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Voorwoord
Toen ik voor het eerst in juli 2012 Herbergier Arnhem binnenstapte met de vraag of ik hier stage
zou kunnen lopen bestond deze vijf jaar. Adriaan Koenen, die toen samen met zijn vrouw
Gherina de Herbergier leidde, zei tegen mij: “Wij hebben nu vijf jaar op onze manier gewerkt.
Laat maar zien wat jij vanuit jouw opleiding hier hebt toe te voegen.”
De Herbergier heeft een prachtig concept. Mens zijn met deze mensen, doe met hen en voor
hen wat zij nodig hebben op dat moment, wees er voor hen.
Geen behandelaars, geen computer met behandelplannen, geen vergaderingen maar samen
de schouders eronder er te zijn voor deze mensen.
Zou behandeling, in dit geval beeldende therapie, hier toch iets toe kunnen voegen? Of is het
zo menszijn voor de ander gewoon goed en genoeg?
Of ik middels dit onderzoek deze vraag kan beantwoorden is de vraag. Ik kan meten wat de
bijdrage is van beeldende therapie bij de bewoners met wie ik heb mogen werken. En ik kan in
de literatuur lezen wat tot nog toe de opbrengst van beeldende therapie blijkt te zijn. Kan
liefdevol met hen bezig zijn, zoals ik hier veel zie, evenveel opleveren. Die vraag kan ik met dit
onderzoek slechts ten dele beantwoorden. Een duidelijke vergelijking is niet mogelijk. Toch
levert het geheel misschien iets verrassends op… we gaan op weg.
Het was mij een voorrecht dit onderzoek te mogen doen in Herbergier Arnhem.
Onderzoekster Jacqueline de Schipper

Samenvatting
In onze vergrijzende samenleving neemt het aantal mensen met dementie toe. In de inleiding
wordt geschetst hoe de zorg voor hen zich ontwikkelde. Enerzijds de speurtocht naar
medicijnen, anderzijds het besef dat het nu moet gaan om kwaliteit van leven in de zorg voor
hen in deze laatste levensfase. Hoe hen kwaliteit van leven te geven? De Herbergier heeft daar
een duidelijke visie op: menszijn met deze mensen, hen ondersteunen op een manier die zijzelf
wensen. Kan beeldende therapie in deze setting bijdragen aan de hier geboden kwaliteit van
leven en zo ja, wat dan? Zo kwam de hoofdvraag ‘welke bijdrage levert beeldende therapie aan
de kwaliteit van leven voor mensen met Alzheimer in de Herbergier volgens henzelf en
betrokken professionals’ tot stand.
Kernbegrippen en een voor dit onderzoek noodzakelijke werkdefinitie worden geformuleerd.
Onder methode wordt uiteengezet hoe de benadering, de opzet en de uitvoering van het
onderzoek zijn en hoe de validiteit en de betrouwbaarheid worden gewaarborgd.
Om de hoofdvraag beantwoord te krijgen wordt de literatuur onderzocht op de vraag wat
kwaliteit van leven is voor deze groep mensen en wat bekend is over de werkzaamheid van
beeldende therapie voor hen. Ook de vraag wat de Herbergier biedt aan kwaliteit van leven
wordt onderzocht. Drie medewerkers worden geïnterviewd en aan vier bewoners van de
Herbergier wordt acht weken een sessie aangeboden. Daarbij zijn zij door de onderzoekster en
door de medewerkers geobserveerd. Ook wordt aan de deelnemers om hun mening gevraagd
over de sessies.
Bij discussie zijn validiteit en betrouwbaarheid per databron en per deelvraag bekeken.
De conclusie is: de hypothese dat beeldende therapie bijdraagt aan de kwaliteit van leven
van bepaalde bewoners van de Herbergier is ruimschoots door dit onderzoek
onderbouwd. Op fysiek, psychisch en sociaal gebied werden duidelijke verbeteringen
geobserveerd. Tot welke conclusies dit onderzoek verder leidde staat in het desbetreffende
hoofdstuk beschreven.
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1 Inleiding
1.1 Inleiding


Dementie in onze samenleving, hoe de zorg voor mensen met deze ziekte zich
ontwikkelde en de vraag of beeldende therapie iets kan bijdragen in een nontherapeutische setting.
Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit
aantal explosief stijgen: in 2040 zal ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie
(Alzheimer Nederland, 2015).
De zorg voor mensen met dementie heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Er wordt hard
gezocht naar medicijnen maar behalve medicijnen die de ziekte vertragen heeft dit tot nu toe
geen resultaat (Alzheimer Nederland, 2015). Over Alzheimer, de meest voorkomende vorm van
dementie is maar weinig bekend, wel zit het alzheimeronderzoek in een stroomversnelling
(Flier, 2015, p.333).
Er wordt ook op een heel andere manier gekeken naar de omgang met de ziekte dementie.
Anne-Mei The (2014) pleit ervoor dat we als samenleving leren leven met de kwetsbaarheid van
dementie, voor meer care dan cure (p. 25).
In de zeventiger jaren is begonnen met het belevingsgerichte werken met diep verstandelijk
gehandicapte kinderen. Van hieruit is er langzaam maar zeker een omkeer tot stand gekomen
in de omgang met hen. Dit drong ook door in het werken met ouderen met dementie. Daar
werden de geuren, kleuren en andere zintuiglijke prikkels die bij het gewone leven horen weer
naar voren gehaald (Weert, 2004).
De zorgstandaard dementie noemt dementie een chronische ziekte (Meerveld, 2013). In de
afgelopen decennia is ‘kwaliteit van leven’ een centraal begrip geworden in de zorg voor
mensen met een chronische ziekte. Mensen krijgen niet alleen meer hulp bij de functionele
gevolgen van de ziekte, maar er is ook aandacht voor het (leren) omgaan met de gevolgen van
de ziekte en het instandhouden van de dingen die goed gaan in hun leven.
Verschillende psychologische en psychosociale interventies, zoals validation, reminiscentie,
psychomotorische therapie, muziektherapie en snoezelen maken deel uit van de zorg om
kwaliteit van leven te verhogen (Gerritsen et al., 2010, p. 243), (Meerveld, 2013, p. 32).
Beeldende therapie wordt in de zorgstandaard dementie (Meerveld, 2013) en bij de
Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie van het VUmc (2015) niet met name
genoemd.
Kwaliteit van leven is moeilijk te bepalen voor een ander (Schölzel-Dorenbos, 2011, p.180).
Deze wordt bevorderd doordat men zich richt op het vervullen van individuele behoeften
(Schölzel-Dorenbos, 2011, p.183), door kleinschalig te gaan werken (Ettema, 2009, p. 126) en
door deze mens zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te geven (Jonker, 2010, p. 119).
Er verschijnen de laatste tijd steeds meer kleinschalige settingen in de zorg voor mensen met
dementie. Een deel daarvan is non-therapeutisch. Hiertoe behoort de Herbergier.
De Herbergier is een kleinschalige woonvorm voor mensen die te vergeetachtig zijn om nog
zelfstandig te kunnen wonen. De meesten van hen lijden aan de dementievorm Alzheimer. Door
de ziekte Alzheimer raken zij veel kwijt, veel van zichzelf ook. Woorden, relaties, herinneringen,
omgeving, alles wordt vreemd of verdwijnt. Hoe kan de kwaliteit van leven zo goed mogelijk
worden behouden terwijl deze verwoestende ziekte doorgaat?
De Herbergier doet dit door mens te zijn voor en met hen in een belevingsgerichte setting.
Daarbij behouden de bewoners/ hun contactpersonen zoveel mogelijk de regie over hun leven.
Toch blijft het steeds zoeken, zoeken naar een sleutel om deze mens mens te laten zijn.
Hoeveel personeel er is, er moet ook gezorgd worden. Het is niet mogelijk iedere bewoner de
aandacht te geven die nodig is om zich prettiger te voelen. Steeds zitten er mensen alleen te
zitten. Een tevreden zitten is goed maar soms is het rusteloos, moedeloos, gedeprimeerd,
angstig of verveeld. Dat geeft soms machteloosheid bij de medewerkers en vaak de vraag ‘wat
hier te doen? En ook anderen, met wie het wel redelijk gaat, zouden gebaat zijn bij aandacht
toegesneden op hen persoonlijk. Kan beeldende therapie hier een bijdrage in hebben, kan het
sommige bewoners helpen meer kwaliteit van leven te ervaren? Zo ontstond hier, in overleg
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met zorgondernemer Arjen Koenen, de vraag waar dit onderzoek een antwoord op probeert te
vinden.
Welke bijdrage levert beeldende therapie aan de kwaliteit van leven voor mensen met
Alzheimer in de Herbergier volgens henzelf en betrokken professionals?
In dit onderzoek wordt gesproken over bewoners.
Zij worden in de Herbergier, indien zij dit willen, aangesproken met hun voornaam. De meesten
kiezen hiervoor, dit wordt bij het noemen van namen gevolgd.
De namen van de bewoners en van de geïnterviewde medewerkers zijn veranderd.
1.2 Definiëring Kernbegrippen
Neurocognitieve stoornis
De DSM-5, uitgekomen in 2013, spreekt niet meer van dementie maar van een neurocognitieve
stoornis. Met deze nieuwe terminologie wil men duidelijk maken dat de cognitieve stoornissen
(uitval van hersenfuncties) die bij dementie horen een gevolg zijn van een hersenaandoening of
hersenziekte (Van Assche et al., 2014 in RIVM, 2014). Dementie is op dit moment de gebruikte
term, daarom zal deze in dit onderzoek worden gehanteerd.
Dementie
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de
verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vormen van
dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Van de mensen met dementie heeft 60-70% de ziekte van Alzheimer
(Alzheimer Nederland, 2016).
Vervolgens een definitie van de ziekte Alzheimer omdat zij die deelnamen aan het onderzoek
de dementievorm Alzheimer hebben.
Alzheimer
Alzheimer komt voor in de DSM-5 als een van de neurocognitieve stoornissen (American
Psychiatric Association, 2013). De ziekte wordt veroorzaakt door abnormale eiwitstapeling in de
hersenen waardoor degeneratie van hersencellen plaatsvindt. De oorzaak is onbekend. Eerst
zijn er alleen geheugen- en oriëntatiestoornissen, daarna volgen problemen met het spreken,
het handelen, het overzicht en de herkenning. In de loop van de ziekte kunnen
gedragsproblemen voorkomen, zoals agressie of afname van initiatief. De ziekte van Alzheimer
is niet te genezen, wel zijn er geneesmiddelen die symptomen bestrijden, de reactie hierop is
per patiënt verschillend (Alzheimer Nederland, 2016).
Fases dementie
De Herbergier werkt niet met fases van dementie. Hier toch een globale omschrijving zodat de
lezer enig idee heeft wat het betekent deze ziekte te hebben.
In de volgende beschrijving van de fasen gaan we uit van de ziekte Alzheimer. De
Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek onderscheidt de volgende 3 fases (z.d.).
Eerste stadium: geheugenverlies
In dit stadium, ook wel de preklinische fase genoemd, zijn de effecten van de ziekte nog niet
duidelijk merkbaar. Omdat de ziekte zich kan openbaren in verschillende delen van de
hersenen, verschillen ook de eerste verschijnselen van de ziekte van Alzheimer per persoon.
Kenmerken van dit stadium zijn vergeetachtigheid, desoriëntatie, verandering van
persoonlijkheid en vermindering van reactievermogen.
Tweede stadium: geestelijke invaliditeit
In deze fase ondervindt degene met Alzheimer belemmeringen in het dagelijks leven. Het
kortetermijngeheugen functioneert niet goed meer, terwijl herinneringen uit een ver verleden
vaak helder voor ogen staan. Zo vergeten mensen data, de tijd of het seizoen. Daarnaast
krijgen zij te maken met verminderde controle over emoties en ondervinden zij moeite met het
herkennen van familieleden en vrienden. Hij of zij verliest zijn of haar zelfstandigheid en heeft
steeds meer hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het aankleden. Er kan ook sprake zijn van apathie,
hallucinaties, dwangstoornissen en obsessief gedrag.
Derde stadium: volledige afhankelijkheid
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Dit is de laatste en de meest ernstige fase. Motorische vaardigheden verslechteren en de
patiënt wordt bedlegerig. Hij of zij kan eigenlijk niets meer zelfstandig en heeft 24 uur per dag
zorg nodig. Omdat de hersenactiviteit is ontwricht, is de patiënt vatbaar voor een beroerte,
longontsteking of andere infectie.
1.3 Werkdefinitie kwaliteit van leven samengesteld t.b.v. dit onderzoek
Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, geeft de volgende definitie van
kwaliteit van leven. “Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch
en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan” (2014). We nemen deze definitie als
uitgangspunt omdat deze alle mogelijkheden biedt hierin in te vullen wat mensen zelf aangeven
als belangrijk voor de kwaliteit van hun leven.
Kwaliteit van leven is dus een subjectief begrip. De volgende aspecten gaven mensen met
dementie zelf aan als belangrijk voor de kwaliteit van hun leven (samengesteld uit onderzoeken
van Dröes (2006 in Dröes, 2010, p. 16) en Gerritsen et al. (2010, p. 242)).
Fysiek gebied
 je gezondheid op peil houden
 bij ziekte adequate behandeling en zorg ontvangen
psychisch gebied
 kunnen genieten
 zich geaccepteerd weten
 plezier beleven
 je prettig voelen
 genieten van de leefomgeving, veiligheid
 behoud van voldoende privacy
 persoonlijk invulling kunnen geven aan spiritualiteit
 vrijheid, zelfbeschikking
 schoonheid ervaren
 mobiel kunnen zijn
 financieel rondkomen
Sociaal gebied
 sociaal kunnen functioneren, met name onder eigen familie
 zich geaccepteerd weten
 vrijheid, zelfbeschikking
 zich nuttig kunnen maken
 persoonlijk invulling te kunnen geven aan spiritualiteit
 mobiel kunnen zijn
 behoud van voldoende privacy
1.4 Doelstelling
Onderzoekster heeft de hypothese dat beeldende therapie bijdraagt aan de kwaliteit van leven
van bepaalde bewoners van de Herbergier. Dit wil zij door dit onderzoek zichtbaar maken.
1.5 Vraagstelling
Welke bijdrage levert beeldende therapie aan de kwaliteit van leven voor mensen met
Alzheimer in de Herbergier volgens henzelf en betrokken professionals?
met de daarbij behorende deelvragen
1. Wat is kwaliteit van leven voor mensen met dementie volgens henzelf en volgens de
betrokken professionals?
2. Wat biedt de Herbergier, hoe menen zij de bewoners een zo goed mogelijke kwaliteit
van leven te bieden?
3. Wat biedt beeldende therapie t.a.v. kwaliteit van leven voor mensen met dementie?
4. Wat is de bijdrage van beeldende therapie t.a.v. kwaliteit van leven voor mensen met
Alzheimer in deze setting?
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2 Methode
2.1 Onderzoeksbenadering
Kwalitatief beschrijvend praktijkonderzoek
Dit onderzoek is een kwalitatief praktijkonderzoek. Hoewel literatuurstudie en observaties een
essentieel onderdeel vormen van dit onderzoek is een belangrijk deel gebaseerd op hoe de
Herbergier wil werken en op de meningen van medewerkers en bewoners van de Herbergier.
Daarmee is het onderzoek ook subjectief van aard, een kenmerk van een kwalitatief onderzoek
(Migchelbrink, 2012, p. 34). De onderzoeksvorm is beschrijvend. Dit onderzoek wil in kaart
brengen, beschrijven, of en zo ja wat beeldende therapie in de setting van de Herbergier kan
bijdragen.
2.2 Onderzoeksopzet
Voor dit onderzoek wordt in de literatuur nagegaan wat kwaliteit van leven is. In interviews
wordt aan drie medewerkers gevraagd wat zij daarbij vooral belangrijk vinden.
Daarna wordt gekeken wat de Herbergier biedt aan kwaliteit van leven en hoe de drie
medewerkers dit zien.
Wat kan volgens de literatuur door beeldende therapie geboden worden om de kwaliteit van
leven van mensen met dementie te verhogen?
Als laatste volgt een empirisch gedeelte waarbij acht weken lang vier bewoners van de
Herbergier, drie dames en een heer met Alzheimer, een sessie beeldende therapie krijgen
aangeboden. Eén van hen, een vrouw, is nog in het beginstadium van Alzheimer. De anderen
zijn in een vergevorderd stadium.
Op een aantal punten wordt door de onderzoekster geobserveerd wat beeldende therapie hen
geeft en aan de cliënten zelf wordt gevraagd hoe zij het vonden. Medewerkers vergelijken voor
en na de sessie hoe het met deze bewoner is op observatiepunten. Verder wordt getracht door
de interviews nog meer waarnemingen van medewerkers te achterhalen en is bij de vrouw met
beginnende dementie nog een apart interview afgenomen.
In de interviews wordt de medewerkers gevraagd of zij denken dat beeldende therapie een
bijdrage kan hebben in de Herbergier.
Al deze data samen zouden ons een antwoord moeten kunnen geven op de hoofdvraag.
2.3 Onderzoeksuitvoering
Omdat een aantal bronnen bij meerdere deelvragen wordt gebruikt worden de bronnen per stuk
behandeld.
2.3.1 Literatuur
De zoektermen voor deelvraag 1 waren daarbij kwaliteit van leven + dementie, kwaliteit van
leven + alzheimer. Via het gevonden materiaal werden nieuwe bronnen ontdekt. De
zoekmachines HAN Quest en Google Scholar werden gebruikt. Ook de website van Alzheimer
Nederland, van het VUmc en van het Deltaplan Dementie werden geraadpleegd. Verder
speelde het boek van van der Plaats (2016) een rol.
De zoektermen voor deelvraag 3 waren beeldende therapie + dementie en beeldende therapie
+ Alzheimer en de Engelse varianten daarvan. Ook van daaruit kwamen bronnen naar voren
waarop werd doorgezocht. De termen acceptatie en verwerking en de Engelse varianten
kwamen erbij omdat volgens Celine Schweizer (2006) behandeling met beeldende therapie juist
dat aan mensen met dementie zou kunnen geven (p.7). De Zorgstandaard dementie (Meerveld,
2013) werd op dit onderwerp nageslagen. Boeken van Abraham (2005), Madori (2012) en Hinz
(2009) speelden eveneens een rol. Er is veel literatuur hierover, daarom is in een later stadium
eerst nagegaan wat reviews hierover te vertellen hadden.
analyse
Al studerend kwamen bij de deelvragen als vanzelf kijkkaders, belangrijke items die in de
literatuur worden onderzocht, naar voren (Donk, 2015, p.177). Aan de hand van deze kijkkaders
werd de literatuur daarna gerangschikt en werden de belangrijkste punten eruit gelicht om de
deelvraag te beantwoorden.
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2.3.2 Stukken van de Herbergier
Website www.herbergier.nl
Ondernemingsplan Herbergier Arnhem (Koenen & Donk, 2011)
Informatiemap medewerkers en stagiaires Herbergier Arnhem (Koenen, 2016)
Rapportage tweejaarlijkse kwaliteitstoetsing door ARGO BV (Bette, Cardo & Linschoten,
2014)

Om te begrijpen waar Herbergier Arnhem voor wil staan werd geput uit de eerste drie van de
vier hierboven genoemde bronnen. Met de vierde bron, de kwaliteitstoetsing die elke twee jaar
door ARGO (Bette et al.) wordt uitgevoerd, wordt de praktische uitwerking getoetst. De
gegevens uit de kwaliteitstoetsing van 2014 die bruikbaar zijn voor dit onderzoek werden
overgenomen uit deze rapportage.
Afgezien van de website is bovenstaand materiaal alleen inzichtelijk voor betrokkenen bij de
Herbergier. Wel zijn zij bij de referenties vermeld. Zorgondernemer Arjen Koenen gaf
toestemming voor het gebruik van dit materiaal voor dit onderzoek.
analyse
De kwaliteitstoetsing is antwoord op deze vraag.
2.3.3 Halfgestructureerde open interviews met medewerkers
Het interview met de medewerkers is half gestructureerd (Migchelbrink, 2012, p. 207) omdat
gesproken is vanuit de werkdefinitie van kwaliteit van leven. De topics waren
 Lange definitie (de werkdefinitie van kwaliteit van leven), wat springt er voor jou uit, wat
is voor jou vooral belangrijk als we het hebben over kwaliteit van leven?
 Biedt de Herbergier dat?
 Kan beeldende therapie hierin wat betekenen?
 Neem jij dit concreet waar en hoe dan wel?
 Heb jij op grond van wat je waarneemt de indruk dat de invloed van wat ik doe met
mensen verder gaat dan het moment zelf?
Het was een open interview. Zo kon wat de geïnterviewde naar voren wilde brengen het meest
tot zijn recht komen (Migchelbrink, 2012, p. 205).
Bij de eerste topic werd gesproken a.d.h.v. de werkdefinitie. Dit was een ruime, uitnodigende
vraag die aansloot bij de leef- en denkwereld van de geïnterviewde zoals Migchelbrink dit
aangeeft als nodig voor een open interview (Migchelbrink, 2012, p. 212). Van daaruit ontrolde
zich het gesprek.
De medewerkers kregen van tevoren de hoofdvraag zodat zij duidelijk wisten waartoe dit
interview diende. Verder kregen zij de werkdefinitie en een definitie van beeldende therapie om
het verschil tussen activiteitenbegeleiding en beeldende therapie helder te hebben. Een uitleg
binnen het interview is niet wenselijk, dat maakt een open gesprek moeilijker (Migchelbrink,
2012, p. 212).
In de beginfase van het interview vertelde de onderzoekster hoe zij het transcript zou maken,
wat er niet in zou komen en dat zijzelf de eindredactie daarvan hadden. Vervolgens kwam de
kern van het interview uitgaande van de topics. Aan het eind werd de geïnterviewde gevraagd
of er nog iets was toe te voegen. Na een eventueel verdergaan van het gesprek en afronding
werd de geïnterviewde bedankt.
De interviewleidraad met de definities van kwaliteit van leven en van beeldende therapie staat
in bijlage A1. Het toestemmingsformulier voor opname en gebruik van data staat in bijlage B.
analyse
Alle interviews zijn getranscribeerd. Daarna volgde een codering en analyse volgens methode
Migchelbrink (2012, p. 113 e.v.). De topics van de interviews hebben betrekking op drie
deelvragen. Eerst is er gecodeerd vanuit de startlijst van de topics m.b.v. kleuren.
Tekstfragmenten die geen verband hebben met de vraagstelling zijn niet meegenomen in de
analyse, zijn grotendeels buiten de transcripten gelaten. Daarna werden alle interviews
nogmaals doorgelezen met een zo open mogelijke blik en gecodeerd a.d.h.v. de verzamelde
gegevens. Twee bladzijden van alle gecodeerde transcripten staan in bijlage G1. Van hieruit
werd gekeken of er uitspraken van de geïnterviewden te combineren waren, of er conclusies
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kunnen worden getrokken. In bijlage G2 staat een print-screen van het excel bestand waarin
uitspraken naast elkaar zijn gezet om tot conclusies te kunnen komen.
2.3.4 Observaties door onderzoekster tijdens de sessie
Hier vond participerende observatie plaats. De selectieve perceptie van de onderzoekster
(Migchelbrink, 2012, p. 200) werd zo klein mogelijk gemaakt door opname met een
videocamera. Het onderzoek van Ryllat (2014) heeft observatie items die aansluiten bij de
werkwijze van de Herbergier, daarom is uitgegaan van dit onderzoek. De observatie items
waren
 Creative self-expression
 Communication
 Pleasure and enjoyment
 Engagement in activities
Per observatie item waren drie antwoorden mogelijk. Geen toename werd gescoord als 0, enige
toename als 1 en een duidelijke toename met 2.
Ryllat onderzoekt het effect van muziek en dans. Hier gaat het om wat beeldende therapie kan
doen en zijn de observatie items daaraan aangepast.
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat meer kwaliteit van leven wordt ervaren als men zelf iets kan
betekenen voor een ander (Dröes, 2006 in Dröes, 2010, p. 16). Daarom zijn de items
‘empathisch’ en ‘helpend bij de inhoud’ toegevoegd. Dit geldt ook voor het ‘ervaren van
schoonheid’ (Gerritsen et al., 2010, p.244). Bij het beeldend werken komen vaak herinneringen
naar boven, zo is het beeldend werken een middel tot reminiscentie, het terugkeren en zich
verbinden met het eigen verleden (Abraham, 2005, p. 47).
Zo is de lijst van observatie items de volgende geworden.
 plezier
 rust/ tevredenheid
 communicatie, onderverdeeld in -oogcontact, -empathisch contact en -helpend contact
handelend over de inhoud
 betrokkenheid, onderverdeeld in -eigen keuze, -in het hier en nu zijn en -ervaren van
schoonheid
 eigenheid, onderverdeeld in - eigen keuze en - eigen ideeën
 geheugen wordt wakker, herinneringen komen
Om een sessie en daarmee de deelnemers te filmen en de zo gevonden data te mogen
gebruiken voor dit onderzoek was toestemming nodig, zie bijlage B. In dit geval (mensen met
Alzheimer) toestemming van de contactpersonen, een van de deelnemers bleek zelf
tekenbevoegd.
analyse
De observaties zijn bijgehouden in excel, zie bijlage C voor het formulier waarop observaties
werden ingevuld. Van deze observaties is een datamatrix gemaakt en deze is omgezet in een
figuur volgens methode Migchelbrink (2012, p. 107 e.v.). De figuur in kolommen geeft de
mogelijkheid de observaties visueel te maken. Dit geeft een goede ordening om te kunnen
analyseren.
2.3.5 Observaties van medewerkers ter vergelijking van voor en na de sessie
De volgende manier van effectmeting lijkt op het model resultaatmeting (Migchelbrink, 2012,
p.169). Daar zijn het de deelnemers zelf die vragen beantwoorden over het resultaat van bv.
een training. Nu is niet aan de deelnemer gevraagd of en zo ja wat het effect is van de sessie
maar aan de medewerker die kort voor de sessie de deelnemer meemaakte. Door na de sessie
op observatie items te vergelijken kan minder/slechter, hetzelfde en beter/ meer en voor enkele
items een ja/nee worden gescoord. Medewerkers voerden de observatie op een verhulde
manier uit (Migchelbrink, 2012, p. 95). Ook hier is in elk geval voor de sessie sprake van
participerende observatie en kunnen de scores zijn beïnvloed door de observator zelf.
Als methode van de meting en manier van scoren werd Felicitas Tauer (2015, p. 18) gevolgd.
Ook zij wilde meten wat het effect van een interventie was bij mensen met dementie net als de
onderzoekster. In dit onderzoek is aan de medewerker die kort voor de sessie is omgegaan met
de deelnemer gevraagd te vergelijken hoe het voor en na de sessie was wat betreft de gegeven
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observatie items. Tauer volgend kon minder/slechter, hetzelfde, beter/ meer en voor enkele
items een ja/nee worden ingevuld. Een deel van de observatie items is hieruit overgenomen, nl.
wat overeenkomt met de observatie items binnen de sessie. Onder de voorgaande databron is
verantwoord waarom deze items zijn genomen. Daar is uit haar lijst aan toegevoegd het item
goede lichaamshouding omdat dit kan worden vergeleken voor en na de sessie.
Hier werden nu de volgende te beantwoorden vragen op gemaakt -communicatie met andere
bewoners, -communicatie met medewerkers van de Herbergier, - is in het hier en nu, - kan zelf
kiezen, - ziet er tevreden uit, - ziet er blij uit/maakt grapjes, - goede lichaamshouding, - vertelt
herinneringen, - laat werk zien/vertelt over sessie en - is trots op gemaakte. De laatste twee
vragen werden met ja of nee beantwoord, de andere vragen werd gescoord op beter/meer of
slechter/minder of zoals anders. Bij alle vragen kon ook n.v.t. worden ingevuld. De door de
medewerkers in te vullen lijst staat in bijlage C.
analyse
De antwoorden op deze vragen zijn omgezet in numerieke codes zodat er een datamatrix van
gemaakt kon worden. Dit werd zichtbaar gemaakt in een figuur volgens methode Migchelbrink
(2012, p. 107 e.v.). De figuur in kolommen was hiertoe prima geschikt.
2.3.6 Vragen aan deelnemers over de sessie
Welke vragen aan de deelnemers van de sessies te stellen om de sessie te beoordelen? Dat
was een zoektocht, afhankelijk van de fase van de ziekte waarin de deelnemers zouden zitten.
De zelfbeoordelingsschaal Qol-AD (Logsdon,1996) is overwogen omdat deze valide blijkt te zijn
(Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 181) maar deze voelde niet integer, niet in de stijl van de
Herbergier. Mensen wordt dan gevraagd de zelfwaarderingsschaal in te laten vullen met items
als ‘bij mij gaat alles fout’ en ‘over het algemeen voel ik me nutteloos’. Dat zijn bekentenissen
die in een persoonlijk gesprek naar voren kunnen komen, het voelt niet integer om antwoorden
hierop via een vragenlijst te achterhalen. Daarna zou een schaal uit het boek van de TTAPmethode (Madori, 2012, p.162) worden gebruikt. Daar waren slechts enkele van de negen
vragen van toepassing. Met een kort geheugen dat dienst weigert is het niet zinvol vragen over
de hele sessie te stellen. Toen bleek dat het vooral om mensen zou gaan die verder in het
proces van dementie zijn is de lijst met vragen korter geworden. De twee vragen uit deze lijst
die overbleven waren ‘hoe vond u het’ en ‘wilt u het een volgende keer dit weer doen’.
analyse
De antwoorden worden meerdere malen doorgenomen om te zien of daar iets algemeens over
is te zeggen
2.3.7 Gestructureerd open interview met een deelneemster over de sessies
Het doel van dit interview is te achterhalen hoe mevrouw de sessies vond. Voegden de sessies
voor haar kwaliteit van leven toe? Zo is dit interview een gestructureerd open interview
geworden (Migchelbrink, 2012, p. 209), zie interviewleidraad in bijlage A2.
Voordat het interview plaatsvond is haar toestemming gevraagd, mevrouw bleek zelf teken
gemachtigd, zie bijlage B.
Dit interview is opgenomen. Aan het begin van het interview heeft de onderzoekster haar
verteld dat zij een samenvatting zou maken die zij dan alsnog mocht veranderen. Verder dat wij
het gesprek zouden voeren aan de hand van een aantal woorden. Zij wist niet meer dat zij dit
zelf had gevraagd. Daarna begon de kern van het interview waarbij de onderzoekster eerst
heeft opgehaald waaraan tijdens de therapie gewerkt werd zodat zij dat meer paraat had.
Daarna werd gesproken a.d.h.v. de opgestelde woorden.
De afronding van het interview bestond uit de vraag of zij graag nog iets wilde zeggen. Daarna
werd zij bedankt door de onderzoekster.
analyse
Voor de analyse zijn veel voorkomende woorden eerst geteld en daarna gecodeerd m.b.v.
kleuren. Voor een gedeelte loopt de codering langs de door de onderzoekster aan haar
gegeven woorden. Verder springen er enkele woorden uit. Ook aan de hand van deze woorden
is gecodeerd (Migchelbrink, 2012, p.115 e.v.).
Twee gecodeerde bladzijden van het transcript van de kern van het interview staan in bijlage
G3 en de door haar goedgekeurde samenvatting staat in bijlage G4.
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2.4 Validiteit en betrouwbaarheid
Als de verzamelde gegevens de werkelijkheid weerspiegelen is dat een valide onderzoek.
Betrouwbaarheid gaat om de werkwijze van de onderzoekster, hoe nauwkeurig zij was bij het
verzamelen van de data (Migchelbrink, 2012, p.128 e.v.).
Maatregelen die werden genomen om validiteit en betrouwbaarheid te waarborgen
Validiteit door
Inhoudscontrole
Het resultaat van deelvraag 2 is voorgelegd aan zorgondernemer Arjen Koenen met de vraag
hier onjuistheden uit te halen.
Triangulatie
Er zijn veel bronnen gebruikt voor dit onderzoek. Juist bij een onderzoek naar wat deze therapie
betekent voor mensen met dementie is dit belangrijk. Zeker bij degenen die ver zijn in het
proces van de dementie wordt het moeilijker te oordelen door een ander over wat het deze
persoon werkelijk gebracht heeft. Er heeft triangulatie van databronnen plaats gevonden, bv.
stukken van de Herbergier en personen. En er heeft triangulatie van
dataverzamelingstechnieken plaats gevonden: verschillende soorten observaties, interviews en
literatuuronderzoek. De literatuur is uitgebreid geraadpleegd. Er zijn verschillende soorten
interviews gehouden. Er waren observaties binnen de sessie en observaties die een
vergelijking maken tussen hoe het voor de sessie is met een deelnemer en na de sessie. Op
deze manier is het antwoord op de hoofdvraag langs veel wegen gezocht. Dit maakt de
uitkomst meer valide.
Interview met deelnemer met Alzheimer
Juist hier is het belangrijk dat er meer databronnen zijn. Door de Alzheimer kan er immers een
vertekening van de werkelijkheid ontstaan. Dit zou data op kunnen leveren die niet juist zijn.
Betrouwbaarheid door
Verantwoorden
In de bijlagen zijn de resultaten van vragen en antwoorden van de deelnemers van het
onderzoek en interviews zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Ook de manier van coderen is
duidelijk gemaakt en van elk interview staan er twee bladzijden gecodeerd transcript in de
bijlage. Zo is te volgen wat de onderzoekster deed om tot resultaten te komen.
Nauwkeurig en zorgvuldig
De sessies zijn steeds gefilmd zodat observaties na het bekijken hiervan konden worden
genoteerd. Zo kreeg het geheugen van de onderzoekster de nodige correctie.
Alle interviews zijn opgenomen met een geluidsrecorder. Daarna zijn ze getranscribeerd. Deze
transcripten zijn zo snel mogelijk daarna naar de geïnterviewden gestuurd met de vraag of hier
onjuiste of onbedoelde dingen instonden. Zij mochten dit alsnog veranderen.
Er is gecodeerd vanuit deze transcripten. Hierdoor bleef onderzoekster zo dicht als mogelijk
was bij wat de geïnterviewde wilde zeggen. Zoveel mogelijk is ook van daaruit geclusterd.
Vooraf is steeds toestemming gevraagd voor opname en gebruik van de zo ontstane data voor
dit onderzoek.
Zelfcontroles inbouwen
De getranscribeerde interviews werden nagelopen op suggestieve vragen. Indien daar sprake
van is wordt er rekening mee gehouden bij het verzamelen van data uit de tekst. Deze mogen
niet voortkomen uit wat onderzoekster op die manier aangaf.
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3 Resultaten
3.1 Deelvraag 1
Wat is kwaliteit van leven voor mensen met dementie volgens henzelf en volgens de
betrokken professionals
Welke bronnen werden gebruikt
 Literatuur, bijlage D laat zien hoe voor deze deelvraag kijkkaders zijn gemaakt om zicht
te krijgen op de vele literatuur die er is over deze vraag.
Hieronder het resultaat van dit alles.
 Interviews medewerkers.
Er werd gepraat vanuit de werkdefinitie van kwaliteit van leven, waaraan accenten waren
toegevoegd die vanuit onderzoeken naar voren kwamen. Ook werd de definitie beeldende
therapie gegeven. Zie hiervoor bijlage A1. Onder bijlage G1 staan twee bladzijden van de
gecodeerde transcripten van de medewerkers en een bladzijde met gecodeerde fragmenten
van hen naast elkaar waar zij praten over hetzelfde thema. Dit is niet heel vaak het geval omdat
de zeer open beginvraag drie zeer van elkaar verschillende gesprekken opleverden.
De meeste topics van de gesprekken, zie de interviewleidraad in bijlage A1, lopen langs
deelvraag 1,2 en 4. Daarom is er ook zo gecodeerd ter beantwoording van deze deelvragen.
Elke deelvraag kreeg een eigen kleur. Sommige fragmenten waren belangrijk voor meerdere
deelvragen en staan dan ook onder beide deelvragen. Daarna heeft er nog een open manier
van lezen van de interviews plaatsgevonden, ook dit deel is bij de fragmenten opgenomen. De
topic ‘Heb jij op grond van wat je waarneemt de indruk dat de invloed van wat ik doe met
mensen verder gaat dan het moment zelf?’ is bij de interviews ook gesteld. Besloten is deze
vraag in dit onderzoek niet verder ter hand te nemen omdat het dan te uitgebreid zou worden.
De antwoorden op deze topic geven wel meer zicht op deelvraag 4 en werden daarom wel in de
codering opgenomen.
Verder kwam nogal eens de zin naar voren in de interviews ‘dat is dementie’, ook deze stukjes
zijn er apart uitgehaald. Hier worden immers concrete situaties gegeven waar een medewerker
mee om moet zien te gaan, met wat de dementie bij deze mens teweegbrengt.
Wat kwam er uit dit literatuuronderzoek naar voren
Het RIVM geeft de volgende definitie van kwaliteit van leven. “Kwaliteit van leven is het
functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie
daarvan” (2014). Kwaliteit van leven is daarmee een subjectief begrip. Daarnaast kan het ook
naar objectieve aspecten verwijzen, bijvoorbeeld naar de objectieve beperkingen die iemand
heeft als gevolg van zijn ziekte. Subjectieve aspecten zeggen iets over het oordeel van een
persoon over de objectieve aspecten van zijn gezondheid (RIVM, 2014).
De WHO (World Health Organization) geeft de volgende definitie van kwaliteit van leven: ‘De
perceptie van personen van hun positie in het leven in de context van de cultuur en
waardesystemen waarin zij leven, en in relatie tot hun doelen, verwachtingen, normen, waarden
en zorgen.’ (WHOQOL-groep, 1995 in Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 16).
Ook Schölzel-Dorenbos (2011) geeft een definitie van kwaliteit van leven:
Kwaliteit van leven is een begrip met vele facetten. Het gaat om het lichamelijke, materiële,
sociale en emotionele welzijn, over ontwikkeling en activiteiten en het vermogen om te
functioneren in het dagelijks leven. Het is een breed opgezet concept beïnvloed door iemands
lichamelijke gezondheid, psychische toestand, mate van onafhankelijkheid, persoonlijke
overtuigingen, sociale relaties. Ook financiële middelen, toegankelijkheid en kwaliteit van de
professionele zorg, mogelijkheden om nieuwe informatie te verwerven en vaardigheden en
mogelijkheden tot recreatie zijn mede bepalend voor de kwaliteit van leven. Mogelijke mobiliteit,
spiritualiteit en religie zijn eveneens belangrijk (onderzoekster naar Schölzel-Dorenbos, p. 16).
In dit onderzoek gaat het om kwaliteit van leven bij mensen met dementie.
Daarvan zegt Schölzel-Dorenbos (2011) dat er geen overeenstemming bestaat over wat
kwaliteit van leven precies is. Dit omdat het niet direct observeerbaar is maar zich uit in
gedachten, gedrag en emoties en bovendien wisselt zowel binnen één persoon als tussen
mensen. De kwaliteit van leven kan het best beoordeeld worden door de betrokkene zelf. Bij
twijfel over het oordeelsvermogen van mensen met dementie kan men een ander vragen hun
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kwaliteit van leven te beoordelen. Buitenstaanders kunnen dit echter slechts indirect afleiden,
bijvoorbeeld uit iemands gedrag (p. 180). Onderzoek laat zien dat mantelzorgers en
professionals vaak moeite hebben om de kwaliteit van leven van een ander in te schatten en
dat die ook sterk wordt beïnvloed door hun eigen beeldvorming en gemoed (SchölzelDorenbos, 2011, p. 180) en (Arons, Krabbe, Schölzel-Dorenbos, Wilt, & Olde Rikkert, 2013).
Bovendien zijn er andere verschijnselen die de beoordeling door een ander nog
moeilijker maken. Het ene is de disability paradox, dit is het verschijnsel dat mensen met
ernstige handicaps tegen alle verwachtingen in de kwaliteit van hun leven relatief hoog
waarderen terwijl mensen die dit leven waarnemen een dergelijk leven als ongewenst
beoordelen. Het verschil kan worden verklaard omdat mensen eerst vaak vechten, hun
verliezen negeren, terwijl zij zich later in hun leven aanpassen aan hun ziekte. Ook het
verschijnsel response shift is hier belangrijk. Volgens de theorie van de response shift meten
mensen hun gezondheid niet met een absolute norm maar vanuit hun huidige gezondheid.
Verandert de gezondheid dan veranderen de normen voor wat kwaliteit van leven is. Deze
verschuiving vindt vaak plaats bij mensen met een chronische ziekte (Schölzel-Dorenbos, 2011,
p. 181).
Er is verschil in wat zorgverleners en onderzoekers belangrijk vinden en wat mensen
met dementie zelf noemen als het gaat over kwaliteit van leven. Sommige domeinen in het
onderzoek van Gerritsen werden niet genoemd door professionals (‘gevoel voor esthetiek’,
‘financiële situatie’, ‘nuttig zijn/zingeving’ en ‘spiritualiteit’) of niet gevonden in de
meetinstrumenten (‘veiligheid en privacy’, ‘zelfbeschikking en vrijheid’, ‘nuttig zijn/ zingeving’ en
‘spiritualiteit’). “Dit wijst op mogelijke verschillen in perspectief tussen mensen met dementie
enerzijds en hun zorgverleners en onderzoekers anderzijds” (Gerritsen et al., 2010, p. 242).
Schölzel-Dorenbos (2011) komt tot de conclusie dat zorg pas succesvol kan zijn als
deze zich meer richt op het vervullen van individuele behoeften en op factoren die belangrijk
zijn voor de kwaliteit van leven (p. 183). Daar is dus het zoeken naar.
Er is een groot onderzoek (Gerritsen et al., 2010) gedaan naar wat mensen met
dementie zelf als belangrijk voor de kwaliteit van leven aangeven. Een deel van de
ondervraagden woonde thuis, alleen of met een partner, en maakte gebruik van een
dagbehandeling of een ontmoetingscentrum, een ander deel woonde op psychogeriatrische
afdelingen in verpleeghuizen. Hun leeftijd varieerde van 60 tot 98 jaar.
Samengevat werden de volgende aspecten van kwaliteit van leven genoemd
 je prettig voelen
 plezier beleven
 genieten van de leefomgeving
 sociale contacten ontwikkelen en onderhouden, met name met familie
 je nuttig voelen
 je thuisvoelen en hechten in de woonomgeving
 je geaccepteerd en geïntegreerd voelen in de samenleving
 vrijheid en zelfbeschikking ervaren
 je gezondheid op peil houden
 bij ziekte adequate behandeling en zorg ontvangen
 persoonlijke invulling geven aan spiritualiteit
 financieel rondkomen, en
 veiligheid ervaren met behoud van voldoende privacy.
Ook in intramurale settingen is onderzoek verricht naar (onvervulde) zorgbehoeften van
mensen met dementie (Hancock et al., 2006 in Dröes, 2010, p. 12). De tekorten worden daar
vooral ervaren op het terrein van zintuigelijke en fysieke beperkingen, de geestelijke
gezondheid en sociale behoeften, zoals gezelschap en dagactiviteiten. Onvervulde behoeften
blijken samen te gaan met psychische problemen bij de persoon met dementie, zoals angst en
depressie. Veel van wat er hier als te kort wordt genoemd staat in de lijst van Dröes genoemd
als aspect van kwaliteit van leven. Het zoeken naar onvervulde zorgbehoeften is van belang om
tot een betere kwaliteit van leven te komen. Het is belangrijk te onderzoeken of, als voldaan
wordt aan de huidige onvervulde zorgbehoeften, dit gepaard gaat met het minder voorkomen
van psychische klachten, zoals angst en depressie (Dröes, 2010. p.12). Zo is bijvoorbeeld,
samen met het Trimbos-instituut en IMOZ, onderzoek gedaan naar het effect van
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belevingsgerichte zorg in verpleeghuizen, hetgeen met name op het emotionele functioneren
van mensen met dementie positieve effecten te zien gaf (Finnema, 2005; Van der Kooij, 2003 in
Dröes, 2010, p.15).
Uit het onderzoek van Jonker komt zelfregie als een heel belangrijke factor naar voren.
De tevredenheid over het eigen leven werd bij een voortdurende achteruitgang in functioneren
daardoor meer bepaald dan door zelfvertrouwen en competentieverwachtingen (Jonker, 2010,
p. 119). Ook Ettema brengt dit naar voren en geeft aan dat keuzevrijheid, regie over het eigen
leven en veiligheid het uitgangspunt vormen om de individuele kwaliteit van leven te
ondersteunen (Ettema, 2009, p. 116). Dit komt overeen met verschillende items die Dröes in
haar onderzoek (2006 in Dröes, 2010, p. 16) vond zoals vrijheid en zelfbeschikking ervaren,
persoonlijke invulling geven aan spiritualiteit, financieel rondkomen en veiligheid ervaren met
behoud van voldoende privacy.
Schölzel-Dorenbos (2011) komt tot de conclusie dat zorg pas succesvol kan zijn als deze zich
meer richt op het vervullen van individuele behoeften en op factoren die belangrijk zijn voor de
kwaliteit van leven (p. 183). Daarbij is het zoeken naar het goede meetinstrument essentieel,
immers wat belangrijk is voor kwaliteit van leven moet gemeten worden. Een aantal
meetinstrumenten werd door haar onderzocht op betrouwbaarheid: twee
zelfbeoordelingsschalen voor milde dementie en voor matig ernstige dementie en twee
observatieschalen voor mensen met ernstige dementie kwamen daar als geschikt uit (p. 181).
De welzijnsmeter wordt op dit moment ook veel gebruikt en is valide gebleken (Müller, 2015). Er
wordt gemeten op de gebieden mentaal welbevinden, woon- en leefomstandigheden,
lichamelijk welbevinden en gezondheid en participatie. Op grond van de uitkomst van wat
gemeten wordt komt men tot een advies hoe de situatie van de cliënt te verbeteren: het
zorgleefplan (Actiz, 2007, p. 143).
Anneke van der Plaats, sociaal geriater, brengt de juiste bejegening van de mens met
dementie naar voren. Zij vond dat hoe beter deze is hoe meer delen van de hersenen nog
kunnen functioneren (Plaats, 2012). Dit levert dus een betere kwaliteit van leven op.
Binnekade, Eggermont & Scherder (2012) brengen het belang van bewegen naar voren.
Fysieke activiteit heeft een positieve invloed op het cognitief functioneren en gedrag, gestuurd
door de frontale hersengebieden. Meer zelfredzaamheid is het gevolg, minder angst en minder
slaap-waak problemen (p. 18). Meer bewegen verhoogt de kwaliteit van leven zeer.
Hoewel er geen overeenstemming is over de definitie van kwaliteit van leven voor
mensen met dementie (Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 180) zullen we voor dit onderzoek uit het
voorgaande toch een werkdefinitie destilleren. Immers, zonder definitie is het vaag praten.
De definitie van Schölzel-Dorenbos (2011, p. 16), gecombineerd met facetten die door
mensen zelf als belangrijk werden aangegeven (Dröes, 2010, p. 16) is daarin verwerkt. Ook
gevoel voor esthetiek, gevonden in het onderzoek van Gerritsen et al. (2010, p. 242) wordt
meegenomen. De werkdefinitie is geplaatst in de inleiding onder 1.3.
Resultaat vanuit de analyse van de interviews met drie medewerkers, de betrokken
professionals
Algemeen

Lia

Yvette

Kwaliteit van leven is
voor iedere persoon
anders.

Deze definitie gaat voor de
meeste bewoners niet op, zij zijn
daarvoor al te ver in het
ziekteproces. Eigenlijk bepalen
wij de kwaliteit van hun leven.

Fysiek gebied
Fysieke
communicatie
Psychisch
gebied Zelfregie
Alle drie
geïnterviewden
vinden dit
belangrijk.

Bernadette

Fysieke communicatie, bij wie dit
kan, is heel belangrijk. Zo
bevestig je hun zijn.
Dan is het aan mij om
daar creatief mee om
te gaan, later
terugkomen of een
collega vragen, zo laat
je de bewoner toch in

Jacqueline de Schipper, 471320

Bij bewoner Vera praat ik dan
met haar zodat ze begrijpt dat
het nodig is en dat we het samen
wel kunnen. Zo behoudt zij haar
eigen waarde hierbij. Er is een
groot verschil tussen mensen die

Dit is het gevoel dat als het er
echt op aan komt wat je wilt
gerespecteerd wordt. Verder is
het een wat ingewikkeld begrip.
Dit omdat wat een bewoner wil
soms omwille van een ander
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Tegelijk kan dit
niet altijd.

zijn/haar waarde. De
bewoner kan wel in
een heel andere
beleving zitten op dat
moment. Misschien
ben ik wel een
buurvrouw of een
familielid.

Bejegening

nog niet zo ver zijn in het proces
van dementeren en zij die daar
al wel heel ver in zijn. Zij die
verder zijn in het proces zijn
minder bezig met zelfregie bv.
rond financiën.
Sommige medewerkers gaan
daar omwille van de nodige zorg
anders mee om, dan denk ik: “je
zou daar zelf eens moeten zitten,
ze zouden dat eens met jou
moeten doen”.
Door bejegening wordt wel 80 tot
90 % van de kwaliteit van hun
leven bepaald. Zij voelen zich
vaak niet prettig, weten ook niet
meer hoe dat moet. Hierbij is
oprechte aandacht nodig. Ook
fysieke communicatie, bij wie dit
kan, is heel belangrijk. Daardoor
bevestig je hun zijn. Eigenlijk
bepalen wij de kwaliteit van hun
leven.

Mensen weten
vaak niet meer
wat zij willen.

aspect van de kwaliteit van
leven niet mogelijk is. Dan zet ik
door omdat dat het beste is of
omdat ik weet dat de bewoner
het na een poosje wel fijn gaat
vinden, zoals bij gaan wandelen
met bewoner Simon, maar in
wezen is het dan mijn regie.

Opmerkelijk en bijzonder dat
juist rond het sterven mensen dit
meest wel weten.

Kunnen genieten
plezier beleven,
je geaccepteerd
weten

Zeer belangrijk

Veiligheid van
leefomgeving

Bv. weten dat je
beschermd wordt
tegen bewoners die
agressief gedrag
vertonen.

Schoonheid en
er even uit
zijn/even iets
anders zien

Heel belangrijk.

Waardigheid

Waardigheid wordt
vaak bepaald door wat
zij nu niet meer
kunnen, de pijn
daarover erkennen
t.o.v. hen helpt daarbij.
Kloppen voor het naar
binnen gaan in de
kamer, dan hebben ze
iets meer privacy.

Waardigheid,
eigen spirituele
invulling van
het leven

Belangrijk mensen de
gelegenheid te geven
te bidden voor het
eten. Attent te zijn bij
het naderen van het
levenseinde of iemand

Jacqueline de Schipper, 471320

Aanvaarden als iemand galant
wil zijn en bv. iemand bevestigen
als hij een stropdas aan wil
hebben.

Als je kunt aansluiten bij wat zin
en betekenis heeft voor iemand,
bv. hen aanspreekt op hun
vroegere kunnen geeft dat hen
hun waardigheid weer.
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behoefte heeft aan een
geestelijk verzorger.

Sociaal gebied
Nuttig zijn

Waardigheid wordt
vaak bepaald door wat
zij nu niet meer
kunnen. Dit is heel
pijnlijk. Die pijn erken ik
t.o.v. hen, dat doet hen
goed.

Jacqueline de Schipper, 471320

Grootste pijnpunt dat zij niet
meer van zin en betekenis zijn
voor hun omgeving zijn. Zij zitten
daar maar tenzij wij hen iets
aanbieden. Hoe hierin tegemoet
te komen? Hen in staat stellen in
hun vroegere rol nog iets te
betekenen zoals door met
iemand een gesprek over zijn
vakgebied te hebben of door
een goede grap van iemand
optillen. Hen vragen om hulp bij
de dagelijkse dingen, de hond
uitlaten e.d.
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3.2 Deelvraag 2
Wat biedt de Herbergier, hoe menen zij de bewoners een zo goed mogelijke kwaliteit van
leven te bieden
Welke bronnen werden gebruikt
 Stukken van de Herbergier.
Deze deelvraag wordt beantwoord door eerst te achterhalen waar Herbergier Arnhem voor wil
staan via de algemene website (Herbergier, 2016), er zijn bijna 40 Herbergiers in Nederland, en
het laatste ondernemingsplan van de huidige zorgondernemers van Herbergier Arnhem
(Koenen & Donk, 2011). De visie hierin verwoord is overgenomen in de laatste informatiemap
voor medewerkers en stagiaires (Koenen, 2016) en op een aantal punten concreet uitgewerkt.
Ook hieruit is informatie overgenomen.
Daarna wordt dit alles aan de werkelijkheid getoetst door de laatste kwaliteitstoetsing door
ARGO (Bette et al., 2014) te raadplegen. Het antwoord op deze vraag is dus al gemeten en
geanalyseerd door ARGO. Wat van toepassing is voor dit onderzoek nemen we hieruit over.
 Interviews met de drie medewerkers, bijlage G1.
Zie voor manier van analyseren van de interviews onder het resultaat van deelvraag 1. Hier
halen we uit de interviews wat belangrijk is voor deze deelvraag. Zo wordt concreet hoe hier
wordt gewerkt.
Nadat het resultaat van deze deelvraag geschreven was is dit voorgelegd aan zorgondernemer
Arjen Koenen opdat eventuele onjuistheden eruit konden worden gehaald.
Resultaat dat hieruit naar voren kwam
De website herbergier.nl: Herbergier Arnhem valt onder de bv de Drie Notenboomen, die
zorgformules ontwikkelt om de zorg “beter, goedkoper en leuker te maken”.
Over de Herbergiers: Onze gasten (zo worden bewoners van een Herbergier genoemd)
houden, samen met hun familie, de regie over hun eigen leven. In een Herbergier worden
levensritme en activiteiten niet opgelegd, en dat geldt ook voor de zorg. Met de gast zelf of met
de vertegenwoordigers, vaak een zoon of dochter, worden er door de zorgondernemers vooraf
afspraken gemaakt over de te bieden zorg. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst,
regelmatig geëvalueerd en wanneer nodig bijgesteld. Als ze dat willen kunnen gasten in een
Herbergier blijven wonen tot aan het levenseinde.
De twee zorgondernemers die een Herbergier leiden hebben steun van een vast team
medewerkers, die 95% van hun werktijd daadwerkelijk met de gasten doorbrengen. Er is geen
personeelsruimte waar het team zich kan afzonderen, er wordt niet vergaderd en er worden
geen lange rapportages geschreven. Zorgondernemers en personeel kunnen zo een echte
band met hun gasten opbouwen, waardoor het mogelijk wordt mensen een beschermde en
rustige omgeving te bieden. Dit heeft als gevolg dat onrustmedicatie in een Herbergier zelden
nodig is. Mensen die worden opgesloten hebben de neiging om te willen ‘ontsnappen’. Daarom
zijn de deuren in een Herbergier niet gesloten (2016).
Herbergier Arnhem wordt geleid door de zorgondernemers Arjen en Nina Koenen. Uit het
ondernemingsplan uit 2011 van hun hand:
 Zorgvragers met een vorm van dementie zijn vooral mens. Iemand die volledige
aandacht verdient en gehoord en gezien mag worden. Uitgangspunt is het stimuleren
van hun eigenwaarde. Dit betekent voor de medewerkers dat zij oog hebben voor wat
de gast nog wel kan en deze hierin stimuleert. Een knuffel is erg belangrijk en
persoonlijke betrokkenheid een must (Koenen & Donk, 2011, p. 2).
 Overleg met familie is essentieel. Zo blijft de familie op de hoogte en kunnen
medewerkers vragen stellen over achtergrond, gewoontes enz. om beter aan te kunnen
sluiten bij de zorgvrager (Koenen & Donk, 2011, p. 2).
 Activiteiten zijn gericht op het dagelijks leven, helpen met koken, met de was e.d. Ook
kan er begeleid gewandeld of gefietst worden en is er gelegenheid een spel te spelen, te
knutselen, te schilderen e.d. Ook buiten de Herbergier zijn er mogelijkheden zoals
zwemmen, kerkbezoek, concertbezoek e.d. (Koenen & Donk, 2011, p. 4).
 Privacy is belangrijk, kloppen voor het binnengaan van een kamer, bij baden en
toiletgang de deur dichtdoen (Koenen, 2016, p. 4).
Jacqueline de Schipper, 471320
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Om de veiligheid te waarborgen is er altijd een vaste medewerker in de
gemeenschappelijke ruimte. Verder hebben 10 medewerkers hun EHBO en zijn10
medewerkers BHV’er. Voor incidenten en gevaarlijke situaties is er een meldingsplicht
op grond waarvan, indien nodig, zaken kunnen worden aangepast (Koenen, 2016, p. 9).

antwoord ja/zeer goed

In het kader van het kwaliteitsbeleid heeft ARGO (Bette et al., 2014) voor de Drie Notenboomen
de ontwikkeling van een systematische toetsing voor de Herbergier vormgegeven. De
ervaringen van de bewoners worden gemeten door vragen aan hun contactpersonen.
Daarnaast vond een gesprek plaats met de zorgondernemers en de contactpersonen. Verder
was er een meting onder de medewerkers. De vragenlijsten werden door 9 van de 16
contactpersonen ingevuld. Van de medewerkers vulden 21 van de 33 de vragen in. T.b.v. dit
onderzoek is het oordeel ja/zeer goed van de contactpersonen per thema samengevoegd in
figuur 1. Daarnaast gaven zij een algemeen oordeel over de Herbergier. Daarbij geeft 81 % het
oordeel ‘zeer goed’ op de vraag of de bewoner zich hier thuis voelt, het naar de zin heeft, geeft
89 % van allen het oordeel ‘zeer goed’ wat betreft het voort kunnen zetten van de eigen leefstijl
en geven allen het oordeel ‘zeer goed’ over de huiselijke sfeer in de Herbergier. Ieders
algemene oordeel over de Herbergier is ‘zeer goed’ en alle contactpersonen zeggen iemand
anders de Herbergier aan te zullen raden.
De medewerkers werd gevraagd de totale groep bewoners van de Herbergier te beoordelen op
5 thema’s. Hen werd gevraagd de bewoners per thema te verdelen over goed, voldoende,
onvoldoende en weet niet te verdelen. Bv. hoeveel gasten hebben veel sociale contacten,
hoeveel gasten hebben voldoende, hoeveel gasten hebben onvoldoende sociale contacten en
van hoeveel gasten weet je dit niet. Dit is zichtbaar gemaakt in figuur 2.
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Figuur 1. Oordeel ‘ja/zeer goed´ van contactpersonen. Aangepast overgenomen uit
Cliëntervaringen in beeld, rapportage contactpersonen Herbergier Arnhem, (p. 9-17) door Bette
et al., 2014, Groningen: ARGO.
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Figuur 2. Beoordeling medewerkers op de vraag ‘hoe is het met de bewoner’. Overgenomen uit
Cliëntervaringen in beeld, rapportage contactpersonen Herbergier Arnhem, deelrapportage
medewerkers Herbergier Arnhem (p. 7) door Bette et al., 2014, Groningen: ARGO.
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Resultaat vanuit de analyse van de interviews met de drie medewerkers
Op fysiek gebied

Op psychisch
gebied

Op sociaal gebied

Lia
Mensen worden niet
vastgebonden en niet
gedrogeerd. Door ander
systeem van werken in
de Herbergier veel tijd
voor de bewoners.
Hier zijn de deuren open.
Door ander systeem in
de Herbergier veel tijd
voor de bewoners.
Er is tijd en aandacht
voor de mensen, er
wordt naar hen
geluisterd, er wordt
uitgelegd.
Je kunt weggaan met
mensen en leert hen zo
steeds beter kennen. Zo
kun je hen geven wat bij
hen past, bv. naar de
kroeg, de Posbank, de
markt, biljarten, naar een
sieradenwinkel enz.
Door ander systeem in
de Herbergier veel tijd
voor de bewoners.
Zo kun je hen geven wat
bij hen past, bv. naar de
kroeg, de Posbank, de
markt, biljarten, naar een
sieradenwinkel enz.

Jacqueline de Schipper, 471320

Yvette
Kwaliteit van leven die
geboden wordt in de
Herbergier zoveel beter dan
in een vorige instelling waar
ik werkte.

Bernadette

Kwaliteit van leven die
geboden wordt in de
Herbergier zoveel beter dan
in een vorige instelling waar
ik werkte.
Er is hier zoveel personeel
dat ieder kan doen waar
hij/zij goed in is, een op een
of juist een activiteit.
Sommige medewerkers
zouden beter kunnen
afstemmen op wat de
bewoner wel of niet wil, ook
als wat er moet gebeuren
nodig is.

Alle medewerkers heffen op hun
eigen manier het goede van de
bewoners omhoog waardoor zij
meer het gevoel hebben van zin
en betekenis voor hun omgeving
te zijn.
We vragen de bewoners te
helpen met de dagelijkse dingen,
ook zo zijn zij van zin en
betekenis.
Door de bewoner te leren
kennen, door zorg kom je vaak
dichtbij hen, kun je komen bij wat
voor deze bewoner van betekenis
is en daarbij aansluiten.

Kwaliteit van leven die
geboden wordt in de
Herbergier zoveel beter dan
in een vorige instelling waar
ik werkte.
Er is hier zoveel personeel
dat ieder kan doen waar
hij/zij goed in is, een op een
of juist een activiteit.

Alle medewerkers heffen op hun
eigen manier het goede van de
bewoners omhoog waardoor zij
meer het gevoel hebben van zin
en betekenis voor hun omgeving
te zijn.
We vragen de bewoners te
helpen met de dagelijkse dingen,
ook zo zijn zij van zin en
betekenis.
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3.3 Deelvraag 3
Wat biedt beeldende therapie t.a.v. kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Welke bronnen werden gebruikt
 Hier is uitsluitend de literatuur gebruikt.
Hoe hier gezocht is, met welke kijkkaders, is te zien in bijlage E. Over dit onderwerp is veel
literatuur te vinden. Zoveel dat eerst de reviews daarover behandeld worden en daarna wat
onderzoeken of methodes laten zien.
Reviews
Het valt op dat er twee heel verschillende soorten reviews zijn. De ene groep geeft aan dat
verdere ontwikkeling van valide meetinstrumenten noodzakelijk is (Schmitt & Frölich, 2007), dat
er weinig onderzoek is met duidelijke instrumenten (Beard, 2012) en dat er zo weinig
overeenstemming in methodes, context en interventies is dat er weinig duidelijks over gezegd
kan worden (Windle, Gregory, Newman, O’Brien, Parkinson, 2014), (Deshmukh, Holmes &
Cardno, 2014) en (Chancellor, 2014).
Schmitt & Frölich (2007) melden wel dat beeldende therapie een manier is om tot acceptatie
van de ziekte te komen en dat het de kwaliteit van leven verbetert. Chancellor (2014) zegt dat
met de juiste structuur mensen met dementie tot het maken en waarderen van kunst kunnen
komen. De reviews gebruiken verder de term ‘suggest that’,’ het lijkt erop’ dat beeldende
therapie…… dan worden positieve resultaten genoemd, kan betekenen bij mensen met
dementie.
De andere groep reviews geeft juist aan dat beeldende therapie voor mensen met dementie
zeer veel oplevert (Salisbury & Algar, 2011) en (Ehresman, 2014). Madori (2012) meldt dat de
door haar ontwikkelde TTAP methode, die veel beeldende interventies bevat maar daarnaast
meer invalshoeken gebruikt, zeer veel oplevert. De TTAP methode is gebaseerd op de
uitkomsten van onderzoek.
Ook Salisbury & Algar (2011) zien dat er grote gaten zitten in het lopende evidence-based
onderzoek. Daar is nog veel in nodig (p. 37), ook fysiologische metingen zouden ons meer
kunnen vertellen over wat het effect is op de hersenen (p. 36). Zij merken op dat het meeste
onderzoek is gericht op wat het specifiek met die mensen doet, niet op wat een doelgerichte
psychologische interventie uitwerkt (p. 34). Dat is inderdaad wat wordt gezocht door
onderzoekers. Zij zoeken welke interventies welk resultaat opleveren en in welke context, dan
zou het immers breed kunnen worden geïmpleteerd (Chancellor, 2014). Windle et al. (2014)
geeft een protocol om tot een goed review te kunnen komen. Toch is de conclusie in het
onderzoek van Salisbury & Algar (2011) dat onderzoeken ook heel veel wel aantonen. Het
onderzoek van Rusted uit 2006 komt in dit artikel naar voren. Er waren te weinig deelnemers
die tot het eind van het onderzoek meededen en de betrouwbaarheid van de waarnemingen
was niet optimaal. Wat hij vond is daardoor niet generaliseerbaar maar zeker wel
noemenswaardig. Het was duidelijk dat de beeldende therapie voor deze mensen positief en
duurzaam resultaat had op het alert-zijn, het ervaren van gezelligheid en de psychische en
sociale betrokkenheid van mensen met matige en ernstige dementie. Deze resultaten werden
niet behaald bij de controlegroep die een activiteitenprogramma kreeg.
Salibury en Algar (2011) beginnen in hun review te vertellen dat beeldend therapeuten zich
meer dan voorheen richten op ouderen en mensen met dementie doordat de fase van het oud
worden meer en meer wordt bekeken als een fase waarin verandering en groei mogelijk is.
Ehresman bevestigt in haar review (2014) de mogelijkheid van groei, ook voor wie lijdt aan
dementie, en zegt dat daarom de laatste twee decennia beeldende therapie steeds meer wordt
ingezet voor ouderen.
Salibury & Algar (2011) noemen een paar onderzoeken, o.a. dat van Reynolds (2009) dat laat
zien hoe mensen met pijn en handicaps vaak in een flow komen als ze iets gaan doen dat ze
altijd al zo graag hadden willen doen maar waar ze nooit toe kwamen. Des te veelbelovender,
zeggen Salibury en Algar, is het voor mensen met dementie.
Jacqueline de Schipper, 471320
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Wat vertellen onderzoeken/methodes over wat beeldende therapie geeft aan mensen met
dementie
Enkele algemene resultaten uit de onderzoeken
Bij dementie, zoals Alzheimer, verliezen mensen een deel van hun identiteit door desoriëntatie,
geheugenverlies en veranderingen in de persoonlijkheid (Kontos, 2003 in Ehresman, 2014).
Beeldende therapie is een positieve bijdrage in het leven van iemand met Alzheimer (QueenDaugherty, 2001; Rankin et al., 2007 in Ehresman, 2014).
Door beeldende therapie kunnen biologische, psychische en sociale factoren verbeterd worden
(McFadden & Basting, 2010 in Ehresman, 2014). Er ontstaat op fysiek, psychisch en sociaal
gebied engagement (Rusted, Sheppard & Waller, 2006). Op deze drie gebieden onstaat er een
veerkracht door met verbondenheid creatief bezig te zijn (McFadden & Basting, 2010 in
Ehresman, 2014).
empowerment
Beeldende therapie geeft mensen met dementie een positieve ervaring omdat hen daarbij een
mogelijkheid wordt geboden zich met iets bezig te houden dat zij nog kunnen (McFadden &
Basting, 2010) en (Miller & Hou, 2004 in Ehresman, 2014). Het geeft momenten waar gekozen,
beslist moet worden terwijl zij de controle over andere aspecten van hun leven verliezen,
empowerment dus (Moon, 2010 in Ehresman, 2014). Het geeft ook mensen met afasie de
mogelijkheid dingen weer in de hand te hebben (Ehresman, 2014)
eigenwaarde
Het lijkt goed voor hun eigenwaarde (Chancellor, 2014), het is goed voor hun eigenwaarde
(Ehresman, 2014), (Madori, 2012, p. 246)
Door de hierboven beschreven empowerment wordt de eigenwaarde versterkt.
Life review
Het faciliteert life-review (Madori, 2012, p. 84). Daardoor kunnen mensen weer bij het verleden,
dit kan worden geïntegreerd in het heden en men kan naar de toekomst kijken. Het helpt
emotioneel om te gaan met dit laatste deel van het leven (Madori, 2012, p. 155).
reminiscentie
Het faciliteert reminiscentie (Hinz, 2009), (Woolhiser Stallings, 2010 in Ehresman, 2014) en
(Salisbury & Algar, 2011, p. 37). Het maakt herinneringen wakker en roept emoties op
(Woolhiser Stallings, 2010 in Ehresman), Madori meldt dat de TTAP methode een boost geeft
aan het ophalen van herinneringen (Madori. 2012, p. 246).
Betekenis aan het bestaan
Het geeft betekenis aan het bestaan (Madori, 2012, p. 246).
Manier om zich te uiten
Het helpt gedachten en emoties te uiten nu het moeilijker is er woorden aan te geven
(Abraham, 2005), (Hinz, 2009, p. 176), (McFadden & Basting, 2010 in Ehresman, 2014),
(Woolhiser Stallings, 2010 in Ehresman, 2014) en (Salisbury & Algar, 2011, p.36).
Hierdoor zijn er minder symptomen van depressiviteit aanwezig (Madori, 2012). Het stressgerelateerde gedrag wordt verminderd (Mimica, Ninoslav; Kalinić, Dubravka (2011) en Madori
(2012, p.41). Ook het zich geïsoleerd voelen wordt minder (Madori, 2012, p. 171).
gedrag
Het verbetert neuropsychiatrische symptomen (Chancellor, 2014).
Verwerken rouw, verdriet en veranderde levensomstandigheden
Het helpt in het emotionele proces van verdriet verwerken (Woolhiser Stallings, 2010 in
Ehresman, 2014). Het helpt omgaan met de emoties bij de veranderde levensomstandigheden
(Hanneman, 2006 in Ehresman, 2014). Cowl & Gaugler (2014) zeggen dat het erop lijkt dat met
beeldende therapie bij dementie geholpen kan worden waar het gedrag en emoties betreft.
innerlijke rust
Het geeft innerlijke rust (Rusted et al., 2006).
Acceptatie van de ziekte
Het accepteren van de ziekte wordt gemakkelijker gemaakt (Queen-Daugherty, 2001; Rankin et
al., 2007 in Ehresman, 2014) en (Schmitt & Frölich, 2007).
Verbeterde aandacht
Jacqueline de Schipper, 471320
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Het lijkt verbeterde aandacht te geven (Chancellor, 2014), het geeft verbeterde aandacht
(Madori, 2012, p. 246), ( Deshmukh et al., 2014), (Rusted et al., 2006).
Sociaal
Er zijn meer sociale interacties (Madori, 2012, p. 171), het sociale gedrag verbetert (Chancellor,
2014).
Plezier en ontspanning
Het levert plezier en ontspanning op (Madori, 2012, p. 246), (Chancellor, 2014).
Wat doet het deelnemen aan beeldende therapie met de hersenen
Door creatieve processen worden meerdere delen van de hersenen tegelijkertijd gestimuleerd
waardoor het gezonde gedeelte van de hersenen wordt gestimuleerd om zich aan te passen en
te herstellen. Hierdoor worden pathologische symptomen opgevangen (Coyle, 2003; Verghese
et al., 2003 in Ehresman, 2014).
Waarschijnlijk worden door creatieve processen de synaptische verbindingen in de hersenen
weer versterkt (Andreasen, 2012 in Ehresman, 2014). Hoe creatiever een geest hoe meer
verbindingen er zijn in de hersenen, daardoor zal de voortgang van de ziekte ook vertraagd
worden (Arendt, 2001; Verghese et al., 2003 in Ehresman, 2014).
De synaptische verbindingen tussen de neuronen worden weer sterker, bv. de verbindingen van
de hippocampus en de amygdala, die belangrijk zijn voor het geheugen.
Door steeds betrokken te worden in verbale en non-verbale communicatie over elkaars leven
worden functies van de cerebrale cortex gereguleerd, het gaat beter met de hersenen en
vaardigheden worden behouden (Hass-Cohen, 2008 in Madori, 2012, p. 101)
Madori (2012): de hersenen kunnen door stimulatie nieuwe cellen aanmaken. Verbindingen in
de hersenen blijven levend en vermeerderen zich. Het samen werken en herinneringen ophalen
geeft een diepe emotionele verbondenheid, dit stimuleert de hersencellen op een dieper
emotioneel level (p. 112). Bij de TTAP methode worden de hersenen op veel manieren
gestimuleerd. Daardoor wordt het vermogen om te leren en herinneringen op te roepen vergroot
(Madori, 2012, p. 101).
Het analoge werken
Apart wordt het analoge werken genoemd dat vaak door de onderzoekster wordt gebruikt. Door
het analoge werken, zoals nat-in-nat werken tijdens een sessie om het ook psychisch weer
meer te laten vloeien kan meer acceptatie van de ziekte bereikt worden.
De vitality affects, daardoor weer dichter bij zichzelf
Door de vitality affects, het geraakt worden, die tijdens een sessie ontstaan bij voorbeeld door
het beleven van schoonheid of herinneringen, vindt emotieregulatie plaats. Mensen komen zo
weer dichter bij zichzelf, krijgen stukjes van zichzelf terug (Smeijsters, 2008, p. 230).
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3.4 Deelvraag 4
Wat is de bijdrage van beeldende therapie t.a.v. kwaliteit van leven voor mensen met
Alzheimer in deze setting
Welke bronnen werden gebruikt
 Observaties door de onderzoekster
Onderzoekster kon alleen observeren tijdens de sessie. Hoe de items tot stand kwamen staat
onder 2.3.4. Zij gaf weer of het observatie item niet, enigszins of duidelijk geobserveerd kon
worden. Soms was het item minutieus aanwezig en soms nadrukkelijk. Daardoor werden de
antwoorden ja, enigszins en niet, zoals in het onderzoek van Ryllat (2012, p.44), zie methode
onder 2.3.4, uitgebreid. De antwoorden van de observaties zijn in een datamatrix gezet
(Migchelbrink, 2012, p. 107 e.v.) en zichtbaar gemaakt in een figuur. De kolommenfiguur is voor
deze observaties het meest geschikt om dit visueel geordend te krijgen.
 Observaties door de medewerkers
Hoe de observatie items tot stand kwamen staat onder 2.3.5. De medewerker die vlak voor de
sessie met de bewoner werkte vergeleek hoe het voor en na de sessie was met de deelnemer
en noteerde dit, zie bijlage C voor het daarbij gebruikte formulier. De antwoorden van de
observaties zijn door omzetting in numerieke codes in een datamatrix gezet (Migchelbrink,
2012, p. 107 e.v.) en zichtbaar gemaakt in een figuur. Ook hier is de kolommenfiguur het meest
geschikt om dit visueel geordend te krijgen. Waar de observaties worden vertroebeld door een
omstandigheid is dit vermeld in bijlage F.
 Antwoorden op vragen aan de deelnemers van de sessies
De bewoners kregen de vragen ‘hoe vond u het’ en ‘volgende keer weer?’ De gegeven
antwoorden staan in bijlage F. Bij een man, deelnemer Theo werd de laatste van deze twee
vragen meestal niet gesteld zodat hij niet wist dat dit om een herhaaldelijk gebeuren ging. Dan
zou hij dit misschien niet willen. Zijn contactpersoon, zijn vrouw, pakte de mogelijkheid van dit
onderzoek voor haar man met beide handen aan.
Bij grote verwarring als beginsituatie zijn deze vragen niet gesteld. Zoveel afstemming was
nodig dat dit niet goed leek bij het kwetsbaar bereikte.
 Interview met een deelneemster
Deelneemster Bianca heeft beginnend Alzheimer. Zij heeft woordvindproblemen en vroeg de
onderzoekster van tevoren woorden klaar te hebben waarvan zij dan een verhaaltje kon maken.
Daartoe had de onderzoekster voor haar een lijstje met woorden die onder kwaliteit van leven
vallen samengesteld. Onderzoekster meende dat zij hier iets over wilde schrijven. Dat had zij
verkeerd begrepen, daardoor werd het toch een interview. Later is dit met geluidsapparatuur,
voor een meer valide resultaat, over gedaan. Aan de hand van deze woorden is het interview
verlopen. De interviewleidraad staat in bijlage A2.
De manier van antwoorden a.d.h.v. de woorden had een open karakter. Twee pagina’s van het
gecodeerde transcript staan in bijlage G3, de door haar goedgekeurde samenvatting staat in
bijlage G4.
 Fragmenten uit de interviews met de drie geïnterviewde medewerkers.
In bijlage G1 staan twee bladzijden gecodeerd transcript van elk interview. Zie deelvraag 1 hoe
de interviews met de medewerkers zijn geanalyseerd. Een pagina fragmenten van gecodeerde
teksten van de drie medewerkers naast elkaar is te vinden in bijlage G2.
Hier zijn alleen de fragmenten van toepassing die handelen over deze deelvraag.
Wat maakt de setting de Herbergier anders dan andere settingen als het gaat om het
geven van beeldende therapie?
De Herbergier is als setting om beeldende therapie te geven anders dan de meeste andere
settingen. Er is geen aparte ruimte voor de beeldende therapie. Daardoor wordt er óf gewerkt in
de huiskamer, de gemeenschappelijke ruimte, óf in de kamer van een van de bewoners. De
zorgondernemer van de Herbergier wil niet dat er in de huiskamer werk van de bewoners wordt
opgehangen. De stimulans van werk van iemand anders of van zichzelf en het appel dat van
gereedschap en materiaal kan uitgaan is dus in de huiskamer niet aanwezig. Het is druk in deze
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ruimte, er gebeurt van alles. Ook staat er meestal muziek aan die niet door de
therapeut/onderzoekster bepaald wordt.
Het heeft ook voordelen te werken daar waar de gasten zijn. Iemand hoeft zich niet te
verplaatsen. Ter plekke kijken of er een contact kan ontstaan waarmee je zo dicht bij de ander
kan komen dat wat je samen doet betekenisvol is/wordt voor deze ander is ook een heel
boeiende weg. Vaak vanuit waar de ander naar kijkt, mee bezig is en dan aansluiten. Of met
iets bezig gaan waarvan je weet dat dit belangrijk is voor deze persoon.

Om tot beantwoording van deze deelvraag te komen zijn 8 weken lang sessies aangeboden
aan 4 bewoners.
Plaats: meestal werd er gewerkt in de algemene ruimte van de Herbergier. Daar werd voor
deelneemsters Vera en Bianca een eigen ruimte gecreëerd door rustig zeil op tafel, materiaal
en gereedschap (alleen wat nodig is om prikkelarm te zijn voor deelnemers). Bij deelnemer
Theo werd gewerkt daar waar hij zat in de huiskamer. Een enkele keer zette onderzoekster er
een tekendoos neer om hem te verleiden. Bij deelneemster Rita werd gewerkt waar zij was,
soms in de eigen kamer.
De gebruikte werkwijze is supportief en/of palliatief.
Methode van werken: als voorbereiding verdiepte de onderzoekster zich in de levensloop.
Bij het werken zelf zijn life-review en reminiscentie ingezet en validation door mee te gaan in de
beleving van de persoon. Het ‘samen met iemand anders’ is ingezet (geeft verbondenheid, zin
en stimulans om iets te doen, te durven) en het belevingsgericht werken middels
sensomotorisch werken en door inzet van het gewone leven. Meest werkt therapeut i.o. volgens
het analoog procesmodel en reageert zij op vitality affects bij de bewoner (Smeijsters, 2008, p.
230).

Wat werd er gedaan tijdens dit onderzoek
Fotoalbums bekijken, oude-doos afbeeldingen (Boonzaaijer-van de Scheur, 2000), kunst uit de
eigen kamer van de deelneemster, werken a.d.h.v. voor de persoon belangrijke kleuren, iets
maken met kastanjes en samen een boek bekijken met bv. natuurplaten die de deelnemer
ontroerden. Met deelneemsters Vera en Bianca samen is wol gevilt na het maken van een
ontwerp om iets te maken voor op een kussen. Tussendoor is door hen eenmaal met
herfstbladeren gewerkt op papier waarop zij eerst pastelkrijt in herfstkleuren uitwreven. Zij
genoten van de schoonheid van vormen en kleuren van de bladeren en ordenden deze
bladeren tot een mooi geheel.
Van elke deelnemer volgen nu de figuren van de observaties en de vereenvoudigde
antwoorden op de gestelde vragen. Bij deelneemster Bianca werd een interview afgenomen, zie
bijlage G3. Bij haar is vanuit de samenvatting van dit interview, zie bijlage G4, onder analyse
verteld hoe zij de sessies heeft ervaren.
Verder zijn er fragmenten gehaald uit de analyse van de interviews met medewerkers. Een print
screen van hoe er geclusterd is staat in bijlage G2.
Deelnemer Theo
Meneer is vrij ver in het proces van Alzheimer. Hij heeft de gave zich over veel te kunnen
verwonderen en de schoonheid ervan te zien. Vaak is hij verdrietig omdat hij niet meer bij zijn
vrouw is, hij begrijpt dit ook niet. Zijn kinderen herkent hij niet meer. Waar hij is weet hij vaak
niet meer. Ook moeilijke dingen uit het verleden spelen soms een rol.
Vóór het onderzoek is er zo nu en dan door therapeute i.o. met deelnemer Theo gewerkt.
Figuur 3 geeft de observaties binnen de sessie weer, figuur 4 geeft de observatie weer waarbij
medewerkers vergelijken hoe het voor en na de sessie is met deelnemer Theo.

Antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?’
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De eerste sessies zijn deze vragen niet aan meneer gesteld. Dit omdat hij zo’n wekelijks
gebeuren niet zou willen. Nu was onderzoekster voor hem een medewerker met wie hij iets
samen deed. De laatste twee keer zijn deze vragen wel gesteld en werden ze positief
beantwoord.
aanwezigheid

sessie 1
sessie 2
sessie 3
sessie4
sessie5
sessie 6
sessie 7
sessie 8

Figuur 3. Aanwezigheid observatie items binnen de sessie

sessie 1

meer

sessie 2
sessie 3

minder

sessie 4
sessie 5
sessie 6
sessie 7
sessie 8

Figuur 4. Medewerksersobservatie, vergelijking voor en na de sessie, verandering observatie
item
Deelneemster Rita
Mevrouw is ver in het proces van de ziekte Alzheimer. Zij houdt veel van kunst, blauwen en
groenen zijn voor haar de belangrijkste kleuren. Mevrouw heeft de neiging veel op bed te liggen
en roept vaak om hulp. Haar kinderen en kleinkinderen herkent zij nog al kent zij haar
kleinkinderen niet meer bij de naam. Vóór het onderzoek is er zo nu en dan door therapeute i.o.
met deelneemster Rita gewerkt.
Figuur 5 geeft de observaties binnen de sessie weer, figuur 6 geeft de observatie weer waarbij
medewerkers vergelijken hoe het voor en na de sessie is met deelneemster Rita.
Antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?’
Waar de therapeut werkte vanuit een bij de cliënt zeer verwarde toestand, sessie 2 en sessie 4,
stelde zij de tweede vraag niet en bij sessie 4 ook de eerste niet.
Verder werden deze vragen positief beantwoord.

Jacqueline de Schipper, 471320

Mens zijn, beeldende therapie voor mensen met dementie

28

aanwezigheid

sessie 1
sessie 2
sessie 3
sessie4
sessie5
sessie 6
sessie 7
sessie 8

Figuur 5. Aanwezigheid observatie items binnen de sessie

sessie 1
sessie 2

minder meer

sessie 3
sessie 4
sessie 5
sessie 6
sessie 7
sessie 8

Figuur 6. Medewerksersobservatie, vergelijking voor en na de sessie, verandering observatie
item
Deelneemster Vera
Mevrouw is ver in het proces van Alzheimer. Muziek is een zeer belangrijk item in haar leven.
Zij is heel veel kwijt van haar leven, weet nog het meest over de begintijd, meent soms ook dat
ze in die tijd leeft. Sinds tweeëneenhalf jaar krijgt deelneemster Vera wekelijks beeldende
therapie van onderzoekster.
Figuur 7 geeft de observaties binnen de sessie weer, figuur 8 geeft de observatie weer waarbij
medewerkers vergelijken hoe het voor en na de sessie is met deelneemster Vera.
Antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?’
Alle antwoorden daarop waren positief.
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aanwezigheid

sessie 1
sessie 2
sessie 3
sessie4
sessie5
sessie 6
sessie 7
sessie 8

Figuur 7. Aanwezigheid observatie items binnen de sessie

sessie 1

meer

sessie 2
sessie 3

minder

sessie 4
sessie 5
sessie 6
sessie 7
sessie 8

Figuur 8. Medewerksersobservatie, vergelijking voor en na de sessie, verandering observatie
item
Deelneemster Bianca
Mevrouw is niet zo ver in het proces van Alzheimer. Zij is opgenomen in de Herbergier omdat zij
door andere omstandigheden niet meer voor zichzelf kan zorgen. Hoewel zij het moeilijk vindt
zoveel niet meer te weten gaat zij positief om met de ziekte dementie. “Toen het in mijn hoofd
niet meer zo wilde ben ik gaan spelen met materiaal, leuk.” Haar kamer is vol leven en
vrolijkheid. Mevrouw woont nog niet lang in de Herbergier. Al enkele malen deed zij mee met
het beeldend werken.
Figuur 9 geeft de observaties binnen de sessie weer, figuur 10 geeft de observatie weer waarbij
medewerkers vergelijken hoe het voor en na de sessie is met deelneemster Bianca.
Antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?’
Alle vragen werden positief beantwoord.
Met haar is een interview gehouden, zie voor de analyse hieronder.
Analyse van het interview van de deelneemster
Uit de samenvatting van het interview met deelneemster Bianca
Zij vindt het prettig, dat lijkt de grondtoon van het gesprek.
Zij vindt het niet rustig want zij staat hard te werken. In de gemeenschappelijke ruimte, waar de
therapie plaatsvindt, is het niet rustig, er gebeurt veel.
Het meeste wat we doen is nieuw voor haar en daardoor ook spannend, het voelt als een
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aanwezigheid

sessie 1
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sessie 3
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sessie 6
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sessie 8

Figuur 9. Aanwezigheid observatie items binnen de sessie

sessie 1
sessie 2

minder meer

sessie 3
sessie 4
sessie 5
sessie 6
sessie 7
sessie 8

Figuur 10. Medewerksersobservatie, vergelijking voor en na de sessie, verandering observatie
item
spannende ontdekkingsreis. Is het eenmaal klaar dan is er rust, ontspanning en kan zij er
zonder woordvindproblemen over vertellen.
Zij vindt het heerlijk om te spelen, zomaar lekker uit te zoeken hoe dingen zitten en kunnen, ook
met materiaal waar zij niets vanaf weet. Dit deed zij ook al als kind. Ook als het niet wil gaat zij
na dit opzij gelegd/gegooid te hebben toch weer verder, gewoon omdat zij het wil onderzoeken.
Het samen therapie hebben heeft verschillende kanten. Zij ervaart het ook als tweemaal
moeten denken, voor zichzelf en omdat zij toch meekrijgt wat de therapeute tegen de ander
zegt. Soms is samen juist ook fijn omdat het nieuw en veel is. Als de therapeute de ander dan
even helpt heeft zij wat meer tijd zodat het ‘rommeltje in haar hoofd’ rustig kan worden.
Hierbij zij opgemerkt dat een begrip als rust en ontspanning e.a., vermoedelijk door het proces
van de dementie, letterlijk opgevat wordt. Hierdoor is er een verschil tussen haar antwoord en
de genoteerde data van de observatie van de onderzoekster.
Resultaat vanuit de analyse van de interviews met drie medewerkers
Alle drie geïnterviewden vinden beeldende therapie een toevoeging op wat de Herbergier biedt.
Hun argumenten zijn hier weergegeven.
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Lia

Yvette

Bernadette

Jij hebt hen op het beeldende
gebied meer te bieden dan wat
wij kunnen bieden.

Zij voelen zich serieus
genomen, je hebt alle aandacht
voor hen.

Je begeleidt het proces, vanuit
waar zij nu zijn, het gaat niet
om het resultaat. Dat is een
goede aanvulling op wat wij hier
doen.

“Je appelleert aan dingen die
eigenlijk heel diep in hen zitten,
die laat je naar boven komen.
Zo vinden zij weer meer van
zichzelf”.

Bewoonster Vera wil door de
band met jou en structuur van
elke week nu meer dan
voorheen.

Als jij of wij met hen bezig zijn
hebben zij kwaliteit van leven.

“De combinatie van aandacht
en bezigheid is zo heilzaam” en
“je leert hun innerlijk door zo
samen bezig te zijn goed
kennen”, waarbij zij opmerkt dat
dit laatste ook via de zorg
plaatsvindt. Beeldende therapie
is vooral goed als je kunt
aansluiten bij wat zin en
betekenis heeft in hun leven.
Door herhaling kan iets tot iets
blijvends worden, je zet het dan
vast in hun bestaan.

De wereld van bewoonster
Ulrica wordt groter door
schilderen en kunst.
Aan product merk ik dat het
belangrijk voor hen was wat
jullie deden.
Mensen hebben het naar hun
zin, voelen zich veilig en
worden er blij van.
Vooral goed voor hen die
affiniteit met beeldend en kunst
hebben.
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Verder zegt zij: “Na werken bij
jou zag ik bewoners nooit
onrustig, ik vind het sowieso
waarde hebben”.
Het product dat jullie maken
blijft, geeft soms goede
herinnering.
Op dat moment voelen zij zich
nuttig en hebben zij het fijn. Jij
geeft hen dan wel 1000%
kwaliteit van leven.

Goed bij werken met
empowerment en zonder
confrontatie met het verlies.
Wat beeldende processen met
mensen doen weet ik niet. Daar
is biochemisch onderzoek voor
nodig.
Vooral voor hen die affiniteit
met beeldend of kunst hebben.
De mannen willen stoere
dingen doen, niet klooien met
roze en geel.
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4 Discussie
Methode: dit is een heel breed opgezet onderzoek geworden. Juist omdat een nauwkeurige
afstemming op de bewoner met zich mee brengt dat de onderzoekster niet aan een bepaalde
interventie wilde vastzitten werd dit zo breed. Het aantal bronnen was groot, dit was ook nodig
omdat het mensen met dementie betreft. Zo konden door triangulatie de van tevoren als
waarschijnlijk invalide geachte antwoorden werden gecompenseerd met meer valide bronnen.
Eerst bekijken we alle bronnen op validiteit en betrouwbaarheid. Van daaruit kijken we naar het
resultaat per deelvraag.
Validiteit en betrouwbaarheid per bron
Literatuur
De methode van zoeken voor deelvraag 1 en 3 was valide, de kijkkaders kwamen als vanzelf
naar boven.
Over een definitie van kwaliteit van leven voor wie verder zijn in het dementeringsproces is men
het in de literatuur niet eens. Dat zo’n definitie er niet is werkt door in deelvraag 3. De diversiteit
van wat er gevonden wordt is hierdoor zeer groot. Er wordt alle kanten uit gezocht. Daardoor
zijn in deelvraag 3 veel verschillende opbrengsten voor kwaliteit van leven door beeldende
therapie naast elkaar gemeld. Bij deelvraag 3 werden een aantal reviews gevonden. Het
gebruik van reviews maakt de validiteit hoger, deze voldoen aan hoge maatstaven.
Voor dit onderzoek is om praktische redenen een werkdefinitie gemaakt. Echt valide,
onderbouwd door de literatuur, kon deze dus niet zijn. Deze werkdefinitie was nodig om
interviews met medewerkers te kunnen houden. Zo was duidelijk waarover het gesprek ging.
De werkdefinitie voor de interviews met de medewerkers was langer dan de werkdefinitie onder
1.3. In bijlage A1 is dit te zien.
algemene website deherbergier.nl, stukken van Herbergier Arnhem, inclusief een
kwaliteitstoetsing
De aanwezigheid van een kwaliteitscontrole van buitenaf gaf een beeld van de kwaliteit van
leven die door de Herbergier geboden wordt volgens contactpersonen en medewerkers. Dit is
een valide instrument waarmee gekeken kan worden naar wat de Herbergier wil bieden aan de
bewoners, methodisch goed dus.
Hier moet worden opgemerkt dat wat contactpersonen en medewerkers menen wat betreft de
kwaliteit van leven van de bewoner dit nog niet zo hoeft te zijn (Schölzel-Dorenbos, 2011, p.
180) en (Arons, Krabbe, Schölzel-Dorenbos, Wilt, & Olde Rikkert, 2013). Het instrument is dus
zo valide als mogelijk is.
halfgestructureerde open interviews met medewerkers
De interviews zijn volgens de methode van Migchelbrink opgenomen en getranscribeerd, dat is
valide.
 De geïnterviewden kregen een uitgebreide werkdefinitie, zie bijlage A1, met accenten
daar waar dit door onderzoek gevonden was. Van deze accenten ging misschien een
suggestieve werking uit. Mogelijk heeft dit invloed gehad op het open karakter van het
interview. Aan de andere kant prikte medewerkster Yvette onmiddellijk de zwakke plek
van de werkdefinitie door: “Dit is een definitie voor ons allemaal, niet voor deze
mensen.” Juist de toevoegingen vanuit de literatuur lieten zien wat al zoekend gevonden
was voor deze groep. Daarom lijkt deze toevoeging toch niet zo verkeerd. Het ging
daardoor meer richting definitie voor mensen die verder zijn in het dementeringsproces.
Het niet valide zijn van de werkdefinitie werd daardoor enigszins opgeheven.
 Het zou goed geweest zijn bij de interviews met de medewerkers in de beginfase alsnog
het doel van het interview te herhalen (Migchelbrink, 2012. p.211). Dit is niet gebeurd.
Wel kregen zij van tevoren een mail met hoofdvraag en definities van kwaliteit van leven
en beeldende therapie. Alle drie hadden zij dit bestudeerd, zij waren goed voorbereid op
het interview. Op dat moment was het daarom wel duidelijk waar dit interview over ging.
Zo is dit opgevangen en zijn de data uit het interview op dit punt betrouwbaar.
 Bij medewerker Yvette was de eerste vraag niet uitnodigend omdat onderzoekster zeker
wilde weten of zij de werkdefinitie begreep. Van daaruit ontrolde zich toen toch het
verdere interview. Deze vraag had beter naar een duidelijk aangegeven beginfase
verschoven kunnen worden zodat onderzoekster bij de dan aangegeven duidelijke kern
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van het interview met de open, uitnodigende vraag had kunnen beginnen. Daardoor iets
minder betrouwbaarheid.
Er zit een heel suggestieve opmerking in het interview met medewerkster Yvette. Zij
praat over mensen die leeg worden. Onderzoekster draait dan door een opmerking het
gesprek een andere richting uit. “Jij zegt leeg, heb jij het gevoel dat je door de
bejegening de mensen zelfs weer een beetje tevoorschijn haalt?” Hier laat zij de
geïnterviewde niet zelf bepalen hoe zij het ziet. Dit werkt niet door in de analyse omdat
de medewerkster herhaalt hoe zij dit zelf ziet. De gevonden data zijn betrouwbaar.

Alle interviews zijn daarna nogmaals op suggestieve vragen nagelopen. Waar daar enige
sprake van was is hier nauwkeurig mee omgegaan, de data hebben daardoor niet aan
betrouwbaarheid ingeboet.
observaties door onderzoekster tijdens de sessies
Hiertoe was op grond van het onderzoek van Ryllat (2012) en wat naar voren kwam uit
onderzoek over wat beeldende therapie kan bijdragen voor mensen met dementie een
observatie instrument samengesteld. Het leek een valide instrument.
 De observaties zijn door onderzoekster vooral ingevuld met ‘nee’, ‘enigszins’ en ‘ja’.
Later kwam daar ‘zeer minimaal’ en ‘nadrukkelijk’ bij. Al deze mogelijkheden om de
observatie te noteren hadden vanaf het begin duidelijk moeten zijn. Dan waren de
uitkomsten meer valide geweest. Dit was een inzicht dat groeide gedurende het
onderzoek.
 Tijdens sessies van enkele uren, zoals die plaatsvonden met deelneemster Vera en
deelneemster Bianca, wordt altijd wel een keer door deelneemster Vera gekozen. Dan is
invullen ‘ja’ mogelijk maar bij zo’n lange sessie geeft het invullen van het totaalbeeld een
beter beeld. Ook dit is niet gemakkelijk omdat er tijdens de sessie vaak een verandering
plaatsvindt. Welk beeld moet dan genoteerd worden. Er zitten dus nog heel wat haken
en ogen aan de vraag ‘hoe hier observaties te noteren’. Het door de onderzoekster
ontwikkelde meetinstrument is niet valide genoeg.
 Er wordt meestal genoteerd dat deelneemster Vera in het hier en nu is. Hierbij moet wel
worden vermeld dat zij daar zeer vaak bij werd geholpen door therapeut i.o. De data
geven dus slechts voor een deel de werkelijkheid weer, niet heel valide.
 Onderzoekster werd er door haar begeleidster op gewezen dat het observatie item
rust/tevredenheid niet is geoperationaliseerd. Toch zag zij dit operationaliseren bij het
onderzoek van Ryllat (2012) ook niet. Uit de literatuur begreep onderzoekster dat dit bij
de ziekte dementie ook niet nodig is. Het gezicht van mensen met dementie spreekt
boekdelen. Hoe ze er van buiten uitzien, zo zijn zij van binnen (Plaats, 2016, p. 88). Dit
is dus betrouwbaar.
Als iemand een goed instrument zou kunnen ontwikkelen hiervoor zou dit het verzamelen van
valide data mogelijk maken.
De sessies werden gefilmd, dit is een valide methode. Dit was nodig daar het participerende
observatie betrof.
 Het betreft hier mensen met dementie. Dit betekende dat het soms niet verstandig was
het filmapparaat duidelijk op te stellen. Dan legde de onderzoekster het apparaat
onopvallend neer en deed zij het met slechts een geluidsopname. Dat was het geval bij
sessie 2 bij deelneemster Rita. Zij lag verward en down in bed. Als therapeut i.o. iets wil
betekenen in zo’n situatie kan dat alleen vanuit het heel gewone. Duidelijk een
filmapparaat neerzetten met een knipperend rood lichtje zou de situatie verstoren. Deze
manier van werken is zo betrouwbaar als mogelijk in die situatie.
Al deze waarnemingen zijn wel gedaan. Niet optimaal valide en niet optimaal betrouwbaar maar
zeker bruikbaar.
observaties van medewerkers ter vergelijking van voor en na de sessie
Hiertoe ontwikkelde de onderzoekster een observatie instrument. Het betreft hier participerende
observatie, in elk geval vóór de sessie. De validiteit van het instrument is juist door de
observatie van deze doelgroep niet heel hoog.
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Er waren nogal eens omstandigheden die het beeld vertroebelden. Dit is meestal
genoteerd, zie bijlage F. Toch is het steeds zo goed mogelijk ingevuld, rekening
houdend met de omstandigheden, en geeft het wel een beeld van wat de sessie met
deze persoon deed.
 De ene medewerker vult anders in dan de ander. Omdat veel verschillende
medewerkers, in totaal 12, hieraan meewerkten, wordt dat verschil van invullen
enigszins opgeheven.
Geen heel hoog validiteitsgehalte dus maar goed genoeg om mee te wegen.
vragen aan deelnemers over de sessie
Mensen met deze ziekte zijn behoorlijk eerlijk, zeggen dat het prettig was terwijl dit niet zo is zal
niet lukken (Plaats, 2016, p. 88). Dat maakt de antwoorden valide. Aan de andere kant zullen
de deelnemers zich het eerste deel van de sessie aan het einde niet meer herinneren. Dat
maakt het antwoord weer minder valide. Bij voorbaat kon de verwachting van de validiteit van
deze bron dus niet heel hoog zijn.
De betrouwbaarheid van de data is redelijk omdat wat de deelnemers precies zeiden in bijlage
F na te lezen is.
gestructureerd open interview met een deelneemster over de sessies
Methode was hier een interview vanuit gegeven woorden, opgenomen door geluidsapparatuur.
Dat is een valide methode. Het betreft hier een mevrouw met beginnende dementie met
woordvindproblemen. Haar ziekte zou de data minder valide kunnen maken.
Doordat onderzoekster er tegenaan botste dat mevrouw bepaalde begrippen niet kon volgen
probeerde zij het begrip rust en later het begrip ontspanning duidelijk te maken. Mevrouw was
te stellig in haar mening om zich hierdoor te laten beïnvloeden.
Er werden daardoor betrouwbare data verzameld waarbij in acht moet worden genomen dat
mevrouw abstracte begrippen zoals rust en ontspanning niet meer kan pakken.
Validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten per deelvraag.
Deelvraag 1 Wat is kwaliteit van leven voor mensen met dementie volgens henzelf en
volgens de betrokken professionals
Hier is de literatuur gebruikt, op een valide en betrouwbare manier. Ook de interviews met de
medewerkers zijn behoorlijk valide en betrouwbaar.
Er is geen eenduidige definitie waar het de groep betreft van mensen die ver in het
dementeringsproces zijn. Zij kunnen vaak niet zelf aangeven wat zij als kwaliteit van leven
ervaren en omstanders blijken het vaak ook niet goed in te schatten. Eigen beeldvorming en
gemoed van de omstanders blijken mee te werken in het oordeel (Schölzel-Dorenbos, 2011, p.
182) en (Arons et al., 2013). Toch zegt van der Plaats (2016) dat hoe het met de mens met
dementie is goed is af te lezen van het gezicht (p. 88). Het lijkt dus van belang los te komen van
eigen beeldvorming en oordeel willen we deze mens kunnen geven wat deze nodig heeft, een
nauwkeurige afstemming op deze mens zelf.
In de literatuur wordt gezocht naar wat voor deze mensen kwaliteit van leven is. De uitkomst is
in elk geval dat het zo dicht mogelijk vanuit de behoeften van deze mens zelf moet zijn
(Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 183), dat is belevingsgerichte zorg. Medewerkster Lia en
medewerkster Bernadette benadrukken beiden dat het belangrijk is deze mens steeds beter te
leren kennen zodat van daaruit met deze mens kan worden omgegaan.
Medewerkster Yvette brengt het grote belang van goede bejegening naar voren en ook daar
gaat het om het nauwkeurige afstemmen op deze mens. Anneke van der Plaats (2012) geeft
aan dat door een goede bejegening mensen meer delen van hun hersenen gaan gebruiken, dit
geeft een betere kwaliteit van leven.
Ook de zelfregie is van groot belang om de kwaliteit van het leven te waarborgen (Jonker, 2010,
p. 119) en (Ettema, 2009, p. 116). De geïnterviewde medewerkers geven dit aan als zeer
belangrijk.
Binnekade, Eggermont & Scherder (2012) brengen het grote belang van beweging, inclusief
kauwen, naar voren (p. 18), er is minder angst en meer zelfredzaamheid daardoor.
Medewerkster Yvette meent dat de werkdefinitie van kwaliteit van leven voor ons allen geldt. Zo
illustreert zij tegelijk de verlegenheid op dit vlak, we hebben nog geen goede definitie voor
mensen die verder in het proces van de dementie zijn.
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Eén aspect wordt door medewerkster Bernadette nog sterk belicht. Dat is het pijnpunt ‘niet
meer van zin en betekenis te zijn’. In de werkdefinitie staat dit aangegeven als ‘zich nuttig
kunnen maken’, mensen zelf gaven dit bij onderzoek als belangrijk aan (Gerritsen et al., 2010,
p. 242). Ook in de welzijnsmeter die op dit moment veel wordt gebruikt komt het domein
participatie voor als iets waar bij het maken van een zorgleefplan plaats voor moet worden
gemaakt (Müller, 2015).
Verder zijn de punten die van belang zijn voor de kwaliteit van leven op grond van onderzoek
voor mensen met dementie samengebracht in de werkdefinitie, zie 1.3. Medewerkster Lia
bevestigde de meeste punten als belangrijk in het werk met mensen met dementie.
Deelvraag 2 Wat biedt de Herbergier, hoe menen zij de bewoners een zo goed mogelijke
kwaliteit van leven te bieden?
De bronnen hebben hier een hoge validiteit en betrouwbaarheid.
De Herbergier heeft kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Zelfregie door de bewoner
samen met de contactpersoon wordt als zeer belangrijk gezien. Door open deuren, weinig
medicatie en veel tijd met de mensen kan een hoge kwaliteit van leven worden gegeven. In elk
geval wordt de Herbergier door de contactpersonen zeer hoog gewaardeerd op de
verschillende onderdelen van kwaliteit van leven, zie figuur 1. De medewerkers zien ook andere
dingen op het gebied van persoonlijke aandacht, het naar de zin hebben, veiligheid en sociale
contacten, zie figuur 2. Zij maken de bewoners op andere momenten mee dan de
contactpersonen en zien ook hoe het met een bewoner is als zijzelf op dat moment geen tijd
hebben om deze aandacht te geven.
De geïnterviewden melden dat het in de Herbergier, vergeleken met andere instellingen voor
mensen met dementie, zeer goed is. De medewerkers zijn erop gericht de bewoners zo goed
mogelijk te begeleiden. Dit voor zover mogelijk vanuit het kennen van deze bewoner.
Medewerkster Yvette ziet wat betreft bejegening ook weleens iets gebeuren bij andere
medewerkers dat zij als niet goed ziet, waarbij te weinig wordt afgestemd op de bewoner. Op
dat vlak is dus nog winst te behalen.
Deelvraag 3 Wat biedt beeldende therapie t.a.v. kwaliteit van leven voor mensen met
dementie?
De resultaten hiervan zijn goed te gebruiken, zijn valide en betrouwbaar. Ze laten zien dat er
weinig evidence-based onderzoek is zodat nog niet duidelijk is welke interventies onder welke
omstandigheden welke resultaten opleveren. Wel is er zeer veel aan opbrengst te melden door
inzet van beeldende therapie op alle drie de domeinen van kwaliteit van leven. Het brengt
mensen op allerlei manieren weer dichter bij zichzelf. Werkend vanuit empowerment is het goed
voor hun eigenwaarde, geeft het hen manieren zich te uiten waar zij vaak de woorden niet meer
hebben, helpt het bij het verwerken van verdriet, helpt het om bij het verleden te kunnen komen
en geeft het plezier en ontspanning. Het accepteren van de veranderde levensomstandigheden
wordt gemakkelijker gemaakt. Ook voor de hersenen is de opbrengst groot. Verbindingen
worden versterkt en er kunnen zelfs nieuwe verbindingen worden aangemaakt, de ziekte wordt
er zeker door vertraagd. Een grote opbrengst dus.
Dat er geen definitie voor kwaliteit van leven is betekent dat het onderzoek heel veel
verschillende items als opbrengst naar voren brengt. Er wordt alle kanten uit gezocht.
Deelvraag 4 Wat is de bijdrage van beeldende therapie t.a.v. kwaliteit van leven voor
mensen met Alzheimer in deze setting?
Een vraag met veel bronnen. Het meest valide en betrouwbaar zijn de interviews met de
medewerksters. Daarom gaan we daarvan uit bij de triangulatie van de bronnen.
Zij menen alle drie dat beeldende therapie een goede bijdrage heeft in de Herbergier. Juist het
specifieke van beeldende therapie, het procesgerichte en het beeldende, wordt door
medewerkster Lia aangehaald en als toevoeging gezien. Medewerkster Yvette ziet dat er
tijdens een sessie gewerkt wordt met wat diep in de bewoners zit en vanuit wat zij kunnen.
Daardoor voelen de bewoners zich tijdens een sessie ‘van zin en betekenis’, woorden van
medewerkster Bernadette.
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De beide observatiebronnen wijzen dezelfde kant uit. Daarom kunnen ze, nu we triangulatie
toepassen, volop meedoen.
Het interview met bewoonster Bianca voegt toe dat de mogelijkheid tot spelen haar goed doet.
De observaties van de medewerkers laten het volgende zien.
Het vaakst wordt een toename van blij zijn, tevreden zijn gemeld. Daarna geven de
medewerkers een zeer ruime helft van de sessies aan dat er een toename is in communicatie
met bewoners en medewerkers. Ook laten mensen na een zeer ruime helft van de sessies iets
zien en/of zijn trots op wat zij maakten. Daarbij moet worden bedacht dat in vele gevallen geen
product ontstond om trots op te zijn, zoals bij het bekijken van foto’s. Tienmaal, van de
zevenentwintig keer, wordt een verbeterde lichaamshouding gerapporteerd, eveneens tienmaal
dat de bewoner meer in het hier en nu is.
Binnen de sessie zijn veel items waargenomen. Er was vaak sprake van een toegenomen
kwaliteit van leven: communicatie, nuttig kunnen zijn, het ervaren van schoonheid. Eigenheid,
eigen ideeën en eigen keuze, en herinneringen die naar boven kwamen verbonden mensen
weer met zichzelf en hun verleden.
Vaak waren observatie items niet van toepassing gezien wat er werd gedaan tijdens de
betreffende sessie.
Opmerkelijk:
Bij deelneemster Vera wordt bij sessie 3 achteruitgang gerapporteerd bij een aantal
observatie items. Het betrof een sessie waarbij zij voor de sessie al moe was. Toch wordt ook
dan een toename van blij en tevreden zijn gerapporteerd.
Ook de figuren betreffende deelneemster Bianca geven een bijzonder beeld. De
observaties binnen de sessie zijn zeer stabiel. Zij is niet met herinneringen bezig, is nog
helemaal in het hier en nu. De medewerkers rapporteren veel verbeteringen bij haar. Uit het
interview met haar blijkt dat zij zichzelf goed kan helpen door te gaan spelen sinds het met haar
hoofd niet zo wil. Toch leveren de sessies haar de geobserveerde toename van kwaliteit van
leven op.
Bij de drie deelnemers die al ver in het dementeringsproces zijn wordt enkele keren een
boost aan eigenheid geobserveerd. Dit betreft de observaties eigen keuze, eigen ideeën en
eigen herinneringen. Hier werkte de sessie dus heel identiteitsversterkend.
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5 Conclusie
Welke bijdrage levert beeldende therapie aan de kwaliteit van leven voor mensen met
Alzheimer in de Herbergier volgens henzelf en betrokken professionals?
Om mensen met Alzheimer meer kwaliteit van leven te geven is een benadering nodig die nauw
bij deze mensen aansluit (Schölzel-Dorenbos, 2012, p. 183), ook wel belevingsgerichte zorg
genoemd (Finnema, 2005; Van der Kooij, 2003 in Dröes, 2010, p.15). Daar is een goede
bejegening voor nodig (Plaats, 2016), zoveel mogelijk zelfregie (Jonker, 2010) en beweging
(Binnekade, Eggermont & Scherder, 2012).
Dit alles staat bij de Herbergier hoog genoteerd. Kan beeldende therapie daar dan nog een
bijdrage aan leveren?
Ja, zeggen de geïnterviewde medewerkers. Vooral voor hen die op beeldend/kunst gericht zijn,
vooral waar het raakt aan wat hun leven zin en betekenis geeft en waar dit uitgaat van wat zij
kunnen. Ja, zeggen de deelnemers van de sessies, dit was goed. De observaties in dit
onderzoek geven veel goede resultaten te zien. Ook de literatuur laat veel positieve resultaten
van beeldende therapie zien.
Maar biedt het meer dan de aandacht die altijd goed doet, is het meer dan een goede
bejegening? De uitkomst van dit onderzoek is dat beeldende therapie in elk geval de vier
deelnemers binnen de sessies meer kwaliteit van leven gaf.
Is het omdat beeldende therapie de persoon bij uitstek centraal stelt, omdat er bij voorkeur
wordt gewerkt vanuit het levensverhaal van deze mens en vanuit wat deze mens kan en van
wat deze mens raakt? Het is in elk geval veel van wat de Herbergier wil bieden, heel
geconcentreerd.
Wat is hierbij dan het specifieke van beeldende therapie? In elk geval de mogelijkheid zich nonverbaal te kunnen uiten, bezig te kunnen zijn met wat dicht bij hen staat, met wat hen raakt en
met wat zij wel kunnen. Vaak ontstaat er een product, dit kan trots geven en een goede
herinnering. Het geeft hen een stukje van hun identiteit terug.
Welke bijdrage heeft beeldende therapie, wat mag hier de conclusie zijn?
De literatuur vertelt dat op fysiek, psychisch en sociaal gebied factoren worden verbeterd door
beeldende therapie (McFadden & Basting, 2010 in Ehresman, 2014). Dit zagen we ook bij de
eigen waarnemingen.
De medewerkersobservatie geeft verbetering te zien op alle drie de domeinen van kwaliteit van
leven: fysiek, een verbeterde lichaamshouding, psychisch, meer in het hier in nu, kunnen
kiezen, blij, tevreden, trots op het gemaakte en sociaal, een verbeterde communicatie. Hoe
vaak er een verbetering wordt gemeld is zichtbaar in de figuren 4, 6, 8 en 10 met een analyse
daarvan onder resultaat van deelvraag 4 op blz. 31.
We lopen het gevondene in de literatuur,3.3, na en kijken of dit ook in dit onderzoek naar voren
kwam.
Van empowerment was sprake, er werd gekozen en mensen hielden zich bezig met wat zij nog
konden. Yvette meent dat zij zich bezighouden met wat hen zeer eigen is, onder de observatie
items ‘eigen keuze en eigen ideeën’ kwam dit naar voren. Het kan dus niet anders dan dat dit
hun eigenwaarde versterkt. Dit geeft betekenis aan het bestaan, zo voelen zij zich van zin en
betekenis. Het wakker maken van herinneringen was ook nogal eens aan de hand. Dit verbindt
hen met het eigen verleden, zo krijgen zij weer delen van zichzelf terug.
Plezier en ontspanning, een toename van blij zijn/tevreden zijn wordt het vaakst gemeld door de
medewerkers.
Dat het goed is voor de hersenen valt niet te meten maar het resultaat van 3.3 wijst hier wel op.
Dit kunnen we dus aannemen.
Binnekade, Eggermont & Scherder (2012) brengen het belang van bewegen naar voren voor
het cognitief functioneren en gedrag, gestuurd door de frontale hersengebieden. Meer
zelfredzaamheid is het gevolg, minder angst en minder slaap-waak problemen (p. 18). Meer
bewegen verhoogt de kwaliteit van leven zeer. Vooral tijdens het vilten van wol waar
deelneemsters Vera en Bianca mee bezig waren is veel sprake geweest van beweging.
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Of er sprake was van meer innerlijke rust buiten de sessie om en acceptatie van de ziekte kan
op grond van dit onderzoek niet worden nagegaan. Dit geldt ook voor het verwerken van rouw,
verdriet en andere veranderde levensomstandigheden. Dit zijn items over wat beeldende
therapie kan bijdragen buiten de sessie om. Het vermoeden van de onderzoekster is dat dit wel
zo is en de literatuur geeft aanwijzingen in die richting maar hier is een apart onderzoek voor
nodig.
De hypothese dat beeldende therapie bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bepaalde
bewoners van de Herbergier, de doelstelling van dit onderzoek, is ruimschoots onderbouwd
door het resultaat van dit onderzoek.
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6 Aanbevelingen
Voor verder onderzoek
Het bleek niet eenvoudig een duidelijke tool te ontwikkelen voor observatie tijdens de
sessie. Ook dit is aparte aandacht waard. Als iemand zich daaraan zou willen wijden zou dat
heel goed zijn.
In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk de vraag mee te nemen of
beeldende therapie meer opbrengt dan alleen gedurende de sessie. Het zou de moeite waard
zijn als iemand zich alleen hierop zou willen richten.
Dit onderzoek kan een klein steentje bijdragen aan de vraag of beeldende therapie kan
worden ingezet bij mensen met dementie. De zorgstandaard dementie (Meerveld, 2013) en de
Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie van het VUmc (2015) vermelden
deze therapie tot nu toe niet.
Salisbury & Algar (2011, p. 36) en een van de geïnterviewde medewerkers geven aan
dat fysiologisch onderzoek belangrijk is om te meten welke interventies welk resultaat geven bij
mensen met dementie. Dat lijkt een heel goede manier om verder te komen met het evidence
based bewijs voor beeldende therapie.
Voor de Herbergier
De Herbergier biedt geen behandeling. Dit kan ook niet omdat er gewerkt wordt met
pgb’s. Wel had de onderzoekster het voorrecht dat zij toegevoegd werd aan het team
medewerkers van de Herbergier. Dit betekent dat zij binnen de haar gegeven tijd een aantal
bewoners kan geven wat goed lijkt voor hen. Voor zover zij dit willen en voor zover er een klik is
tussen de bewoner en onderzoekster. *
In bepaalde gevallen zal onderzoekster vanuit haar kennis van wat beeldende processen
kunnen doen mee kunnen denken om geschikte activiteiten voor iemand te vinden. Als
bepaalde werkvormen goed helpen is het mogelijk dat onderzoekster of iemand anders de
medewerkers hierover vertelt bv. via een workshop. Eventueel zouden bepaalde werkvormen
geoefend kunnen worden zodat ook andere medewerkers van de Herbergier deze kunnen
gebruiken.
Mensen gaven bij onderzoek ‘zich nuttig kunnen maken’ als belangrijk aan (Gerritsen et
al., 2010, p. 242). Medewerkster Bernadette benoemt dit als het pijnpunt van veel bewoners
‘niet meer van zin en betekenis te zijn’. De welzijnsmeter (Müller, 2015), die valide is, meet ook
wat er plaatsvindt in het domein van de participatie.
De Herbergier wil de bewoner stimuleren bij dat wat zij zelf nog wel kunnen (Koenen & Donk,
2011, p. 2). Het lijkt daarom zinvol bij een volgende kwaliteitstoetsing de vraag naar voldoende
participatiemogelijkheden per bewoner aan de medewerkers voor te leggen.
Voor sommigen zal beeldende therapie daartoe een goede mogelijkheid zijn.

*inmiddels is dit achterhaald. Onderzoekster is niet meer in dienst van de Herbergier. Per 23
november 2016 is zij gestart met het bedrijf ‘beeldend meer mens’ van waaruit zij
gespecialiseerde begeleiding geeft aan mensen met dementie vanuit haar vak vaktherapie
beeldend.
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Bijlagen
Bijlagen methode
Bijlage A Interviewleidraden
Bijlage A1 Interviewleidraad voor de halfgestructureerde interviews met medewerkers
Bij de interviews met medewerkers heeft de onderzoekster de begrippen kwaliteit van leven en
beeldende therapie gedefinieerd. Deze kregen zij voordat we het interview hadden. Nu was het
voor hen duidelijk waar we over gingen praten. Op de volgende bladzijden staan deze
begrippen uitgewerkt.
Ook de hoofdvraag werd hen van tevoren toegestuurd zodat het hen duidelijk was wat het doel
van het interview was.
Het interview kent verschillende fasen: begin, kern en afronding (Migchelbrink, 2012, p. 211
e.v.).
De beginfase van het interview
hier werd gezegd
 dat in het transcript geen eh’s, ah’s, lach en stiltes worden vermeld tenzij deze betekenis
hebben.
 dat alleen dat waarvoor dit interview is bedoeld in het transcript zou komen.
 en verder dat zijzelf de eindredactie van het transcript hebben, alles waarvan zij vinden
dat dit anders bedoeld is of er niet in mag wordt veranderd.
De kern van het interview werd gevoerd a.d.h.v. de volgende topics
 Lange definitie (de werkdefinitie van kwaliteit van leven), wat springt er voor jou uit, wat
is voor jou vooral belangrijk als we het hebben over kwaliteit van leven (open,
uitnodigende vraag (Migchelbrink, 2012, p. 212)).
 Biedt de Herbergier dat.
 Kan beeldende therapie hierin wat betekenen.
 Neem jij dit concreet waar en hoe dan wel.
 Heb jij op grond van wat je waarneemt de indruk dat de invloed van wat ik doe met
mensen verder gaat dan het moment zelf.
De afronding van het interview
 De geïnterviewde werd gevraagd of zij nog iets toe wilde voegen aan wat gezegd was.
 Aan het eind van het gesprek werd de geïnterviewde bedankt.
Werkdefinitie kwaliteit van leven en beeldende therapie
Over de definitie van kwaliteit van leven voor mensen met dementie is geen overeenstemming
(Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 180). Voor dit onderzoek is op grond van wat in de literatuur is
gegeven een werkdefinitie samengesteld zodat we er wel over kunnen praten.
Werkdefinitie
Als uitgangspunt nemen we de definitie die het RIVM geeft.
Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en
de subjectieve evaluatie daarvan (2014).
Kwaliteit van leven is dus een subjectief begrip. De volgende aspecten gaven mensen met
dementie zelf aan als belangrijk voor de kwaliteit van hun leven (samengesteld uit onderzoeken
van Dröes (2006 in Dröes, 2010, p. 16), en Gerritsen et al. (2010, p. 242)).
fysiek gebied
 gezondheid op peil houden
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bij ziekte adequate behandeling en zorg ontvangen

psychisch gebied
 kunnen genieten
 zich geaccepteerd weten
 plezier beleven
 zich prettig voelen
 genieten van de leefomgeving, veiligheid
 behoud van voldoende privacy
 persoonlijk invulling kunnen geven aan spiritualiteit
 vrijheid, zelfbeschikking
 schoonheid ervaren
 mobiel kunnen zijn
 financieel rondkomen
sociaal gebied
 sociaal kunnen functioneren, met name onder eigen familie
 zich geaccepteerd weten
 vrijheid, zelfbeschikking
 zich nuttig kunnen maken
 persoonlijk invulling kunnen geven aan spiritualiteit
 mobiel kunnen zijn
 behoud van voldoende privacy

Verder komt uit onderzoek naar voren dat zelfregie (Jonker, 2010, p. 119) en bejegening
(Plaats, 2012) heel bepalend zijn voor de kwaliteit van leven.
Ook dat belevingsgerichte zorg voor mensen die in een gevorderd stadium zijn (Finnema, 2005;
Van der Kooij, 2003 in Dröes, 2010, p.15) en (Weert, 2004) veel positief effect heeft.
Belevingsgerichte zorg is gericht op individuele behoeften en spreekt de zintuigen aan.
Zelfregie, bejegening en in een later stadium belevingsgerichte zorg mogen dus een sterker
accent hebben in de lijst hierboven. Deze drie elementen beslaan veel van wat mensen als
belangrijk aangaven.
Beeldende therapie
Een manier om te laten zien wat beeldende therapie is door beeldende therapie te plaatsen
tegenover activiteitenbegeleiding.
Activiteitenbegeleiding is meer gericht op het samen maken van een product, beeldende
therapie is meer gericht op het proces. Wat heeft iemand nu nodig en kan hier langs beeldende
weg aan worden gewerkt. Iemand neigt bv. naar depressiviteit of is heel onrustig, hoe kan daar
met beeldende therapie gericht aan worden gewerkt?
Het handboek beeldende therapie geeft de volgende definitie:
“Beeldende therapie is een vorm van behandeling waarbij de ervaring van mensen ten behoeve
van onwikkelingsprocessen centraal staat. De beeldend therapeut hanteert het proces van
beeldend vormen (tekenen, schilderen, beeldhouwen en andere beeldende vormen) en de
zichtbare en tastbare beeldende producten die hieruit voorkomen, als middel binnen de
therapeutische relatie. De behandeling is gericht als doel op emotioneel, cognitief, sociaal of
lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie bij de
cliënt te bewerkstelligen” (Schweizer, 2009, p. 29).
Omdat dementie een niet te genezen ziekte is richt beeldende therapie bij mensen met
dementie zich vooral op het bevorderen van kwaliteit van leven; vandaar mijn vraagstelling.
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Bijlage A2 Interviewleidraad voor het gestructureerde interview met deelneemster Bianca
Volgens Migchelbrink (2012, p. 211):
De fasen van een interview zijn begin, opbouw en afronding.
De beginfase van het interview.
hier is gezegd:
 dat in het transcript geen eh’s, ah’s, lach en stiltes worden vermeld tenzij deze betekenis
hebben.
 dat alleen dat waarvoor dit interview is bedoeld in het transcript zou komen.
 en verder dat zijzelf de eindredactie van het transcript heeft. Op grond van een
samenvatting die ik voor haar zou maken van het interview kon zij veranderen,
verbeteren of gedeeltes weglaten.
 dat haar naam niet in het onderzoek zal worden vermeld, zij tekende voor anonimiteit.
 wat het doel is van het interview: hoe vond u de sessies, wat betekenden ze voor u.
De kern van het interview.
Eerst heb ik haar verteld wat we de acht sessies, waarover het interview gaat, deden.
Daarna werkten we a.d.h.v. de volgende begrippen, het gaf:
 wel/niet plezier,
 wel/niet rust,
 wel/niet ontspanning,
 wel/niet ervaring van schoonheid,
 kon mezelf er wel/niet in kwijt,
 iets doen/maken vind ik…
De afronding van het interview:
 De geïnterviewde werd gevraagd of zij nog iets toe wilde voegen aan wat gezegd was.
 Aan het eind van het gesprek werd de geïnterviewde bedankt.
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Bijlage B Toestemmingsformulieren
Achtereenvolgens:




Toestemming voor opname van het interview en het gebruik van de data die zo ontstaan
voor het onderzoek
Toestemming voor het opnemen van sessies middels videobeelden en voor het gebruik
van de zo verzamelde gegevens voor het onderzoek door contactpersonen van
deelnemers
Toestemming voor het opnemen van sessies middels videobeelden en voor het gebruik
van de zo verzamelde gegevens voor het onderzoek door een deelnemer aan de
sessies die zelf tekenbevoegd is
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Toestemmingsformulier
Hierbij geef ik toestemming voor opname van dit interview met een geluidsrecorder.

Wat ik zeg tijdens dit interview mag worden gebruikt in het onderzoek. Mijn naam wordt daarbij
niet vermeld.

Naam geïnterviewde

Naam onderzoekster
Jacqueline Zondag – de Schipper

Handtekening geïnterviewde

Handtekening onderzoekster

Na het interview wordt het interview uitgeschreven door interviewer en ontvang(t) u/jij deze
tekst. Waar u/jij meent iets anders gezegd te hebben of iets anders heeft bedoeld of iets er niet
in wil hebben kan dit alsnog worden bijgesteld.
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Toestemmingsformulier
Hierbij geef ik, als contactpersoon van . . . . . . . . . . . . . .
toestemming voor het
opnemen van sessies middels videobeelden. De zo verzamelde gegevens mogen worden
gebruikt voor het onderzoek
‘Welke bijdrage levert beeldende therapie aan de kwaliteit van leven voor mensen met
Alzheimer in de Herbergier volgens henzelf en betrokken professionals?’
Bij het onderzoek wordt de naam van haar/hem niet vermeld.
De beelden worden, zodra zij niet meer nodig zijn voor dit onderzoek, vernietigd.

Naam contactpersoon

naam onderzoekster
Jacqueline Zondag - de Schipper

Handtekening contactpersoon
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Formulier voor een bewoner die deelnam aan de sessies en zelf tekenbevoegd is.

Toestemmingsformulier
Hierbij geef ik toestemming voor het opnemen van sessies middels videobeelden. De zo
verzamelde gegevens mogen worden gebruikt voor het onderzoek
‘Welke bijdrage levert beeldende therapie aan de kwaliteit van leven voor mensen met
Alzheimer in de Herbergier volgens henzelf en betrokken professionals?’
Bij het onderzoek wordt de naam van u niet vermeld.
De beelden worden, zodra zij niet meer nodig zijn voor dit onderzoek, vernietigd.

Naam

naam onderzoekster
Jacqueline.M. Zondag-de Schipper

Handtekening
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Bijlage C Gebruikte formulieren ter observatie
Formulier voor observatie tijdens de sessie door onderzoekster

Formulier dat medewerkers invulden, een vergelijking tussen hoe het was met een
bewoner voor en na de sessie.
Observatie tot ongeveer twee uren na de sessie.
Beter/
meer

slechter/ zoals anders n.v.t.
minder

Communicatie
Met andere bewoners
Met medewerkers Herbergier
Is in het hier en nu
Kan zelf kiezen
Ziet er tevreden uit
Ziet er blij uit/maakt grapjes
Goede lichaamshouding
Vertelt herinneringen
Laat werk zien/vertelt over sessie

ja/nee

Is trots op gemaakte

ja/nee

Als er in de komende week iets over de twee laatste vragen valt te melden hoor ik dat ook heel
graag. Er ligt in mijn postvakje een schriftje met pen waarin je dat kunt schrijven.
Wil je dit formulier in mijn postvakje leggen.
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Bijlagen resultaat
Bijlage D Literatuur, deelvraag 1
Wat is kwaliteit van leven voor mensen met dementie volgens henzelf en volgens de betrokken
professionals?
Op grond van de volgende kijkkaders (Donk, 2015), fragmenten gevonden in de volgende
artikelen
Algemene definitie (RIVM, 2014), (Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 16)
Opdelen in domeinen (Gerritsen et al., 2010), (Schölzel-Dorenbos, 2011)
Hoe iemand functioneert en de subjectieve beleving daarvan (Arons et al., 2013), (SchölzelDorenbos, 2011),
Disability paradox en response shift (Schölzel-Dorenbos, 2011, p.16), (Arons et al., 2013)
Wat is kwaliteit van leven volgens zorgverleners en volgens mensen met dementie zelf
(Gerritsen et al., 2010), (Dröes, 2010, p.16),
Hoe het beste waarborgen wat voor mensen zelf belangrijk is wat betreft kwaliteit van leven
(Gerritsen et al., 2010)
Waarom is ‘kwaliteit van leven’ zo belangrijk (Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 180), (Droës, 2010)
Meetinstrumenten en wat wordt er gemeten (Ettema, 2006, p. 190), (Schölzel-Dorenbos, 2011)
Hoe nu verder (Jonker, 2010, p. 120)
Zelfregie (Jonker, 2010, p. 119), (Ettema, 2009, p. 116)
Hulp gericht op het individu (Ettema, 2009, p. 116), (Schölzel-Dorenbos, 2011, p. 183),
Belevingsgerichte zorg (Dröes, 2010, p. 15)
Psychosociale hulpverlening (Moniz-Cook et al, 2008 in Dröes, 2010, p. 16 e.v.).

Het begrip QOL-AD wordt vaak gebruikt in de literatuur. Dit is de kwaliteit van leven bij de ziekte
Alzheimer (onderzoekster).
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Bijlage E Literatuur, deelvraag 3
Wat biedt beeldende therapie t.a.v. kwaliteit van leven voor mensen met dementie?
Op grond van de volgende kijkkaders (Donk, 2015), fragmenten gevonden in de volgende
artikelen
Dus reviews zeggen dat (Salisbury & Algar, 2011), (Chancellor, 2014), (Ehresman, 2014) ,
(Schmitt & Frölich, 2007), (Beard (2012), (Cowl & Gaugler,2014).
Ontwikkeling van valide meetinstrumenten noodzakelijk is (Schmitt & Frölich, 2007),
dat er weinig onderzoek is met duidelijke instrumenten (Beard, 2012),
dat er weinig overeenstemming in methodes, context en interventies is en dat er daardoor
weinig duidelijks over gezegd kan worden (Windle et al., 2014), (Deshmukh et al., 2014) en
(Chancellor, 2014).
Schmitt & Frölich (2007) melden wel dat beeldende therapie een manier is om tot acceptatie
van de ziekte te komen en dat het de kwaliteit van leven verbetert.
Chancellor (2014) zegt dat met de juiste structuur mensen met dementie tot het maken en
waarderen van kunst kunnen komen.
De reviews gebruiken verder de term ‘suggest that’,’ het lijkt erop’ dat beeldende therapie……
dan worden positieve resultaten genoemd, kan betekenen bij mensen met dementie.
Andere reviews geven juist aan dat beeldende therapie voor mensen met dementie zeer veel
oplevert (Salisbury & Algar, 2011) en (Ehresman, 2014).
Salisbury & Algar (2011, p. 37) geven aan dat er grote gaten zijn in het lopende evidence-based
onderzoek. Daar is nog veel in nodig, ook fysiologische metingen zouden ons meer kunnen
vertellen over wat het effect is op de hersenen. Zij merken op dat het meeste onderzoek is
gericht op wat het specifiek met die mensen doet, niet op een doelgerichte psychologische
interventie.
Madori (2012) meldt dat de door haar ontwikkelde TTAP methode, die veel beeldende
interventies bevat maar daarnaast meer invalshoeken gebruikt, zeer veel oplevert.

Protocol voor reviews om de uitkomsten evidence based te krijgen worden gegeven door
Deshmukh et al., (2014), Windle et al., (2014), ook Beard (2012) geeft suggesties.
algemeen
Art therapy
 can improve positive biological, psychological and social factors (McFadden & Basting,
2010 in Ehresman, 2014).
 gives a positive contribution to the life of someone with AD (Queen-Daugherty, 2001;
Rankin et al., 2007 in Ehresman, 2014).
 gives engagement op het fysieke, psychische en sociale gebied (Rusted et al., 2006),
door artistiek engagement ontstaat er veerkracht op deze drie gebieden (McFadden &
Basting, 2010 in Ehresman, 2014).
Verder
 mogelijkheid te kiezen (Madori, 2012, p. 84)
 mogelijkheid wat fijn en wat niet fijn is te kunnen aangeven (Madori, 2012, p. 84)
 pleasure (Chancellor, 2014)
 relaxation (Madori, 2012, p. 246)
 sensory stimulation (Greene-Stewart, 2004), daardoor gaat kwaliteit van leven
omhoog (Hinz, p. 65)
 kleuren van de materialen kan hen helpen toch dit experiment weer aan te gaan (Hinz,
p. 69)
 creativity (Greene-Stewart, 2004)
 mogelijkheid tot life-review (Madori, 2012, p. 84)
 mogelijkheden tot reminiscence (Ehresman, 2014)
 het faciliteert feelings of control ook voor mensen met afasie (Ehresman, 2014)
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emoties uiten (Madori, 2012, p. 84), (Hinz, p. 62)
sociability (Rusted et al., 2006),
minder symptomen van depressie (Madori, 2012, p. 246)
alertness (Rusted et al., 2006), (Madori, 2012, p. 246)
suggest that art therapy engages attention (Deshmukh et al., 2014)
innerlijke rust (Rusted et al., 2006)
acceptance (Schweizer, 2006), (Queen-Daugherty, 2001; Rankin et al., 2007 in
Ehresman, 2014).
promote coping strategies (Ehresman, 2014).
positive emotions and acceptance of life changes occurring as a result of AD
(Ehresman, 2014).
weer bij verleden kunnen, integreren in het heden en naar de toekomst kunnen
kijken, emotionele vervulling vinden in de laatste delen van het leven (Madori, 2012, p.
155).
Kan nieuwe perspectieven bieden en emotionele veerkracht bevorderen bij
veranderde levensomstandigheden (Hanneman, 2006 in Ehresman, 2014)
attention (Chancellor, 2014)
social behavior (Chancellor, 2014), meer social interactions (Madori, 2012, p. 171).
communication (Greene-Stewart, 2004), (Madori, 2012, p. 84)
self-expression (Kontos, 2003; Mills & Walker, 1994), (Ehresman, 2014), (Madori,
2012, p. 84)
However, creating artwork allows opportunity for expressing thoughts and emotions that
otherwise may be difficult to communicate (Ehresman, 2014).
Door collage maken (dit vraagt geen vaardigheid van kunnen tekenen e.d.):
reminiscentie en gevoelens van controle, vooral door het zo organiseren van de
afbeeldingen tot er tevredenheid is. Daardoor eigenwaarde omhoog (Woolhiser
Stallings, 2010). Ook Stallings, J.W. (2010) over collage als goed middel om over het
leven te vertellen, voor reminiscentie ook.
self-esteem (Chancellor, 2014)
reducing stress-related behaviors Mimica, Ninoslav; Kalinić, Dubravka (2011), Madori
(2012, p. 41)
normalcy during participation
reducing isolation (Madori, 2012, p. 171).
improves neuropsychiatric symptoms improves (Chancellor, 2014)
voorwaarde voor therapie: appropriate structure (Chancellor, 2014)

wat in de hersenen gebeurt door beeldende therapie
door creatieve processen worden meerdere delen van de hersenen tegelijkertijd gestimuleerd.
Zo wordt het gezonde gedeelte van de hersenen gestimuleerd om zich aan te passen en te
herstellen. Hierdoor worden pathologische symptomen opgevangen (Coyle, 2003; Verghese et
al., 2003 in Ehresman, 2014)
Waarschijnlijk worden door creatieve processen de synaptische verbindingen in de hersenen
weer versterkt (Andreasen, 2012 in Ehresman, 2014).
De synaptische verbindingen tussen de neuronen worden weer sterker, bv. die van de
hippocampus en de amygdala, belangrijk voor het geheugen.
Door steeds betrokken te worden in verbale en non-verbale communicatie over elkaars leven
worden functies van de cerebrale cortex gereguleerd, het gaat beter met de hersenen en
vaardigheden worden behouden (Hass-Cohen in Madori, 2012, p. 101)
Madori (2012): de hersenen kunnen door stimulatie nieuwe cellen aanmaken. Verbindingen in
de hersenen blijven levend en vermeerderen zich. Het samen werken geeft een diepe
emotionele verbondenheid, dit stimuleert de hersencellen op een dieper emotioneel level (p.
112). Bij de TTAP methode worden de hersenen op veel manieren gestimuleerd. Daardoor
wordt het vermogen om te leren en herinneringen op te roepen vergroot (Madori, 2012).
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Bijlage F Antwoorden van de deelnemer aan het einde van een sessie en opmerkingen
over sessies, dit per deelnemer

Deelnemer Theo
Wat we deden en antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?
voor zover deze werden gesteld’
Bij sessie 1, 2, 4, 5 en 6 zijn de vragen niet aan meneer gesteld. Dit omdat hij zo’n wekelijks
gebeuren niet zou willen. Nu ging alles op een heel natuurlijke manier.
Sessie 1 van kastanjes maakte therapeut i.o. op zijn aanwijzingen poppetjes, hijzelf tekende de
gezichtjes erop. Hij genoot er na de sessie van.
Sessie 2 van kastanjes op zijn aanwijzingen een figuur dat kan ronddraaien. Hij genoot er na de
sessie van.
Opmerking bij sessie 2: wil dit graag afmaken.
Sessie 4 schoonheid herfstbladeren en met kastanjes iets gemaakt op zijn aanwijzingen.
Opmerking bij sessie 4: dit is om te doen met kinderen op zondagmiddag, die
kinderen zijn er nu niet.
Sessie 5 samen natuurboek bekeken en samen naar buiten gekeken.
Bril die weg was (kapot), hij begreep dit niet, was belangrijk en speelde er
doorheen.
Sessie 6 gekleurde herfstbladeren bekeken. Hij genoot van de schoonheid.
Sessie 7 foto’s gezin van herkomst, oude-doos-platen thema wasdag, schoonheid stenen en
herfstbladeren.
Antwoord sessie 7: “ja, graag weer eens.”
Sessie 8 samen in boek ‘frosen planet’ gekeken.
Antwoord sessie 8: “ja, ja, goed, hoop dat mijn vrouw komt, ik wacht op haar.”
Opmerkingen bij sessies
Bij sessie 2: vóór de sessie was zijn vrouw bij hem. Medewerkster kon niet invullen, vandaar
een eigen observatie.
Sessie 3 ging niet door, meneer sliep.
Bij sessie 4: zijn vrouw kwam, doordoor vertekend beeld van eigen observaties en van de
medewerkers observatie.
Bij sessie 5: vergelijking van voor de sessie, de vragen voorgelegd aan medewerker, en na de
sessie, de vragen voorgelegd aan zijn vrouw die toen kwam. Dit was de beste optie in dit geval.
Bij sessie 7: medewerkersobservatie is vertekend doordat het een vergelijking is tussen voor de
sessie en nadat na de sessie een medewerker met hem samen een boek ging kijken.
Vooral op de medewerkersobservatie is dus veel aan te merken. Het is zo ‘goed als mogelijk
was’.
Deelneemster Rita
Wat we deden en antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?’
Waar de therapeut werkte vanuit een zeer verwarde toestand bij deelneemster Rita, sessie 2 en
sessie 4, stelde zij de tweede vraag niet en bij sessie 4 ook de eerste niet.
Sessie 1 we bekeken een fotoalbum over het eerste deel van haar leven
Antwoorden sessie 1: ja, prettig om te doen. Wat bijzonder dat u daar zoveel
belangstelling voor hebt. Dit doe ik graag weer.
Sessie 2 van zeer verward via koffie drinken, foto’s en kunst in de eigen kamer naar gewoon
Antwoord sessie 2: wat prettig dat u belangstelling heeft voor mijn spullen.
Sessie 3 aan de hand van zeven kleuren blauw (ecoline) geprobeerd hier met soft pastel
dichtbij te komen
Antwoorden sessie 3: prettig dit samen te doen, een volgende keer verder is
goed.
Sessie 4 na heel erg afstemmen foto’s kinderen en kleinkinderen bekeken.
Antwoorden: geen
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Sessie 5 boek over Cobra, van haarzelf, bekeken
Antwoord sessie 5: ja, dit was prettig om te doen.
Sessie 7 fotoposter met namen (klein)kinderen ter inprenting namen (klein)kinderen bekeken.
Antwoord sessie 7: ja, goed om te doen, zo onthoud ik ze misschien
gemakkelijker
Sessie 8 oude-doos-platen thema’s winter en kachelsmid bekeken
Antwoorden sessie 8: ja, prettig, interessant. Mijn vader zou het ook zo doen.
Graag weer iets de volgende keer.
Opmerkingen bij sessies
Bij sessie 3: na een dutje was zij nog steeds bezig met dat waar de sessie overging
(medewerker vertelde dit)
Bij sessie 4: Mevrouw was vooral moe. Door heel nauwkeurig af te stemmen konden wij nog
iets doen (onderzoekster).
Bij sessie 6 gaf mevrouw aan te moe te zijn.
Vóór sessie 7 was er familie daardoor was een vergelijking voor en na de sessie niet mogelijk.

Deelneemster Vera
Antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?’
Sessie 1
leuk, ik ben helemaal opgetogen. Volgende week weer? Ja!
Sessie 2
leuk. Weer? Ja.
Sessie 3
leuk. Volgende week weer? Ja!
Sessie 4
leuk. Volgende week weer? Natuurlijk.
Sessie 5
leuk. Volgende week weer? Ja!
Sessie 6
fijn, heel graag weer verder gaan.
Sessie 7
fijn, leuk, goed dit weer te doen.
Sessie 8
volgende keer verder? Goed.
Opmerkingen bij sessies
Bij sessie 1 was deelneemster erg moe na de sessie, bij sessie 2 zeer moe tijdens (eigen obs.)
en voor en na de sessie (opm. medewerker).
Bij sessie 3 meldt medewerkster bij communicatie dat zij wisselend wel en niet in het hier en nu
is.
Bij sessie 4 was de medewerkster was vergeten formulier in te vullen.
Bij sessie 5 zegt medewerkster dat zij voor en na de sessie erg moe is.
Bij sessie 6 komt na de sessie iemand naast haar zitten die erg op haar gesteld is. Daardoor is
vergelijking voor en na de sessie door de medewerker vertekend.

Deelneemster Bianca
Antwoorden op de vragen ‘hoe vond u het?’ en ‘volgende keer weer?’
Alle vragen zijn gesteld maar dan keek zij de onderzoekster lachend aan zo van ‘wat een
onzinvraag’. Het antwoord was altijd positief, sessie 7 is vermeldenswaard: fijn dit te doen,
heerlijk zo te wrijven, tot de volgende keer. Deze opdracht was duidelijk helemaal haar ding.
Opmerkingen bij sessies
geen
Met deze deelneemster is een interview gehouden, zie bijlage G3 en G4.
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Bijlage G Interviews
G1 Twee pagina’s gecodeerd transcript van de drie interviews met medewerkers, bij
medewerkster Lia aangevuld met materiaal uit een mailtje.
Interview met medewerkster Yvette

(6 januari 2016)

Zwart, bruin, groen, paars en rood –wat medewerkster Yvette zei. Daarbij heeft bruin betrekking
op de definitie van dementie/Alzheimer, groen op deelvraag 1, paars op deelvraag 2 en rood op
deelvraag 4.
Blauw - wat de onderzoekster zei.
Eigenlijk komt het op een paar dingen maar neer, vind ik zelf, kwaliteit van leven. Oké. Geeft dit
allemaal inzicht, denk ik, maar als ik dit lees moet ik een schifting maken. Dit geldt niet alleen
voor onze gasten, dit is gewoon een definitie van mijn kwaliteit van leven en jouw kwaliteit van
leven, denk ik dan. Want ik denk niet dat de gasten ermee bezig zijn of zij financieel kunnen
rondkomen, de meesten niet bij wijze van. Dus ik denk, maar dit is wel. Dit is wel gehaald uit
wat mensen vinden die beginnend dement zijn. Ja, beginnend. Want anders kunnen ze het niet
meer geven. Nee. Snap je? Nee, maar ik bedoel, sommige dingen denk ik van, ik dacht niet dat
de gasten zich daarmee bezighouden. Nu heb je het met name over financieel rondkomen? Bij
voorbeeld. Kijk, heel veel andere dingen, ik denk ook bij voorbeeld, ik weet ook niet wat jullie
precies aan spiritualiteit, bedoel je dan godsdienst lijk gezien, ja, bij voorbeeld. Bij voorbeeld, ja.
Ja, een ander zal het anders invullen. Ja. En ik denk dat sommige mensen ook helemaal niet
bezig zijn met hun privacy enzo. Omdat het, te vaag, als je ziet dat sommige mensen met hun
blote gat de huiskamer binnen lopen, dan denk ik van, die zijn zich absoluut niet meer bewust
van zichzelf, snap je hoe ik dat bedoel. Dus dan denk ik van, ik denk niet dat zij bezig zijn met
dat soort dingen en dat ze nuttig zijn en of ze goed behandeld worden. O ja, natuurlijk, goed
behandeld worden, dat is … bejegening, ik denk dat dat tachtig of misschien wel negentig
procent uitmaakt van de kwaliteit van leven. Ja. En dat ervaar ik zelf heel sterk want ik ben heel
erg persoonsgericht en ik denk ook, sommige collega’s zijn misschien wat afstandelijker, ja en
ik denk echt dat dat, en dat ze er nog toe doen, zeg maar, ook al ben je nog zo dement, zeg ik
‘wat ben ik blij dat je er bent’, hè, bevestiging van de persoon, dat dat de twee dingen zijn die
aller-, allerbelangrijkst zijn. Mensen in hun waarde laten en de bejegening. En of ze zichzelf
dan, ik denk dat een heleboel mensen zich ook helemaal niet prettig voelen maar ook niet meer
weten hoe ze zich prettig moeten voelen en dat je dat dan, dat ze niet meer weten wat hun
hobby’s waren, wat deden zij om zich prettig te voelen bij voorbeeld. Ik denk dat heel veel
gasten bij ons, niet allemaal hoor, er zijn er nog heel veel die het wel kunnen, ik denk dat er een
hele groep is die dat of niet meer kan verwoorden of daar niet meer mee bezig is. Dus ik vond
het een heel uitgebreide definitie als ik kijk naar heel veel gasten die bij ons zitten. Kan je je dat
voorstellen? Jazeker, snap ik. Dit is ook duidelijk voor mensen die beginnend dement zijn, die
zich dat nog bewust zijn. Ja, ja. Kijk, en ik bedoel, want kijk zoals Wil bij voorbeeld, die als
voorbeeld, vanmiddag kwam de pater, die komt dan en dan zegt ze, ja, ik ben altijd gewend 100
gulden te geven aan de pater, 100 gulden, dus dat wilde ze doen maar ja, zij heeft geen geld en
ja, de financiën worden beheerd door haar zoon, oké, in ieder geval zij had die honderd gulden
niet. Zij is wel honderd keer bij mij langs geweest van ‘hoe zit dat nou’. Dus ik zeg ‘ik weet
eerlijk gezegd ook niet hoe dat zit maar Arjen komt zo terug en dan leggen we het even samen
voor aan Arjen’, dus ik had het voorgelegd aan Arjen, ik zeg ‘zo en zo, Wil vraagt zich af hoe
dat zit’. Ja. En Arjen zegt dus ook ‘ja, je zoon regelt de financiën, die zorgt wel dat de pater wat
krijgt’. Oh. Nou prima maar ze is dat niet gewend dat iemand anders dat voor haar doet en dan
komt ze telkens terug. Zij is zich dus op dat moment heel erg bewust van haar financiële dingen
dat ze niet zelf kan regelen dat ze die honderd gulden geeft en ze wilde gebak halen voor de
pater. En ‘is er dan ook een bakker’, ja, ja. ‘Ja, daaraan ben ik gewend’ en daaraan merk je,
weet je. Vera of een Ulrica, die zou het niet uitmaken of de pater komt, als het een leuke man is
en gezellig kan praten, prima, maar weet je, ja, dat verschil is er, ja, dan wel heel erg bij ons.
Ja. Dus ik vind die definitie, ik vond dat het voor heel veel mensen van ons niet geldt, dat vond
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ik wel. Op een gegeven moment vallen deze dingen weg (de lange lijst), dan kom je toch meer
op deze (wat uit onderzoek kwam als belangrijk, laatste deel van de werkdefinitie van kwaliteit
van leven). Ja, ja, dat vind ik zeker, dat vind ik echt hoor. De bejegening enne, ja ik denk dat dat
en dat ze gezien worden. Kijk, hoe slecht iemand ook is, of ze wel kunnen praten of niet, als je
mensen ziet en even hun aanraakt dan bevestig je hun bestaan, dan bevestig je hun zijn en ik
denk dat dat in essentie misschien wel het allerbelangrijkste is. Daar heeft iedere mens
behoefte aan, ja, ook al is de rest van de communicatie verbaal vooral, als die wegvalt dan blijft
toch wel de fysieke communicatie nog over, vind ik. Zeker. Ik ben ook wat dat betreft bij onze
gasten heel fysiek ingericht. Ik zal heel snel iemand vastpakken, even een hand vastpakken, en
ik weet precies bij wie dat wel of niet wil, mm, ik bedoel, je moet dat niet opdringen maar je
merkt gauw genoeg, ja, en ik denk die bejegening wat ik zeg, ja. Ja, dat bepaalt toch wel bij
onze gasten het grootste deel van de kwaliteit van leven, echt wel, mm, mm, ja. Die springt er
voor jou echt uit, ja, de bejegening dat vind ik, ja ik denk dat heel veel van onze gasten die
kunnen zelf niet mee, hun kwaliteit van leven, zeg maar, wat ze gewend zijn zijn ze kwijt, ze
hebben geen houvast meer, ze hebben geen kaders meer heel vaak, dus als jij bij wijze van
spreken onverschillig bent in de bejegening, jij bent eigenlijk degene die dan de kwaliteit van
leven bepaalt. Ja, zeker, door jouw input, omdat ze dan zelf zo leeg worden of in hun eigen
wereldje of wat dan ook. En dan denk ik van ja, en dat is dan met jouw therapie natuurlijk ook,
Jij zegt, jij zegt leeg, heb jij het gevoel dat je door de bejegening de mensen zelfs weer een
beetje tevoorschijn haalt. Soms wel, ja, ja, dat denk ik wel. Als je soms ziet dat mensen maar in
een hoekje zitten en niet reageren of wat dan ook, mm, of wat dan ook en dat jij dan door of
door een grapje, of door even vasthouden of zegt ‘heb je mooie dagdromen’, weet je wel, mm,
dat je ze dan ze even tot leven wekt en dat je dan, dat merk jij denk ik ook, bij Vera. Vera is
daar echt een fabuleus voorbeeld voor. Zij kan echt ’s morgens dat ze niks wil, niet verzorgd
worden, helemaal niks. Maar dat je dan, ik geef dan aan dat ik begrijp dat ze er geen zin in
heeft. Dan zeg ik van ‘ik snap het’, ja, ’ik heb ook niet altijd zin om, ja, om, ik zou het ook niet
altijd fijn vinden als er iemand zei ‘je moet nu je bed uit’. Maar dan zeg ik, ze is incontinent, ze
heeft een natte broek, ze heeft verschillende keren blaasontsteking gehad en dan geef ik aan
‘maar Vera, je bent nat, je hebt een ongelukje gehad vannacht’, ik zeg van ‘en dat moet echt
verschoond worden’. Ik zeg van ‘ik wil niet dat jij weer blaasontsteking krijgt en weet je nog dat
je pijn in je buik had’, nou dat weet ze dan vaak wel, en dan zegt ze ‘ja maar, ik kan het niet, ik
kan het niet’, en dan zeg ik van ‘Vera, kijk me eens aan, denk je niet dat we samen wel kunnen,
we kunnen dat samen wel hoor, je kunt veel meer dan je denkt’, en dan zeg ik ‘hé, je hoeft dat
niet alleen te doen hè, ik help je wel’ en dan zie je gewoon, ik vertrouw haar, ik geef haar moed
om toch te doen wat ik wil, ja uiteindelijk, want daar gaat het om, ik wil haar verzorgen, ik vind
dat ze, maar goed, ik kan ook zeggen ‘nou Vera, kom op, niet zeuren we moeten even de broek
verschonen, maar, dan bereik je het niet, nee, ja, dan bereik je het soms ook wel maar met wat
voor gevoel blijft zij dan zitten, ja, weet je, oké, oké, en dan gaat het, soms is het ook
ingewikkeld om te lopen en dan zeg ik ‘weet je, dan pakken we de rolstoel’, dan gaan we met
de rolstoel naar de badkamer, en dan is ze alweer blijer en dan gaan we er heen en onder het
douchen gaan we zingen en dan is het zo (maakt grimas) van haar bed, ja, is toch zo
geworden. Ja. Weet je en dan denk ik ‘ik doe mijn werk met veel meer plezier want zij is blijer
en, ja, uiteindelijk wordt ze toch geholpen. Dat is altijd, ja, door de manier van bejegening is het
toch een win-win situatie. Jij werkt met meer plezier omdat je anders zegt van ‘schiet nu op
Vera, kom op, het moet toch en je kan toch niet met die’, ja, weet je en dan merk ik heel vaak
als ik Vera geholpen heb, in de loop van de dag, ze zoekt de hele tijd contact met mij als ze in
de woonkamer zit, ja, weet je dan is gewoon, ‘Ik vind jou zo lief’, zegt ze dan, ‘ja, ‘ik vind jou
heel lief ‘, zegt ze dan. Zeg ik ‘ja, dan bof ik want ik vind jou ook zo lief’. Zegt zij ‘ja, we kennen
elkaar al zo lang’, zeg ik ‘oh joh, we zijn met de Batavieren de Rijn af komen zakken, weet je
nog’, weet je, en dan begint ze ook te lachen, dat vindt ze geweldig maar weet je dan denk ik,
dan merk aldoor. En als ze dan met twee mensen, omdat ze niet wil, als ze dan met tweeën
omhoog gehaald worden, ja, dat vind ik dan ook, niet ten nadele van mijn collega’s, ja maar
soms denk ik wel van ‘als jij daar zit, mm, hoe wil jij dan bejegend worden, oké, ik verplaats me
daar altijd in, ik heb dat echt heel sterk. Ja. Dus dan denk ik van ja, gewoon vertellen wat je die
dag gedaan hebt, dat is al prima, je hoeft geen hele diepgaande gesprekken of wat dan ook,
maar gewoon keuvelen, over de kat hebben, of weet je, ja, tuurlijk, ja, dat soort dingen is
kwaliteit van leven voor hun maar ook voor mij, het is ook kwaliteit van leven voor mij omdat ik
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vind dat ik meer kwaliteit van leven krijg op de manier van wat ik terugkrijg van hun. Oké, ja,
snap je, ja, dat vind ik echt. Ja, ik snap het, ja. Je snapt wel wat ik bedoel hè. Ja, ik snap hoe je
dat bedoelt. Oké, je hebt al wat gezegd over ‘biedt de Herbergier dat’, bij sommigen zie je dat
niet helemaal begrijp ik, nee, nee, niet bij elke collega, nee maar als je kijkt naar andere
verpleegtehuizen. Ik heb hiervoor in een ander huis gewerkt, nou dat was gewoon, nog niet de
helft van de zorg, van de kwaliteit die gegeven werd dan die we hier bij de Herbergier geven,
Oké. Dus ik vind echt wel, dat de Herbergier, dat kan leveren, eruit springt, dat ze dat echt
levert. Ja, oké, ja, en ik denk ook juist dat, omdat je genoeg personeel hebt, de een zal
misschien wat meer gericht zijn op een bepaalde algemene activiteit en de ander kan weer
beter in een op een. Die ruimte heb je bij de Herbergier hè, zo is het ook hè. Dat is het ook dus
iemand die zich niet thuis voelt bij dat getut wat ik dan wel wil bij een op een, zoals ik dat heb bij
de verzorging, die hebben dat dan wel om met een groepje naar het bos te gaan, ja, die kunnen
dat weer heel goed

Interview met medewerkster Lia

(12 januari 2016)

Zwart, bruin, groen, paars en rood –wat medewerkster Bernadette zei. Daarbij heeft bruin
betrekking op de definitie van dementie/Alzheimer, groen op deelvraag 1, paars op deelvraag 2
en rood op deelvraag 4.
Blauw - wat de onderzoekster zei.
En financieel rond te komen, ik vind dat dat voor ieder mens dat dat belangrijk is. Ik vind het
soms ook lastig. Een van de bewoners wil heel graag een telefoon. Met die mobieltjes kan ze
gewoon niet overweg. Een vaste telefoon zou voor haar een uitkomst zijn. Ja. Ja maar als de
financiën er niet zijn dan houdt het op. Oké. En dat blijft dus een probleem want ze vindt het
vervelend om hier beneden te moeten bellen. Wel jammer. Ja, ten eerste is het iemand die
zelfstandig ondernemer is geweest, dat ze alles zelf heeft geregeld. Maar ja, ik kan niet in de
portemonnee van de ander kijken, oké, en als het gewoon op is is het op en dat kan ik ook niet
altijd uitleggen aan de gast want die heeft zoiets van ‘dat klopt helemaal niet, ik heb geld zat’.
Dat is lastig. Ja, en dat is hetzelfde met dat sommigen willen hun eigen pasje nog houden, mm,
maar dat kan niet meer of er wordt besloten door familie dat ze dat niet doen. En het is niet
altijd een negatieve reden hoor, beslist niet. Ja, dan heeft iemand niet meer de zelfbeschikking
over zijn eigen bankzaken en dat hoor je hier vaak. ‘Nou moet ik dat ineens allemaal afgeven’.
Of autorijden, ‘ik mag niet meer autorijden, ik heb altijd autogereden’. Ja op bepaalde
momenten is er ook een grens aan. Dat het gewoon niet meer kan of niet meer lukt. Goed auto
rijden kan je nog zeggen ‘dat is gevaarlijk’, ja, zelf geld pinnen kan nog gevaarlijk zijn als
iemand het niet meer weet, ja, terwijl ik hun wel snap, ja, en dat zeg ik ook, dat geef ik ook aan.
Ik zeg van ‘ik snap dat je dat heel vervelend vindt’, dus wel bevestigen, dus niet ontkennen want
dat is niet waar. Ja, het is een stukje waardigheid ook. Ja. Zelf je geld te kunnen beheren. En
nog auto te kunnen rijden. Ja. En noem maar op, of je eigen telefoon op je kamer. Zeker. Ja
dus een heleboel van die punten daar kun je je wel in vinden begrijp ik. Ja en als je hebt over
leefomgeving, wij kunnen het wel veilig creëren maar er zijn soms gasten onderling ook die,
misschien ook wel door hun dementie, agressief reageren naar andere gasten. Dan moeten wij
ervoor zorgen dat iemand zich wel beschermd voelt. Ja. Ik leg ook altijd uit dat, als iemand een
ander slaat, dan zeg ik ook ‘dat is de grens want dat kan niet’. Nee. Of als iemand gaat
schreeuwen. Ik geef aan ‘ik snap dat het je irriteert, dat snap ik, alleen’. Dat is dan nog geen
grens. Nee, je mag niet iemand slaan of wat dan ook. Je kan wel zeggen, iemand kan toch ook
naar zijn eigen kamer gaan om daar te gaan zitten en dan heeft hij geen last van hier maar
soms begrijpen gasten dat ook niet meer want dit is ook al weer hun domein, ja allang, ja, ik
stimuleer het wel. Ja om dan even naar de eigen kamer te gaan. Ja ga even met die mee, dan
ga je toch gezellig daar een borreltje drinken of een slokje. Oké. Ja, ik probeer het wel te
stimuleren want soms komen ze ook niet op dat idee. Ja. Dat die mogelijkheid er ook is. Dan
nemen ze op zo’n manier even afstand. Ja. De dingen die jij belangrijk vindt, er staat hier ‘biedt
de Herbergier dit volgens jou’, ik denk dat je bij de meeste dingen zegt van ‘daar zijn we als
Herbergier gewoon mee bezig’. Ja, ik denk wel dat dit een van de plekken is voor mensen dat
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ze hier nog een hoop vrijheid hebben. Het feit dat hier de deuren niet dicht zijn, dat ze niet
vastgebonden worden en niet gedrogeerd. Maar ook dat er wel naar hun geluisterd wordt en
continue er tijd voor wordt genomen om dingen uit te leggen en om aandacht voor hen te
hebben. En ik denk dat, misschien tegenwoordig niet overal meer, maar in veel reguliere
plekken is er gewoon geen tijd. Het gaat er niet om dat de mensen, de medewerkers of de
verpleegkundigen zouden het misschien wel heel anders willen, maar het systeem is dan
anders. Ja. En hier heb je in die zin alle tijd voor de mensen, met opstaan, met wassen, met
naar bed brengen, activiteiten noem maar op. Dat is ook de reden dat ik hier wil werken. Ja.
Oké, nou dat snap ik. Ja en je krijgt hier zoveel vrijheden, dat krijg ik dan ook van mijn
werkgever. Die is heel makkelijk in die zin ‘wil je met de mensen weg, pak de auto maar en ga
maar’. Dan ga je maar met ze naar de kroeg en lever het bonnetje maar in. Nou, ik denk dat
dat, zelfs op heel veel Herbergiers nog niet zo makkelijk gaat. Nee. Dus, in die zin, op die
punten heb ik de Herbergier hier heel erg hoog staan. Ja, oké. Dat is wel een van de sterke
punten van de Herbergier hier. Ja.
Hier staat: ‘denk jij dat beeldende therapie daar ook een aanvulling op kan zijn en hoe dan wel
en zeker als je het vergelijkt met activiteitenbegeleiding want dat kan ik bij jou wel tegenover
elkaar zetten?’ Ja, ik denk het wel want ik kan wel leuk knutselen met de mensen en dat is ook
van waarde maar ik denk dat jij dat nog beter kunt. En zeker bij mensen die al een beetje een
kunstzinnige achtergrond hebben. Mm. En dan denk ik dat jij gewoon meer in je mars hebt en
daar anders naar kunt kijken en hen meer te bieden hebt, op dat gebied. Ja. Tuurlijk kan ik met
hen leuke kerststerren plakken. Maar een schilderijtje verven zoals je met Ulrica of met Vera
doet, nee, dat zou ik niet kunnen op de manier waarop jij dat doet. En zeker niet, en Ulrica heeft
zelf ook geschilderd. Ik denk dat jullie dan veel meer raakvlakken hebben op dat gebied. Oké,
oké, en als je dan beeldend tegenover activiteitenbegeleiding zet, een activiteitenbegeleidster is
meer bezig met maken wat zij gemaakt wil hebben. Ja, denk ik wel, we gaan nu even dit of dat
maken en dat is anders dan de manier waarop jij dat doet. Ik denk dat jij meer naar het proces
kijkt of meer het proces begeleidt of meer kijkt in die zin waar iemand zit. Ja. Het gaat niet zo
om het resultaat, ik denk dat dat een heel andere manier van werken is dan wat we hier doen,
wat niet slecht is maar het is anders, nee, dus in die zin ben jij een goede aanvulling daarop.
Aha, oké. Er staat hier ‘neem je dat ook waar, kun je dat concreet maken’, nou dat heb je al op
diverse punten gedaan. Ja, dat zie ik wel.
En dan nog een vraag die ik eigenlijk wel belangrijk vind. ‘Denk jij dat er buiten de sessie, buiten
dat ik met iemand iets doe, denk je dat er daar nog een effect merkbaar is van wat ik met
iemand doe’. Ik heb hier ook nog een lijstje want dat heb ik jou nooit voorgelegd, kijk, dit vroeg
ik aan medewerkers, is in het hier en nu, communicatie beter, kan zelf kiezen, ziet er tevreden
uit, ziet er blij uit/maakt grapjes, goede lichaamshouding, vertelt herinneringen. Ja, ik heb het
lijstje inderdaad gezien. Weet je, het is heel moeilijk, want daar zou je bijna een onderzoek op
moeten doen. Op dit. Ja, want dat weet ik niet. Kijk, dit is een vergelijking met vlak voor de
sessie en vlak daarna. Ja, het enige wat ik wel zie, die tekening die iemand daar nog heeft
liggen, of ik weet dat jij geweest bent, dan heb je een ingang om daarop in te kunnen gaan en
daaraan merk ik wel dat het wel iets voor iemand heeft betekend. Oké, dat iemand blij is en van
‘o, zie je dat’, al kunnen ze het zo niet zeggen maar wel die tekening, dus het proces gaat
verder, kan verder gaan, op het moment dat jij weg bent. Mm. Maar of iemand blijer is, ja, dan
zou je dat bijna moeten gaan toetsen en dat heb ik nooit gedaan, nee, nee. Ik heb bij voorbeeld
maar dat is niet een open vraag, het idee dat Vera het vergeten beter heeft leren accepteren
door wat we doen door de tijd heen. Dat denk ik. Dat zou heel goed kunnen maar daar heb ik
me te weinig in verdiept, te weinig zicht daarop. Dan zou ik me heel erg moeten letten op één
persoon en ik ben hier met tig mensen bezig, tuurlijk. Dat bedoel ik dus dan zou je daar bijna
een onderzoek op moeten zetten. Kijk, vanuit mijn gevoel, ja, of als ik het zo zie, ja, zou ik wel
zeggen ‘ik denk wel zeker dat iemand, jij vermoed van wel, ja, als jij je vermoeden uitspreekt
zou je dat zeggen maar je kunt het niet hard maken. Nee, voor hetzelfde geld heeft iemand net
een goede dag. Omdat je het niet kunt invullen, nee, nee. Ja, want dat zou natuurlijk mooi zijn
als we ook effect zouden hebben daarna maar dat is zeer de vraag. Nou ja, ik denk van wel
alleen ik heb daar geen bewijs voor. Nee. Dan zou je dat op een aantal gasten bijna moeten
gaan toetsen. Ja. Maar dan nog, inderdaad is de ene dag de andere niet, dus het is moeilijk te
toetsen. Ja, dat is gewoon heel lastig. Maar voor mij is dat nog niet eens zo belangrijk. Ik denk
dat je bij deze mensen heel erg moet uitgaan van het hier en nu, vanuit het moment. En als ik
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zie dat iemand het gewoon heel erg naar zijn zin heeft, ja, op het moment dat jij er mee bezig
bent, ja, en je merkt dat iemand zich daar prettig en veilig bij voelt, en er zelfs blij van wordt,
dan denk ik dat je je doel al hebt bereikt. Ja. En dan is het meegenomen als iemand zich
daarna nog steeds goed voelt of dat daar iets ligt dat iemand anders vraagt ‘go, wat heb je daar
gemaakt’. Ja. Dat is dan allemaal heel erg meegenomen maar je moet bij deze mensen heel
erg uitgaan van het hier en nu, het moment. Je moet blij zijn met hoe het is, op het moment. Ja.
Was er nog iets anders waarvan je zegt, dat wel ik er nog heel graag in hebben. Ja, al die
dingen, schoonheid ervaren, het blijft allemaal belangrijk. Weet je als ik dan bij voorbeeld kijk
naar Theo, die ik weleens meeneem in de auto, omdat hij moeilijk kan lopen en dan ga ik een
rondje Posbank en die man geniet alleen al van luchten, de luchten die hij ziet. Nou dat is
schoonheid ervaren.

Uit de mail met medewerkster Lia

20 oktober 2015

Wat fijn dat je mij zoveel vertelt. Nu kan ik dingen beter plaatsen. Regelmatig zie ik tekeningen,
viltbolletjes, kastanje poppetjes maar ik wist nooit wie dit gedaan had en met wie. Op maandag
ben ik altijd vrij en op vrijdag meestal ook.
Rita, Bianca en Ank en Christa zijn een paar keer mee geweest met de auto o.a. naar Intratuin.
Vera (rolstoel) en Ank meegenomen naar de stad en koffiegedronken bij La Place. Vera kan in
het begin angstig reageren maar uiteindelijk gaat ze het leuk vinden (een keer snoepjes
gekocht bij de Coöp, in tweedehands winkel in de Steenstraat rond gewandeld, boodschapje
Estefette) Met Gerard fruit gekocht in de Coöp en woordmix gespeeld. Dit was leuk. Evert krijg
ik weinig mee. Ik vraag het hem wel, ook Theo nodig ik regelmatig uit. Sinds de hond ziek is
gaat Theo minder mee uit wandelen. Ik wil proberen hem vandaag mee te krijgen naar
Sonsbeekpark. Simon nodig ik elke avond uit om beneden een borrel te komen drinken. Dit
doet hij ook. Hij wil graag helpen met de borrels inschenken, tafels afruimen/dekken,
vaatwasser uitruimen, zware vuilniszak helpen wegbrengen etc. Ook duwt hij de rolstoel van
Vera met wandelen of helpt hij graag met boodschappen doen. Ik vind Simon minder gesloten
dan een tijd terug. Hij lijkt wat meer contact/aansluiting te hebben met Otto en Daan. Bart neemt
de mannen regelmatig mee voor Biljarten (groot succes) Met Piet wordt regelmatig gefietst of
meegenomen naar tweedehands winkeltje voor Cd kopen. Piet gaat nu vaker zelfstandig de
deur uit. Hij komt dan met folders/gratis krantjes terug die hij in winkels scoort. Ulrica vindt
liedjes zingen leuk maar ook een stukje wandelen in de Herbergier (op bezoek geweest bij IJpie
en Wil) Of een bezoekje aan de tuin/konijnen/kippen. Met Nieske en Ido (beide in rolstoel) en
een stagiaire wandel ik nog weleens naar de Haphoek om een kroketje te trekken uit de muur.

Interview met medewerkster Bernadette

(11-1 2016)

Zwart, bruin, groen, paars en rood –wat medewerkster Bernadette zei. Daarbij heeft bruin
betrekking op de definitie van dementie/Alzheimer, groen op deelvraag 1, paars op deelvraag 2
en rood op deelvraag 4.
Blauw - wat de onderzoekster zei.
Kon je wat met de definitie? O zeker. Ja. Zeker. Daar kan ik wel wat mee. Maar het zijn
natuurlijk verschillende aspecten die je aangaf, ja, ik denk dat, zelf wel dat een term als
zelfregie bij voorbeeld, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen met dementie dat als
zeer belangrijk benoemen, mm, maar dat, wat zij als zelfregie ervaren, en wat je dat in een nietdementie staat benoemt, dat dat heel verschillend is dus dat is een term die bij mij meteen
allerlei vragen oproept. Oké, kun je dat iets meer toelichten? Ja, ja hoor. Nou, bij voorbeeld, stel
dat Otto wil gaan fietsen, ja, dan kan dat niet meer want hij fietst de snelweg op. Oh, ja, oh.
Ja, die fietst de snelweg op, die is al een keer van de snelweg afgehaald door de politie, dus dat
gaat niet meer, nee, en dan wordt hij soms kwaad op ons om hele suffe dingen. Bij voorbeeld,
hij is ontzettend kwaad geworden op mij omdat ik vroeg: “hoe was het op de zorgboerderij.” En
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dan wordt hij kwaad, vermoed ik, omdat hij het zich niet meer kan herinneren. Dus hij verwijt mij
zijn onvermogen om die vraag te beantwoorden. Dus de volgende keer vraag ik het niet meer.
Oh, ja, het is niet zoiets van ‘waar bemoei je je mee of zo’. Nee, nee, hij weet het niet meer en
daarom wordt hij kwaad op mij. En zegt ‘ja, jij moet niet van die brutale vragen stellen, waar
bemoei jij je mee’. Oh. En dat weet hij ook niet meer, hij weet alleen nog maar dat hij kwaad op
mij is. Nou, dat is dementie, nou en ik zorg wel dat ik zoveel mogelijk niet meer in dat soort
situaties terecht kom. Ja. Maar dat is natuurlijk geen zelfregie, dat is mijn regie. Ja, dat klopt,
want zo’n conflict dient nergens toe. Dient nergens toe, ja, je haalt alleen maar kwaaie dingen
op en je confronteert iemand met iets dat veel pijn doet en dat deed ik in dit geval per ongeluk,
uit goede wil en niet, mm, goed, nu wil ik het natuurlijk op een andere manier toepassen. Ja,
zelfregie, wat betekent dat nou. Ja, ik denk dat het vooral betekent het gevoel hebben dat je er
nog iets over te zeggen hebt en wij ondersteunen dat gevoel zoveel mogelijk natuurlijk maar de
praktijk is dat op veel terreinen, anders, dan zie je tegelijkertijd wel dat als het er echt op
aankomt dan dat mensen zich ineens nog wel degelijk kunnen uitdrukken. Zeker als het over
leven en dood gaat en dat heeft mij op verschillende momenten zeer gefrappeerd, dat mensen
wel kunnen aangeven of ze wel of niet willen sterven. En dat soms wel willen en dan zie je die
zelfregie ineens in de ware betekenis opduiken. Dus, ja, ik denk dat je altijd je af moet vragen,
ja wat drukt iemand uit over zijn eigen leven en zijn eigen proces. En ik denk dat het heel
belangrijk is om dat te vertalen zo goed of zo kwaad als dat gaat. Maar een Henk die echt dood
wilde en dat gold voor Fritska, de vrouw van Gerard ook, die wilde echt niet meer, die weigerde
haar medicijnen te slikken, ja, die wilde echt niet meer. Ja, en Wanda, die wilde ondanks haar
eerdere toezegging als ‘ik wil niet meer behandeld worden’, wat ik begreep als zich heel erg
verzet heeft en wat ik begreep van ook. Tegen sterven, bedoel je? Ja, tegen de naderende
dood en bij Ido zag je dat hij het en wou en niet wou en dat zag je bij Wanda ook, dat je er dan
niet uit bent van ja, wat moet ik doen. Nee, nee. Ja, dan natuurlijk ook alleen maar honoreren
wat er aan aanwijzingen is. En dat maar volgen zo goed en zo kwaad als het gaat. Mm. Maar
goed, zelfregie, moeilijk begrip. Dit is natuurlijk wel op het uiterste hè, dit is, als je spreekt over
sterven. Ja, dat vind ik zo bijzonder, als je dan ineens, oké, ziet dat mensen dan wel weten wat
ze willen want dat is iets dat je steeds ziet, dat het initiatief verdwijnt, dat ze niet meer weten
wat ze willen en dat ze dat heel vaak aan jou verwijten. Dat is bij voorbeeld ook iets dat je bij
Simon ziet als je, dan doe je een voorstel van ‘Simon, zullen we gaan wandelen of fietsen’, en
dan, met veel hangen en wurgen krijg je hem dan mee en dan weet ik gewoon uit de praktijk,
dan gaat hij eerst kwaad op mij worden. Omdat het veel te ver is en het is wel drie uur op een
dag en nou zo. Dan zet ik toch door omdat ik weet, mm, mm, dat als ik doorzet, dan komt er
een moment dat hij gaat genieten van het park, oké, of van het bos. Dus ik zet me tegen, ja,
tegen, ja, zijn wil af uit beter weten. Ik respecteer zijn zelfregie op dat moment helemaal niet.
Nee. Ik zet door omdat ik weet als ik niet doorzet, ja, als het effe tegenzit gaat hij weer naar zijn
kamer en dan komt hij zo meteen naar beneden in zijn pyjama en dan weet hij weer niet hoe
laat het is en dan komt hij vannacht ook weer, oké, snap je, dus dat heeft dan een heleboel
gevolgen dus ik denk dan van ja, oké, dan moet hij maar even kwaad op mij worden, ja, maar
dan zitten we op een gegeven moment wel, want zo heb ik het meegemaakt, dan zitten we op
een bank in het park en dan zegt hij ‘go, die bomen zijn wel mooi’, en daar werk ik natuurlijk
naar toe, oké, en dan heeft hij ook voldoende beweging gehad of althans, in ieder geval is hij
buiten geweest, heeft hij gewandeld of gefietst, snap je. Dan heb je ook meer kans dat hij ’s
nachts doorslaapt, nou ja. Ja. Afijn dus het woord zelfregie roept bij mij wel wat vragen op. Ja.
Ja, klopt ja. Maar het is denk ik de ervaring van zelfregie, het gevoel dat je nog zeggenschap
hebt plus als het er echt op aankomt, als je echt wel duidelijk kunt maken wat je wil, dat dat
gerespecteerd wordt, ik denk dat het die combinatie is. Ja, dat er respect voor je is. Ja, en dat ik
natuurlijk niet ga zeggen, dat ik niet tegen zijn wens inga uit andere motieven. Dat ik bij
voorbeeld niet denk ‘ik ben om halfvier klaar, laat hem maar lekker naar zijn kamer gaan dan
ben ik van het gemieter af’. Ja. Maar ik herken wel wat je vertelt, ja, Soms ga je over een punt
heen omdat je weet dat die ander er een boel aan heeft. Ja, ja precies. Nou, dat herken ik wel,
ja. Goed.
Is er iets dat er uitsprong, je pakte tegelijk die zelfregie omdat dat wat ingewikkeld is. Nou, wat
voor mij bovenaan staat is, het staat daar ergens in het midden, is het punt ‘van zin en
betekenis te zijn voor je omgeving’, oké, mijn ervaring is dat het wegvallen van die betekenis.
Ikzelf denk, althans zo beleef ik het, dat dat het aller-, allergrootste pijnpunten is in het proces,
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dat jij niet langer een rol vervult voor je omgeving, een rol van betekenis. Dat je steeds meer
wordt teruggeduwd in een rol van slachtofferschap. En ik denk dat dat zoiets vreselijks is en zo
ontwrichtend is voor mensen, ja, dat geloof ik echt. Dat springt er voor jou uit. Ja, dat springt er
voor mij uit. En heb je dan zoiets van dan zouden we zo en zo moeten doen? Kunnen we daar
iets mee? Dat kan misschien wel maar als je kijkt naar de bezetting van de Herbergier dan zijn
wij zo druk vaak met het zorgen voor de randvoorwaarden, dus zorgen dat mensen verschoond
worden, dat ze voldoende te eten, dat ze als ze vallen weer opgeraapt worden nou ja, ga zo
maar door, dat hun wonden verzorgd zijn, dat hun bed enz. enz. Ja, oké, dit is een plus plus hè.
Ja, dingen terugvinden die kwijt zijn geraakt, dus je bent continue bezig. Dan moet je
ondertussen ook nog onderling goed afstemmen, dan gebeuren ook nog dingen van buitenaf
dus als je dat echt zo wil doen dan heb je acht mensen nodig i.p.v. vier, dat is gewoon
onbetaalbaar. Oké. Ja, maar ik geloof wel om maar Simon nog eens van stal te halen of Theo,
ik zeg altijd ‘wil je mij helpen’. Ja. Want dan heb je, jaa, want dan heb je kans op een positief
antwoord. Dan komt Simon zo. Ja. Wil je me helpen want dan heeft hij betekenis. Ja. En dat, ik
denk dat dat heel vaak aan de hand is, mensen die, niet als Gerard, dat is weer een apart
geval, maar zodra Gerard het gevoel heeft ‘ik praat over mijn vakgebied en ik praat nu met een
vakgenoot’, echt waar, ja, dan gebeurt er weer iets met hem, dan, echt waar, ja, ja, als je vraagt
naar zijn studie of zo, dan, nou heel lang kwam er nog wel wat zinnigs uit ook, dus dan zie ik
dat ook. Dus het is niet zo dat ieder altijd alles maar wil doen maar als je mensen in hun
vroegere rol in staat stelt om iets te betekenen, ja, ik denk dat ze dan heel vaak opbloeien. Ja,
dus je probeert hun waardigheid die ze hadden gewoon terug te halen en, daar waar dat lukt.
Bij Ulrica, want daar heb ik wel echt een sterke band mee. Bij Ulrica doe ik dat door haar te
omhelzen en te zeggen dat ze zo ongelooflijk knap is en hoe goed ze het allemaal doet en dan
krijg je dus veel meer voor elkaar. Tuurlijk. Ja, dus je zoekt toch altijd, hoe spreek je iemand op
zijn potentieel aan. Ja, ja. Hoe ver dat ook afwijkt van je eigen potentieel. Dat maakt niet uit.
Maar het gaat erom iemand te helpen de beste versie van zichzelf te zijn en dat, dat lukt me
heel vaak niet hoor, maar dat probeer ik wel altijd te zoeken, ja. Ja, dat snap ik. Of als mensen
een goede grap hebben gemaakt dan moet dat even opgetild worden. Dus tijdens de lunch, dan
wordt er een goede grap gemaakt en dan zeg ik ‘hé jongens, moet je horen wat Simon nu weer
zei’, ja, oké, gewoon om wat goed is groter te maken. Ja, en dan zie je iemand ook helemaal
glimmen ‘hè, die grap heb ik gemaakt’, dan maak je iemand ook even gelukkig. Ja, ja, maar de
anderen ook. Mm. Er gebeurt iets goeds. Ja, en ik denk dat we daar als team ook wel echt op
gefocust zijn. Allemaal doen we dat op onze eigen manier maar dat doen we wel allemaal. Oké,
oké. Maar dat is dus die van betekenis zijn voor je omgeving. Dat is echt zo belangrijk, voor
mijn gevoel zou dat bovenaan moeten staan. Oké. Ik denk als je dat zou kunnen bewaken, dat
het geluksgevoel veel groter zou worden. Denk ik, maar dat weet ik niet hoor, maar dat denk ik.
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G3 Interview deelneemster Bianca
G3a resultaat van het eerste niet opgenomen interview met deelneemster Bianca
Mevrouw heeft beginnend Alzheimer en woordvindproblemen. Onderzoekster zocht naar een
goede manier om haar te interviewen. Zij wees een beeldende manier van antwoorden en
schaalvragen af. Mevrouw zou er, als de onderzoekster haar woorden gaf, zelf een verhaaltje
van maken. Onderzoekster meende op grond van deze uitspraak dat zij een verhaaltje zou
schrijven en had daardoor geen opnamemogelijkheid bij zich. Zij bleek te bedoelen met die
woorden de vragen goed te kunnen beantwoorden. Dat ging inderdaad prima.
(7 december 2015)
Eerst haalden we op wat we in die acht weken hebben gedaan. Zo was voor haar duidelijk
waarover de vragen gingen.










Plezier
zeker, anders zou ik het niet doen
Rust
o het is beneden niet rustig, het is daar druk. Ik moet me heel erg concentreren om
dit te kunnen doen.
o Wat we deden was anders/nieuw voor mij. In die zin was het ook een spanning
omdat ik goed wilde luisteren hoe het moest en het goed wilde doen.
Tevredenheid
aan het eind altijd, het kwam toch steeds weer goed. Het
was vaak verrassend
Ontspanning
leuk + spanning
Iets doen/maken
vind ik fijn
Ervaren van schoonheid
Ja, dat was aan het eind steeds het geval
Kon mezelf erin kwijt
ja, als het niet bij mij zou horen, zou ik het niet doen. Ik kies
zelf kleuren en andere dingen. Wel geef je soms te veel
mogelijkheden, dat is vermoeiend.
Communicatie
o prettig zo samen. Ook leuk samen met Vera Zij is ook zo precies.
o Ik voelde me begrepen.
o We konden er zo voor elkaar zijn.

Interviewster gaf haar terug dat zij, toen zij aan de andere deelneemster van de sessies
vertelde wat zij had gemaakt, een heel verhaal, geen woordvindproblemen had. Dat kon zij zich
nog herinneren. “Ja, dan ben ik helemaal ontspannen.”
G3b Interview met opnameapparatuur a.d.h.v. door onderzoekster opgestelde woorden
Over de kern van het interview
Daarbij heb ik haar eerst verteld wat we de acht sessies waarover het interview gaat, deden.
Daarna werkten we a.d.h.v. het volgende
het gaf
 wel/niet plezier,
 wel/niet rust,
 wel/niet ontspanning,
 wel/niet ervaring van schoonheid,
 kon mezelf er wel/niet in kwijt,
 iets doen/maken vind ik…
samen met Jacqueline en/of Vera vind ik
 wel/ niet prettig,
 ik voelde me wel/niet begrepen,
 we konden er wel/niet voor elkaar zijn.
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Twee pagina’s gecodeerd transcript van het interview met deelneemster Bianca
Blauw, woorden bewoonster Bianca. Zwart, woorden onderzoekster.
Rust, groen. Ontspanning/spannend, rood. Spelen, paars. Samen, bruin.
Ik kon mezelf erin kwijt, wel of niet. Ja, en als ik het niet snapte dan vroeg ik het toch. Ik bedoel,
dat is, eh, zeg het nog eens wat de vraag was. Of je jezelf erin kwijt kon. Ja, ja, want als ik
merkte dat ik iets miste dan ik, nee, hé, Had je iets van dit ligt dicht bij mezelf, dit is een beetje
mijn ding bijna. Nou, het is wel altijd spannend, zo van kan ik het wel, mm, mm, weet je dat is, is
dat, heeft dat met de vraag te maken? Nou, dat komt natuurlijk ook omdat het iets nieuws was,
ja, maar het was ook elke keer nieuw, het was elke keer wat komt er nou uit, ja. Jij wist wat je
ging doen maar ik niet, nee, nee. Dus dan gaf je het wel aan, dat snap ik wel maar voordat dat
van mij is is veel, dat klopt, veel vlugger, veel langzamer dan wanneer jij het oppakt, dat is, dat
klopt, ja dat klopt. Ja, ik wist dat er een lap stof uit ging komen en jij moest dat nog ontdekken
dat, ja en jij, en dan zag ik die lap en dan had ik niet in de gaten dat dat, dat dat, dat er iets
tussen moest, anders kan je het net zo goed laten. Snap je wat ik bedoel? Nou, in elk geval
voor jou was het een ontdekkingsreis eigenlijk, ja, ja, toch, ja, klopt ja. Er staat hier, iets doen,
iets maken dat vind ik… Ja, leuk, vooral leuk want het doen, het doen vind ik eigenlijk nog
leuker dan het kijken of ik het mooi of maar half goed doe of zo. Oké, oké, het is het idee van
met dingen iets maken, ja, en dat kan van alles zijn, ja, is ook zo, ja, je bent ook vaak zo bezig
naar mijn gevoel hè, ja, dan ben je weer aan het breien, ja, uitzoeken van, ja, en dan net, waar
blijft het hangen, ja, weet je wel en dan, ja, en dan uitzoeken van waarom gaat dat dan wel niet,
ik denk dat ik die dingetjes al drie of vier keer opnieuw ging doen omdat, da vond ik het weer
beter om het anders te doen, weet je wel, dus ik zie van te voren niet hoe ik het moet doen, ik
begin en dan schrijf ik het op, daar… daar naast de televisie denk ik, nee, maar dat is weer iets
anders, oké, ik moet boodschappen gaan doen, omdat, ik heb de laatste tijd weinig
boodschappen gedaan en ik wil nog, nou goed dat is een ander verhaal, hm, hm, nou zijn we
weer helemaal van ons ding af, sorry, geeft niet, nee maar je vindt het fijn om bezig te zijn en
dingen te maken, daar ging het eigenlijk om. Ja, het bezig zijn met hoe gaat dat dan, ja, ja, en
als dat verkeerd gaat dan pak ik weer een andere maat en dan denk ik misschien is dat beter
want dan heb ik het te lang gemaakt of te kort gemaakt en dan schrijf ik, wat heb je dan veel
geduld met jezelf, vind je niet, nee maar dan ben ik aan het spelen, oh, mooi, dat is net zo iets
als als een kind gaat bouwen met blokjes, die moet eerst uitzoeken of dat er niet afvalt, omvalt
als hij het op een zijkantje zet, zoiets, ja dat is dan van, nee, maar dat is het leuke ervan, oké,
kinderen heel veel, niet dat ik, maar dat schiet nu in mijn gedachten, ja, om het goed uit te
leggen. Want dat was vroeger ook, ik deed de gekste dingen met, dat was ook wel leuk dat mijn
ouders daar, daar, want we helemaal niet rijk of zo, maar mijn vader had altijd wel iets van dan
mocht ik bij hem in de schuur en dan zei hij van dit zijn dingetjes daar mag jij mee spelen. Nou,
waar ik allemaal mee, want het waren echt dingen van, stukjes papier en hoe heet dat als je iets
in de muur, net als daar, ja, zo’n pinnetje, zo’n, zo’n ding van, bedoel je een hamer, ja, hamers,
alles, alles, oh wat heerlijk, ja, en mijn moeder was altijd bang dat het mis ging en misschien
ging het wel eens mis maar dat ben ik dan vergeten, mis is het nooit, nee, je mist nooit, je denkt
gewoon van o, dat wil ik niet dus het is van dan ga ik iets anders proberen, zie je zo van, ja, het
is spelen met dingen waar je eigenlijk niks van weet. Dit is mooi, weet je dat, dit is zo spelend
leren, dit is, spelend kom je op heel veel moois, ja, kom je dingen tegen en dan denk je van
wauw, dat ga ik bewaren. Ja, ja, dat ik toch mooi, B. Ja, dat is ook leuk, ja, het is eigenlijk voor
iedereen… Ja, ik snap het helemaal, ik leer ook heel erg spelend met beeldende dingen, ik
moet spelen en als het met mijn hersenen moet gaan dan loop ik vast, ja, ik moet spelen,
gewoon, zomaar, ja, dus ik snap dat heel goed, goed zo, en dat wordt ook onderbouwd in de
literatuur, ja, het zal een zorg wezen, nee, dat geeft niet, nee maar dit is grappig, dan ontwikkel
je jezelf juist heel goed door, ja, door spelen, ja en je wordt boos op het materiaal van
potverdorie waarom is het zo, weet je wel en ( we lachen beiden), dat zijn dingen dat is best wel
leuk hoor. Ja en dan gaat het, het is soms ook wel jammer als het bijna klaar is en dan is het
eigenlijk helemaal mislukt want dat was met deze dingen gedaan, ik zit te zoeken maar ik weet
niet, o daar, daar zit het in. En, ja dan kan je echt boos worden dat het niet gelukt is maar een
half uur daarna denk je, ja, misschien had het zo gemoeten, nou, weer meten, nou, dan ga je
weer. Ja (lach), dat is gewoon zo, ik kan dan heel boos worden maar ook wel leuk vinden om
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het toch nog maar eens even te proberen. En toch ga je weer verder dan. Ja, mooi. Geweldig
toch.
Wat vond je van het samen, dat je alleen kan spelen is duidelijk maar hoe vond je om het
samen te doen. Met mij, met Vera, hoe vond je dat, het element van het samen. Ja, ik vond dat
moeilijk omdat ik ook wilde horen en zien wat jij deed met, weet je wel, en dan was ik daar mee
bezig en dan was het weer mijn beurt, zal ik maar zeggen, maar dan zat ik nog steeds met van
maar waarom gaat dat snorretje niet die andere kant op, ik noem maar wat weet je wel, mm,
mm, en dat is, dat was toch twee keer denken zal ik maar zeggen. Voor mezelf denken van
mijn dingen maar tegelijkertijd zat dat al , oké, in die, in wat jij met haar, oké, ja, ik zat ernaast
dus dan ga je dat zien, oké, van hoe doet ze dat en waarom doet ze dat en dat is te kort en ik
heb elke keer gezien dat jij de draden te kort doet, (we lachen beiden), geweldig, snap je wat ik
bedoel, ja dat gaat dan door elkaar en dan dacht ik, zou ze nou echt zo zuinig zijn dat ze niet
ziet dat dat niet lang genoeg is, leuk, ja, je hebt het me ook wel eens gevraagd, waarom doe je
dat toch zo. Ja, ik dacht laat dat eindje maar hangen, dat kan je naderhand wel afknippen, te
kort dat kan je niet afknippen, nee, nee, ja maar nou merk ik zelf, dan klopt dat, dan klopt dat,
ja, ja, dat zie je als kind al, een beetje wijder dan kom je tenminste niet te kort. Ja, dat had ik al
ervaren (we lachen beiden). Dat dit mens dat dan niet weet. Ja maar je vond het … samen in
die zin vermoeiend omdat het twee dingen tegelijk was. Ja, ik loop niet weg als jij met haar
bezig bent. Het was met elkaar zal ik maar zeggen en ik was niet haar ding aan het doen maar
dat betekent niet dat ik niet kon zien wat er allemaal gaande was, en dan mijn denken dan, dan
denk ik waarom doet ze dat nou? oké, zo van, doe een beetje royaal weet je wel. Maar gaf het
je ook iets of juist niet dat we het samen met Vera deden. Nou, ik, we hebben elke keer dat we
samen hebben gedaan, dus ik kan niet zeggen zou het beter geweest zijn als het alleen was
want we hebben ervaren wat het samen was. Nou, we hebben het ook een paar keer alleen
gedaan omdat Vera nog niet klaar was, dat is een paar keer gebeurd. Oh, dat weet ik niet meer.
Nee, nee, maar je vond het naar mijn gevoel ook wel gezellig maar nu zit ik in te vullen, ja, ja,
dat is een ander facet ervan, ja, ja, het geeft toch andere dingen, ja omdat je toch bezig ben, ik
zit toch te kijken van wat doet ze, ik zit niet uit het raam te kijken tot ik weer aan de beurt was,
nee, zo was het niet, ja, ja. Nee, er staat hier, dat voelde wel of niet prettig, ik voelde me wel of
niet begrepen, hoe zou je dat zeggen? Ja, want als ik iets niet begreep dan vroeg ik het wel. Ja,
toch, of niet? Ja, maar begrepen voelen dat is meer van dat jij zegt ik had het gevoel dat jij op
mij af kon stemmen, dat je je veilig voelde, dat het goed voelde, zo. Ja, ja, voor jou wel. Goed,
we konden er wel of niet voor elkaar zijn, ook met Vera. Ja, ik vond het ook leuk, ik heb er ook
bij geleerd van wat jij dan liet zien aan Vera. Ja, het gaf verschillende dingen. Ja, en ik vond ook
dat Vera, hoe oud ze ook is, daar heel scherp in is, ja, ja, ja, daar was ik een beetje jaloers op
hoor. Echt waar? Ja, zo van wat heeft die dat gauw in de gaten en dat nee, dat moet daar en
dan zat ze te kijken en dan zei ze ‘nee, een beetje zo’, dacht ik ‘meid schiet op, dat kan toch
best leuk worden’. Ja, en het leuke was, want ik vind het wel fijn als ze zo precies was maar dat
kwam ook omdat het een poes betrof hè, dat ligt zo dicht bij haar. Ja, nou ja, dat is waar. Maar
daarom is het ook een poes geworden. Het ligt zo dicht bij haar, zij wist precies wat zij wou. Dat
is leuk, dat vind ik wel mooi. Ja maar ook hoe zij dan van ‘nee dat oogje moet daar, dan dacht ik
jeetje. Maar ik vroeg het ook. Ja, maar dat bedoel ik ook, ze zat er helemaal in, ja. En bij mij
was het, nou ik ben benieuwd, zij wist het, snap je wat ik bedoel.
G4 Samenvatting van het interview met deelneemster Bianca
Mevrouw was het eens met de volgende samenvatting
Wat we doen vind ik prettig anders zou ik het niet doen.
Rustig vind ik het meestal niet want ik ben hard aan het werk. Ik zou het ook niet ontspannend
noemen want het is nieuw voor me, daarom spannend, het kan misgaan. Jij wist van tevoren
wat en hoe maar ik niet. Ook schoonheid kon ik pas ervaren als het klaar was, dan was dat er
zeker en op dat moment kon ik me ook ontspannen. Vaak was het ook verrassend, eigenlijk
was het een spannende ontdekkingsreis.
Toen we met pastel en herfstbladeren werkten was het bijna direct ontspannend want dat is
helemaal mijn ding. Het vilten was nieuw voor mij en daarom op dat moment nog niet mijn ding.
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Iets doen, iets maken vind ik leuk. Vooral ook om te kijken wanneer het niet meer wil en dan
uitzoeken van waarom gaat dat dan niet. Ik begin iets te doen maar weet van tevoren niet hoe
of wat, soms begin ik wel drie of vier keer en als ik dan weet hoe het moet schrijf ik het op.
Eigenlijk ben ik aan het spelen, aan het uitzoeken hoe het moet. Dat deed ik als kind ook al,
mijn vader gaf me dan van alles en ik probeerde daar van alles mee uit, heerlijk. Mijn moeder
was weleens bezorgd en misschien gebeurde er zo weleens iets wat misging maar dat ben ik
dan vergeten. Ik vond het gewoon heerlijk, al dat proberen, al dat spelen. Dan vind je dingen
waarvan je denkt ‘wauw’, dat wil ik onthouden. Soms word ik boos op het materiaal als het niet
wil en gooi ik het weg maar na een half uurtje ga ik toch weer proberen of het toch nog op een
andere manier kan.
Hoe was het om het samen met iemand anders te doen? Vermoeiend want ik kon het niet laten
mee te luisteren en daarover na te denken. Dus ik moest denken over wat ik zelf aan het doen
was en ik dacht na over hoe het ging met Vera. Soms dacht ik dan waarom doet ze dat nou zo,
bij voorbeeld waarom doet zij die draad zo kort, dat is te kort toch.
Het voelde wel goed en veilig bij elkaar. En Vera is al zo oud maar weet heel precies hoe ze het
hebben wil, daar kan ik jaloers op zijn. Het was wel prettig dat we samen waren want soms
duurde het echt even voordat ik begreep wat je bedoelde, dat moest dan bij mij nog de tijd
hebben om door te dringen. Als je dan weer even met Vera werkte had ik de tijd om het te gaan
begrijpen.
Verder vind ik het erg druk in de huiskamer. Er wordt zoveel gepraat, zo moeilijk om mijn
aandacht erbij te houden, dan voelt het gewoon als zwaar, als hard werken wat we doen.
Toen jij, Jacqueline, mij teruggaf dat ik zonder woordvindproblemen Vera vertelde over het
landschap met de schapen, zei ik jou dat dit kwam doordat ik ontspannen ben als ik klaar ben.
Dan komt het er allemaal zo uit en daar ben ik dan zelf ook verbaasd over.
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