting Jeugd-
zorg Sint Joseph. Binnen dit project werden 
interventies ontwikkeld voor kwetsbare jongeren. 
De interventies waren gericht op muziek, drama, 
dans en beeldende activiteiten en vonden plaats 
binnen een interprofessionele samenwerking, 
zoals dramatherapeuten, jongerenwerkers en 
een regisseur. Alle interventies werden in 
samen spraak met de jongeren zelf ontwikkeld in 
hun eigen leefomgeving (bijvoorbeeld buurthuis, 
school, hangplek). Dit leidde tot zes laag-
drempelige preventieve interventies voor deze 
doelgroep, gericht op hun empowerment. De 
professionals gaven aan dat ze vanuit hun eigen 
expertise elkaar konden versterken en daarmee 
een kunstproduct konden neerzetten ten 
behoeve van de jongeren. Evaluatie van het 
proces leverde aanwijzingen op dat het sociaal 
functioneren en het zelfbeeld van kwetsbare 
jongeren konden worden bevorderd (Schoot et 
al. 2015). Dit project laat zien hoe er cross-overs 
kunnen plaatsvinden tussen de domeinen, 
waarbij de verschillende betrokkenen aan een 
gezamenlijk doel werken.

Transparantie en effectmeting
Het realiseren van cross-overs kan een verster-
kend effect hebben, maar maakt ook verschillen 
direct zichtbaar. Zo zijn binnen de kunsten de 
eigen autonomie en persoonlijke vrijheid een 
belangrijke waarde, terwijl binnen de zorg 
(behandel)doelen en legitimering van het 
handelen relevant zijn. Dit geeft een spannings-
veld, waar we ons bewust van moeten zijn. Door-
dat het binnen de zorg steeds meer van belang is 
om interventies in te zetten die aantoonbaar een 
bijdrage leveren aan het behalen van behandel-
doelen van de cliënt, is er vanuit vaktherapeuten 
een sterke vraag om vaktherapie transparant 
te maken, onderzoek te verrichten naar de 

Handelings- en ervaringsgericht
Een vorm die al jaren is ingebed in de zorg is 
vaktherapie, dat bestaat uit de vijf disciplines 
beeldende therapie, danstherapie, drama-
therapie, muziektherapie en psychomotorische 
therapie. De behandeling richt zich met name op 
mensen met psychosociale en psychiatrische 
problemen en wordt ingezet bij emotionele 
expressie, gevoels- en lichaamsbeleving, zelf-
beeld, asser tiviteit, herkennen en erkennen van 
cognities, sociale vaardigheden, rouwverwerking 
en spannings regulatie. Vaktherapeuten zijn 
veelal te vinden binnen de geestelijke gezond-
heidszorg, de verstandelijke-gehandicaptenzorg, 
zieken huizen, (speciaal) onderwijs en ouderen-
zorg. 
 De behandelingsvorm kenmerkt zich door 
een handelings- en ervaringsgerichte aanpak. 
De therapeut zet op een methodische manier 
beeldende materialen, dans, drama, muziek of 
beweging in om de cliënt aan te zetten tot 
handelen. Vanuit dit handelen wordt gedrag 
concreet gemaakt en wordt aandacht gegeven 
aan datgene wat de cliënt op het moment zelf 
ervaart. Deze kan zich bewust worden van zijn 
gedrag, gevoelens en reacties. Vanuit die bewust-
wording is het mogelijk een koppeling te maken 
met situaties in het dagelijks leven. Naar aan-
leiding daarvan kan hij of zij met alternatief 
gedrag experimen teren en zich nieuw gedrag 
eigen maken. Door kunstpraktijken in te zetten 
wordt er op een laagdrempelige manier geleide-
lijk gewerkt aan de problematiek van de cliënt. 
Ook biedt het inzetten van de kunstpraktijk een 
aanvullend aangrijpingspunt, naast de interactie 
tussen cliënt en therapeut. Dit ervaren cliënten 
vaak als veiliger, omdat ze niet direct de confron-
tatie hoeven aan te gaan maar op een indirectere 
manier iets duidelijk kunnen maken.

Community arts therapy
Cliënten zijn zeer te spreken over vaktherapie 
(Hilderink 2015; Aerts et al. 2011) en geven 
aan dat het een waardevolle aanvulling is op 
behandel vormen met een meer cognitieve 
insteek, zoals cognitieve gedragstherapie 
(Haeyen et al. 2015). Zij wordt voornamelijk 
intramuraal, dus binnen de muren van een 
zorginstelling ingezet, maar de tendens is om 
vaktherapie ook ambulant of in de leefomgeving 
van de cliënt aan te bieden.
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Specifi eke aspecten vanuit 
het creatief handelen
Steeds meer wordt ook de focus gelegd op 
specifi eke aspecten vanuit het creatief handelen, 
zoals de wijze van beweging binnen dans, de 
wijze waarop met beeldende materialen wordt 
omgegaan en de muzikale timing tussen de cliënt 
en de therapeut. Muzikale timing bijvoorbeeld is 
een vorm van timing die ook zichtbaar is binnen 
een sociale interactie, zoals een gesprek. Die 
timing is zeer cruciaal voor een goede communi-
catie, denk maar aan een nieuwsitem waarbij een 
correspondent in het buitenland trager reageert 
door een vertraagde technische verbinding. 
Mensen met autisme laten een afwijkende timing 
zien, niet alleen in sociale interactie, maar ook 
binnen de muzikale timing (Poismans 2014). 
En dat terwijl ze de melodische en harmonische 
structuren in de muziek net zo goed als of zelfs 
beter kunnen herkennen dan mensen zonder 
autisme (Heaton et al. 2007). Ook zijn ze gewoon 
in staat om te horen dat bepaalde tonen bij 
elkaar horen binnen de tonale context. Op deze 
kenmerken kan muziektherapie inspelen om zo 
de sociale interactie te bevorderen (Kim et al. 
2009). Een ander voorbeeld laat zien dat 
beeldend therapeuten goed kijken naar de wijze 
waarop een cliënt materialen gebruikt. Heeft 
deze het liefst een potlood, waarmee hij heel 
precies kan tekenen? Of gaat hij aan de slag met 
uiteenlopende materialen, die hij heel vrij en op 
een onconventionele manier hanteert? Dit zijn 
vragen waar beeldend therapeuten betekenis 
aan geven om zich een beeld te kunnen vormen 
van het psychisch functioneren van een cliënt 
(Penzes-Driessen et al. 2014). 
 De specifi eke aspecten vanuit het creatief 
handelen krijgen ook vanuit (neuro)biologisch 
onderzoek meer aandacht. Zo wordt er onder-
zoek gedaan naar de breinprocessen tijdens het 
creatieve proces. In een onderzoek werd mensen 
gevraagd om een kaft voor een boek te 
ontwerpen. Tijdens dit proces werd hun hersen-
activiteit bijgehouden door een fMRI-scanner. 
Het bleek dat tijdens het genereren van ideeën 
andere hersengebieden actief waren dan tijdens 
het evalueren van die ideeën (Ellamil et al. 
2012). Tijdens het evalueren van ideeën was een 
netwerk actief dat in verband wordt gebracht 
met het verwerken van gevoelens. Dit is interes-
sant, omdat deze bevindingen aan wijzingen 

effecten van vaktherapeutische interventies 
en na te gaan hoe effecten zichtbaar gemaakt 
kunnen worden. Zowel nationaal als inter-
nationaal wordt deze vraag opgepakt. Vanuit 
de praktijk beschrijven vaktherapeuten op een 
gestructureerde manier hun behandelactiviteiten 
en ze kunnen dit laten registreren via de beroeps-
federatie. Onderzoekers richten zich op de vraag 
wat de vaktherapeutische behande lingen 
opleveren. In 2003 is er een landelijk lectoraat 
opgericht met de primaire focus op de kennis-
ontwikkeling van vaktherapieën (afgekort en 
met eigenwijze hoofdletters ‘KenVaK’). Ook zijn 
andere lectoraten ontstaan die zich deels hierop 
richten. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat de fundering van deze interventies 
fl ink verstevigd is. 

Opvallende verbeteringen
De eerste bevindingen vanuit onderzoek laten 
positieve resultaten zien wanneer cliënten met 
psychiatrische problematiek door de tijd worden 
gevolgd. Klachten verminderen, cliënten kunnen 
beter omgaan met problemen, zelfwaardering 
neemt toe en cliënten ervaren meer veerkracht 
(bijvoorbeeld Aerts et al. 2011; Hooren 2014). 
Wanneer cliënten die vaktherapie volgen 
worden vergeleken met cliënten die dit niet doen 
of die een andere vorm van therapie volgen, zijn 
er opvallende verbeteringen zichtbaar. In dat 
geval is onder andere aangetoond dat depres-
sieve symptomen afnemen (Erkkila et al. 2011; 
Brauninger 2012), dat improviserende muziek-
therapie non-verbale sociale communicatie-
vaardigheden bij mensen met autisme bevordert 
(Kim et al. 2009), dat bij cliënten met psychose-
problematiek negatieve symptomen vermin deren 
en interpersoonlijk contact wordt verbeterd 
(Ulrich et al. 2007), en dat danstherapeutische 
interventies positieve effecten hebben op de 
kwaliteit van leven, zelfwaardering of het 
omgaan met een ziekte (Strassel et al. 2011). 

Onderzoekers richten 
zich op de vraag wat 
de vaktherapeutische 
behande lingen opleveren
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kunnen geven dat in de fase waarin therapeuten 
cliënten naar hun werk laten kijken, emoties 
sterk naar voren kunnen komen; het affectieve 
netwerk in het brein van de cliënt is immers 
actief. Vanuit deze gedachte kan er juist in deze 
fase ondersteuning worden geboden.

Zorg in de leefomgeving
Veranderingen binnen zorg en welzijn hebben 
tot gevolg dat de zorg dichter in en om de 
leefomgeving van de cliënt wordt ingezet. Die 
leefomgeving biedt een interessante context 
waar de kunsten en zorg en welzijn elkaar meer 
kunnen ontmoeten. Kunstenaars en kunstzinnige 
activiteiten zijn te vinden in die leefomgeving, 
waarbij buurtbewoners betrokken worden of 
(in)direct door worden aangesproken. Steeds 
meer zijn in die leefomgeving ook de hulp-
verleners, onder wie de vaktherapeuten, te 
vinden. Door cross-overs te maken binnen deze 
leefomgeving, kan er op een trapsgewijze manier 
(ook wel stepped wise genoemd) samengewerkt 
worden, van creatieve activiteiten die niet per se 
een doel dienen tot het bieden van lichte onder-
steuning of het beantwoorden van een hulpvraag 
door het geven van intensievere zorg, zoals 
vaktherapie. •
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