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Ouderen en de kunsten
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Domein: de bijdrage van de kunsten
(muziek, beeldende kunst, dans en drama) 
aan actief en gezond ouder worden:

 mentaal
 fysiek
 cognitief
 sociaal

Doel: intensiveren van de inzet van de kunsten in 
zorg en welzijn voor ouderen.



Ontwikkelingen
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(Inter)national:
 o.a. Lang Leve Kunst/Long Live Art
 Age Friendly (Cultural) Cities
 Kennissynthese Cultuur en Langdurige Zorg 

ZonMW

Regionaal:
 We the North: ‘Art 66, De Kunst van het ouder

worden’

En: de IWP Healthy Ageing en de Kunsten



IWP Healthy Ageing en de 

Kunsten
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Start 1/1/2015

De innovatiewerkplaats als innovatienetwerk:
- Hoe kan netwerkvorming in het domein 'Gezond en 

Actief Ouder worden met Kunst' door concrete 
innovatieprojecten bijdragen aan gezond ouder 
worden? 

Projecten starten of versterken

Festival ‘De Kunst van het Ouder Worden’



Festival ‘De Kunst van het 

Ouder Worden’
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Praatkaart ‘HA en de Kunsten’
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‘Praatkaart HA en de Kunsten’
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Subtitle

Content



Ageless Jazz
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Jazzconcerten in verzorgingshuizen

Het concept: naar een dialogische aanpak van het spelen van

concerten

Het onderzoek: volgen van musici in 

de voorbereiding en uitvoering; 

optekenen van reacties publiek



Ageless Jazz
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Jazzconcerten in verzorgingshuizen

Het resultaat: 

- (meer) evidentie van het belang van deze manier van werken voor

- muziekstudenten

- (meer) evidentie van de waardering

- van ouderen voor de concerten

- (potentiële) opname in curriculum 

- van de opleiding



Anders Belicht III
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Fotoproject in Blauwbörgje

Het concept: fotografie wordt ingezet als een methode voor 
gezamenlijk onderzoek naar de leefomgeving – bv. een 
zorginstelling – van ouderen.

Het onderzoek: docent Minerva  leert een groep onderzoekers 
(studenten Minerva, personeelsleden Blauwbörgje) om de PAPA-
methode (Participatory Artist Press Agency) van beeldend 
kunstenaar en sociologe Lino Hellings toe te passen.



Anders Belicht III
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Fotoproject in Blauwbörgje

Het resultaat: 

- voorstellen voor verbetering van leefomgeving aan Dignis

- (meer) inzicht in fotografie als onderzoeksmiddel en in kunst als
change agent in een sociale context



Ik zie, ik zie
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Portretteren van dementerenden

Het concept: studenten Minerva portretteren ouderen met dementie

Het onderzoek: studenten (Minerva, Sociale Studies), begeleidende

docent en onderzoeker nemen allen een onderzoekende rol. 



Ik zie, ik zie
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Portretteren van dementerenden

Het resultaat: 

(meer) inzicht in de betekenis voor de kunstenaar van deze

innovatieve praktijk

(meer) inzicht in de betekenis van de 

praktijk voor dementerenden en hun

familieleden en verzorgenden



Ik zie, ik zie
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MiMiC – Meaningful Music in 

Health Care
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Live muziek bij
ziekenhuisopname

Het concept: musici werken met 

oudere patiënten tijdens hun 

ziekenhuisopname in 

kleinschalige participatieve 

muzieksessies, met betrokken-

heid van de verpleegkundigen

die voor hen zorgen



MiMiC – Meaningful Music in 

Health Care
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Live muziek bij ziekenhuisopname

Het onderzoek:

1. UMCG: effectonderzoek

promovendus: effectmeting naar het welbevinden van zowel patiënten

als verpleegkundigen, en naar de invloed van muziek op het reduceren

van delier.

2. Lectoraat LLM: ontwikkeling van innovatieve praktijk

twee promovendi: 1. de interactie in de workshops; 2. betekenis van

muziekworkshops voor verpleegkundigen in hun dagelijkse hectische

werksituatie.



MiMiC – Meaningful Music in 

Health Care
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Live muziek bij ziekenhuisopname

Het resultaat:

- eerste evidentie van de effecten van deze praktijk op patiënten

- eerste evidentie van het belang van deze praktijk voor 
verpleegkundigen

- (meer) evidentie van het belang van deze manier van werken voor 
musici

- (potentiële) opname in curriculum van de opleiding



Onderzoek HA en de Kunsten
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Wat kenmerkt het onderzoek?

Innovatieve praktijken
In context
Kleinschaligheid
Kwalitatief/mixed methods
Directe verbinding met het onderwijs
De docent-/kunstenaar-/onderzoeker



Hoe nu verder
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IWP -> Innovatienetwerk

2 jaar door

Ondersteuning uit diverse 
bronnen (HG, CoE HA, 
AFCC…)

De cruciale rol van de 
dragende kracht



De wisselwerking tussen 

onderzoek en concrete 

projecten rond ouderen en de 

kunsten 

www.haendekunsten.nl

saskia.ree@gmail.com
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