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“Je kunt kijken naar de wereld als zijnde controleerbaar,  
maar je kunt ook naar de wereld kijken als een palet waar je het maar mee te doen hebt.”  

 
Dr. Merel Visse (2017) 
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Inleiding: Van bevraging naar verbinding 

De organisatie TAAK 
TAAK is een onafhankelijke coöperatie in Amsterdam. Taak initieert, ontwikkelt en produceert kunstprojecten rond 
maatschappelijke onderwerpen in het publieke domein. Een van hun projecten was Cure Park. Dit project vond 
afgelopen zomer plaats van 4 juni tot en met 16 juli 2017. Cure Park was een kunstmanifestatie over het thema Care 
in de brede zin en was wekelijks van donderdag tot en met zondag toegankelijk in het Amsterdamse Bos over een 
periode van zes weken. Tijdens deze manifestatie kwamen meer dan 30 kunstenaars, makers en denkers samen met 
publiek en zorgprofessionals. Het programma dat werd geboden bestond uit een kunstroute, experimenten, 
interventies, workshops, lezingen, performances en films. “TAAK probeert met haar projecten een andere inhoud te 
geven aan een klassiek idee van kunstpresentatie in de openbare ruimte en de rol van het publiek daarbij”, geeft 
curator Theo Tegelaers aan in een reflectie op hun visie (persoonlijke communicatie, 2017). Binnen het klassieke 
gedachtegoed van het tentoonstellen van kunst staan de vier witte muren van het museum centraal en is de 
boodschap veelal eenzijdig: de kunstenaar presenteert zijn kunst aan de bezoeker.  Het klassieke gedachtengoed van 
kunst tentoonstellen is die van binnen vier witte muren en de boodschap is eenzijdig van kunstenaar naar bezoeker 
toe. Tijdens Cure Park werden voorwaarden gecreëerd voor uitwisseling tussen kunstenaars, publiek en professionals 
in het zorg- en sociaal maatschappelijke domein. Telkens werd onderzocht hoe kunst betekenis kan krijgen op 
sociaal en maatschappelijk niveau, door taboes te doorbreken taboes open te breken en vanzelfsprekendheden te 
bevragen. Het ging niet om antwoorden vinden, maar om het proces van bevragen, het aangaan van de dialoog en het 
onderzoeken van alternatieven.  

Een nieuw project over Care  
In deze eerste editie van Cure Park kwam veel waardevolle content naar voren over care. In een vervolgproject over 
care wil TAAK meer aansluiten op de huidige zorgpraktijk en ook andersom wringende kwesties in de zorg aan de 
orde te stellen binnen de kunst. De rol die zij hierin voor zich zien is als intermediair. TAAK geeft aan dat ze 
binnenshuis meer expertise willen hebben over het zorgdomein, daarom initieert TAAK dit onderzoek. Op die 
manier beogen ze hun kennis te vergroten over het actuele discours van het zorgdomein. Discours kan hierbij 
begrepen worden als een geheel van sociale regels en praktijken waarbinnen betekenissen worden geproduceerd 
(Van den Berg, 2004, p. 32).  

Dit onderzoek 
Het eerste deel van dit onderzoek schetst de huidige situatie in het zorgdomein met daarin aandacht voor het 
neoliberalistische discours en de zorgethiek, het tweede deel zal ingaan op bestaande verbindingen met het 
kunstdomein en dan ook specifiek wat we kunnen leren van Cure Park. Voor dit onderzoek zijn vragenlijsten 
uitgezet naar elf zorgverleners in het netwerk van de onderzoeker gericht op wat er speelt op macro-, meso- en 
microniveau, waarbij vragen worden gesteld over de manier waarop zij aankijken tegen de verbinding tussen kunst 
en zorg. Verder zijn professor Frans Vosman en dr. Merel Visse geïnterviewd. Dit waren open interviews waarbij de 
vragen “wat speelt er in de zorg?” en “hoe kan de verbinding tussen het zorg- en kunstdomein verbeterd worden?” 
besproken zijn. Daarnaast zijn Claudia van Dijk, Jasper Griepink, Arden Rzewnicki en Karel Winterink geïnterviewd 
over hun drieluik LEVEN/ LIEFDE/ DOOD, een onderdeel van Cure Park, om op die manier een inzicht te geven in 
het ‘anders denken’ dat het kunstdomein eigen is. Als laatste is Theo Tegelaers van TAAK geïnterviewd over Cure 
Park en de visie & missie van TAAK.   
 

  



5 
 

1. HET ZORGDOMEIN 
Nieuwe taal in de zorg: Positieve Gezondheid 
 
Debat gaat voorbij aan emoties verzorgenden kopte een opiniestuk in Trouw op 17 oktober 2017. In dit artikel werd 
een pleidooi gegeven voor aandacht voor de kwetsbare beroepsgroep verzorgenden. “Zodat de maatschappij niet bij 
elk negatief bericht op zijn kop staat en de verzorgenden de zwarte piet krijgen toegespeeld”. In het zorgdebat is 
volgens hen te weinig tot geen oog voor de zorgverleners die op de vloer staan 
en krijgen zij de volle laag als er beklag wordt gedaan over de ‘niet ideale 
verpleeghuiswereld’ (Blom & Blom, 2017, p.18). Zij pleiten ervoor dat er eens 
een transparant en werkelijk beeld wordt geschetst in plaats van een enkele 
positieve profilering van “hoe mooi het verpleeghuis met al haar initiatieven is 
en hoe gelukkig onze ouderen wel niet zijn” (Blom & Blom, 2017, p. 18). 
Want een werkelijke beschrijving komt volgens hen neer op een volgende 
situatieschets: “Dat een cliënt onnodig lang in een ‘luier’ moet verblijven, 
omdat onze eerste aandacht uitgaat naar de tranen van mevrouw Brouwer en 
meneer Jacobs. Dat we een ‘plascontract’ moeten opstellen, omdat we meneer 
De Vries nu eenmaal niet 36 keer per uur naar de wc kunnen brengen. En dat 
de kamer van mevrouw Janssen zo nu en dan vergeven is van menselijke uitwerpselen, omdat ze hier op onbewaakte 
momenten mee smeert” (Blom & Blom, 2017, p. 18).   
 
Bovenstaand artikel is een reactie op de nieuwe tendens in het zorgdomein genaamd Positieve Gezondheid. Dit 
wordt als methode aangereikt voor zorgverleners om met patiënten en cliënten het gesprek aan te gaan over 
zingeving. Het blijkt namelijk dat wanneer we nadenken over gezondheid en welzijn, het belangrijk is dat er 
aandacht wordt geschonken aan zingeving (Huber & Garssen, 2017, p.41). Machteld Huber heeft in opdracht van 
ZonMw een onderzoek gedaan naar gezondheid. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in 
opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (ZonMw, 2017). In dit onderzoek is een nieuw concept van gezondheid het 
uitgangspunt, namelijk “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van 
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” (Huber & Garssen, 2017, p.41). Huber heeft in dit 
onderzoek Positieve Gezondheid verdeeld in zes hoofddimensies, die indicatoren van gezondheid zijn (Huber & 
Garssen, 2017, p.42):  

 
1. Lichaamsfuncties;  
2. Mentale functies & - beleving;  
3. Spiritueel/existentiële dimensie;  
4. Kwaliteit van Leven;  
5. Sociaal-maatschappelijke participatie;  
6. Dagelijks functioneren.  
 
 
 
 
 

 
In de figuur hierboven is dit afgebeeld in de vorm van een spinnenweb. Huber geeft hierbij aan dat het gaat om de 
eigen beleving van Positieve Gezondheid, iemand bepaalt zelf of hij tevreden is en op welk punt hij iets zou willen 
veranderen. Er wordt geen normering gesteld, en hierin wordt functioneren, veerkracht en zelfregie centraal gesteld 
(Huber, 2017, p.41).  

Trouw (2017) 

www.mijnpositievegezondheid.nl (2017)  
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Deze nieuwe definitie van gezondheid krijgt veel weerklank in beleid en bij zorgverleners in het zorgdomein, maar 
deze formulering vraagt een kritische noot. Opvallend is namelijk “het ontbreken van ziekte” (Vosman, 2017b, 
p.62). Als we denken in termen zoals Huber deze formuleert, veerkracht en zelfregie, dan zou dat dus betekenen dat 
“iemand kan beperkingen hebben en toch wel degelijk gezond kan zijn doordat hij of zij weet te ‘adapteren’ en tot 
zelfmanagement in staat is” (Vosman, 2017b, p.62). Verder kan men de vraag stellen: Waarom is kwaliteit van leven 
een dimensie van gezondheid en niet andersom? Als we kritisch kijken naar deze ontwikkeling wat vertelt dit ons 
dan? Daarnaast is het opvallend dat dagelijkse taal die gesproken wordt in de zorgruimte verdrongen lijkt te worden, 
namelijk de verstaanbare taal die gebruikt wordt: ‘ik ben bang voor’ en ‘ik hoop dat’ (Vosman, 2017b, p.63). 

Zorgethiek: zorg als complex fenomeen 
 
De zorgethiek is een politieke theorie die de zorg en hoe wij zorg organiseren in onze maatschappij onderzoekt. 
Hiermee biedt het een tegenwicht op het laatmoderne denken, waarin termen als autonomie, zelfredzaamheid en 
gelijkheid de boventoon voeren. De zorgethiek belicht zorg in een netwerk van verantwoordelijkheden en kijkt naar 
zorg in de unieke, specifieke situatie met zijn eigen context. Zorgethica Joan Tronto 
omschrijft zorg als een eigensoortige activiteit die alles omvat wat wij doen om onze wereld 
in stand te houden, zodat we hierin zo goed mogelijk kunnen leven. Deze wereld omvat 
onze personen, lichamen en omgeving. Dit web van zorg is volgens Tronto een complex 
fenomeen (1993). Dit betekent dan dat omgeving ook een factor is als we nadenken over 
zorg en leidt tot vragen als bijvoorbeeld: Hoe richten we het ziekenhuis in? Met hoeveel 
mensen lig je op de kamer? Wat is de betekenis van het dragen van ziekenhuiskleding voor 
iemand? Maar ook: Hoe bewegen we ons in de ruimte? Overleggen de artsen aan je bed net 
alsof je er niet bij bent? Hoor je zorgverleners op de gang patiënten bespreken? Liggen 
patiëntendossiers zichtbaar voor iedereen? En welke betekenis geven mensen aan 
‘wachten’? Het gaat in de zorgethiek om inzoomen naar wat er gebeurt in die ene praktijk, gericht op inzicht en 
begrip en niet op generaliseerbare oordelen.  
 
Definiërend heeft de zorgethiek vier inzichten die de contouren vormen: “Een eerste inzicht van de zorgethiek is dat 
de relatie centraal staat” (Klaver et al, 2013, p. 4-5). Een model van zorgen waarin dit vorm krijgt is die van Joan 
Tronto over de vijf fasen van zorg (2013):  
  
 
 
 
 
 
 
 
“Een tweede inzicht van de zorgethiek is erkenning van gesituationeerdheid en contextualiteit. Het derde inzicht is 
dat zorgethiek een politiek-ethische discipline is” (Klaver et al, 2013, p. 4-5). Dit betekent dat we spreken van A 
Caring Democracy zoals Tronto (2013) stelt oftewel een zorgzame samenleving. Volgens professor Frans Vosman 
betekent dit dat de samenleving de primaire kwetsbaarheid van haar burger onderkent en aanvaardt. Dit houdt in dat 
burgers niet individualistisch worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat om hun 
gezondheid (ziekte en lijden zijn namelijk inherent aan het leven en niet een keuze uit vrije wil), maar dat de 
maatschappij mede verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheid van zijn kwetsbare leden (Vosman, 2017b, p. 
65).  
  

1. zorgen maken (caring about);  
2. zorg op zich nemen (taking care of);  
3. zorg geven(care giving); 
 4. ontvangen van zorg (care receiving);  

5. zorg maatschappelijk dragen (caring with).  
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Het laatste inzicht van de zorgethiek is dat theorie empirisch gegrond is in, of tenminste geïnformeerd is door de 
praktijk” (Klaver et al, 2013, p. 4-5). Wat inhoudt dat morele goederen daar te vinden zijn in het alledaagse. Merel 
Visse schetst in haar artikel Esthetiek en zorgethiek. Ruimten voor vitaliteit (2017) een praktijkvoorbeeld: 

 
Uit een interview met Klaartje Klaver over haar promotieonderzoek Dynamics of attentiveness in care practices at a 
Dutch oncology ward (2016) blijkt dat “aandacht vaak wordt opgevat, ook door verpleegkundigen en artsen, als iets 
waar je aan toekomt als je tijd over hebt”. Haar proefschrift verdedigt de stelling dat aandacht geen extraatje is, maar 
bepalend voor goede zorg. Alleen door aandachtig te zijn kan blijken wat ertoe doet en waar de zorg op gericht moet 
zijn. Daarmee is aandacht dus ook echt iets anders dan bijvoorbeeld goede communicatie of patiëntvriendelijke 
bejegening. Daarbij wordt er namelijk van uitgegaan dat zorg ook zónder dat, goed kan zijn” (Van der Meide, 2016). 
Als we dit zorgethische inzicht betrekken bij de zorgpraktijk die Visse schetst, wordt duidelijk dat goede zorg altijd 
verschilt per unieke situatie, want wat is ‘goede aandacht’? Dat is een vraag die per zorgsituatie telkens gesteld moet 
worden en waarbij elk antwoord anders is. 
 
Verder zijn er ook nog vele andere zorgethische inzichten die helpen om naar een situatie te kijken, zoals 
bijvoorbeeld lichamelijkheid. Voor de zorgethiek is het fundamenteel dat de mens een lichaam heeft. Iedereen kan 
zijn mentale en lichamelijke gezondheid verliezen en dat maakt ieder gelijk in zijn kwetsbaarheid (Van Heijst, 
2005). Ons menszijn manifesteert zich dus in onze lichamelijkheid. Volgens zorgethica Eva Kittay en filosofe 
Martha Nussbaum betekent dit dat “onze lichamelijke toestand fundamenteel bepalend is voor ons rationele 
vermogen. Dit impliceert dat we intersubjectiviteit niet mogen begrijpen als een louter rationeel proces (bijvoorbeeld 
denken of communiceren in woorden), maar dat ook onze lichamelijkheid hierin een belangrijke rol speelt 
(bijvoorbeeld door onze lichaamstaal)” (Vanlaere & Gastmans, 2008, p. 464). Een ander zorgethisch inzicht is 
erkenning. In de relatie mag de kwetsbaarheid van de ander er helemaal zijn en de ander wordt daarin erkend. Net als 
de pijn die ervaren wordt en de betekenis die men daaraan geeft. De ‘ervaring van gezien worden’ leidt tot erkenning 
in existentiële zin (Goossensen, 2014, p. 93). Deze zorgethische inzichten kunnen ons helpen om te onderzoeken wat 
in de zorgpraktijk het goede is, maar dit betekent niet dat deze nodeloos als principes kunnen worden overgenomen.  
Daarnaast is zorg een complex fenomeen en zijn er verder volgens filosoof Paul Ricoeur alledaagse spanningen 
aanwezig, zoals: “kwetsbaarheid en kracht; onafhankelijkheid en afhankelijkheid; en autonomie en relationaliteit” 
(Visse, 2016).  
 
Opvallend binnen het dominante discours van zorgbeleid is dat er wordt gesproken over De Mens, maar er is niet één 
mens waarop we eenzelfde gelijkheidsideaal kunnen toepassen. Helpend hierin is het nadenken over conflict als een 
agonisme (Filosofie Magazine, 2017). Binnen deze term van filosofe Chantal Mouffe worden conflicten als 
strijdende opponenten gezien in plaats van vijanden. Conflicten staan dan naast elkaar in plaats van dat er gestreden 
moet worden naar consensus. Zo blijkt uit de interviews met zorgverleners dat de patiënt niet gezien wil worden als 
‘anders’ en zij aan zij willen staan met iedere andere burger. Zij wensen ook betrokken te zijn en deel te nemen aan 
de maatschappij. Ze hebben het gevoel dat hen dat nu ontnomen wordt door institutionalisering van ziekte. Voor hen 
zijn werken of een liefdesrelatie even belangrijke existentiële thema’s als voor ieder ander. 

“Een verpleegkundige loopt een kamer binnen van een patiënt, in een flits ziet hij/zij dat hij niet lekker ligt. De 
verpleegkundige  stapt erop af en duwt zijn kussen wat beter onder de rug, zónder het aan de patiënt te vragen. Is 
dat goede zorg? Een voor de hand liggend antwoord is misschien dat je als verpleegkundige altijd aan de patiënt 
moet vragen of hij wil dat zijn kussen wordt opgeschud. Maar de zorgethiek werkt niet met dit soort voorschriften. 
Wat het goede is, is onder meer afhankelijk van wie bij de situatie betrokken zijn en wat er precies in die kamer 
gebeurde. Stel je eens voor dat je erbij was, in een hoekje stond. Misschien kon je wel zien dat de verpleegkundige 
een korte maar betekenisvolle blik met de patiënt uitwisselde en wist je dat ze aanvoelde, dat dit nodig was. Of 
wellicht wist je dat dit niet de eerste keer was: de verpleegkundige had al vaker het kussen opgeschud en het was 
onderdeel van een routine geworden” (Visse, 2017, p.31-32).  
 



8 
 

 

“Naar aanleiding van een melding bij het wijkteam, gaat de ouderenwerker eropaf. Hij heeft te veel cliënten en 
werkt binnen opgelegde normen ten aanzien van hoeveel tijd hij mag besteden aan een zaak. Ook werkt hij 

binnen protocollen, veiligheidsvoorschriften en ‘ketenafspraken’. Dit brengt met zich mee dat hij binnen een 
bepaald tijdsbestek allerlei stappen moet zetten (inschakelen van zorg, vrijwilligers, buren, familie, schoonmaak, 

dagopvang). Maar de vrouw waarvan een melding is gedaan wil helemaal niets. Als het wijkteam binnen de 
procedures blijft, worden zaken in gang gezet tegen de wens van deze mevrouw, moet ze naar de dagbesteding, 

komt de thuiszorg schoonmaken, moet ze andere mensen ontmoeten). Deze ouderenwerker trekt zich daar 
gelukkig niks van aan en gaat gewoon regelmatig even bij deze mevrouw langs. Gewoon, een praatje, aandacht, 

tot hij langzaam meer over haar te weten komt, onder andere dat ze in haar carrière actief is geweest in het 
jeugdwerk van de kerk. Hij vraagt of ze het fijn zou vinden als iemand van de kerk een keer wil komen. Dat wil ze 
wel. Een vrijwilliger van de kerk gaat kennismaken en haar bezoekjes leiden er uiteindelijk toe dat deze mevrouw 

naar bijeenkomsten en activiteiten van de kerk gaat en daarvan geniet; ze kleedt zich daar netjes voor, haar 
‘rijke staat van dienst’ binnen het kerkelijke werk doet er in eens weer toe. Hij heeft er heel wat uren in gestoken, 

die niet pasten binnen de opdracht, met een voor deze vrouw beter resultaat, zonder hoge kosten (die volgen 
vanzelf wel als we wat meer gewoon gaan doen met elkaar). Maar hij moet wel ‘tegen de dominante stroom 

inwerken’. Beetje ondergronds, maar vervolgens wel deze aanpak delen met het wijkteam. 

 

Lezing van Erna Molenaar (2017)  
Masterclass. Meer zelfredzaamheid en minder overheid? Neoliberalisme in zorg, welzijn en onderwijs. 

De ruimte voor deze diversiteit lijkt nu te ontbreken in het dominante discours, wanneer we nadenken over 
zorgbeleid. Binnen het begrip Positieve Gezondheid wringt het normatieve kader van ‘goed leven’ en ontbreekt 
ruimte voor kwetsbaarheid. Professor Frans Vosman is erg kritisch op het nieuwe begrip Positieve Gezondheid in 
zijn artikel Ongebreidelde zorg. Het gezondheidsconcept van Huber onder de loep (2017). Zo stelt hij dat deze 
definitie een nieuwe definitie  van burgerschap is, aangezien termen als ‘je aanpassen, sociaal functioneren en 
participeren’ volgens Huber horen bij gezondheid (Vosman, 2017b, p.64). Het lijkt te suggereren dat gezondheid een 
keuze is, maar waar is de ruimte voor lijden dat inherent aan het leven is? Is ziek zijn niet iets dat iemand overkomt 
of zelfs toevalt? “(…) prima om op je gezondheid te letten en aan zelfzorg te doen. Echter, wanneer de zieken en de 
zorgverleners beseffen dat het ondergaan van gezondheid en ziekte primair is en tot op zekere hoogte zelfs in 
weerwil van alle actie en interventie bestaan, levert dat een volledig andere kijk op. De start is niet interventie en 
zelfmanagement. De start is het leven ondergaan” (Vosman, 2017b, p. 65). De volgende casus illustreert dit:  
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Zorg is geïnstitutionaliseerd 
De gezondheidszorg is sinds 2001 de grootste kostenpost van de Rijksoverheid. Als deze op dezelfde voet was 
doorgegaan, waren de kosten in 2040 de helft geworden van de uitgaven van de Nederlandse staat (Zorggids 
Nederland, 2017). Daarom wordt er al jaren bezuinigd in de zorg. Dit heeft ertoe geleid dat in 2015 ingrijpende 
wijzigingen hebben plaatsgevonden in de wet- en regelgeving in de zorg en dat zorg nu gedecentraliseerd is, van de 
Rijksoverheid naar de gemeente. In de dagelijkse zorg is nu merkbaar wat dit betekent in de praktijk. De 
zorgverleners uiten hun zorgen in de vragenlijsten die zij beantwoord hebben. De geïnterviewden werken in 
verschillende zorgdomeinen: van arts en verpleegkundige in het ziekenhuis, persoonlijk begeleider in de 
welzijnszorg tot beleidsmedewerker in de gemeente en als educatief medewerker bij zorgopleidingen. Voorbeelden 
van kwesties die zij daardoor op micro- tot macroniveau ervaren zijn:  

 
Een grote kwestie die door al deze lagen doorklinkt is dat zorggevers bezwijken onder de grote administratieve druk 
die nu veel van hun tijd inneemt die anders aan directe zorg besteed zou worden en die nu al onder spanning staat, 
omdat er minder mankracht op de werkvloer aanwezig is. Bureaucratie is ooit bedacht om ons te dienen, veiligheid 
te creëren en daarmee is er een gedesillusioneerde vorm van goede zorg ontstaan waarbij verantwoordelijkheid uit 
handen (aan het systeem) wordt gegeven. Het gevaar dat dreigt is dat bureaucratie omslaat in bureaucratisme. Een 
uitermate herkenbare vertelling van bureaucratisme is bijvoorbeeld het reclamefilmpje uit 2005 van de verzekering 

 
“Het registreren van soms onzinnige informatie welke alleen voor de zorgverzekeraars of andere partijen die 

zich niet direct met de zorg bezighouden is bedoeld”. 
 

“Waar ik patiënten mee zie worstelen is keuzes maken met beperkte informatie; weten of ze bij deze arts aan het 
juiste adres zijn; dat ze de beste zorg krijgen; en dat ze alle informatie krijgen maar met name ook begrijpen.” 

 
“Bejaardentehuizen zijn afgeschaft. Hier waren verschillende vormen van zorg aanwezig: laagdrempelige zorg 
(huishoudelijk, ADL (Aankleden, koken); medische hulp (toedienen medicijnen, steunkousen) en ergonomische 
zorg (drempels afwezig, deurknoppen, liften, etc.). Doordat deze tehuizen nu niet meer (of minder) bestaan is er 

een groep ouderen die eigenlijk niet meer thuis kan wonen maar die ‘te goed’ is voor verpleeghuiszorg. Het 
resultaat: meer ouderen die zich presenteren op de spoedeisende hulp met letsel. Deze mensen verblijven 

vervolgens op een plek waarbij de medische zorg uiteindelijk klaar is, maar ze niet meer naar huis kunnen. Dit 
wringt vaak binnen families en brengt een hoop zorgen met zich mee. Zo zie ik ook wel mantelzorgers die 

volledig overspannen zijn in verband met de zorg die vanuit hun kant geleverd wordt.” 
 

“Ik merk dat ze de noodzakelijke minimum van zorgen wel kunnen aanbieden: het wassen, propere kleding, 
eten… maar al dat extra’s wordt al veel moeilijker blijkbaar. Terwijl dat extra’s net de voldoening gaat kunnen 

geven”. 
 

“Om goede hulp te kunnen aanvragen en de financiën goed op orde te hebben wordt er veel gevraagd van 
ouders, waartoe zij niet altijd in staat toe zijn (vaak spelen er meerdere dingen in deze gezinnen en het is een 

bureaucratisch web waar weinig mensen wijs uit worden). Doordat veel hulpverlening nu dus los wordt 
aangevraagd heeft een kind soms met wel meer dan vijf instanties te maken, waarin dit voorheen een instantie 

was.” 
 

“Er wordt nu verwacht dat de zorgverlener op zijn handen gaat zitten en eigenlijk vanaf de zijlijn toekijkt. Maar 
hoe kunnen we insteken op verbinden, als iemand door zijn jeugd zo gevormd is en moeite heeft met anderen 

vertrouwen?” 
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OHRA: De verloren paarse krokodil. In dit reclamefilmpje zien we een moeder met haar dochtertje bij de 

informatiebalie staan van het zwembad. Het meisje is haar paarse 
krokodil kwijt, die duidelijk zichtbaar in de hoek staat naast de man aan 
de andere kant van het glas. Te verwachten is dat de man opstaat, naar de 
krokodil loopt en deze krokodil teruggeeft aan het meisje die de krokodil 
dan met glunderende ogen weer in ontvangst kan nemen. Maar nee, in 
plaats daarvan zucht de man, pakt hij een formulier dat de mevrouw moet 
invullen in blokletters en op maandagochtend tussen 9 en 10 uur kan 
inleveren bij de Dienst Creatie. Als zij reageert met: “Maar hij staat daar?” antwoord hij “Ja” en onderneemt daarna 
niks. In dit reclamespotje wordt de vraag duidelijk: wie dient wie?  

De decentralisatie van zorg naar de gemeente heeft ertoe geleid dat zorgontvangers nu veel zorg zelf moeten regelen, 
maar een handleiding ontbreekt en ze verdwalen in het oerwoud van verschillende regels. Daarnaast blijkt in de 
praktijk dat de vergoedingen tussen gemeentes sterk uiteen kunnen lopen. Verder wordt hierin niet meegenomen dat 
niet iedere zorgvrager vaardig is de weg te vinden. Hierdoor ontstaat er een verdeling tussen de mondige burger die 
de ‘juiste’ zorg vindt en de kwetsbare mens die tussen wal en schip valt. Tegelijkertijd roept het de vraag op of je 
deze verantwoordelijkheid wel bij de patiënt moet leggen, aangezien ziek zijn geen keuze is of een staat van zijn 
waarin iemand kan voldoen aan het gedachtegoed van de onafhankelijke, autonome en zelfredzame burger, terwijl 
het zorgbeleid wel die taal spreekt. Als we hierin nadenken over hoe we zorg organiseren, is dit een zorgelijk 
situatie.  
 
Het neoliberale gedachtegoed is dus binnen de zorg impliciet aanwezig in het dominante discours. Stichting Critical 
Care Ethics stelt hier kritische vragen over: “Als deregulering de oplossing is, waar komen dan al die regels 
vandaan? Als je regie moet voeren over je eigen leven, mag je dan nog kwetsbaar zijn? Als overheden zorg gaan 
aanbesteden, wat zijn duurzame verbindingen met de samenleving dan waard? Zijn buzzwords zoals co-creatie en 
zelfredzaamheid slimme verpakkingen van het neoliberaal gedachtegoed óf een alternatief voor dat gedachtegoed? 
(Stichting Critical Care Ethics, 2017)”. Professor Frans Vosman heeft een trias ontwikkeld als onderzoeksaanpak 
(Vosman, 2017a): meedenken, tegendenken en omdenken. Meedenken betekent in de praktijk naast de actoren en de 
organisatie/instantie en hun kwesties staan. Tegendenken, met het meedenkend trouw blijven, gaat over de ongeziene 
machtsconstructies die de praktijken belemmeren en gevangen zijn in gebruikte beelden en taal te analyseren. En als 
laatste omdenken. Dit is het op basis van analyse en onderzoek samen met de zorgverleners in het veld 
handelingsmogelijkheden aanreiken de die praktijken verder helpen. Dit meenemend kunnen we kritisch kijken naar 
de ontwikkeling in de gezondheidszorg, want waarom is het neoliberalisme zo geworteld in hoe wij ons zorgbeleid 
vormen?  
 
Deze neoliberaliseringsprocessen zijn enkele decennia geleden in Nederland al breed in gang gezet (Vosman & 
Baart, 2017, p.7). Het neoliberalisme is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw. Men zag toen en vlak na de 
Tweede Wereldoorlog een tendens waar het klassiek liberalisme geen antwoord op had. De economische crisis in 
deze tijd en de twee grote oorlogen leidden ertoe dat het vertrouwen in een zorgende staat verloren ging. Het 
klassieke liberalisme kon dit niet goed begrijpen en aanpakken. Neoliberalisme heeft van begin af aan niet alleen met 
economie te maken, maar ook met een onrust naar de politieke orde toe. Dat wil zeggen: “Hoe burgers zich 
onderling tot elkaar verhouden, wat de verhoudingen tussen staat en burgers is, hoe maatschappelijke instituties 
samenleven mogelijk maken en vooral wat aan de werking van de vrije markt overgelaten moet worden” (Vosman & 
Baart, 2017, p.8). Termen die bij een laatmoderne cultuur horen, zoals autonomie en zelfredzaamheid, sluiten hierop 
aan. In de zorg heeft dit bijvoorbeeld verbinding gemaakt met Evidence Based Medicine van Archie Cochrane. 
Terwijl Cochrane vooral op zoek was naar goede zorg (care), waarbinnen effectieve behandeling (cure) moest zijn 
ingebed, werd het ingezet op de jacht van efficiëntie en in een paradigma van kennis dat care juist buiten de 
geneeskunde legt (Vosman & Baart, 2017, p.9). Dit komt ook naar voren in de Wet Kwaliteit klachten en geschillen 

De verloren paarse krokodil (OHRA,2005) 

https://www.youtube.com/watch?v=mJipJwDPJ-g
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zorg (WKkgz) die sinds 1 januari 2016 bestaat. Deze wet verplicht zorgaanbieders dat ze goede zorg aanbieden. 
“Hun zorg moet van goede kwaliteit en van goed niveau zijn; in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en 
afgestemd op de reële behoefte van de patiënt” (Watson-Blommaert, 2017, p. 45). Dit maakt dat de zorg 
patiëntgericht is, tegelijkertijd heeft het efficiënt nadenken over zorg ertoe geleidt dat er minder zorgverleners zijn, 
doordat effectieve zorg enkel een medisch kader heeft ‘de behandeling is beëindigd’. “Als voor patiënten in de 
omgang met verpleegkundigen de tijdsdruk voelbaar is, dan ervaren zij deze organisatiecultuur als negatief. Het 
wordt als positief ervaren als verpleegkundigen aandacht en betrokkenheid bij hun persoonlijke en ziekte 
gerelateerde ‘wel en wee’ ervaren” (Watson-Blommaert, 2017, p. 47).  
 
In de zorg wordt hetdoorgeslagen efficiëntiedenken steeds voelbaarder, wat vooral een druk uitoefent op het 
nadenken over zorg en dan vooral: Wat is cure en care? En hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? De volgende 
casus illustreert dit, geschreven door een van de geïnterviewde zorgverleners: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander gevolg van het doorslaan van efficiëntie en veiligheid in de beleidsvoering is dat bijvoorbeeld in de 
psychiatrie het volgende de praktijksituatie is: “Door de problematiek van onze patiënten te vertalen naar DSM-
diagnosen, DBC’s en ROM-scores creëren wij een eigen universum waarin psychische, biologische en sociale 
problemen worden ondergebracht in overzichtelijke categorieën waaruit op schijnbaar logische wijze een 
behandelalgoritme, een kostprijs en een maat voor succes voortvloeien (Blom et al., 2016)”. Door ziekte 
‘hanteerbaar’ te maken, sluiten we ons af van een confrontatie met kwetsbaarheid en lijden. Een andere manier van 
het benaderen van ziekte en gezondheid is via het concept Remission Society van Arthur Frank (Visse, 2016). 
Hiermee wordt een samenleving bedoeld waarbij ziekte en gezondheid door elkaar lopen. Dit houdt in dat het een 
grijs gebied wordt waar iedereen mee te maken heeft (gehad). Dit maakt ziekte een gemene deler en iets wat ons 
bindt in plaats van onderscheidt. Verder is de institutionalisering van ziekte en de aandacht van de zorgverleners 
bepalend door de ziekenhuiscontext en niet houding of persoonlijkheid. Dit werd ook duidelijk in het onderzoek van 
promovenda Klaartje Klaver: “De institutionele gerichtheid op de lijfelijke kant van patiënten blijkt bijvoorbeeld uit 

“Na aankondiging van bezuinigingen door de Rijksoverheid in het kader van de hervorming langdurende zorg –er 
zou immers zes procent van de bekostiging bespaard worden -  werd door de overkoepelende instelling (een grote 
stichting) een Lean-management–traject aan alle locaties opgelegd. In eerste instantie begonnen externe 
organisatieadviseurs de begeleiding te ‘schaduwen’, met andere woorden mee te lopen om te meten hoeveel 
minuten bijvoorbeeld het traplopen kostte. Wij als team gaven aan dat deze kwestie niet raakt aan de inhoud van 
onze zorg. Deze inhoud was voor het ‘verandertraject’ echter absoluut niet van belang, maar later bleek: de 
adviseurs zeiden uitleg over de inhoud in geen geval op prijs te stellen. Hun aantekeningen met betrekking tot ons 
werk werden alleen aan de leidinggevende voorgelegd, ik vroeg om inzage, wat mij verweerd werd. Het team 
wees het achterliggende doel van het ‘verandertraject’ af, want dat doelde erop middels ‘looplijsten’ de contacten 
en zorghandelingen te stroomlijnen tegen de afspraken, wensen en belangen van de bewoners in. Tien procent van 
het personeel op onze locatie – dus collega’s – dreigde in een flexpool terecht te komen. Door een reductie van 
onze werkuren konden wij dit grotendeels ondervangen en een collega op de locatie houden. De uren voor 
persoonlijke begeleiding moesten volledig geïntegreerd worden in de woonbegeleiding (wat onwerkbaar is). 
Vooral nam het ‘traject’ niet in acht dat het bij de zorg vooral ging om bewoners zorgvuldig bij te staan bij 
paniekaanvallen, existentiële vragen, medische problemen, misverstanden  en - in onze ogen kleine -  incidenten 
die hun hele leven op onvoorspelbare tijdstippen ineens graverend kon ontwrichten. Een op schrift gesteld betoog 
daaromtrent vanuit mijn kant werd volledig genegeerd. In plaats daarvan begon een ‘oorlog’ tegen ons als team, 
die explicieter werd nadat we het stichtingsbestuur tijdens een bezoek aan onze locatie erop attendeerden dat hun 
verandertraject verschraling tot gevolg had in plaats van de in publicaties gevierde verrijking”. 
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de protocollen die zorgverleners moeten gebruiken, hun interpretatie van die protocollen, de ideeën die zorgverleners 
hebben over hun takenpakket en uit ongeschreven regels over hoe je met collega’s moet omgaan (Van der Meide, 

2017)”.  

Afsluitend wordt steeds duidelijker dat het zorgsysteem zoals het zich nu gevormd heeft, ervoor heeft gezorgd dat de 
zorgverleners, zoals ze het zelf omschrijven, in een spagaat zijn gekomen. De zorgverlener moet onder hoge druk 
een grote hoeveelheid aan papierwerk invullen. Tegelijkertijd is de werkdruk verhoogd doordat er minder mensen op 
de vloer staan en geeft het werk minder voldoening omdat ze niet de goede zorg kunnen geven aan zorgontvangers 
zoals ze dat graag zouden willen. De intrinsieke motivatie waarom ze werken als zorgverlener komt in het gedrang. 
De belangrijkste zorg schiet er nu vaak bij in, omdat praktische ondersteuning en biomedische hulp de enige pijlers 
zijn in het beleid. Daarnaast zijn ze zich er bewust van dat ze deel zijn van het systeem en het ook in stand houden. 
Er worden vele frustraties geuit aan de koffietafel, maar daarna gaan ze weer verder aan het werk. Deze houding 
leidt weer tot verdere onrust en wat vooral het schrijnende gevolg van de situatie is, is dat “hulpverleners - ooit 
opgeleid als inhoudelijke experts - zichzelf terugvinden als onderdeel van een dergelijk ziekmakend system en zich 
hieraan vervolgens conformeren of de zorg de rug toekeren. Deze ontwikkeling is tegelijk begrijpelijk als 
zorgwekkend” (Blom et al, 2016). Er ontstaan alternatieven, zoals Buurtzorg van Jos de Blok. In de Tegenlicht 
aflevering Zorgeloos leven volgens Jos de Blok (Brouwer, 2017) wordt een portret getoond van de man achter de 
zorgorganisatie Buurtzorg. Dit is een thuiszorginstelling met kleine zelfsturende wijkteams die autonoom werken, 
die uitgaat van de principes “inzetten op vakkennis van zorgverleners, zelfstandigheid en gezond verstand”. Zijn 
werkwijze krijgt veel weerklank en is al in 28 landen overgenomen.  
 
Een ethisch vraagstuk aan zorgen blijft: wat is goede zorg? Maar ook: Wanneer is behandelen voldoende geweest? 
En wie bepaalt dit? Is het falen van de zorgverlener of instelling als de patiënt overlijdt? Als de keuze voor ‘voltooid 
leven’ steeds makkelijker wordt gemaakt, wat zegt dat dan over hoe wij zorgen voor elkaar in onze samenleving?  
Er lijkt vergeten te worden dat lijden een eigenschap is die inherent aan het leven is. Dat de zorgverlener geraakt kan 
worden door het verhaal van de patiënt en dat de keuze van niet-behandelen ook een optie is, komen tegenwoordig 
uit de taboesfeer. De serie Die ene patiënt (zomer 2017) in de Volkskrant vertelde verhalen over zorgverleners, 
waarbij een patiënt hen zo geraakt heeft dat ze anders in hun werk zijn komen te staan. Eén van deze verhalen was 
die van neurochirurg Pieter van Eijsden, waarin hij het controversiële 
verhaal vertelde over het niet-behandelen van een meisje van zes jaar. 
Het meisje bleek een kwaadaardige hersentumor te hebben. Er waren 
behandelopties, waaronder: een gedeelte van de tumor weg te halen, 
bestraling of chemotherapie. Maar voor de ouders was het heel helder 
om te kiezen voor niet-behandelen. De vader legde uit dat ze op die 
manier hun kind centraal stelden en niet hun angst voor het verlies 
van hun dochter. Opvallend aan dit verhaal is dat vooral dokters, die 
het gezin niet kenden, buitengewoon verbaasd waren over deze 
beslissing. “Dokters vinden het behoorlijk schokkend. Het is voor artsen 
niet gemakkelijk om te praten over niet-behandelen, terwijl dit ook een 
hele valide optie kan zijn. Praten over wat je gaat doen is veel makkelijker dan over wat niet meer gaat doen, want 
dan ga je richting de dood en wat moet je daar nu over zeggen? Veel dokters zijn daar niet in getraind, terwijl 
patiënten het ook als een opluchting ervaren dat ze daarover mogen spreken” (De Volkskrant, 2017). Vertelt dit 
impliciet iets over het laatmoderne discours van onmacht dat het leven soms met zich meebrengt en het ontbreken 
van ruimte voor (over)lijden? En de intrinsieke norm dat de arts altijd de ander moet ‘beter maken’? Er zijn vele 
vragen die in de dagelijkse praktijk van zorgen die actualiteit zijn en waarbij antwoorden niet (altijd) eenduidig en 
gemakkelijk te beantwoorden zijn.  

  

Pieter van Eijsden (De Volkskrant, 2017)  

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/dieenepatient/
http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Actueel/Nieuws-2017/Interview-met-neurochirurg-Pieter-van-Eijsden-over.aspx
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2. HET KUNSTDOMEIN 

Zorg als onderwerp van kunst 
 
Sociale structuren lijken te zijn gevormd op basis van culturele normen als autonomie en zelfredzaamheid. Anders 
zijn wordt al snel bestempeld met een diagnose en creëert dat de burger in een precaire situatie terecht komt. 
Precariteit is een begrip dat vanuit zorgethisch perspectief begrepen kan worden als de aanhoudende onzekerheid 
over iemands maatschappelijke positie in de toekomst met betrekking tot arbeid, inkomen en status. Deze positie 
komt tot uiting in hoe deze wordt weergegeven in de media en binnen instellingen. Het lijkt daarmee dat er op anders 
zijn een stigma hangt en kwetsbaar maakt, maar wat is normaal? Om het dominante beeld van ‘normaal’ op te 
rekken, vraagt een realistischer beeld van de werkelijkheid, oftewel dat er ruimte wordt gegeven aan andere 
waarheden dan de norm. Door nieuwe communicatievormen als Facebook et cetera lijkt het leven altijd ’happily ever 
after’, maar hierdoor is er geen ruimte voor de andere zijde van de medaille. Deze verhalen behoeven ook een 
podium. En hierin liggen kansen voor de kunst. Dit heeft Cure Park 2017 duidelijk getoond: door de praktijk te 
bevragen, de andere verhalen te delen ende regels los te laten. Vertellingen van verhalen leveren een bijdrage voor 
destigmatisering en (h)erkenning. Daarnaast kan kunst diverse dimensies aanspreken. Psychiater Dirk de Wachter, 
bekend van zijn boek Borderline Times (2011), zegt hierover: “Kunst bevindt zich aan de rand van de regels, 
balanceert op de borderline van de tijd en genereert daardoor nieuwe spelregels (…) Juist doordat de boodschap van 
kunst niet altijd in ons bewustzijn wordt gevoeld, kan het diepere lagen raken in onszelf. Daarom raken we ontroerd, 
ook al weten we eigenlijk niet wat ons precies ontroerd” (Tijdink, 2016). Dit maakt dat kunst werkelijkheden 
ontrafelt en nieuwe betekenissen genereert.  
 
Kunst heeft de vrijheid om te ‘spelen’ met andere perspectieven. “Kunst heeft een vrije ruimte om grenzen tussen 
wat speculatief of subjectief is op te zoeken en niet bepalend te laten zijn”, vertelt Theo Tegelaers (2017) in een 
interview. Een ander project over zorg waar TAAK eerder de verbinding aanging met het zorgdomein was het 
onderzoek BETER (2013). Dit was een project in samenwerking met kunstenaar Martijn Engelbregt van Circus 
Engelbregt. Hierin werd aan de hand van kunst en placebo’s van kunst de helende werking van kunst onderzocht. 
Naar aanleiding van dit onderzoek vond er een conferentie plaats en terwijl de bezoekers vooral geïnteresseerd 
waren in de uitkomsten en aanbevelingen, was dit niet het uitgangspunt. Het ging juist 
om het stellen van de vraag: Hoe meten we de subjectieve beleving van zowel kunst 
als gezondheid? Het onderzoek was daarmee een kritiek op de vraag van 
meetbaarheid en de groeiende vermarkting in het domein van zorg en welzijn. Op 
deze conferentie waren veel zorgverleners aanwezig. “Zij ervaarden het als zeer 
waardevol om op een andere manier te kijken en te denken over de gang van zaken in 
het zorgsysteem, waarin zij werkzaam zijn en waarin wij eigenlijk redelijk gevangen 
zitten,” zegt Tegelaers. Dit onderzoek leidde in 2015 tot de tweejarige Cure Master 
op het Sandberg Instituut, de masteropleiding van de Gerrit Rietveld Academie in 
Amsterdam. In deze master werd de functie en betekenis van ziekte en gezondheid in 
de maatschappij onderzocht vanuit het perspectief van kunst en design (Sandberg 
Instituut, 2015). En kreeg een vervolg met de kunstmanifestatie Cure Park in 2017. 
Kunst gaat om een andere manier van kijken dan de norm, waarin beperkingen juist 
kansen zijn voor mogelijkheden. “De rol van de kunstenaar is om ruimte te creëren om door te gaan in de 
subjectiviteit, zodat men kan uitkomen bij iets wezenlijks”, vertelt Tegelaers. 
 

Scène uit onderzoek BETER 
©De Kunstverleners 
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Tijdens Cure Park heeft TAAK gedurende de zes weken van de manifestatie wekelijks gereflecteerd op het 
programma, de associatieve denkbeelden die hierbij ontstonden en gedachten die bij de deelnemers werden 
geactiveerd. Deelnemers en publiek werden uitgenodigd om essays, interviews en artikelen in te sturen die 

wekelijkse tijdens redactievergaderingen in het bos werden 
besproken. Elke week verscheen zo een nieuw hoofdstuk van A 
Growing Book dat direct werd verspreid, zowel in printvorm als 
online. Al deze hoofdstukken zijn gebundeld in de publicatie Art 
– Cure. Activating the Potential (2017) en was een 
samenwerking met The Future en PUB, een studenteninitiatief 
van het Sandberg Instituut. In deze publicatie wordt duidelijk dat 
kunst op zijn eigen manier onderzoekend is. Kunst heeft de 
ruimte om te experimenteren en hierbinnen (innovatieve) 
alternatieven te ontwikkelen. Ook kan kunst openbarend zijn 
door een spiegel te bieden op de dagelijkse praktijk. Als we 
inhoudelijk kijken naar wat Cure Park vertelt, antwoord 

Tegelaers “Care speelt in alle situaties in je leven een rol en de kwestie is om hoe je ermee omgaat” (persoonlijke 
communicatie, 2017). Verder werd een podium gegeven aan het alledaagse en ook deze praktijk bevraagd. Hieronder 
is een uitlichting van het kunstwerk Baden van Cathalijne Smulders te lezen. Enkele vragen die de publicatie Art – 
Cure. Activating the Potential (TAAK, The Future & PUB red., 2017) stelt of oproept: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Publicatie Art – Cure. Activating the Potential 

Baden Cathalijne Smulders (2017)  
 © Vika Ushkanova 

 

 
* De samenleving wordt steeds individueler, wat betekent dit verlies 

van gemeenschappelijk goed? 
* “Peace, Freedom and even Love where once vital driving forces of 
radical movements. How can words and language still have radical 

potential?” 
* Wat betekent het als we gebrek als een expertise zien in plaats van 

een handicap te noemen? 
* Is de relatie tussen zorggever en –ontvanger gelijk? 

* “Care is for the most part a type of work, as such it involves labour. 
But what do we mean by labour? (..) Though the negative associations 
and consequences of certain types of labour should never be ignored, it 
can mean a lot more.. we must remind ourselves that labour is always a 

consequence of, or result in, a relation created by touching, being in 
touch, or being touched. In other words a relation between two bodies, 

whether it is a shovel, a shoulder, a face, a tree, or dirt.” 
* Accepteren we wel onze kwetsbaarheid en erkennen we onze 

weerbaarheid en eigenheid van mensen? 
* Technologie zorgt voor emancipatie, het verbetert sociale 

maatschappelijke positie, maar tegelijkertijd is het ook weer een 
streven naar homogeniteit van de maatschappij. Wat als we nu 

diversiteit en anders zijn accepteren in plaats van hen tot buiten de 
maatschappij te positioneren? 

* Is spiritualiteit wel zo’n andere bezigheid dan het alledaagse? 
* “The images of wellbeing, or types of wellbeing, as well as types of 
not being well, are roots of shame and humiliation. These images are 
censored. We are not confronted  by them on a daily, weekly or even 

monthly basis. It seems that we socially do not know (anymore) how to 
deal with the specificity of our fleshy selves”. 

 

             Baden 
Cathalijne Smulders (1979) werkt in haar 
performance Baden samen met mensen die als 
gevolg van een hersenbeschadiging moeite 
hebben met taal, spraak of gebaren en 
daardoor een spraakstoornis hebben. In dit 
project, dat overkomt als een 
theatervoorstelling maar tegelijkertijd een 
improvisatie is, wordt duidelijk hoe 
communicatie werkt. Er is geen vertaler 
aanwezig waardoor inleven in andermans 
perspectief noodzakelijk wordt. “Het levert 
niet een soort van antwoorden op, maar het 
geeft je wel inzicht in dat eigenlijk altijd het 
omgedraaide wordt gevraagd in de 
maatschappij: de ander moet zich aanpassen 
aan het ‘normale’ discours. Een vraag die het 
oproept is: en wat nu als we het omdraaien en 
juist ‘hun gebrek’ zien als een expertise?”, 
vertelt Theo Tegelaers van TAAK.  
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De verbinding tussen zorg en kunst is historisch gezien al eeuwenoud. 
Een bekend voorbeeld, dat een van de geïnterviewde ook noemde, is 
het schilderij De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp (1632) door 
Rembrandt van Rijn. Het schilderij is een afbeelding van een groep 
chirurgijns in een les in de anatomie. Een arts-assistent interne 
geneeskunde schetst een verbinding tussen deze twee: “De verbintenis 
zie ik als volgt. Kunst is in mijn optiek het uitbeelden van een emotie, 
gevoel of een boodschap. Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met de 
zieke mens en zijn omstanders, de realiteit van het ziek zijn roept alle 
soorten emoties op: verdriet, boosheid, verbazing en wanhoop. Door 
kunst zijn deze emoties abstracter uit te beelden en kunnen voor veel 
mensen een troost zijn. Door kunst in het ziekenhuis op te hangen die 

gekoppeld is aan een emotie, zou dat in mijn optiek een vorm van herkenning kunnen geven aan de patiënt: ‘het is 
normaal dat je je zo voelt’. De andere kant van het spectrum is dat de hulpverleners niet altijd bezig zijn met hun 
eigen emoties en soms ook niet met de emoties van de patiënten en hun geliefden. Doordat kunst dit zichtbaar maakt 
kan dat deze bewustwording onder artsen en verpleegkundigen eventueel bevorderen”.  
 
Volgens professor Frans Vosman van de Universiteit voor Humanistiek is het van fundamenteel belang dat als er 
gereflecteerd wordt op een verbinding tussen het kunst- en zorgdomein, eerst de vraag moet worden gesteld: Wat is 
kunst vanuit kunst gedacht en wat is zorg vanuit zorg gedacht? Daarnaast liggen er al oude sporen tussen deze twee 
en wat geeft ons dat te denken? Zoals een arts die ziek wordt en een roman schrijft of een schilder die ziek is 
geworden en “dit magistraal weet uit te beelden”. Een voorbeeld van zo’n spoor waar Vosman over spreekt is het 
werk Turu, Krankheit und Tod van de Duitse schilder Max Kaus (1891-1977) van de Brücke groep. Hij schilderde 
een cyclus tijdens de oorlog in 1942-1944. In deze periode tekende hij gouaches, aquarellen en krijttekeningen van 
zijn zieke vrouw Gertrud (die hij Turu noemde). De werken verschillen in kleurgebruik en perspectief. Vosman licht 
in een interview toe hoe hij het spoor tussen zorg en kunst bedoelt aan de hand 
van het werk van deze kunstenaar. De kunstenaar laat zien dat hij ook iets 
heeft begrepen van wat er in de zorg op de achtergrond wordt gedrukt, 
namelijk tijd. In dit werk wordt iemand intens gevolgd over een langere 
periode en dit levert een exponentiele kracht en zeggingskracht op die ver 
boven het werk uitgaat, zegt Vosman. “De schilder heeft iets begrepen van iets 
wezenlijks en dat is zijn kracht”.  
 
Tegenwoordig gaat het publieke discours over ziekte en gezondheid in 
Nederland over chroniciteit. Voorheen was iets bijvoorbeeld een acute ziekte 
en dat is nu een chronische ziekte geworden, zoals bijvoorbeeld kanker en 
HIV. “De schilder heeft jaren over chronos nagedacht, dan houdt hij als het 
ware de zorg een spiegel voor. Niet van iets totaal vreemds, want artsen, 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten, allerlei mensen in de zorg weten heel goed 
als we er eens bij stilstaan wat chronos doet en wat de tijd betekent”. Vosman 
bedoelt hiermee dat het niet een spiegel is die iets wildvreemds laat zien, maar wel iets dat in zekere zin vervreemd 
of vergeten is en dat kan ook confronterend zijn. Hij vertelt dat zorg(en) nu in een planning wordt opgenomen, in 
partjes gedaan en opgedeeld in programma’s. Hierdoor verdwijnt de chronos naar de achtergrond. “De schilder heeft 
er natuurlijk niet op deze manier over nagedacht, maar het is wel totaal wat de schilder kan: hartstikke goede 
schilderijen maken en tegelijker iets teruggeven.” Vosman zegt dat kunst de ruimte heeft van vertraging en 
beleidsmakers houden daar helemaal niet van. Ook kan kunst de kijker vervoeren, bekritiseren en troosten.  
 
In de huidige tijd staat de kunst onder druk, vertelt Frans Vosman, doordat de kunstenaar een moeilijke 
maatschappelijke positie heeft na alle bezuinigingen en de toe-eigening van creativiteit in het maatschappelijk 

De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp 
(1632) door Rembrandt van Rijn 

Scène uit Turu, Krankheit und Tod 
Max Kaus (1942-1944) 



16 
 

economisch domein. Creativiteit is niet meer traditioneel van het domein van de componist of de schilder, maar nu 
hoort iedereen creatief te zijn. Het is daarom belangrijk dat bij een verbinding van de domeinen van zorg en kunst er 
kritisch wordt gekeken naar ieders eigen krachten. Hiermee bedoelt Vosman dat dit niet betekent het schilderen met 
een bewoner met de gedachte: “Ik ga je een beetje opvrolijken”, maar hij refereert hierbij aan zijn trias van: 
meedenken, tegendenken en omdenken. Dit houdt in dat zorg uit zorg wordt gedacht en meedenkend er wordt 
gekeken naar de zorg: wiens problemen worden er opgelost?”. Tegendenkend is dan: houdt de zorg zich bezig met 
vragen in de zorg of is het efficiency complexiteit en verpakt onder het mom van ‘patiënt centraal’? Het gaat erom 
naast de leidinggevende te staan en kritiek erop te geven dat ze dingen door elkaar aan het halen is. Inzien en 
erkennen dat zij in een vierkante cirkel zit, omschrijft hij het zelf. Het omdenken bedoelt hij dan als het tot elkaar 
komen. Het gaat er hierbij om dat er trouw wordt gebleven aan wat er speelt in de zorg en dat men niet met 
goedkope oplossingen aankomt.  

De grenzeloze ruimte van kunst 
In 2017 heeft ZonMw een onderzoek uitgevoerd getiteld Kunst en Positieve Gezondheid. Een overzichtsstudie van 
culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen in opdracht van het ministerie van 
het OCW. Op basis van gesprekken met stakeholders, waaronder TAAK, werden verschillende adviezen gegeven die 
zijn meegenomen in de resultaten van het onderzoek. Er blijkt uit dit onderzoek dat instellingen nog weinig weten 
wat de kwaliteit van kunst is en het inzicht ervan beperkt blijft tot artistieke kwaliteit of dagbesteding, zo antwoordt 
een van de respondenten: “Er wordt nog heel beperkt over kunst gedacht: een schilderij, een voorstelling voor de lol. 
Om het allemaal wat op te leuken. Voor tijdverdrijf, maar niet dat het voor allemaal andere dingen ingezet kan 
worden.” (Van Campen et al, 2017, p.35). Daarnaast is het lastig om financiering te krijgen, omdat fondsen en 
gemeenten waarde hechten aan meetbaarheid en zeker ook in de zorgsector is ‘evidence’ het discours. “Het artistieke 
en innovatieve karakter maken dat de precieze werkwijze en het eindresultaat niet altijd van te voren vastliggen of 
gemakkelijk te verwoorden zijn. Terwijl dat vaak wel de eis is”. (Van Campen et al, 2017, p.40). Als laatste erkent 
het onderzoek dat “de eis van ‘evidence’ en de ‘instrumentale benadering’ de kracht van kunst kan ondermijnen. 
Kunst is gebaat bij ruimte en vrijheid” (Van Campen et al., 2017, p.37). Het onderzoek beveelt daarom aan om 
draagvlak te vinden bij de verschillende lagen van de organisatie, van directie tot op de werkvloer, dat aanjagen aan 
beide kanten van de domeinen de verbinding kan verbeteren. “Het zijn verschillende werelden waar andere belangen, 
doelen en regels gelden en een andere ‘taal’ wordt gesproken” (Van Campen, et al., 2017, p.39). Ze concluderen in 
hun onderzoek dat intermediairs een belangrijke rol spelen in het verbinden en overbruggen van verschillen tussen 
de kunst en de zorgsector.  
 
Kunstzinnig werk is ook een manier om inzicht te krijgen in de leefwereld van iemand, bijvoorbeeld door de foto’s 
die hij maakt. “Kunstzinnige uitingen kun je zien als een kennisvorm. De stem die mensen in zorgsituaties via kunst 
vinden en delen, leren ons over zorg” (Visse, 2017). Artistieke processen die andere kennisprocessen en andere 
kennisbronnen aanspreken en andere soorten kennis waarderen, staan centraal in arts-based-research. Maar is dit 
eigenlijk niets anders dan kunst inzetten als instrumentele waarde? Het blijkt onder de geïnterviewde zorgverleners 
dat er wisselende geluiden zijn over hun beeld over een verbinding tussen het zorg- en kunstdomein: van het 
ontbreken van überhaupt een verbinding tot creatieve therapie en het schilderij in de gang van het ziekenhuis dat 
afleidt en troost biedt, naar een verbeelding van de leefwereld van zieken en de zorgpraktijk. Een enkeling spreekt 
over de waarde van kunst als sociaal-politieke waarde. Anne van der Sluis, zorgverlener bij een welzijnsorganisatie, 
vertelt in de beantwoording van de vragenlijst, dat kunst een bijdrage kan leveren aan inclusiviteit en begrip voor 
elkaar kan vergroten. Ze vertelt dat iedereen weet hoe het is om iemand te verliezen aan de dood, dus daarin zit een 
wederzijds begrip, maar niet iedereen weet bijvoorbeeld hoe het is om een depressie te hebben. Ze vertelt over een 
kunstproject waarin een depressie werd gesimuleerd en dat dit voor haar het inleven van een depressie vergrote. 
“Een beeld kan veel meer vertellen dan woorden”, zegt ze. Daarnaast merkt zij in haar praktijk dat mensen worden 
bejegend onder het mom van ‘uit onderzoek is gebleken dat..’. Zij pleit ervoor dat we mensen meer betrekken en 
samen iets ondernemen. Hierbij noemt ze ook de invloed van programma’s op de Nederlandse commerciële zenders, 
zoals Geer en Goor (2017). Dit is een programma van Gerard Joling en Gordon, waarin zij zich inzetten voor 
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eenzame ouderen. Ondanks dat ze het probleem van eenzaamheid aan de kaak stellen, merkt Van der Sluis in haar 
praktijk dat dit invloed heeft op de beeldvorming over ouderen. “Natuurlijk heerst er wel eenzaamheid bij ouderen, 
maar niet alle mensen zijn eenzaam”, vertelt ze.  
 
Een programmaonderdeel van Cure Park was de drieluik LEVEN/ LIEFDE/ DOOD (2017) en hierin werd de vraag 
gesteld: hebben we nog zeggenschap over geboorte, seksualiteit en dood? In een interview met de vier kunstenaars 
van dit project uiten ze het belang van denken buiten strakke categorieën van: ziek óf gezond zijn. Zij baseren hun 
manier van kijken op hun ervaringen als zorgontvanger of zorggever als vroedvrouw of uitvaartondernemer. Zo 
vertelt Arden Rzewnicki: “In seks, geboorte en dood, zijn we niet ziek maar hebben we wel zorg nodig, oftewel 
zwangerschap en de dood zijn geen ziektes, maar zijn levensgebeurtenissen die zorg nodig hebben”. In hun project 
refereren ze bij zorg naar een circulair fenomeen en niet naar een gegeven dat eindigt wanneer bijvoorbeeld het 
ziekenhuis wordt verlaten. Ze uiten hiermee een kritiek op een dominante discours in het zorgsysteem, waarin een 
verdeling wordt gehanteerd als bijvoorbeeld intra- en extramuraal. Ze bevragen de zorgpraktijk waarin interventies 
gericht op cure centraal staan en Claudia van Dijk stelt hierbij de vraag: “Wat levert het op als we als zorgverlener 
dienstbaar zijn aan het proces van de ander?”.  
 

Tijdens Cure Park in Het Amsterdamse Bos hadden ze voor hun 
drieluik een veld ter beschikking. Voor dit project vonden ze het 
belangrijk dat iedereen die er kwam, van kunstenaar tot bezoeker, 
zich er welkom voelden. Ze vonden het hierbij belangrijk dat er 
ruimte was voor iedereen die kwam presenteren of delen. Karel 
Winterink spreekt hierbij over tuning, hij bedoelt hiermee dat men 
op hetzelfde niveau met elkaar in gesprek gaat en vanuit een 
nieuwsgierigheid naar elkaar toe. Hierdoor kunnen categorieën 
overstijgt worden en gaat het om het gene wat er op dat moment 
ontstaat, los van of je daar instapt als dé kunstenaar of dé bezoeker. 
Door het delen van ervaringen, wordt kwetsbaarheid een gemene 

deler en kan er een ruimte ontstaan om te verbinden, zeggen ze. Ze zien dat veranderingen in het systeem traag gaan, 
maar dat hierbij bewustwording belangrijk is. Bewustwording kan ontstaan door een artikel te lezen of erover te 
praten, maar in hun ervaring vooral door kunst. Kunst raakt iets wezenlijks in een andere dimensie en blijkt een 
veilige ruimte te bieden voor dialoog en uitwisseling van ervaringen. “Als ik praat met familie, vrienden of collega’s 
over medische onderwerpen gebruiken we altijd dezelfde taal, maar als ik werk als kunstenaar wordt opeens alles 
mogelijk en deelt men ook intieme ervaringen”, vertelt Arden Rzewnicki.  
 
De kunstenaars voelen waar het wringt, bijvoorbeeld dat het in hun ogen lijkt alsof er een eenzijdige bio-medische 
mensbenadering wordt gehanteerd binnen de zorg. Een populair kinderboek dat ze bespreken is bijvoorbeeld Nijntje 
gaat naar de dokter. “Hierin is Nijntje ziek, gaat naar de dokter, krijgt pillen, wordt beter en gaat naar huis”, vertelt 
Jasper Griepink. Hij is hierbij kritisch naar de betekenis van dit soort populaire boeken voor het dominante discours 
van de gezondheidszorg en hoe eigenlijk vanaf jongs af aan ons beeld van ziekte en gezondheid al gevormd wordt. 
In zijn optiek is het belangrijk om bewust te worden hoe wij een narratief instappen, een voorbeeld dat hij schetst is: 
“Als we insteken op ‘we hebben geen tijd’ dan heeft dat invloed op hoe we een situatie ervaren. Als er in het hospice 
bijvoorbeeld ruimte en tijd is voor lijden en dood, creëert dat een andere dimensie dan als er wordt ingestapt met ‘we 
kunnen het er niet over hebben, want het wordt verdrietig”. Desondanks bespreken ze ook wat zij als goede zorg 
ervaren. Karel Winterink vertelt bijvoorbeeld over wat hij ziet als hij naar zorgverleners kijkt in een 
ziekenhuisomgeving: “die mensen doen die dingen, die kleine handelingen met aandacht, inspiratie en interesse. Ook 
al zit je in systemisch denken, dan nog kan je met kleine handelingen heel veel doen en ook het goede doen”. 
Bovenal is het belangrijk dat de ruimte voor dialoog er is en dat we niet een andermans ruimte instappen met de 
gedachte: “ik kom iets veranderen, omdat ik vind dat iets anders moet”, aldus Claudia van Dijk. 
 

  Het veld van het drieluik LEVEN/LIEFDE/DOOD  
tijdens Cure Park 
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Het artistieke onderzoek van kunst 
Iemand die in haar eigen praktijk als beeldend kunstenaar en academicus bezig is om een verbinding te vinden tussen 
zorgethiek, kunst en zorg is dr. Merel Visse, universitair docent op de Universiteit voor Humanistiek. Ze vertelt in 
een interview dat volgens haar kunst een ander paradigma heeft en een andere manier van kennen van de wereld. Via 
bijvoorbeeld tekenen en schilderen kunnen we op een andere manier toegang krijgen tot kennis dan woorden. In het 
artikel Esthetiek en Zorgethiek, ruimten voor vitaliteit (2017) houdt ze een pleidooi voor een verbinding tussen 
zorgethiek en kunst. “Het kunstwerk doet iets met ons, we voelen er iets bij of vinden er iets van. Het kan nieuwe 
inzichten oproepen een nieuw licht werpen op onszelf en anderen. Kunst kan verhelderen, al is het tijdelijk en al is 
dat vluchtig.” Ze verwijst in dit artikel naar een term uit de kunstfilosofie: clarification. Hiermee wordt bedoeld dat 
de morele betekenis van de kunst is verbonden met de verheldering die het werk oproept. Via waarneming, ervaring 
en reflectie leren, in plaats van het beoordelen van een kunstwerk op basis van een esthetiek die vooraf is bepaald en 
zonder de ervaring zelf te willen vastzetten (2017, p.36). Steeds meer kunstenaars nemen ook het proces van kunst 
maken mee in het ontwikkelen van kennis, vertelt Theo Tegelaers.  
 
Merel Visse maakt gebruik van het werk van de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer (1900-2002) in het 
ontwikkelen van een kennistheorie over artistiek onderzoek, namelijk zijn theorie over esthetiek. Hij was een leerling 
van de Duitse filosoof Martin Heidegger (1989-1976). Zijn theorie is gebaseerd op de hermeneutiek en gaat om 
processen van begrijpen, legt ze me uit. In haar werk past ze een zorgethisch benadering toe. Dit houdt in dat ze 
bijvoorbeeld de dimensies van Joan Tronto gebruikt als caring for en caring about; zoekt ze een dialoog met het 

werk door aandacht te hebben voor de lichamelijke ervaring 
ermee; en stelt ze zich naar het gene wat ontstaat kwetsbaar en 
open op. “Door het proces van het creëren van het kunstwerk, 
kom je erachter wat het betekent en daarmee ontstaat er een 
schakeling tussen theorie en praktijk”, legt ze uit. Een van de 
condities om kunst te creëren is vrijheid. Ze refereert hierbij 
aan de Deense fenomenoloog Finn Thorbjørn Hansen (1957) 
die spreekt over het begrip verwonderen, wat betekent het 
ontvankelijk zijn voor datgene wat zich toont. Daarnaast is 
openheid essentieel: “Het gaat erom dat we niet willen 
dichttimmeren of denken in of vaststaande ideeën, maar 
daarbuiten. We zijn door onze opleidingen getraind om 
waarnemingen te verdelen in categorieën, maar door zo te 

kijken zijn we al aan het reduceren en daarmee is er geen plek voor de nieuwsgierigheid”. Ze stelt dat we onszelf niet 
kunnen veranderen in hoe we naar de dingen kijken, maar wel creëren dat we opener en ontvankelijker zijn voor het 
gene wat zich openbaart. Hierbij refereert ze aan Gadamer die dit een break down noemt. Als voorbeeld van een 
break down-ervaring noemt ze het werk van Richard Serra (1939). Hij maakt hele grote stalen installaties waar men 
doorheen kan lopen. “Je loopt er doorheen en denkt: hè, wat ervaar ik nu? Dit ken ik helemaal niet”. Dat moment 
raakt een andere manier van denken dan rationeel en is interessant als we nieuwe inzichten willen creëren los van 
vaststaande categorieën of systemen”, legt ze uit.    
  

Richard Serra A Matter of Time (1994-2005) 
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Conclusie: Van controleerbaarheid naar palet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd voor TAAK en is onderdeel van een langer traject waarin TAAK zich bezighoudt met 
het thema care. In dit onderzoek zijn enkele brandende kwesties die nu spelen in het zorgdomein uitgelegd. Het 
wordt duidelijk dat zorg complex is en dat er een discrepantie lijkt te ontstaan tussen cure en care. Bovenal is de 
alom aanwezige ethische vraag helder: Wat is goede zorg? Als aanleiding voor de actualiteit wordt het onderzoek 
gebruikt van ZonMw getiteld: Kunst en Positieve Gezondheid. Een overzichtsstudie van culturele interventies met 
mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Positieve Gezondheid is een nieuwe term van Machteld 
Huber in het zorgdomein die breed wordt gedragen in het zorgbeleid. De aanleiding voor deze ontwikkeling was een 
behoefte om zingeving mee te nemen in de definitie van gezondheid.  
 
Deze ontwikkeling vraagt een kritische noot, in Positieve Gezondheid wordt kwaliteit van leven gezien als dimensie 
van gezondheid, terwijl het de vraag is of het niet omgedraaid moet zijn. Ondanks dat dit begrip ervoor zorgt dat er 
uitbreiding komt naar een meer somatische betekenis van gezondheid, is het verontrustend dat ziekte ontbreekt. 
Daarnaast lijkt het een verkapte nieuwe vorm van burgerschap te zijn, omdat termen als veerkracht en zelfregie 
centraal worden gesteld. Verder lijkt het niet op de dagelijkse zorgpraktijk aan te sluiten. Er zijn ook kritische 
geluiden, namelijk dat het beeld van de zorg in het dominante discours een vertekend beeld is en niet transparant 
over de werkelijkheid van zorgen. Een andere ontwikkeling in het zorgdomein zijn de bezuinigingen, die geleid 
hebben tot een grote verandering in wet- en regelgeving, waardoor zorg nu gedecentraliseerd is van de Rijksoverheid 
naar de gemeente. Door de groeiende bureaucratie hebben zorgverleners op alle lagen het gevoel dat ze in een 
spagaat staan tussen de administratieve druk en het leveren van goede zorg. De zorgethiek kijkt kritisch naar deze 
ontwikkelingen in de laatmoderniteit waarin culturele voorstellingen als autonomie, zelfredzaamheid en gelijkheid 
de boventoon voeren. De zorgethiek bekijkt zorg als een complex fenomeen en hoe wij deze organiseren in een 
zorgzame samenleving.  
 
De verbinding tussen kunst en zorg bestaat al lang, als onderwerp maar ook bijvoorbeeld schilders die ziek worden 
en dit “magistraal” afbeelden. Binnen de zorg ontstaat nu de tendens om kunst in te zetten in het zorgdomein als 
culturele interventie, maar vaak wordt hierbij nog beperkt nagedacht over mogelijkheden en enkel als artistieke 
uiting of dagbesteding. Als we nadenken over een verbinding tussen deze twee domeinen is het belangrijk om deze 
in hun eigen kracht te zetten. Doordat kunst een andere manier van kijken is, het vrij spel neemt van regels en een 
andere dimensie raakt dan het rationele, wordt er ruimte gecreëerd voor de andere verhalen dan de dominante en 
ontstaat er andere kennis. Dit kan leiden tot een andere dialoog, waarin onderbelichte ervaringen een podium krijgen. 
TAAK heeft dit al laten zien in haar eerdere projecten over zorg. Kunst is een artistiek onderzoek, een onderzoek in 
zijn eigen vorm en leidt tot uitingen die innovatief, reflectief en confronterend kunnen zijn. Deze andere manier van 
denken kan iets opleveren als we klein kijken naar praktijken. Concluderend is het interessant wat er zal verschijnen 
als we de zorg bevragen binnen een artistiek onderzoek, de controleerbaarheid loslaten en de praktijk benaderen als 
een palet. Wat zal er gebeuren als we de spagaat van de zorgverlener omvormen naar een pirouette?  
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Over de schrijver 
De schrijver van dit onderzoek is zorgethica Tessa Smorenburg (1987). Zij heeft als achtergrond een jaar 
kunstacademie in Maastricht (2005-2006). Vervolgens heeft zij twee opleidingen afgerond. De eerste is 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam (2008-2012), tijdens deze studie liep 
zij stage bij het Leids Universitair Medisch Centrum als ouderbegeleider en bood ze de ouders van opgenomen 
kinderen psychosociale en praktische begeleiding en werkte ze in een multidisciplinair team, zowel intern als extern. 
Haar afstudeerscriptie ging over De ondersteuner van de ervaringsdeskundige en hierover is ook een artikel 
gepubliceerd in Sozio, een vakblad voor het sociale domein. Vervolgens studeerde ze in 2015 af aan de master 
Zorgethiek en Beleid van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Haar masterscriptie was getiteld 
Transgender-kwetsbaar door anders zijn en was een kritische discoursanalyse van blogs van transgenders in transitie 
van man naar vrouw. Vanuit de universiteit heeft zij zich ook enkele jaren aangesloten bij de redactie van 
www.zorgethiek.nu, een website die gekoppeld is aan de master en welke beoogt de ethische discipline zorgethiek 
toegankelijk te maken voor de zorgverleners in de praktijk. Vanaf 2015 is zij in de redactie van 
www.ethicsofcare.org, deze website is onderdeel van de stichting Critical Ethics of Care en biedt een internationaal 
platform voor zorgethici. Binnen deze redactie heeft zij vooral het kunstdomein onder haar hoede. In de periode 
september tot december 2017 loopt ze op eigen initiatief een stage bij TAAK.     

http://www.zorgethiek.nu/
http://www.ethicsofcare.org/
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