
DE CONTEXT VAN ENCOUNTER 
Delivarable critical reading, 2e semester: 

Het project ENCOUNTER bevindt zich op het snijvlak van verschillende domeinen. Het komt 
voort uit design (scenografie) maar realiseert projecten binnen de (medische) zorg. 
ENCOUNTER zet performatieve en creatieve methoden in om in een intieme, laagdrempelige 
setting persoonlijke verhalen boven tafel te krijgen om die vervolgens te kunnen visualiseren en 
delen met derden. Juist door deze meer creatieve en informele benadering ontstaat er ook 
ruimte voor deelnemers om zich bijvoorbeeld makkelijker uit te spreken over hun 
lichaamsbeleving, de impact die dat heeft de interactie met andere mensen en daardoor ook op 
hun identiteit. ENCOUNTER is geen wetenschappelijk onderzoek, maar het onderzoekt op een 
praktische en onorthodoxe manier sociale vraagstukken waarin het lichaam centraal staat. 

Maar waar komt ENCOUNTER nu vandaan? Er is als vanzelfsprekend een directe link te 
leggen met mijn werk als kostuumontwerper. Als kostuumontwerper meet ik lichamen op, of pas 
ik kostuums aan. Tijdens dat proces raak ik anderen aan. In dit moment wordt het lichaam van 
de performer een object dat vormgegeven moet worden. Tegelijkertijd ontstaat er intiem contact 
tussen twee lichamen. 

Maar ENCOUNTER komt ook voort uit tradities en sluit aan bij actuele ontwikkeling die gaande 
zijn in de verschillende domeinen waarbinnen ENCOUNTER projecten realiseert. Hieronder 
volgt een mapping van deze context. Ik breng bronnen, partners, expert en participanten van 
ENCOUNTER in kaart. Ik geef aan wie van deze experts en partners actief betrokken zijn bij 
ENCOUNTER. Ik onderzoek het discours dat van belang is voor ENCOUNTER. En ik map de 
positie van de betrokken experts en partners.  

Op die manier wordt in dit document de context van ENCOUNTER zichtbaar en de plek die 
ENCOUNTER inneemt en wil innemen binnen deze context.



wetenschap

aanraking 
Een ervaring die 
zit versluierd in 
deelgebieden 
maar de 
handeling zelf is 
zelden/ nooit het 
onderwerp. 

Binnen 
ENCOUNTER 
wel

Leyden Academy, NL 
kenniscentrum voor onderwijs en onderzoek  
over vitaal en gezond onder worden

Sigwell, UK 
design community with interest 
on societal wellbeing, happiness and health 

Lab4living, UK 
disciplinary research group,  
on a collaborative community  
of researchers in design,  
healthcareand creative practices

Filosoof 
M Merleau-Ponty, FR 
fenomenologie

Jenny Slatman, NL 
Professor of Medical Humanities,  
dept of Culture Studies 
Tilburg University.  

Joris Slaets, NL 
hoogleraar ouderengeneeskunde en 
 directeur van Leyden Academy.

DHW Lab, NZ 
creativity, research and clinical expertise 
exploring the future of healthcare

thinkpublic, UK 
agency focused on using design 
 to improve (health)service 

Design, mixed discipline studio’s 
for Healthcare & Wellbeing,  

design

performativiteit

Het huis van Proeven/  
Sandra Schouten,NL

Les Cicatrices /  
Hélène Guggenheim,FR

Embassy of intimacy/  
Tom Loois, NL

(gezondheids)zorg

design 
research

Stadsatelier het nieuwe  
Bartholomeus Gasthuis, 
oa Esther van de Wiel, NL

ZonMw, NL 
initieert en financiert  
gezondheidsonderzoek 
 en zorginnovatie

U-create NL 
Centre of Expertise voor de Creatieve Industrie,  
met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn

Movisie, NL 
Kennisinstituut voor een samenhangende  
aanpak van sociale vraagstukken.  

Scar Clinic VU mc 
plastische chirurgische poly, 
gespecialiseerd in behandeling littekens

ENCOUNTER, mapping van experts en bronnen  
(ontwerpers, kenniscentra, theoretici, onderzoeksgroepen etc.) 

De grote van de cirkels wordt bepaald door de mijn mate van interesse en nieuwsgierigheid. 
De kleuren van de cirkels hebben een praktisch functie: ze maken de velden en bronnen zichtbaar. 
Het (veranderend) lichaam is het vertrekpunt van het ENCOUNTER-project.  
De basis van deze mapping is dan ook mijn rug, mijn lichaam, gefotografeerd tijdens een test voor #3.

Tinie Kardol, NL/BE 
Hoogleraar Active Aging 
Vu Brussel 

Haptonomie 
alternatieve geneeswijze 
behandelt op basis van tast de relatie gevoel en lichaam

GetOud, NL

Sigrid Merx, NL 
Universiteit Utrecht, Perfromativiteit, 
 Platform-Scenography, 



Leyden Academy, NL

U-create, NL 

trans-disciplinary research group

zorg 
medische zorg ENCOUNTER#6 

ouderen zorg, ENCOUNTER#7

centre of expertise

wetenschappers

Filosoof M Merleau-Ponty, FR 
hoe lichamelijk ons zijn in-de-wereld is

Netwerkbijeenkomst: 

www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl 27 nov 19 
door: U-create, Leyden Academy

Designing a Community of Care: From creative research to practice DDW18 
22 okt 18, door: U-create, SCI

performatieve ontwerpers/ kunstenaars

Scar Clinic VU mc 
Thijs Hendriks, arts, partner #6 
Florence Heijsters, arts/ innovatie  adviseur

Jenny Slatman, NL

Het huis van Proeven,NL

over medisch ingrijpen en de persoonlijke identiteit. 
Meegesproken voor #1, ga ik weer opnieuw benaderen

ontwikkelt zintuiglijke en theatrale interventies  
mee gesproken.

Marieke van der Waal, directeur 
bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken door een team artsen, bewegingswetenschappers,  
sociaal-cultureel antropologen, psychologen en communicatiespecialisten, gesprek  
gepland.

Gjilke Keuning, Centre of Expertise voor de Creatieve Industrie,  
met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn. partner #7

mapping experts/ bronnen verbonden met het ENCOUNTER-project, 
(ontwerpers, kenniscentra, (zorg)instellingen, theoretici, onderzoeksgroepen etc.) 
met allemaal (behalve dode bron Merleau-Ponty) vindt/ vond er uitwisseling plaats. 

                     verwijst naar een dode bron       
                     dunner gestippelde experts en bronnen zijn minder actueel of relevant. 

HKU Lectoraat performatieve maakprocessen, NL 
doorlopend partner 

Vitalis WoonZorg Groep 
Maaike Mul, coördinator Kunst en Cultuur , partner #7

Vughterstede 
Peggy  van der Koelen, bestuurder, partner #7

Sint Maartens Kliniek 
Remco Hoogendijk, innovatie manager  
mogelijke partner #6

Critical Costume 
international platform to promote research  
and practice on the interdisciplinary study of costume 
ENCOUNTER#2, #4 gepresenteerd

Tinie Kardol, NL/BE 
partner ENCOUNTER#7

Stadsatelier het nieuwe  
Bartholomeus Gasthuis, 
oa Esther van de Wiel, NL

Haptonomie 
Ina de Jong

ETZ ziekenhuis 
partner #6

alternatieve zorg

GetOut,NL 
GetOud zet zich in voor een positievere 
beeldvorming over ouderen en ouderdom 
middels creatieve en ludieke projecten.

The art of performing science 5 juni 19 
a platform for interdisciplinary research in to processes of making 
 with a shared impact in the arts and in society. Door: UU, HKU, UMC 

Marieke van der Waal, NL 
Leyden Academy, in gesprek over #7

Sigrid Merx, NL 
Universiteit Utrecht, Perfromativiteit, 
betrokken bij heel ENCOUNTER

http://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl


wetenschappers

trans-disciplinary research group

zorg 
medische zorg ENCOUNTER#6 

ouderen zorg, ENCOUNTER#7

performatieve ontwerpers/ kunstenaars

Jenny Slatman, Tilburg University, NL 
Meegesproken voor #1, ga ik weer opnieuw benaderen voor #6

Het huis van Proeven,NL 
ontwikkelt zintuiglijke en theatrale interventies

U-create, NL  
Gjilke Keuning, Centre of Expertise voor de Creatieve Industrie,  
met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn. partner #7

experts, partners en participanten verbonden met het ENCOUNTER-project

HKU Lectoraat performatieve maakprocessen 
doorlopend partner 

Vitalis WoonZorg Groep 
partner #7, live ontmoetingen + kick off DDW19

Vughterstede 
partner #7, live ontmoetingen

Sint Maartens Kliniek 
Robert Jan Kroeze, chirurg 
Remco Hoogendijk, innovatie manager  
mogelijke partner #6

Tinie Kardol, Vrije Universiteit Brussel, NL/BE 
partner ENCOUNTER#7, MA student ivm kwalitatiefonderzoek #7 Haptonomie 

gesprek 
gevoerd 
Ina de Jong

ETZ ziekenhuis 
partner #6: expo + live ontmoetingen

alternatieve zorg

GetOut,NL 
GetOud zet zich in voor een positievere beeldvorming over 
ouderen en ouderdom middels creatieve en ludieke projecten.

Marieke van der Waal, Leyden Academy, NL 
geeft feedback voor #7

JBZ ziekenhuis 
partner #6, expo (ovb. live ontmoetingen)

experts/ participanten #7

wetenschappers

Scar Clinic VU mc 
mogelijk partner #6 voor live ontmoetingen 

experts/ participanten #6

kenniscentra

Sigrid Merx, Universiteit Utrecht, NL 
Perfromativiteit, UU en Platform-Scenography, geeft doorlopend feedback op ENCOUNTER

bewoners 
zorgverleners 
(beleidsmakers)

patiënten  
medisch-personeel 
(beleidsmakers)

deelnemers 
zorgverleners 
(beleidsmakers)

cliënten



Literatuurlijst en andere bronnen:  
Deze is aangevuld met een korte beschrijving van de bron en waarom ik voor deze bron kies.

Jenny Slatman, 2008, Vreemd Lichaam, over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit, Ambo Amsterdam
Onze cultuur staat in het teken van het perfectioneren van het menselijk lichaam door middel van technologisch ingrijpen. Maat wat doet dat met het beeld dat je van jezelf hebt; kun 
je je nog identificeren met jezelf als je er door chirurgische ingrepen totaal anders uitziet? Aan de hand van klassieke en hedendaagse filosofen laat Jenny Slatman zien dat wat wij 
ons eigen lichaam noemen altijd ook iets vreemds heeft. En juist omdat er iets vreemds in onszelf aanwezig is, kunnen we ons aanpassen aan extreme lichamelijke veranderingen. 

positie: Slatman doet vanuit een filosofisch (fenomenologische)  en antropologisch kader onderzoek naar het lichaam in de gezondheidszorg. Ze heeft een specifieke filosofische kijk 
op medische gezondheidszorg. Lichaam en geest worden volgens Slatman binnen de gezondheidszorg te veel gezien als twee verschillende entiteiten. In plaats daarvan pleit ze voor 
een breder begrip van lichamelijkheid. 

waarom: 
Slatman bouwt verder op Merleau-Ponty. Zij vertaald de filosofische (oa. fenomenologische) benadering van de relatie tussen lichaam en geest naar de gesondheidszorg. In 2012 ben 
ik met haar in gesprek gegaan naar aanleiding van haar boek Vreemd Lichaam. De abstractie van Merleau-Ponty vertaald zij naar de concrete wereld van de gezondheidszorg waar 
ook ENCOUNTER zich in bevindt. In haar werk kiest ze wel voor reflectie, dat vind ik inspirerend en herken ik binnen ENCOUNTER. 

relatie tot onderzoeksvraag: 
Slatman’s werk kent een grote overlap met de thema uit mijn onderzoek. Als filosofisch denker vanuit de gezondheidszorg vertaald zij theorie naar praktijk. Zij maakt abstracte 
thema’s begrijpelijk. Deze thema’s onderzoek ik op praktische wijze door het ensceneren van ontmoetingen. 

Maurice Merleau - Ponty, 2009, Fenomenologie van de Waarneming, Boom, Amsterdam 
   oorspronkelijke uitgave 1945, Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard, Parijs

In Fenomenologie van de waarneming wordt de innige relatie tussen lichaam en wereld nader onderzocht en onderbouwd.  

positie: Merleau-Ponty stelt in Fenomenologie van de waarneming de vraag wat waarneming precies is. Hij bekritiseert theorieën van waarneming die een te rigide scheiding maken 
tussen subject en object, tussen de waarnemende mens en de waar te nemen werkelijkheid. Hij bouwt onder andere voort op het werk van een van de eerste fenomenologen 
Edmund Hussler. Waarneming − en eigenlijk alle vormen van perceptie: voelen, tasten, horen − is lichamelijk. Ik ‘leef’ mijn lichaam en ben lichamelijk bij de dingen in de wereld: beide 
zijn op die manier op elkaar betrokken. 
  
waarom: 
Sinds ik in 2013 begon met het ENCOUNTER-project duikt de naam Merleau-Pony geregeld op. Maar ook binnen het actuele internationale discours over theaterkostuums blijkt hij 
een sleutel figuur. Merleau Ponty verbindt ons zijn via de (zintuiglijke) waarneming direct aan onze positie in wereld. Hij bekritiseert de scheiding tussen lichaam en geest. Ons zijn is 
onderdeel van de wereld waarin wij zijn. De zintuiglijke waarneming als manier om het zijn (jezelf) te definiëren blijkt binnen de mappigs van experts en discours vaak als begin punt 
op te duiken. Hierdoor zie ik Merleau-Ponty en zijn sleutelwerk Fenomenologie van de waarneming als het begin punt voor een onderzoek naar relevant bronnen voor ENCOUNTER. 
Waarbij hij een meer beschouwend, abstract en filosofisch perspectief op het waarnemende lichaam en het zijn vertegenwoordigd.   

relatie tot onderzoeksvraag: 
Merleau - Ponty scherpt mijn begrip over de relatie tussen lichaam en wereld. Dit zijn wezenlijke ingrediënten uit mijn onderzoeksvraag.

Sandra Schouten, Het huis van Proeven

Het werk van Schouten bevindt zich op het snijvlak van beeldende kunst/ theater en het werken met of vanuit de zintuigen (voedsel & geur). Sandra werkt als kunstenaar & 
procesproever regelmatig in de zorg, zowel op de vloer met bewoners, cliënten en medewerkers als in organisaties waar ze onderzoek doet naar de invloed van het systeem op de 
mensen die erin werken en leven. Bij haar werk is co-creëren met specifieke (kwetsbare) doelgroepen een belangrijk onderdeel.  

positie: Bij de realisatie van kunstinterventies in de zorg signaleert Schouten dat de maker en de instelling vaak langs elkaar heen werken. Schouten onderzoekt werkwijzen om de 
afstand tussen de wereld van de kunst en de zorg te overbruggen, met als centrale vraag: Wat brengt ons dichter bij elkaar?  Met dit zelfstandige onderzoek is Schouten ook 
verbonden aan de Muzische Onderzoekswerkplaats van het HKU lectoraat Kunst & Professionalisering. 

waarom: 
In heb Schouten als expert benadert om te onderzoeken hoe zij als performatief kunstenaar de verbinding met de zorg legt. Door de performativitiet van haar werk zie ik inhoudelijke 
relaties met ENCOUNTER, waarbij ik me (wil) positioneren als designer en Schouten zich als kunstenaar positioneert. 

relatie tot onderzoeksvraag: 
Schouten werkt met vergelijkbare ingrediënten en methoden vanuit een vergelijkbare achtergrond, maar met andere insteek (kunst). Herkenbaar is haar zoektocht naar een duurzame 
samenwerking en uitwisseling met de zorg. Schouten onderzoekt dit door zich te verplaatsen in de ander, dat vind ik een leerzaam principe. 



Tinie Kardol, reflectie van Kardol op ENCOUNTER, Lichamelijk contact : een vanzelfsprekendheid in zorginstellingen voor ouderen?
Dagelijks vinden in de Nederlandse zorginstellingen honderdduizenden lichamelijke aanrakingen plaats. Een operatie in het ziekenhuis of fysieke achteruitgang op hoge leeftijd 
hebben tot gevolg dat de patiënt of bewoner van een zorginstelling even niet of niet meer in staat is zichzelf lichamelijk te verzorgen. Men is dan aangewezen op de hulp van een 
zorgverlener.  

positie: In de Nederlandse zorgwereld wordt voetstoots aangenomen dat het overnemen van de lichamelijke verzorging een vanzelfsprekendheid is. De patiënt of bewoner kan het 
niet dus neemt de zorgverlener de verzorging op zich.  In opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen wordt de techniek geoefend om de lichamelijke verzorging op een 
technisch juiste manier uit te voeren.  Vreemd genoeg wordt zelden de vraag opgeworpen of gesteld wat het betekent voor de patiënt of bewoner dat de lichamelijke verzorging uit 
handen moet worden gegeven, dat er sprake is van afhankelijkheid en dat men zich letterlijk moet blootgeven aan anderen.  
Voor Kardol is zorg voor ouderen meer dan enkel het verlenen van (technische) lichamelijke verzorging. Het gaat om waardigheid en trots, om ook de ouderen als zelfstandig talentvol 
individu te zien en daar de zorg op te laten aansluiten. 

waarom: 
ENCOUNTER(#7) is van waarde voor de bewoners van woonzorg instellingen, aldus Kardol. Het stelt de vraag centraal hoe mensen die in een woonzorgcentrum  voor ouderen 
verblijven de lichamelijke afhankelijkheid en aanraking door zorgverleners ervaren en beleven.  Het thema ‘lichamelijke aanraking’ wordt aan de orde gesteld. Hoewel Kardol een 
eigen vocabulaire, eigen vragen en doelen beschrijft die voortkomen uit het actuele debat binnen de ouderen zorg, is dit leerzaam voor mij. Uitwisseling met Kardol is inspirerend. Ik 
begrijp het actuele debat binnen de ouderenzorg beter en de uitwisseling maakt het mogelijk dat de waarde van ENCOUNTER beter aansluit op de zorgpraktijk. 

relatie tot onderzoeksvraag: 
Kardol is bereid vanuit de zorg en toegepaste wetenschap verbinding te zoeken met de onderzoeksvraag binnen ENCOUNTER. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van #7 en vormt 
een trait-d’union tussen mijn gedachten wereld (design) en de wereld van de ouderen zorg, de wetenschap. Door mijn onderzoeksvraag met hem aan te scherpen leer ik het 
perspectief van de ander (zorg en wetenschap) te begrijpen en spreken.

Leyden Academy, artikel NRC, 11 april 2019, Gewoon luisteren naar verlangens van de ouderen 
Leyden Academy ontwikkelde het project ‘Leefplezierplan’ in de zorg. In elf verpleegtehuizen werden afgelopen twee jaar verzorgingsteams getraind om regels los te laten en meer 
naar de mens te kijken. Hoogleraar ouderengeneeskunde en projectleider Joris Slaets: „Daar worden de ouderen beter van, hun naasten, maar ook het personeel. In het herstellen 
van het contact met de kleinkinderen konden ze écht wat voor de bewoonster betekenen.”  

positie: Naar de mens kijken in een verpleeghuis klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Het personeel is vooral gaan vragen naar behoeften van de oudere, zegt Slaets, niet naar 
verlangens. De zorg is volgens Slaets zo onpersoonlijk geworden door de grote schaal van de instellingen en de behoefte van hogerhand (directie, inspectie, zorgkantoor) om alles te 
controleren.  

waarom: 
Marieke van der Waal is directeur bij Leyden Academy. Ik heb haar gevraagd om feedback op het projectplan dat ENCOUNTER(#7) beschrijft. Ook vroeg ik of zij zorginstellingen zou 
willen benaderen die mogelijk geïnterneerd zijn. Hoewel zij het plan met interesse heeft gelezen uit zij ook heldere kritiek: het plan is te lang, ik gebruik onbekende woorden die 
mogelijk afschrikken (performatief), wat kost het de instelling wat levert het de instelling op? Kortom verplaats je in taal en doelen van de zorginstelling. 

relatie tot onderzoeksvraag: 
De Leyden Academy en ik onderzoeken vraagstukken binnen de zorg. Wij beiden realiseren projecten die aandacht hebben voor meer dan het verlenen van technische zorg. Maar 
elk vanuit een fundamenteel andere achtergrond en aanpak (wetenschap versus design/ denken versus doen). De uitwisseling is daardoor scherp (Joost, de ‘verkrachter’ in 
schaapskleren). Dit ontwikkelt inzicht in de ander en helpt de onderzoeksvraag te vertalen naar praktische toepassingen die ook aansluiten bij de wereld van partnerinstellingen.



Scar Clinic VU mc: ‘Het leveren van waardegedreven zorg.’ 
Gesprek met Thijs Hendriks/ Florence Heijsters, verbonden aan Scar Clinic:  
Innovatie binnen onze afdeling kent verschillende vormen: 
Vakgericht: 
- (Het aanbrengen van procesmatige verbeteringen voor artsen bij de behandeling van littekens.)  
- I(nnovanties mbt geneeskant: kennisontwikkeling mbt de ontwikkeling en groei van littekens.) 

Patientgericht:  
- Het verbeteren van informatie stromen rondom de zorg voor de patiënt: info/ verwachtingsmanagement/ nazorg 
- Het leveren van Waarde gedreven zorg (valuebased healthcare).  
- De kwaliteit van leven kan verbeteren door de behandeling van littekens.  

ENCOUNTER is interessant voor Scar Clinic VU mc omdat het patiënten van Informatie voorziet en hun verhalen en ervaringen erkent.  
Daarnaast ontsluit het op een mooie, visuele en unieke manier de impact van littekens op het leven. 
Dit zorgt dat behandeling van littekens en dus de Scar Clinic bij andere (huis)artsen  bekend wordt

Medische zorg, (context): 
valuebased healthcare

Uit de geselecteerde bronnen beschrijf ik hieronder kort de positie en of visie die deze bronnen innemen. 
Hieruit destilleer ik thema’s die relevant zijn voor ENCOUNTER.

Sandra Schouten, het huis van Proeven:‘Ik moet de ander worden.’ 
Werkt op het snijvlak van beeldende kunst/ theater en het werken met of vanuit de zintuigen (voedsel). In het gesprek met Sandra sprak zij over: 
Het inzetten van de zintuiglijke ervaring gaat de deelnemer anders kijken naar zichzelf en de omgeving. Het werk creëert beweging bij de deelnemer. 
Het werk bestaat niet zonder uitwisseling met de ander. 
Door het werk ontstaat er aanvullende kennis die door zorgprofessionals kan worden ingezet bij hun werk.  
Om haar werk te laten aansluiten wil ze de ander begrijpen, zodat ze beter weet wat mogelijk waardevol voor de ander is.  
Dit doet ze door zich te verplaatsen in de ander

Tinie Kardol, Hoogleraar Active Aging:‘Lichamelijk contact : een vanzelfsprekendheid in zorginstellingen voor ouderen?’ 
Naar aanleiding van de mogelijke betekenis van ENCOUNTER#7 voor de zorg schreef Tinie Kardol: 
In de Nederlandse zorgwereld wordt voetstoots aangenomen dat het overnemen van de lichamelijke verzorging een vanzelfsprekendheid is. De patiënt of bewoner kan het niet 
dus neemt de zorgverlener de verzorging op zich.Hierdoor vinden in de Nederlandse zorginstellingen dagelijks honderdduizenden lichamelijke aanrakingen plaats. Wanneer 
verliest lichamelijke aanraking in het woonzorgcentrum de vanzelfsprekendheid? Waar voelt de oudere zich nog comfortabel bij en waar niet? Het zijn vragen over terugkerende 
gevoelens die zelden persoonlijk worden gesteld, laat staan onderwerp van discussie zijn in een groepsgesprek onder ouderen. 
In opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen wordt de techniek geoefend om de lichamelijke verzorging op een technisch juiste manier uit te voeren.  Vreemd genoeg 
wordt zelden de vraag opgeworpen of gesteld wat het betekent voor de patiënt of bewoner dat de lichamelijke verzorging uit handen moet worden gegeven, dat er sprake is van 
afhankelijkheid en dat men zich letterlijk moet blootgeven aan anderen.  

Aan lichamelijke aanraking zit voor bewoners ook vast de presentie en presentatie van hun lichaam. Wordt zijn of haar lichaam door de oudere beoordeeld als een lichaam in 
verval, een aftakelingsproces of als een natuurlijke uiting van lichamelijke veroudering. ‘Kan ik me nog vertonen’, ‘wat zie ik er toch oud uit’ of  ‘ik mag nog best worden gezien’ 
zijn uiteenlopende gedachten van ouderen over hun lichaam. Ze worden zelden uitgesproken, omdat er niet naar wordt gevraagd of niet voor op de lippen liggen, terwijl ze veel 
zeggen over de beleving van ouderen van de lichamelijke verzorging door zorgverleners.  

Artistieke methode: 
performatief werken

Jenny Slatman, Professor of Medical Humanities:’Vreemd Lichaam.’ 
Professor of Medical Humanities  in the department of Culture Studies, Tilburg School of Humanities & Digital Sciences at Tilburg University. Hieronder volgen enkele quotes uit haar boek ‘Vreemd Lichaam’ Filosofische beschouwing over de wijze waarop mensen 
zich identificeren met ingrijpende veranderingen aan het eigen lichaam. ISBN: 9789026322174, Amsterdam : Ambo, 2008 

P.22 Het lichaam kan zich ieder moment ontpoppen als een vervelende lastpak, een sta-in-de-weg, een hoopje ellende waarvan je kunt wensen dat je er afstand of zelfs afscheid van 
kunt nemen.In het westerse denken hebben tal van Filosofen en theologen door de eeuwen heen beweerd dat we beter aan doen om de aanwezigheid van ons lichaam in zekere zin 
zoveel mogelijk te negeren. Slatman wil juist de halsstarrige aanwezigheid van het lichaam als uitgangspunt nemen aan de hand van ideeën van verschillende filosofen. 

P 41 De scheiding tussen lichaam en ziel treedt alleen op als we filosoferen. In het dagelijks bestaan gaan deze twee juist samen. Dat beschrijft Descartes zelf ook (brief aan Prinses 
Elisabeth van 28 juni 1643). Hij beschrijft dat ervaringen alleen door een wisselwerking van lichaam en ziel tot stand komen. Hoewel Descartes opvattingen niet compleet bevredigen 
maakt zijn scheiding tussen lichaam en ziel wel inzichtelijk dat wij ons lichaam als ding kunnen ervaren. 

P48: Descartes maakt een onderscheid tussen het ding (het lichaam) en de ervaring (de ziel). Dit onderscheid domineert in het Westerse denken. Slatman beschouwt het lichaam als 
een ervarend ding: er is een ervarende ik en een ik als ding en beide zijn twee aspecten van het lichaam.  

P51 Fenomenologie: door mijn bewustzijn verschijnt er iets aan mij. Datgene wat verschijnt heeft een bepaalde betekenis. Het gaat om de betekenis van dat wat verschijnt en niet of 
het bestaat/ wat werkelijkheid is. 
Fenomenologie bestrijdt hiermee Descartes die ervaring en inhoud scheidt; fenomenologie verbindt juist de ervaring met de inhoud van de ervaring. “Ik denk” verandert dan in “ik 
denk iets”. Anders geformuleerd het verschil tussen je lichaam hebben en je lichaam zijn. Slatman concentreert zich op het zijn van het lichaam.  
P57. Op het moment dat ik me bewust wordt van het feit dat ik me bekeken voel ga ik me schamen (Adam en Eva schaamde zich toen ze zich besefte bekeken te worden door god). 
Schamen = zichtbaar zijn 
Bij schaamte is het bewustzijn “op-zich ipv voor-zich”. Je wordt een object dat wordt bekeken. (Lichaam in porno). 

Wanneer ikzelf mijn lichaam als ding ervaar dan neem ik het perspectief van de ander over. Bijv bij medisch onderzoek.  
Je lichaam wordt een ding, krijgt zwaarte (Plato), je valt er niet meer mee samen, hooguit is het je eigendom.  
Schaamte uit mijn lichaam door zweten of blozen.  

Sartre beschrijft het lichaam vanuit twee perspectieven:  
Het lichaam = het bewustzijn en verschijnt vanuit het perspectief “voor mij” 
Het lichaam = een object en verschijnt vanuit een perspectief buiten mij “voor-de-ander”. Mijn lichaam blijft mij dan vreemd. 

Slatman vindt echter dat de vreemdheid van het lichaam (het dingmatige) geïncorporeerd kan worden in de eigenheid van het bestaan. De grens tussen het eigen en het vreemde is 
niet altijd duidelijk. 

Filosofie (theorie) 
fenomenologie: 
het lichaam hebben/ 
het lichaam zijn

Ouderen zorg (context): 
waardigheid en trots

grenzen van het lichaam 
rollen en relaties

valuebased healthcare 
rollen en relaties

rollen en relaties

valuebased healthcare 
grenzen van het lichaam 
rollen en relaties



trails ENCOUNTER

Het huis van Proeven 
Sandra Schouten

Tinie Kardol  
Prof. Active Aging 

Leyden Academy 
Marieke van der Waal/ Joris Slaets

performatief onderzoek

het lichaam hebben/ 
het lichaam zijn

ouderen zorg

grenzen van het lichaam 
rollen en relaties

valuebased healthcare 
rollen en relaties

rollen en relaties

valuebased healthcare 
grenzen van het lichaam 
rollen en relaties

Jenny Slatman, 
Prof. Medical Humanities: 
’Vreemd Lichaam.’

de bron  visie/ discours

Scar Clinic VU mc: ‘Het leveren van  
waardegedreven zorg.’

filosofie 
(fenomenologie)

domein  

medische zorg

‘Ik moet de ander worden.’

‘Lichamelijk contact : een vanzelfsprekendheid in zorginstellingen voor ouder?’

‘Gewoon luisteren naar verlangens van de ouderen’

waardigheid en trots



design

wetenschap

U-create, NL 
“Wat draagt bij aan een goed 
leven bij het ouder worden, 
maar krijgt nu onvoldoende 
aandacht?” 
Vraagt spreker Greet Prins, raad voor 
volksgezondheid en samenleving, op de 
bijeenkomst een nieuwe generatie 
ouderen, Gelukkig worden we oud! 

Leyden Academy 
Joris Slaets, gebruikt termen  
voor hun speerpunten als: 
Vitaal 
Betekenisvol 
Verbonden

Lab4living: 
gebruikt termen voor hun speerpunten als: 
dignity  
enhance quality of life 

Merlau-Ponty: 
‘Visible and mobile, my body is a 
thing among things; it's caught in 
the fabric of the world, 
 and its cohesion is that of a thing. 
But, because it moves itself and 
sees, it holds things in a circle 
around itself.’ 

Scar Clinic VU mc 
Thijs Hendriks/ Florence Heijsters gebruikten 
termen voor hun speerpunten als: 
Innovatie betekent onder ander 
verbeteren van informatie stromen  
rondom de zorg voor de patiënt: 
info/ verwachtingsmanagement/ 
nazorg valuebased healthcare 

Het discours over waardegedreven zorg: 
aansluiten bij de patiënt of bewoner  
de patiënt een stem geven 
de talenten van een bewoner zien 

Dit debat is actueel  
en hoor ik bij veel participanten terug

het lichaam hebben/ zijn 
Het discours over het lichaam hebben of zijn: 
grenzen van het lichaam 
balans lichaam en geest 
identiteit, ervaring, bewustzijn 

Dit discours is meer filosofisch van aard en wordt 
niet actief door participanten gevoerd. 

Het discours dat is gekoppeld aan de thema’s verder uitgewerkt:  
Kort benoem ik stellingen die verschillende experts en bronnen innemen binnen het discours. 
De grote van de cirkels geven de mate aan waarin ik het discours tegenkom. Dit helpt mij 
ENCOUNTER te gaan positioneren, wat is actueel en wat is onderbelicht.

Jenny Slatman 
Professor of Medical Humanities 
‘Menselijk lichaam gezien vanuit 
 de balans tussen vreemd en eigen.'

Tinie Kardol,  
Hoogleraar Active Aging 
De pijlers van de ouderenzorg moeten zijn: 
1. Hoe blijven mensen ertoe doen? 
2. Niet de verlieservaring bagataliseren. 
3. Wederkerigheid bij het contact. 
4. Vragen rondom levenseinde onderzoeken. 
5. Talenten ouderen benutten: ontwikkelingsmogelijkheden 

rollen en relaties 
Het discours over het werken met andermans lichaam: 
het lichaam gezien als object 
afhankelijkheid 
grenzen en veiligheid 
de balans tussen sturen en meebewegen. 

In gesprekken met participanten lijkt dit eerder een taboe of  vanzelfsprekendheid dan een discours. 
Hier zie ik een taak voor ENCOUNTER.

Sandra Schouten, het huis van Proeven 
werkt op het snijvlak van beeldende kunst/ theater en het werken met of vanuit de 
zintuigen  
Onderzoekt hoe zorgprofessionals en kunstenaars elkaar 
meer kunnen inspireren op de werkvloer  
in plaats van langs elkaar heen werken. Om zoveel mogelijk 
van de zorgprofessional en diens werk te begrijpen,  
verplaatst ze zich in de ander, zodat ze beter weet wat 
mogelijk waardevol voor de ander is. '

Vughterstede 
Peggy van der Koelen:  
‘Competentie zorg: We zien de 
bewoner als volledig en volwaardig 
mens, met alles wat hij/ zij nog kan 
en doet.’ 

Vitalis 
Maaike Mul:  
‘Met het aanbod op sociaal en 
recreatief gebied en de aandacht 
voor kunst en cultuur creëert Vitalis 
WoonZorg Groep de voorwaarden 
voor wonen in eigen stijl en naar 
eigen keuze.  
De ouderenzorg kent onderwerpen 
waar taboes op rusten. Het ouder 
wordende lichaam en schaamte zijn 
bijvoorbeeld thema's die gevoelig 
liggen maar vaak onbesproken 
blijven.’ 

Bewoners Zorginstelling 
Uit gesprek feedback-groep Vitalis:  
Mevrouw M. wil niet als object 
worden beschouwd door haar 
omgeving. Ze beschrijft de situatie 
van een andere bewoner. Deze 
meneer werd verzocht om niet op 
de wc maar in bed te plassen en te 
poepen. Zo bleef de zorgverlener in 
staat al zijn of haar werkzaamheden 
uit te voeren en kon een 
incontinentie luier vervangen 
worden op een passend tijdstip. Dat 
riep weerstand op bij Mevrouw M. 
‘Ik wil niet dat ik als object gezien 
wordt, dat past in een zorgschema. 
Ik wil gezien worden als mens.’

Haptonomie 
Ina de Jong 
‘Haptotherapie helpt je de 
verbinding met jezelf  
en de ander te herstellen of 
verstevigen door samen te 
bewegen en te communiceren via 
de aanraking. De beweging gaat 
twee kanten op: luisteren naar de 
ander en jezelf aan de ander laten 
voelen. Dat leidt tot bijzondere 
ontmoetingen.'

Binnen de zorg vindt een 
vergadering plaats over de 
rol van de professional 
t.o.v. de zorgbehoevende. 
Niet enkel de ander 
verzorgen of beter maken, 
maar ook oog hebben voor 
de ander als mens.

Het (fysiek) werken met 
anderen heeft impact op 
beide partijen. Wanneer er 
geen wederkerigheid is 
wordt het lastig om tot een 
goede uitwisseling te 
komen. De genoemde 
bronnen zoeken naar een 
voor hen werkbare balans.

Het zoeken naar de balans 
tussen lichaam en geest 
kent een lange traditie. 
Hierin zijn verschillende 
posities zichtbaar: van 
ontkoppeling tot 
samenvallen van lichaam 
en geest. Veel van de 
genoemde bronnen zien 
een sterke samenhang.

Leyden Academy 
Marieke van der Waal, geeft 
feedback op de beschrijving van 
de aanraking als katalysator: 
‘Wees helder in wat je 
doet zodat ik niet denk; 
Wat gaat die Joost 
doen en hoe gaat hij 
bewoners aanraken? 
 Is het niet een 
“verkrachter” in 
schaapskleren?’

Sigrid Merx,  
is dramaturg en theaterwetenschapper en als docent-onderzoeker verbonden aan de 
Universiteit Utrecht 
Haar onderzoek richt zich op de dramaturgie van sociaal 
geëngageerde artistieke praktijken, in het bijzonder 
performatieve interventies in de publieke stedelijke ruimte. 
Mat haar kennis van de scenografie en performatief 
onderzoek bevraagt zij de grenzen van ENCOUNTER.

Haptonoom Ina de Jong 
uit gesprek: 
De Jong gebruikt veel 
dezelfde termen als ik 
binnen ENCOUNTER 
gebruik. Zoals ruimte, 
nabijheid en intimiteit.  
Groot verschil is echter dat 
zij vanuit de hulpvraag van 
een cliënt werkt.



design

wetenschap

ENCOUNTER sluit aan bij:  

valuebased healthcare 
Het discours over waardegedreven zorg: 
aansluiten bij de patiënt of bewoner  
de patiënt een stem geven 
de talenten van een bewoner zienhet lichaam hebben/ zijn 

Het discours over het lichaam hebben of zijn: 
grenzen van het lichaam 
balans lichaam en geest 
identiteit, ervaring, bewustzijn 

geeft context aan ENCOUNTER

ENCOUNTER binnen het discours:  

rollen en relaties 
Het discours over het werken met andermans lichaam: 
het lichaam gezien als object 
afhankelijkheid 
grenzen en veiligheid 
de balans tussen sturen en meebewegen. 

ENCOUNTER neemt stelling 
als innovatief project: hier beidt het 
project expertise. Binnen dit thema 
zit de eigenheid en groei van 
ENCOUNTER.

waar is het vernieuwend en vervult het een taak?
waar sluit het bij aan?
waar bouwt het project op voort?


