
Kunst & 
Dementie



Een positieve
kunstervaring
voor mensen
met dementie.



Een kunstcollectie op maat
Kunst inspireert, prikkelt de zintuigen en hersenactiviteit en kan rust en afleiding 

bieden. Hierdoor is ook het participeren van beeldende kunst bij zorginstellingen 

heel doeltreffend en vernieuwend: je brengt de cliënt niet naar de kunst toe, 

maar brengt de kunst naar de cliënt. Na onderzoek is uitgewezen dat bepaalde 

thematieken in de beeldende kunst een positief effect hebben op de kwaliteit 

van leven voor mensen met dementie en hun naaste(n). Samen met de expert 

wordt een keuze gemaakt uit een kunstpakket. Je kunt ook een eigen thema als 

zorginstelling inbrengen (zie voorbeelden ter inspiratie).



Voorstel #1 voor €100,-
Formaat wijkt af van afbeelding.



Voorstel #2 voor €150,-
Formaat wijkt af van afbeelding.



Voorstel #3 voor €200,-
Formaat wijkt af van afbeelding.



Hoe ziet een workshop eruit?

Kennismaken
We drinken samen een 
kop koffie en maken 
kennis met elkaar.

Kunst kijken
We bekijken speciale kunstwerken met een 
positieve invloed. We bespreken dit door middel 
van Visual Thinking Strategies.

Gelukkiger?!
Kijken naar kunst biedt rust
en afleiding. Mensen met 
dementie voelen zich 
gelukkiger na de workshop.

Samen
Samen zitten op stoelen 
voor de tentoongestelde 
kunstwerken zorgt voor 
gelijkheid en empathie. 



K. Franse, Vlaardingen 1954

“ Aan de schoorsteen zie je dat 
het de jaren ’50 is. Dat heb je 
nu niet meer. De ouderwetse 
huizen zijn aan elkaar gebouwd 
aan de haven. Ik zie dat het de 
Hoogstraat in Vlaardingen is. 
Ik zie onder de directeur staan. 
Dat is de directeur van de haven. 
Zijn hulpje daarachter is het 
water aan het controleren en de 
bruggen aan het reguleren. ”

- Meneer, 87 jaar



P. de Jong, Dorpsbewoners

“ Ik heb vroeger mijn vrouw 
ontmoet op de dansschool in 
Maassluis. Ik danste altijd met een 
buurvrouw. Op een dag kwam een 
prachtig meisje binnen. Een rode, 
strakke broek met wijde pijpen. Ik 
vroeg haar ten dans. De mensen 
zeiden na een tijdje: ‘daar is geen 
dubbeltje tussen te krijgen. Ik ben 
nogsteeds verliefd op haar.  ”

- Meneer, 59 jaar



W. van Riessen, Zelfportret met pop

“ Het is een vader met 
zoon, prachtig! Die blik 
in de vader zijn ogen, 
onvoorwaardelijke 
liefde. ”

- Mevrouw, 82 jaar





Meer informatie?
sanne@kunstuitleenrotterdam.nl


