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Als je eenmaal hebt ervaren 
wat kunst kan doen, laat de 
kracht van kunst je nooit meer 
los. Ik bezocht vele bijzondere 
kunstuitingen van mensen met een 
ondersteuningsvraag. In 2016 zag ik 
de voorstelling Cardiac Output van 
Introdans, waarin acteurs met een 
verstandelijke beperking duetten 
dansten met professionele dansers. 
Ik was gefascineerd door de makers 
en uitvoerders, niet alleen op het 
moment zelf, ook nu nog, 
drie jaar later. 

Kunst heeft impact voor mij als 
toeschouwer, het verhoogt mijn 
mentale welbevinden en de kwaliteit 
en zin van mijn leven, maar geldt dat 
ook voor de deelnemers? Daar gaat 
deze publicatie over. 

Na de publicaties ‘Kunst en 
Positieve gezondheid, een 
overzichtsstudie van culturele 
interventies met mensen die 
langdurig zorg en ondersteu-
ning ontvangen’ (2017) en ‘Wat 
werkt bij culturele interventies 
voor ouderen’ (2018) door 
Movisie, leek het in Nederland 
stil te worden rondom dit 
thema. Opmerkelijk, niet 
alleen omdat er in het buiten-
land volop over dit vraagstuk 
wordt gepubliceerd, maar ook 
omdat in de praktijk de vraag 
naar onderzoek dat inzicht 
geeft in de wetenschappelijke 
onderbouwing van de kracht 
van kunst in zorg en welzijn 
juist toeneemt. Kunstenaars en 
kunstencentra hebben deze 
kennis nodig om hun projecten 
te onderbouwen en er financie-
ring voor aan te vragen. 
 
Zorginstellingen, beleidsad-
viseurs en financiers zijn zich 
vaak niet bewust van de 
mogelijkheden en de waarde 
van cultuurparticipatie in het 
sociale domein. Deze publica-
tie is de eerste die inzoomt op 

verschillende kunstdisciplines en 
hun welzijnsaspecten. Het is een 
van de weinige Nederlandse 
publicaties op dit gebied op 
basis van recent onderzoeks-
materiaal (vanaf 2017).

Hilde zoomt in op de effecten 
van kunstbeleving voor mensen 
met een ondersteuningsvraag: 
welke kunstdiscipline richt zich 
het sterkst op welke dimensies 
van het model Positieve Gezond-
heid? Zo kan met de deelnemer 
gekeken worden welke kunstdis-
cipline het beste past. Daar laat 
ze mooie Gelderse voorbeelden 
van zien. 

Waarom past dit onderzoek bij 
Cultuur Oost en zijn we blij met 
de uitkomsten? Dit onderzoek 
maakt de uitvoering van onze 
inclusie-agenda nog noodza-
kelijker en geeft ons empirische 
bewijzen om nog meer mensen te 
kunnen overtuigen van de kracht 
van kunst in zorg en welzijn. 

Elsbeth Rozenboom
Expert Cultuurparticipatie
Juni 2019

Culturele centra in Gelderland vroegen Cultuur Oost om 
onderzoek te doen naar de wetenschappelijke onderbouwing 
van de effecten van cultuurparticipatie in relatie tot het model 
Positieve Gezondheid. Hilde van den Berg, masterstudent aan de 
Universiteit Utrecht, opleiding Social Policy & Public Health deed 
hier onderzoek naar onder supervisie van Lily van Engen. 
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Tot 2019 zijn er in Nederland op dit gebied geen groot-
schalige onderzoeken meer gepubliceerd. Daarom 
heeft Cultuur Oost de meest recente (buitenlandse) 
wetenschappelijke onderzoeken verzameld om nieuw 
en recent bewijs te leveren voor de kracht van kunst in 
zorg en welzijn.

De onderzoeksresultaten komen uit wetenschappelijke 
literatuur vanaf 2017 en zijn kwantitatief en statistisch 
significant: dat wil zeggen dat er meer aan de hand 
is dan toeval. Uit de praktijk blijkt dat financiers veel 
waarde hechten aan meetbare resultaten. De onder-
zoeken die genoemd worden in deze publicatie gebrui-
ken internationaal goedgekeurde meetinstrumenten 
waarbij factoren voor en na het kunstproject zijn 
gemeten, om zo numeriek uit te kunnen drukken of 
het project effect had. 

Eerder onderzoek heeft al bewijs geleverd dat kunst 
voordelen heeft voor mensen met een ondersteu-
ningsvraag. In 2014 schreef Mark Mieras voor Lang 
Leve Kunst over hoe cultuurparticipatie kan bijdra-
gen aan het cognitief functioneren van ouderen,  
en in 2017 schreef Erik Scherder in zijn boek “Singing 
in the Brain” hoe muziek het brein positief  
kan beïnvloeden. 1, 2

Onderzoek in perspectief. De kracht van kunst 
in zorg en welzijn.

In 2017 publiceerden Movisie, LKCA, en Hogeschool 
Windesheim in opdracht van het ministerie van 
OCW (via ZonMw) het rapport “Kunst en Positieve 
Gezondheid”. Hieruit bleek dat er een goede theo-
retische basis is voor de kracht van kunst in zorg en 
welzijn, maar dat het nodig is nieuwe onderzoeks-
methodes te ontwikkelen die beter bij de vrije geest 
van kunst passen.3 

In 2018 publiceerde Movisie het dossier “Wat Werkt 
bij Culturele Interventies Voor Ouderen”, dat dieper 
ingaat op de sociale en psychologische processen en 
neurobiologische mechanismen van kunstprojecten: 
wat er werkt, en waarom het werkt.4 

Sommige effecten die in eerdere publicaties zijn ge-
noemd, zijn niet vertegenwoordigd in deze publicatie. 
Dat betekent niet dat ze niet bestaan, maar dat ze in 
de gevonden onderzoeken niet kwantitatief zijn onder-
zocht óf dat er niet genoeg kwantitatief bewijs voor 
was. Verhalen van ervaringsdeskundigen zijn hierdoor 
niet meegenomen.
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Cultuur Oost heeft ervoor gekozen om per kunstdis-
cipline de gevonden effecten te presenteren. Hierdoor 
wordt het voor mensen met een ondersteuningsvraag 
en hun omgeving, zoals hulpverleners, verwanten, 
kunstenaars, etc., makkelijker om te kiezen welke 
kunstdiscipline het beste aansluit bij de behoefte. 
Ook kunnen uitvoerders de financiering van hun pro-
ject beter beargumenteren en is het voor de beleids-
adviseurs en financiers duidelijker wat de wetenschap-
pelijke onderbouwing van zo’n project is.

In 2014 promoveerde Machteld Huber op Positieve 
Gezondheid en sindsdien werken steeds meer organi-
saties met dit concept. Gezondheid wordt door Huber 
niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, 
maar als het vermogen van mensen om met de 
fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te 
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze 
visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein 
van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het 
gaat immers om het vermogen om met veranderende 
omstandigheden om te kunnen gaan. 

Positieve Gezondheid.

De volgende vijf kunstdisciplines zijn meegenomen in 
dit onderzoek:
1. Beeldende kunst
2. Dans
3. Literatuur
4. Muziek
5. Theater

Deze indeling van kunstdisciplines komt overeen 
met de beschikbare onderzoeksresultaten. 
Andere kunstdisciplines kunnen mogelijk dezelfde 
effecten bereiken, maar dat is dan nog niet 
wetenschappelijk onderzocht. 

De resultaten van dit eigen onderzoek verbindt 
Cultuur Oost aan de gezondheidsdomeinen uit het 
model Positieve Gezondheid, om zo een duidelijk 
beeld te schetsen van hoe kunst en cultuur bij kunnen 
dragen aan verschillende aspecten van zorg en welzijn.

Het bijbehorende gespreksinstrument op pagina 16, 
waarbij mensen een cijfer geven aan verschillende as-
pecten van hun positieve gezondheid, is een startpunt 
van waaruit mensen aan de slag kunnen gaan om hun 
positieve gezondheid te beïnvloeden.5

Cultuur Oost omarmt deze nieuwe kijk op gezondheid 
en heeft de visie dat kunst en cultuur daar een 
positieve bijdrage aan kan leveren. Dat komt tot uit-
werking in KOM Gelderland en het Reisgezelschap 
kunst & maatschappelijke inclusie, netwerken die 
Cultuur Oost ondersteunt.  



Effecten van kunst op 
positieve gezondheid.

Bronnen: Institute for Positive Health en Cultuur Oost

Recent onderzoek toont aan dat verschillende kunstdisciplines 
een positief effect kunnen hebben op meerdere domeinen van 
het model Positieve Gezondheid.
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Beeldende kunst.
Er zijn in wetenschappelijke onderzoeken naar beel-
dende kunst effecten gevonden op lichaamsfuncties, 
mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, zingeving, 
meedoen, en dagelijks functioneren.7 –20

Het maken van beeldende kunst 
leidt in het algemeen tot:7 – 13

• Betere mentale gezondheid
• Beter geheugen
• Meer zelfvertrouwen
• Meer interesse
• Meer oplettendheid
• Meer genot
• Minder depressieve symptomen
• Minder angst
• Minder negatieve emoties

Schilderen leidt tot:13

• Beter geheugen
• Hogere kwaliteit van leven
• Minder pijn
• Minder depressieve symptomen
• Minder angst

1.

Pottenbakken en kleien leiden tot:15, 16

• Beter humeur
• Hoger gevoel van thuishoren
• Meer zelfvertrouwen
• Meer interesse
• Meer concentratie

Museumbezoek leidt tot:17 – 20

• Beter emotioneel welbevinden
• Hogere kwaliteit van leven
• Minder onprettige pijn
• Minder sociale disconnectie

    Voorbeelden uit Gelderland: 
•  Atelier23 (Siza) 
•  Beeldende Kunst aan Huis (de Gruitpoort) 
•  Kunst & Meedoen (Rozet) 
•  Museum Arnhem op Bezoek
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Literatuur.
Er zijn in wetenschappelijke onderzoeken naar 
literatuur effecten gevonden op lichaamsfuncties, 
mentaal welbevinden, en kwaliteit van leven.22, 23

Luisteren naar verhalen leidt tot:22

• Hogere kwaliteit van leven
• Hoger concentratievermogen
• Minder verwardheid

Verhalen vertellen leidt tot:23

• Sterker gevoel van ‘normaal zijn’
• Meer interesse
• Meer genot
• Meer zelfvertrouwen

Dans.
Er zijn in wetenschappelijke onderzoeken naar dans 
effecten gevonden op lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, en dagelijks functioneren.16, 21

Dansen leidt tot:
• Beter mentaal welbevinden
• Langzamere afname mobiliteit
• Langzamere afname capaciteit tot uitvoeren  
 belangrijke dagelijkse taken 
 (zoals aankleden en lopen)

2. 3.

Voorbeelden uit Gelderland:
• Beweeg en Dans! (Gruitpoort)
• Beeldend Dans Theater Telder
• Armdansen (Fit-ART)
• Introdans Interactie (Introdans) Voorbeelden uit Gelderland:

• KUNSTMETMEKAAR
• Productiehuis Ouderen en Verhalen 
 (De Nieuwe Oost en Vitalis Zorg Groep)
• Verhalenoogst (de Gruitpoort)
• Vertel Eens een Verhaal (Cultura Ede, 
 Malkander, Vilente, Opella, en Meet-Inn)
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Muziek.
Er zijn in wetenschappelijke onderzoeken naar 
muziek effecten gevonden op lichaamsfuncties, 
mentaal welbevinden, en kwaliteit van leven.15, 24

Muziek luisteren leidt tot:24

• Hoger gevoel van welzijn
• Beter algemeen mentaal welbevinden
• Minder pijn
• Minder misselijkheid
• Minder depressieve symptomen
• Minder angst
• Minder kortademigheid

Zingen leidt tot:15

• Hogere kwaliteit van leven
• Beter verbaal geheugen
• Beter numeriek geheugen
• Minder pijn
• Minder angst

4.

Theater.
Er zijn in wetenschappelijke onderzoeken naar 
theater effecten gevonden op mentaal welbevinden, 
kwaliteit van leven, en zingeving.25, 26

Theater maken leidt tot:
• Hogere kwaliteit van leven
• Beter emotioneel welbevinden
• Positievere kijk op het leven

   Voorbeelden uit Gelderland:
   • MOMOtheaterwerkplaats
   • Speels Collectief 
   • Theater AanZ 
   • Theatergroep WirWar (Gigant)

Voorbeelden uit Gelderland:
• Stadscompagnie
• Diva Dichtbij
• Kozie
• Stichting Muziek voor je Brein

5.
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Conclusies en 
aanbevelingen.

De resultaten van dit onderzoek ondersteunen 
eerdere onderzoeksresultaten die aangeven dat 
kunst positieve effecten kan hebben op positieve 
gezondheid.1 – 4 Daarnaast kijkt dit onderzoek als 
eerste naar de effecten van verschillende kunst-
disciplines op positieve gezondheid. 

Onze aanbevelingen voor acties:

Beleidsadviseurs en financiers:
• Financier kunstprojecten in zorg en welzijn met budget  
 van het sociale domein vanuit het standpunt dat 
 cultuurparticipatie een positief effect heeft op gezond- 
 heid en welbevinden
• Stimuleer onderzoeken naar effecten waar nog geen  
 ‘harde’ bewijzen voor zijn
• Stimuleer vervolgonderzoeken naar effecten waar wél  
 ‘harde’ bewijzen voor zijn, om die bewijzen nog ‘harder’  
 te maken

Zorgprofessionals:
• Bespreek de behoeftes van de cliënt aan de hand van  
 het gespreksinstrument Positieve Gezondheid
• Bespreek samen met de cliënt welk kunstdiscipline het  
 beste bij zijn of haar behoeftes past
• Stel binnen de zorginstelling een projectleider aan voor 
 kunst en cultuur

Kunstenaars en culturele instellingen:
• Ontwikkel (verder) op maatschappelijk vlak en werk 
 samen met maatschappelijke instellingen
• Ga in gesprek met zorgprofessionals en –instellingen
• Wees je bewust van de positieve effecten die je kunt 
 bereiken met cultuurparticipatie in zorg en welzijn

Lees alle verhalen op www.cultuuroost.nl
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