
#7 test-5:       Tijdslijn van het lichaam

De afgelopen iteraties (test-2 t/
m tes t -4 ) werk te ik met 
medestudenten binnen de 
context van de WdKA,  

In deze iteratie wilde ik weer 
werken met de uiteindelijke 
doelgroep. Dus met bewoners 
van een zorginstelling.  

Centraal stonden de vragen: Hoe 
werkt het ontworpen scenario 
bij deze doelgroep? Welke 
informatie haal ik op en wat is 
de waarde van de ontmoeting 
voor de deelnemers?

Hoe werk ik met de participanten?



Op 13 juni voerde ik weer een test uit bij partnerinstelling Vitalis. Deze 
iteratie #7 test-5 voerde ik uit met deelnemer Mevr. TvD. Tijdens iteratie 
#7 test-1 ontmoette ik haar ook al. Door een tweede ontmoeting te 
organiseren bracht ik verdieping kan aan in de ontmoeting en kon ik 
meer inzoomen op het thema lichamelijkheid. Dit ga ik tijdens de 
uitvoer van #7 ook doen. Dan zijn er per deelnemer 3 ontmoetingen 
gepland. 

Het Scenario: Net als #7 test-4 was het uitgangspunt weer met een 
scenario. Dit scenario had de volgende structuur: 
- uitleg en toelichting, vraag om toestemming 
- reeks vragen/ opdrachten over: 
1. tijdslijn van het veranderend lichaam 
2. de persoonlijke ruimte 
3. de gemiddelde afstand tot enkele personen in de directe omgeving de 
afgelopen 24 uur. 
- verklaring van instemming gebruiksgegevens 

De locatie: Dit was de centrale hal van Vitalis. Licht en wijds van opzet, 
veel ‘verkeer’ maar genoeg ruimte voor privacy. 

Medium: Ik werkte weer met pen en inkt om materiaal te verzamelen.

Ik had via haar dochter een 
afspraak per mail gemaakt. 
Dat ging eerst fout. Vorige 
week zat Mevr TvD al klaar 
in de hal. Toen kwam ik  
niet. Dat was vervelend.

De hele ontmoeting duurde ± 2 
uur. Tijd lijkt in Vitalis anders te 
lopen dan daar buiten. Alles gaat 
trager dan ik gewend ben. 

Ritmes geven bewoners houvast. 
Er zijn vaste momenteel voor de 
maaltijden, voor momenten van 
rust, net als de openingstijden van 
het winkeltje, of bezoek van 
familie) Maar ze kunnen ook voor 
stress zorgen. Wanneer de 
planning anders loopt.



Medium gebruik:  
Ik vroeg mevr. TvD. om zelf ook mee te tekenen en te schilderen. Mevr 
TvD heeft een tremor. Ze kan de kroontjes pen niet hanteren. Wel heeft 
ze met de kwast een tekening ingekleurd. De visualisaties brengen 
onderwerpen mbt het veranderend lichaam ter sprake. Ook is Mevr. 
TvD trots op het resultaat en toont dit aan een passerende 
medewerker. 

Uitvoeren van het scenario: 
Het uitwerken van één vraag en opdracht was meer dan voldoende. 
Uiteindelijk heb ik alleen de tijdslijn van het veranderend lichaam in 
kaart gebracht. Hierin vroeg ik naar momenten uit haar leven waarop 
haar lichaam veranderde en naar de bijbehorende verhalen die 
daaraan gekoppeld zijn. 

Opgehaalde verhalen en informatie: 
Gebeurtenissen die (levens)bedreigend waren kwamen als eerste ter 
tafel, zoals ongelukken/ operaties en ziektes. Het afscheid van haar 
man was ook een sleutelmoment. Geboortes en het trouwen werden 
genoemd. Het zijn mijlpalen, soms direct aan het lichaam gekoppeld, 
soms indirect, soms nauwelijks.  
Ik vroeg ook naar de mooie herinneringen van het lichaam (het 
dansen na de bevrijding of de fietstochten met haar man). Na het 
markeren ontstond er letterlijk een overzicht van periodes waarin het 
lichaam veel was verandert en weinig. De impact daarvan werd 
besproken.

Ik tekende een dansend figuur. 
Met de kwast schilderde Mevr 
TvD. de rok en gele bloemen op 
de blouse van de deze figuur. 
Deze figuur is zijzelf. Als 14 
jarige heeft ze leren dansen 
tijdens de bevrijding.

Het auto-ongeluk waarbij 
haar zoon en twee dochters 
betrokken waren. Haar zoon 
slingerde door de lucht.

Dit was een rustige periode. 
Mevr TvD ging vaak fietsen 
met haar man. Ze eindigde op 
een terras. Dat was fijn.

overlijden van 
haar man 

operatie 

steeds minder 
kunnen

geboortes 
kinderen 

trouwen (in 
het blauw,…. 
wit mocht 
niet) 

kanker en operaties

 de jongste



Inzet van de visualisatie methode: 

Ik vroeg net als tijdens iteratie #7 test-1 
naar het begrip persoonlijke ruimte. 
Toen antwoordde Mevr. TvD: 
’Dat heb ik niet, jongen’ Ze wist niet wat ik 
bedoelde. De term was te abstract. 

Nu toonde ik haar deze foto. Tussen ons 
bevindt zich een rood vlak. Ik vroeg 
haar opnieuw  naar de persoonlijke 
ruimte. Dat wat zichtbaar wordt door 
het rode vlak. Nu begreep ze mijn vraag 
wel. Dit omdat ik het concreet kon 
maken. Vervolgens vroeg ik ook naar 
haar zorg afhankelijkheid. 

 J: ‘Hoe vindt u het om aangeraakt te worden 
als u verzorgd wordt?’ 
TvD: ‘Daar heb ik geen problemen mee, hoor 
jongen. Als ze me moeten helpen is dat toch 
prima. Net als ook met jou. Wij hebben het 
toch leuk zo samen. Het kan me niks schelen 
wat andere daarvan zeggen. Laat ze maar 
kletsen!’



Na afloop vroeg ik naar de waarde van de ontmoeting.  
In de videofragment-link vertelt Mevr. TvD hoe 
ENCOUNTER#7 anderen kan helpen.

https://www.facebook.com/joost.vanwijmen/videos/1588617927935201/


Conclusies: 

Deze test gaf informatie over de onderwerpen die ik binnen de iteratie onderzocht: 

- Werken met het scenario: Ik ervaar dat het trainen en oefenen met het scenario er voor zorgt dat ik makkelijker informatie ophaal. Het geeft vrijheid in 
het gebruik van het medium en in de omgang met het scenario en de participant.  

- Opgehaald materiaal: Doordat ik het scenario gebruik ontstaan er tekeningen en verzamel ik verhalen. Dit materiaal vertelt hoe de deelnemer de impact 
van het veranderend lichaam ervaart. Mevr TvD kende periodes waarin de veranderingen van haar lichaam impact hadden op haar identiteit. Soms zijn ze 
verbonden aan taboes en soms aan momenten van geluk. Door de visualisaties reflecteerde Mevr TvD op deze momenten en op de impact die dat had op 
haar of haar omgeving.   

- De impact van de ontmoeting: Mevr TvD gaf inzicht in de waarde die deze ontmoeting voor haar en haar omgeving had. Deze informatie maakt inzichtelijk 
wat ENCOUNTER#7 bewerkstelligd. Het geeft dus inzicht in wat ENCOUNTER doet. 

- Extra opbrengst: De foto van het moment van aanraken met daarin het kleurvlak maakte het mogelijk een gesprek te voeren met Mevr. TvD over het 
begrip persoonlijk ruimte.Zo wordt het mogelijk om met de doelgroep op organische wijze informatie op te halen over abstracte thema’s die centraal 
staan in ENCOUNTER#7. Het gebruik van visualisaties is kenmerkend voor de methode die ik hanteer in ENCOUNTER#7. 

Een toelichting voor vervolgstappen 
waarde voor verschillende partijen:  
waarde voor deelnemer:  
- wordt geraakt door eigen verhaal   
- kijkt anders naar zichzelf en eigen lichaam 

waarde voor directe omgeving (familie/ verzorgende): 
- wordt geraakt door verhaal deelnemer 
- krijgt (vaak verborgen) informatie over de deelnemer 

waarde voor buitenstaander (een publiek): 
- wordt geraakt door verhaal deelnemer 
- wordt een spiegel voor gehouden en reflecteert: hoe zit dat bij mij? 

waarde voor mij:  
- ontwikkelen eigen praktijk   
- bijzondere ontmoetingen/ schoonheid thematiek 

waarde voor belanghebbende (zorgverlener/ beleidsmaker): 
- bewoner/ deelnemer krijgt een podium  
- krijgt (vaak verborgen) informatie over de deelnemer  
- inzicht thema’s ( veranderend lichaam, lichaamsbewustzijn, identiteit, 
waardigheid) die zijn gekoppeld aan discours over valuebased healthcare/ healing 
environment. 

Dit zal komend semester verder in kaart worden gebracht om de sub-
ontwerpvraag (Welke impact heeft het (werking) op de deelnemer en voor 
partners?) te beantwoorden.


