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Samenvatting	
 

Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een praktijkprobleem binnen WoonZorgcentra 
Haaglanden. Volgens beeldend therapeut en tevens opdrachtgever Ketler hebben stagiaires 
regelmatig moeite om CVA-cliënten te motiveren voor beeldende therapie en hen vervolgens 
therapietrouw te krijgen. De onderzoeksvraag die voortkwam uit dit praktijkprobleem luidt daardoor als 
volgt: Hoe motiveer je als vaktherapeut beeldend cliënten met een CVA, woonachtig in een 
woonzorginstelling, om deel te nemen aan beeldende therapie en hoe zorg je ervoor dat zij 
therapietrouw blijven? 
Dit onderzoek betreft een beschrijvend onderzoek met als methode een kwalitatieve survey die 
afgenomen werd als half-gestructureerd interview. Middels interviews met acht vaktherapeuten 
beeldend zijn de resultaten inzichtelijk geworden. De belangrijkste resultaten hiervan worden in deze 
samenvatting benoemd.  
Als het gaat om niet medium-specifieke factoren om CVA cliënten te motiveren blijkt onder andere het 
belang van investeren in de beeldvorming van de cliënt. Helpend hierbij is een kennismakingsgesprek 
tussen therapeut en cliënt waarin laagdrempelig contact wordt gemaakt. Als het gaat om werkzame 
medium-specifieke factoren om te motiveren blijken ‘duo-oefeningen’ effectief, evenals 
laagdrempelige oefeningen waardoor succeservaringen kunnen worden opgedaan. Duidelijk werd dat 
de therapietrouwheid in de meeste gevallen vanzelf ontstaat wanneer de fase van motiveren 
succesvol is doorlopen. Mocht dit niet zo zijn, dan werkt herhaaldelijke onderlinge afstemming door 
regelmatig met de cliënt te evalueren over wat er wel/niet goed gaat en wat eventueel anders zou 
kunnen. Werkzame medium-specifieke factoren om de therapietrouwheid te waarborgen zijn niet uit 
het onderzoek naar voren gekomen. Volgens vaktherapeuten is dit per persoon te verschillend om 
hierover algemene uitspraken over te doen.  
Bij deze resultaten is rekening gehouden met de beperkingen van het onderzoek, zo is de uitkomst 
niet representatief voor het gehele werkveld vanwege de relatief kleine steekproef.  
Het praktijkproduct betreft een infographic waarin de resultaten van het praktijkonderzoek op een 
overzichtelijke, beknopte en vooral beeldende manier zijn weergegeven.  
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de concrete uitwerking van de gedane aanbevelingen 
rondom materialen, technieken en oefeningen. Daarnaast heeft dit onderzoek zich enkel gericht op 
beeldende therapie. Vervolgonderzoek kan worden gedaan naar hoe de motivatie en 
therapietrouwheid kan worden bevorderd vanuit de discipline muziek.   
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het praktijkonderzoek ‘Vandaag heb ik even geen zin’, dat inzichtelijk maakt op welke 
manieren beeldend therapeuten kunnen bijdragen aan het motiveren en waarborgen van de 
therapietrouwheid bij cliënten met CVA.  
Dit afstudeeronderzoek is geschreven voor de opleiding Vaktherapie Beeldend aan Hogeschool 
Leiden en in opdracht van stageinstelling WoonZorgcentra Haaglanden. Daar heb ik mij van februari 
tot en met juni 2019 o.a. bezig gehouden met dit onderzoek.  
Samen met mijn stagebegeleider, Chrissy Ketler, heb ik de onderzoeksvraag voor dit onderzoek 
bedacht.  
Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd was complex en uitgebreid maar gelukkig heb ik tijdens dit 
proces veel steun gehad van diverse mensen die mij hierin bijstonden.  
Zo is Chrissy Ketler mij vanuit de stage instelling tot steun geweest maar ook mijn 
onderzoeksbegeleider Barbara van de Loo heeft mij vanuit de onderwijsinstelling steeds voorzien van 
kritische maar waardevolle feedback waarmee ik vooruit kon.  
Graag benut ik dit voorwoord ook om een dankwoord uit te spreken naar mijn medestudent en tevens 
‘collega’ in het veldwerk Rozemarijn Smids waarmee ik alle interviews heb afgenomen, verspreid over 
het hele land.  
Niet alleen maakte dit het veldwerk een stuk gezelliger, ook heb ik veel kunnen leren van haar 
kwaliteiten en waardeer ik het zeer dat zij mij richting gaf wanneer ik het overzicht even kwijt was. 
Uiteraard gaat er ook veel dank uit naar alle respondenten die in het kader van dit onderzoek hun 
agenda’s voor mij hebben leeggemaakt en hun kennis en ervaring hebben willen delen. 
Ik was bijzonder verrast hoe enthousiast alle respondenten reageerden op de vraag of zij wilden 
meewerken aan dit onderzoek en waardeer hun betrokkenheid, zonder hen was de totstandkoming 
van dit onderzoek uiteraard niet gelukt. 
Tot slot bedank ik ook graag taalkundig talent Sara Jobse voor het nakijken van dit verslag.  
 
Ik wens u veel inzichten, inspiratie en leesplezier toe.  
 
Laura Schepens 
 
Leiden, 6 juni 2019 
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1. Inleiding  
 
1.1 Aanleiding onderzoek 
In februari 2019 startte ik als stagiaire beeldende therapie bij WoonZorgcentra Haaglanden bij locatie 
‘Het Anker’, een verpleeghuissetting waarin mensen wonen met uiteenlopende somatiek waaronder 
veel bewoners die een CVA hebben doorgemaakt. Het betreft mensen die de revalidatiefase reeds 
hebben afgerond en zich in de chronische fase bevinden.  
Het Anker biedt (somatische) zorg en is voor het merendeel van de bewoners de laatste woonplek.  
Vanuit mijn studie vaktherapie beeldend* aan Hogeschool Leiden had ik nog nauwelijks kennis 
opgedaan over het werken met deze doelgroep, ik ondervond dan ook al snel dat het lastig was om op 
de juiste manier aan te sluiten bij deze doelgroep. Ik bemerkte een gebrek aan motivatie bij veel 
cliënten waardoor ik het vervolgens ook lastig vond hen therapietrouw te krijgen.  
In een gesprek met stagebegeleider, opdrachtgever voor dit onderzoek en tevens beeldend therapeut 
Ketler kwam naar voren dat ik niet de eerste stagiaire was die hier moeite mee had. Hierdoor ontstond 
het idee om mijn afstudeeronderzoek te richten op het motiveren en het therapietrouw krijgen van de 
doelgroep. Toekomstige stagiaires hoop ik concrete handreikingen te kunnen geven aan de start van 
hun stage zodat ze beter kunnen aansluiten bij de doelgroep. Uitgangspunt van dit onderzoek was om 
inzichtelijk te maken welke medium-specifieke en niet medium-specifieke factoren bevorderend 
werken en dit overzichtelijk te weergeven door een praktijkproduct in de vorm van een infographic.    
 
* Vaktherapie is de overkoepelende term voor dramatherapie, beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie 
en psychomotorische therapie (Vaktherapie, 2019).  

Dit verslag gaat enkel uit van het medium beeldende (vak)therapie, antroposofisch georiënteerd.  
In het werkveld worden ook de termen kunstzinnige therapie, beeldende therapie en creatieve therapie gebruikt.  

 
1.2 Relevantie onderzoek 
In de periode 2001-2011 steeg de prevalentie van CVA enorm: bij mannen met bijna 70% en bij 
vrouwen met ruim 55% (KiZ, 2017).  
Naar verwachting zal op basis van enkel demografische ontwikkelingen het aantal mensen dat een 
CVA krijgt in de periode 2015-2040 aanzienlijk stijgen met maar liefst 54% (Volksgezondheid en Zorg, 
2019).  
Een opvallende ontwikkeling die in het vaktherapeutische werkveld wordt gezien is de vergroting van 
inzet van vaktherapie binnen de medische sector, waar veel mensen die getroffen zijn door een CVA 
terechtkomen. Middels praktijkervaring en onderzoek met betrekking tot vaktherapie als interventie 
wordt steeds duidelijker dat vaktherapie een veelbelovende toevoeging aan het behandelaanbod lijkt 
te zijn binnen de revalidatie en somatische zorg. In Nederland lijkt hiermee een potentieel nieuwe 
markt voor vaktherapeutische beroepen vrij te komen, internationaal is dit momenteel al een sterk 
toepassingsgebied (de Boer, 2016). 
Ook lijken er hierdoor steeds meer functies vrij te komen voor vaktherapeuten binnen (somatische) 
verpleeghuizen en revalidatiecentra, het is daarom in het belang voor huidige maar ook toekomstige 
vaktherapeuten dat zij goed weten aan te sluiten bij de doelgroep.  
Het werken met cliënten die een CVA hebben gehad vereist een andere aanpak dan het werken met 
de doelgroep ouderen in het algemeen omdat erbij CVA verschillende bijkomende problematieken op 
zowel fysiek, cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak naast elkaar spelen. Hierdoor kunnen de 
problematieken per persoon verschillend zijn afhankelijk van welke gedeelten in de hersenen door het 
CVA zijn aangetast. Het is hierdoor lastig om te spreken van een algemene aanpak (Hartstichting, 
2019). Zinvol is daarom om te onderzoeken of er bepaalde factoren zijn die voor deze doelgroep 
overkoepelend bevorderend kunnen werken om hen  te motiveren voor beeldende therapie en hoe de 
therapietrouwheid te waarborgen is. Hier is tot op heden nog geen onderzoek naar gedaan en zal 
daarom bijdragen aan nieuwe informatie rondom deze thema’s.   
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2. Theoretisch kader 
 
2.1 Definitie CVA 
De medische term Cerebro vasculair Accident (CVA) is een verzamelnaam voor een TIA, 
herseninfarct en hersenbloeding, in de volksmond beter bekend als ‘een beroerte’. De letterlijke 
vertaling ervan is ‘een ongeluk van de bloedvaten in de hersenen’ (Hersenstichting, 2019). Bij een 
dergelijk trauma stokt de bloedvoorziening richting de hersenen waardoor deze gedeeltelijk 

onvoldoende zuurstof tot zich 
krijgen (zie figuur 1). Het gevolg 
hiervan is dat bepaalde gebieden 
in de hersenen kunnen afsterven 

en hersenfuncties uitvallen. 

 
 
 
 

Figuur 1: TIA, herseninfarct en hersenbloeding (Hersenstichting, 2019).  
 
2.2 Prevalentie 
Naar schatting hebben in 2017 zo’n 477.800 mensen een CVA gehad. Bewoners van verpleeghuizen 
zijn echter niet in deze schattingen meegenomen. Zo’n 9180 mensen zijn in hetzelfde jaar overleden 
aan de gevolgen van een CVA en naar schatting heeft zo’n 3% van de mensen boven de 12 jaar ooit 
een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad. De prevalentie neemt sterk toe met het stijgen 
van de leeftijd. CVA komt vooral na het 55

e
 levensjaar voor (Volksgezondheid en zorg, 2019). 

 
2.3 Oorzaak 
Een hoge bloeddruk is de grootste risicofactor voor het krijgen van een CVA. Daarnaast zijn ook een 
te hoog cholesterolgehalte, diabetes, overgewicht, onvoldoende beweging en roken risicofactoren. 
Erfelijke factoren kunnen ook een aanleiding zijn. Het veranderen van de leefstijl biedt de beste 
bescherming tegen een CVA (CVA Vereniging, 2014).  
 
2.4 Problematiek 
De gevolgen van een CVA zijn vaak erg ingrijpend. Enkele gevolgen zoals het uitvallen van 
bijvoorbeeld armfuncties zijn direct zichtbaar, andere gevolgen worden pas na verloop van tijd 
duidelijk.  Denk hierbij aan bijvoorbeeld impulsverwerking of angst. De eerste gevolgen na een CVA 
zijn vrijwel altijd te zien op lichamelijk gebied. Men kan gedeeltelijk of volledig verlamd raken, dubbel 
of minder scherp zien, problemen hebben met evenwicht en coördinatie, last hebben van incontinentie 
en erg vermoeid zijn.  
Daarnaast spelen ook vaak cognitieve problemen een rol zoals problemen met de prikkelverwerking, 
concentratie, geheugencapaciteit en ruimtelijke waarneming.  
Wanneer het gaat om emotionele gevolgen zie je vaak dat iemand na een CVA angst begint te 
ontwikkelen. Zeker wanneer deze met name de linker hersenhelft heeft aangetast. Ook labiliteit, 
somberheid of depressie kunnen de kop op steken (Hartstichting, 2019). Tot slot zijn er ook 
gedragsmatige veranderingen, deze worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht.  
 
2.5 Antroposofische visie op CVA 
CVA laat sporen na in het fysieke lichaam en in de vitaliteit. Het bewustzijn en met name het Ik 
worden in ernstige mate aangetast. Je zou kunnen zijn dat het Ik het lichaam ‘uitgeslingerd’ is. Het 
trauma levert allereerst fysieke schade op en dit heeft een negatieve invloed op de vitaliteit en het 
bewustzijn. Het werkt verlammend op het functioneren en op mentaal niveau (Löwenthal-Klasema, 
2014).  
 
2.6 Behandeling en fasering 
Het reguliere behandelaanbod verschilt afhankelijk van de fase waarin de cliënt zich bevindt. In de 
acute fase richt men zich op het zoveel mogelijk beperken van blijvende hersenschade. Interventies 
die hiervoor worden uitgevoerd zijn het medicamenteus verlagen van de te hoge bloeddruk, het 
uitvoeren van een spoedoperatie (mits de locatie van het trauma goed bereikbaar is) en in sommige 
gevallen een liquordrainage (het laten aflopen van hersenvocht wanneer de druk in de hersenen zéér 
groot is) (Richtlijnendatabase, 2017).  
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Tijdens de herstelfase (revalidatiefase) worden diverse behandelingen ingezet om zoveel mogelijk 
functies weer te kunnen ontwikkelen zodat dit de kwaliteit van leven zo min mogelijk schaadt. Zo is 
oefentherapie een veelgebruikte behandelvorm. Bij voorkeur start men zo snel mogelijk met 
oefentherapie omdat binnen de eerste zes maanden na een CVA de kans op gedeeltelijk of zelfs 
volledig herstel het grootst is.  
Ook richt men zich op het krijgen van inzicht in het mentale en fysieke draagvlak zodat signalen van 
overbelasting sneller worden gesignaleerd en grenzen beter in de gaten gehouden kunnen worden 
(Mensendieck Leiden, 2019).  Het ultieme doel is het herstel van functionaliteit, basisvaardigheden en 
herwinnen van mobiliteit (Nederlands Huisarts Genootschap, 2019).  
Daarnaast is vaak ook een doorverwijzing naar de ergotherapeut van toepassing. Deze brengt in kaart 
hoe het leven van de patiënt er voor het CVA uit zag, welke beperkingen het CVA heeft opgeleverd en 
welke verrichtingen opnieuw aangeleerd moeten worden om ervoor te zorgen dat het leven zo veel 
mogelijk kan worden opgepakt zoals het voorheen ingericht was. Het kan ook zijn dat er alternatieve 
manieren van het uitvoeren van een handeling worden aangeleerd of dat er extra hulpmiddelen bij 
worden ingezet (Albert Schweitzer ziekenhuis, 2018).  
Logopedie zet men in wanneer er sprake is van is van communicatieproblemen of een 
uitgevallen/verzwakte slikfunctie. De logopedist onderzoekt wat er precies mis gaat in het spreken 
en/of slikken en stelt een behandelplan op om ervoor te zorgen dat men op een veilige manier leert 
slikken en/of werkt aan het aansturen van gezichtsspieren om de spraak en articulatie te ontwikkelen. 
Het kan ook zijn dat de logopedist zich richt op afasie (het moeilijk begrijpen van taal, niet kunnen 
vinden van de juiste woorden of het correct uitspreken hiervan). Doelstellingen zijn o.a. het kunnen 
produceren van volledige zinnen en kunnen lezen en schrijven (Topaz, 2019). Van Oefen- en 
ergotherapie is vastgesteld dat deze interventies zeer effectief zijn, wel is noodzakelijk hiermee tijdig 
te beginnen (Nederlands Huisarts Genootschap, 2019).  
 
Belangrijk is om te vermelden dat de revalidatie na CVA persoonsafhankelijk is. Zo kijkt het team van 
zorgverleners naar de meest geschikte plek voor de patiënt om te herstellen. Soms is dit thuis maar in 
veel gevallen kan het ook zijn dat iemand moet worden opgenomen in een verpleeghuis, of 
revalidatiecentrum. Soms blijkt dagbehandeling een passende vorm. Daarnaast kijkt men ook naar 
motivatie, prognose, algemene gesteldheid en leeftijd. Hoe iemand het beste geholpen kan worden is 
zeer persoonlijk (Nederlands Huisarts Genootschap, 2019).  
 
Na de revalidatiefase die in de regel de eerste 6 maanden tot het eerste jaar na het krijgen van een 
CVA beslaat, richt men zich vooral op re-integratie. De nadruk ligt dan op het omgaan met blijvende 
beperkingen en acceptatie. Veel slachtoffers van een CVA doorlopen als het ware een rouwproces, 
zeker wanneer er sprake is van veel blijvende schade en men het leven niet meer kan oppakken zoals 
het vroeger was. In veel gevallen wordt daarom een psycholoog ingezet, deze kan zich op het 
rouwverwerkingsproces richten of op bijvoorbeeld geheugen-, aandachts-, of gedragsstoornissen die 
het gevolg zijn van een CVA (Hartstichting, 2019). Zie voor een schematische weergave van de 
fasering van de behandeling na een CVA figuur 2.  

 
Figuur 2: behandelrichting, doel en aanbod per fase (samenvatting). 
 

Bewoners woonachting in WoonZorgcentra Haaglanden locatie ‘Het Anker’ begeven zich de re-

integratiefase.      

 
2.7 Antroposofische behandeling: beeldende therapie.   

Bij beeldende therapie wordt onder andere door te tekenen, boetseren, schilderen en het kijken naar 
kunst een proces op gang gebracht waarbij de therapeut de reeds aanwezige, gezond makende eigen 
krachten van de cliënt aanspreekt. Het gaat hierbij niet om het eindresultaat maar met name de 
beleving tijdens het werken. Zo kan tijdens het werken bijvoorbeeld boosheid, angst en verdriet een 
plek krijgen maar worden er ook nieuwe vaardigheden ontdekt die het zelfvertrouwen kunnen 

Acute	fase:	

mobiliseren	(schade	
beperken)	medicamenteus	en/

of	operatief.	

Revalidatiefase:	

gericht	op	hersel.	Zo	snel	
mogelijk	oefenen	met	het	

herwinnen	van	functies	d.m.v.	
oefentherapie,	ergotherapie	en	

logopedie.		

Re-integratiefase:		

leren	leven	met	de	gevolgen	
van	een	CVA.	Rouwverwerking	

en	acceptatieproces	
doorlopen	,	eventueel	met	

ondersteuning	van	psycholoog.		
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versterken. Door deze interventie wordt als het ware de mens ‘achter’ het CVA weer zichtbaar en in 
beweging gebracht (Warande, z.d.).  
Beeldende therapie sluit aan bij de revalidatiefase en re-integratie fase. Beeldende therapie kan in 
deze fasen helpen bij de coördinatie tussen beide hersenhelften, hand en oog. Ook helpt het de fijne 
motoriek te versterken doordat men werkt met o.a. penselen, potloden en krijt. Het werken met klei 
kan bijdragen aan het vermogen te knijpen en grijpen en het ervaren van tast (leren wennen aan 
terugkerend gevoel één of beide handen bijvoorbeeld) (Vaktherapie, 2019).  
Tijdens de re-integratie fase draag beeldende therapie bij aan het omgaan met verlies en acceptatie. 
Wanneer de spraak niet of onvoldoende ontwikkeld is na het CVA, of men de juiste woorden niet meer 
kan vinden dan kan men via deze weg non-verbaal uiting geven aan gevoelens van verdriet, verlies, 
onrust, angst en levensvragen (NVKT, z.d.). Men doet nieuwe ervaringen op en onderzoekt de eigen 
vormgeving en persoonlijke zingeving. De autonomie en zelfstandigheid kunnen hierdoor worden 
vergroot en daarmee ook het nemen van initiatief en het bevorderen van de kwaliteit van leven 
(Vaktherapie, z.d.).  
Binnen de vaktherapie wordt er bij hersenletsel vooral gericht op het (opnieuw) stimuleren van 
activiteiten en bewegingen (Witsenburg, 2015).  
Ook richt de therapie zich op het aanspreken van het Ik en het bevorderen van de eigen regie (Bruin, 
Beemster & Löwenthal-Klasema, 2014). 

 
2.8 Gedragsmatige veranderingen: verband met gebrek aan motivatie en therapietrouwheid  
Zoals al eerder vermeld zijn ook gedragsmatige gevolgen zichtbaar na een CVA. Zo kan het zijn dat 
iemand ongeremd impulsief gedrag begint te vertonen of last heeft van interesse- en initiatiefverlies 
waardoor motivatie om iets te ondernemen ontbreekt. Dit noemt men ook wel apathie. Apathie is een 
veel voorkomend probleem bij mensen die getroffen zijn door een CVA, schattingen lopen uiteen van 
15% tot 60%. Het is een belemmerende factor binnen het herstel van de getroffene (Kennisnetwerk 
CVA, 2018).  
In veel gevallen heeft apathie kenmerken van depressie, deze verschijnselen kunnen dan ook 
gelijktijdig voorkomen maar dit is niet altijd het geval. Apathie ten gevolge van hersenletsel betekent 
dat de getroffene simpelweg niet meer op het idee komt iets te doen. Dat openbaart zich meestal 
wanneer er sprake is van frontaal hersenletsel. Mensen die voorheen actief en ondernemend in het 
leven stonden, kunnen hierdoor veranderen in iemand voor wie het allemaal niets meer lijkt uit te 
maken. Men staat er vaak niet meer voor open iets nieuws te leren of zich opnieuw te verbinden met 
hetgeen hij/zij vroeger wel leuk vond om te doen. De motivatie lijkt volledig verdwenen, er is echter 
geen sprake van luiheid of onwelwillendheid, het is simpelweg het gevolg van de hersenschade 
(Verder met Hersenletsel, 2017). Dit gebrek aan motivatie zou mogelijk de aanleiding kunnen zijn tot 
geringe mate van therapietrouwheid.  

 
2.9 Eerder onderzoek 
Tot op heden is er nog geen vergelijkbaar onderzoek gepubliceerd op het gebied van motivatie en 
therapietrouwheid bij CVA met betrekking tot beeldende therapie, dit bleek na het raadplegen van de 
Federatie Vaktherapeutische Beroepen, het Lectoraat AG en het zoeken in databanken zoals 
Education Research Complete, PsychINFO en Behavorial Sciences Collection  
Niet alleen is gezocht op de zoekterm ‘CVA’ maar ook ‘NAH’ omdat CVA onder deze term valt. Ook 
hier kwam geen relevante informatie uit voort.  
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3. Probleemstelling 

 
3.1 Praktijkprobleem 
Het aansluiten bij de doelgroep CVA bleek in de praktijk lastig te zijn, hierbij ging het vooral om het 
motiveren van cliënten voor deelname aan beeldende therapie en het vervolgens waarborgen van de 
therapietrouwheid. 
Apathie is zoals eerder te lezen was in het theoretische kader een veel voorkomende 
gedragsverandering die het gevolg kan zijn van een CVA. Men verliest dan het gebrek aan initiatief 
en/of interesse en voelt zich weinig gemotiveerd zaken te ondernemen of aan te gaan.  
Vooral wanneer er sprake is van letsel in het voorste deel van de hersenen is de kans groot dat het 
gebrek aan motivatie zich openbaart (UZ Leuven, 2015). Dit maakt het lastig de doelgroep te 
motiveren voor beeldende therapie en daardoor therapietrouw te houden.  
Ketler, beeldend therapeut werkzaam bij WoonZorgcentra Haaglanden (vanaf nu aangehaald als 
‘WZH’) en tevens opdrachtgever van dit onderzoek, benoemt daarnaast dat zij geregeld stagiaires 
begeleidt die tegen dit probleem aanlopen. “Het is gewoon een hele complexe doelgroep, het ene 
CVA is het andere niet, dat maakt het lastig om de aansluiting te vinden en te motiveren, daar lopen 
stagiaires vaak tegen aan. Het is een proces waar je veel tijd en energie in moet investeren, 
daarnaast hebben de stagiaires vaak ook niet voldoende kennis vanuit de opleiding over hoe ze met 
deze doelgroep om moeten gaan, het eerste waar ze dan tegenaan lopen is vaak überhaupt al het 
motiveren voor de therapie” (C. Ketler, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2019).  
Omdat WZH op frequente basis (meerdere) stagiaires beeldende therapie begeleidt is er behoefte aan 
concrete tips betreffende het motiveren en therapietrouw krijgen van de doelgroep, zeker gezien de 
instelling, bestaande uit 12 locaties, het team van vaktherapeuten onlangs heeft uitgebreid. In de 
toekomst zal het team wellicht nog worden vergroot.  
Ook voor vaktherapeuten die in de toekomst een functie binnen WZH zullen bekleden en nog weinig 
of geen ervaring hebben met de doelgroep zou de uitkomst van dit onderzoek van groot nut kunnen 
zijn.  
Daarnaast lijkt er binnen de opleiding Vaktherapie (beeldend) aan Hogeschool Leiden een leemte in 
kennis te zijn als het gaat om de doelgroep CVA. Dit heb ik persoonlijk ondervonden maar ook de 
opdrachtgever van dit onderzoek herkent dit. Gedurende de vierjarige HBO opleiding is er een enkele 
module ouderenzorg, hierin komt de doelgroep revalidatie/CVA niet aan bod.  
Kennelijk vergt deze doelgroep wel degelijk een andere aanpak dan de doorsnee cliënt in de 
doelgroep ouderen waarop de module zich richt. Een tweede afnemer van het onderzoek en 
eindproduct is daarom Eline Henselmans, docent van de betreffende module over ouderenzorg.  
Middels de uitkomsten van dit onderzoek hoopt zij toekomstige studenten concrete handvatten te 
kunnen bieden als het gaat om het motiveren en therapietrouw krijgen van de doelgroep CVA.   
 
3.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe je als beeldend therapeut cliënten met CVA 
kunt motiveren om deel te nemen aan beeldende therapie en hoe je vervolgens de therapietrouwheid 
kunt waarborgen. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van zowel medium-specifieke als niet 
medium-specifieke factoren die bevorderend werken.  

 
3.3 Praktijkproduct 
Het praktijkproduct betreft een infographic (zie bijlage 1: praktijkproduct) waarin de resultaten van het 
praktijkonderzoek op een overzichtelijke, beknopte en vooral beeldende manier zijn weergegeven. Het 
geeft hiermee handreikingen met betrekking tot werkzame medium-specifieke en niet medium-
specifieke factoren om cliënten te motiveren en vervolgens therapietrouw te krijgen.  
Deze infographic kan op posterformaat geprint worden en vervolgens opgehangen worden in de 
behandelarenkamer maar kan daarnaast ook op zakformaat uitgeprint worden zodat deze altijd bij de 
hand gehouden kan worden.  
Het praktijkproduct is bedoeld voor met name stagiaires die werkzaam zijn bij WZH maar kan ook 
geraadpleegd worden door (nieuwe) vaktherapeuten welke daar in loondienst zijn of door andere 
vaktherapeuten werkzaam in vergelijkbare instellingen. 
Het doel van dit praktijkproduct is dat de stagiaire deze aan de start van zijn/haar stage kan 
raadplegen en op die manier weet wat er gedaan kan worden om de doelgroep te motiveren en 
therapietrouw te krijgen.  
Daarnaast zal het eindproduct afgenomen worden door Eline Henselmans, docent vaktherapie aan 
Hogeschool Leiden. Zij kan toekomstige studenten Vaktherapie Beeldend met het product kennis 
laten maken tijdens de module ouderenzorg.  
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Naast de stagiaires en vaktherapeuten bij WZH en de studenten van Hogeschool Leiden hebben ook 
meerdere respondenten die deelnamen aan dit onderzoek aangegeven graag gebruik te willen maken 
van dit praktijkproduct binnen de instelling waarin zij werkzaam zijn met de doelgroep CVA. Zij gaven 
aan dat het praktijkproduct ook voor hen en hun stagiaires/collega’s een relevante tool zou kunnen 
zijn.  
De resultaten van dit praktijkonderzoek en hierdoor ook het eindproduct zijn enkel toepasbaar op 
cliënten met CVA, andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel worden buiten beschouwing 
gelaten. Ook gaat het uit van cliënten die woonachtig zijn in een woonzorginstelling.  Daarom zijn de 
resultaten in die zin minder toepasbaar binnen actieve revalidatiesettingen. Daarnaast gaat het 
praktijkonderzoek uit van beeldende vaktherapie, hierdoor worden alle overige vormen van 
vaktherapie uitgesloten.  
Er zijn grenzen aan de toepasbaarheid van dit eindproduct. Het geeft handreikingen voor werkzame 
medium specifieke en niet medium specifieke factoren als leidraad voor het vormgeven van de 
therapie maar gaat niet in op de concrete inhoud van oefeningen en interventies.  
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4. Onderzoeksvraag 
 
4.1 Onderzoeksvraag en deelvragen 
De onderzoeksvraag die voortkomt vanuit WZH en Hogeschool Leiden n.a.v. het praktijkprobleem 
luidt als volgt: 

 

Hoe motiveer je als vaktherapeut beeldend cliënten met een CVA, woonachtig in een 

woonzorginstelling, om deel te nemen aan beeldende therapie en hoe zorg je ervoor dat zij 

therapietrouw blijven? 

 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag komt voort uit het beantwoorden van de volgende 

deelvragen: 

1. In hoeverre herkennen beeldende vaktherapeuten die werkzaam zijn in een 

woonzorginstelling voor mensen met CVA de problematiek omtrent het motiveren voor de 

vaktherapie en de therapietrouwheid en wat zijn hier volgens hen mogelijke oorzaken van? 

2. Hoe motiveer je de doelgroep CVA om deel te nemen aan vaktherapie? 

3. Wat werkt niet in het motiveren van CVA-cliënten om deel te nemen aan vaktherapie? 

4. Wat werkt om de doelgroep CVA therapietrouw te houden tijdens het vaktherapeutische 

traject? 

5. Wat werkt niet om de doelgroep CVA therapietrouw te houden tijdens het vaktherapeutische 

traject? 

 

4.2 Definitie van begrippen in de onderzoeksvraag: 

• Motiveren: motivatie is de bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag, synoniemen zijn 
ook wel 'beweegreden', 'motief' en 'drijfveer' (Ensie, 2019). Het begrip verwijst naar een 
geheel van factoren die maken dat de mens een bepaalde handeling stelt of nalaat te stellen. 
Binnen de psychologie ziet men motivatie als 'innerlijke gesteldheid' waardoor een levend 
wezen tot zekere activiteit(en) komt (Encyclo, 2019).  

• Therapietrouw: therapietrouwheid is de mate waarin de cliënt/patiënt zich houdt aan de door 
de behandelaar gegeven adviezen en het op juiste wijze uitvoeren en opvolgen van adviezen 
en instructies (Encyclo, 2019). In de context van dit onderzoek gaat het voornamelijk om het 
consistent (bijvoorbeeld wekelijks) deelnemen aan de therapie en dus nakomen van 
gemaakte afspraken. 

 

4.3 Afbakening van het onderzoek 
Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag in hoeverre het motiveren en de therapietrouwheid 
herkenbaar is voor beeldend therapeuten die werkzaam zijn met de doelgroep en zal daarnaast ook 
een indicatie geven van mogelijke oorzaken hiervan. Daarnaast wordt duidelijk wat wel en niet 
werkzaam is om de doelgroep te motiveren en therapietrouw te krijgen, hierbij gaat het zowel om 
werkzame ‘niet medium-specifieke factoren’ als ‘medium-specifieke factoren. Het onderzoek beperkt 
zich op enkel de doelgroep CVA en dus geen andere vormen van hersenletsel. Ook richt het zich 
specifiek op beeldende therapie, andere vaktherapeutische disciplines worden dan ook uitgesloten.  
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5. Methode  
 

5.1 Onderzoeksopzet 
Dit is een kwalitatief onderzoek, deze vorm is geschikt voor de beantwoording van de 
onderzoeksvraag omdat deze gedetailleerde informatie inzichtelijk maakt van individuele deelnemers 
en het hierbij gaat om de betekenis van een fenomeen (Baarda et al., 2013). Het betreft een 
beschrijvend onderzoek met als methode een kwalitatieve survey (Damen, van de Loo, Ponstein & 
Vis, 2018). De reden waarom voor beschrijvend onderzoek is gekozen is omdat deze onderzoeksvorm 
ernaar streeft om een (probleem)situatie te beschrijven en een beeld geven van de inhoud en 
betekenis van de problematiek. Dit is op deze wijze gemakkelijker te omvatten dan wanneer je dit in 
bijvoorbeeld een tabel zou willen illustreren. Beschrijvend onderzoek heeft als voordeel in dit geval dat 
je met behulp van voorbeelden beter het karakter van een bepaalde situatie of problematiek kunt 
beschrijven, dit blijft dichter bij de werkelijkheid dan een tabel (Baarda et al., 2013).  De methode 
kwalitatieve survey is gekozen omdat deze methode als doel heeft om verschijnselen te beschrijven, 
de vragen die aan bod komen zijn vaak relatief open waardoor er ruimte is om door te vragen en zo 
meer relevante en verdiepende informatie te vergaren (Baarda et al., 2013). Omdat er nog geen 
literatuur beschikbaar was over beeldende therapie en motivatie en therapietrouwheid bij CVA was het 
noodzakelijk te interviewen en zo aan bruikbare en relevante data voor de totstandkoming van dit 
onderzoek te komen.  

De kwalitatieve survey werd gebruikt voor het beantwoorden van de volgende deelvragen:  
1. In hoeverre herkennen beeldende vaktherapeuten die werkzaam zijn in een 

woonzorginstelling voor mensen met CVA de problematiek omtrent het motiveren voor de 

vaktherapie en de therapietrouwheid en wat zijn hier volgens hen mogelijke oorzaken van? 

2. Hoe motiveer je de doelgroep CVA om deel te nemen aan vaktherapie? 

3. Wat werkt niet in het motiveren van CVA-cliënten om deel te nemen aan vaktherapie? 

4. Wat werkt om de doelgroep CVA therapietrouw te houden tijdens het vaktherapeutische 

traject? 

5. Wat werkt niet om de doelgroep CVA therapietrouw te houden tijdens het vaktherapeutische 

traject? 

Het antwoord op de deelvragen zal uiteindelijk ook antwoord geven op de hoofdvraag, namelijk:  

Hoe motiveer je als vaktherapeut beeldend cliënten met een CVA, woonachtig in een 

woonzorginstelling, om deel te nemen aan beeldende therapie en hoe zorg je ervoor dat zij 

therapietrouw blijven? 

 
5.2 Beschrijving werkwijze & dataverzameling 
Om de deelvragen te beantwoorden werden er 8 respondenten geselecteerd volgens vooropgestelde 
inclusie- en exclusiecriteria (zie Figuur 3). Op deze manier werden respondenten benaderd die de 
meest relevante informatie konden verschaffen met betrekking tot de onderzoeksvraag. Overige 
behandelaren en zorgaanbieders zijn voor dit onderzoek niet benaderd. Het onderzoek is namelijk 
gericht is op het motiveren voor beeldende therapie en het waarborgen van de therapietrouwheid als 
beeldend vaktherapeut zijnde. Dit is dan ook de reden dat enkel beeldende vaktherapeuten 
geselecteerd werden voor deelname. Vaktherapeuten vanuit andere disciplines zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten. Daarnaast zijn enkel beeldend therapeuten geselecteerd welke minimaal 3 jaar 
ervaring hebben met de doelgroep, hierdoor is de kans relatief groot dat de respondenten reeds 
ervaring hebben opgedaan met betrekking tot motivatie en therapietrouwheid bij de doelgroep CVA en 
dit is noodzakelijk voor het kunnen beantwoorden van de interviewvragen. Ook zijn respondenten 
geselecteerd welke ervaring hebben in woonzorginstellingen binnen een reguliere (niet antroposofisch 
georiënteerde) organisatie. Hierdoor sluit het uiteindelijke praktijkproduct uiteindelijk beter aan bij de 
opdrachtgever welke ook werkzaam is in en reguliere woonzorginstelling.  
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Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

- Vaktherapeuten beeldend  

- > 3 jaar ervaring met cliënten met CVA 

- Ervaring in een woonzorginstelling 

- Werkzaam binnen een reguliere 

instelling/organisatie 

- Vaktherapeuten werkzaam met andere disciplines dan 

beeldend 

- Enkel 'stage ervaring' met CVA 

Figuur 3: Inclusie- en exclusiecriteria voor vaktherapeuten.  

 

5.3 Beschrijving meetinstrumenten 

In bijlage 3 is het interview voor de kwalitatieve survey te vinden. Deze survey werd afgenomen door 
het gebruik van een half-gestructureerd interview als meetinstrument. Bij een half-gestructureerd 
interview liggen de onderwerpen en enkele hoofdvragen vast, maar bestaat ook de mogelijkheid tot 
doorvragen en verdieping (Baarda et al., 2013). Op deze manier is er ruimte voor gedachten en 
opmerkingen van de respondent waardoor nieuwe, eventueel bruikbare informatie kan worden 
verworven. 
Het interview is voordat het in de praktijk werd toegepast, getoetst binnen de onderwijssetting. Met 
behulp van medestudenten en de onderzoeksbegeleider werd getoetst door een oefeninterview of de 
opzet voor de vragenlijst geschikt was voor het verzamelen van de benodigde informatie. 
Verschillende observanten hebben tijdens dit oefeninterview meegekeken en feedback gegeven over 
de inhoud van het interview. Aan de hand van deze feedback is de lijst met vragen nog enigszins 
aangepast. 
Na het eerste interview in de praktijk is gekeken of er eventueel interviewvragen aangepast, 
toegevoegd of verwijderd dienden te worden. Een beperking van interviewen is dat het een 
mondelinge methode is om data te verzamelen. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk alle verstrekte 
informatie op te nemen en vervolgens te onthouden. Deze beperking is opgelost door de 
respondenten te vragen of zij akkoord gingen met het maken van geluidsopnames. 
 

5.4 Methode dataverwerking 

Voorafgaand aan het interview werd aan de respondent toestemming gevraagd voor een 
geluidsopname van het gesprek. Deze opnames werd vervolgens uitgeschreven in de vorm van een 
transcript, die terug zijn te vinden in bijlage 5. Het transcript werd hierna indien wenselijk toegezonden 
zodat de respondent de mogelijkheid had om eventuele aanpassingen en/of aanvullingen in het 
document aan te brengen. Aan de hand van de transcripten is er gekeken naar overeenkomstige 
antwoorden van de respondenten, maar ook naar opvallende verschillen. Deze interviews zijn 
vervolgens gecodeerd op onderwerp met behulp van een codeboek, deze is terug te vinden in bijlage 
4. Naar aanleiding van de onderzoeksvraag en deelvragen is een deductief codeboek opgesteld om 
tot dataverwerking vanuit de transcripten te komen. Naast de deductieve codes is er ook in de 
transcripten gekeken naar inductieve codes, en deze zijn ook toegevoegd aan het codeboek. Op die 
manier werd voorkomen dat belangrijke informatie onopgemerkt zou blijven. Vervolgens zijn er losse 
documenten per code gemaakt en zijn bijbehorende citaten vanuit alle afgenomen interviews in dit 
document geplakt zodat er een overzicht ontstond per code. Na het coderen van de transcripten werd 
gekeken naar overeenkomstigheden, die vervolgens per code werden geturfd. Alle antwoorden die 3 
keer of vaker benoemd werden door respondenten werden vervolgens opgenomen als resultaat. In 
sommige gevallen is de betreffende respondent die uitspraak heeft gedaan benaderd om verder 
toelichting te geven en te concretiseren wat met de uitspraak bedoeld werd wanneer dit onvoldoende 
duidelijk was. Tijdens het verwerken van de data heb ik gebruik gemaakt van een iteratieve aanpak. 
Om het onderzoek specifieker en concreter te maken zijn er in het onderzoeksproces aanpassingen in 
de deelvragen en hoofdvraag gemaakt. Ook zijn gebruikte termen tijdens dit proces geconcretiseerd 
en afgebakend. Waar het bijvoorbeeld eerst ging over ‘therapeutische attitude’ werd dit later 
aangescherpt naar ‘niet medium-specifieke factoren’ waardoor niet alleen data die betrekking op 
attitude relevant was voor het onderzoek maar ook andere werkzame factoren los van attitude 
gebruikt konden worden. Bij het proces van turven is onderzoekerstriangulatie toegepast, een andere 
onderzoeker werd ingeschakeld om te kijken of zij het eens was met de wijze waarop geturfd was. 
Door deze samenwerking werd ook vanuit een ander perspectief gekeken naar de antwoorden die 
respondenten hadden gegeven. Duidelijk werd dat er in sommige situaties verschillende interpretaties 
gemaakt konden worden. Naar aanleiding hiervan werden in sommige gevallen geturfde antwoorden 
toegevoegd en/of verwijderd tot er consensus werd bereikt. 
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5.5 Methode praktijkproduct 
Nadat de resultaten van het onderzoek bekend waren, is eerst ingeschat uit hoeveel infographics het 
praktijkproduct zou moeten bestaan. In eerste instantie was het idee om de resultaten onder te 
verdelen in 4 losse infographics waarvan 2 met betrekking tot motivatie en 2 met betrekking tot 
therapietrouwheid. Echter bleek het onderzoek geen concrete resultaten te hebben opgeleverd als het 
gaat om medium-specifieke factoren om de therapietrouwheid te waarborgen. Daarom werd besloten 
alle resultaten met betrekking tot therapietrouwheid in 1 infographic te bundelen, waarin ook kort zou 
worden aangeduid dat er geen concrete medium specifieke factoren bekend zijn in plaats van een 
losse infographic die inhoudelijk niet veel te bieden zou hebben. 
Tijdens de totstandkoming van de infographics is met name gekeken naar een logische volgorde van 
de resultaten. Wanneer het bijvoorbeeld ging om het motiveren bleek uit de resultaten dat een 
kennismakingsgesprek vaak motiverend werkt. Het is een logische conclusie te veronderstellen dat 
een kennismakingsgesprek eerder plaatsvindt dan bijvoorbeeld een specifieke interventie zoals het 
uitvoeren van een duo-oefening. Nadat de passende volgorde in overleg met de opdrachtgever was 
vastgesteld werden de infographics gemaakt en heb ik deze vervolgens door mijn opdrachtgever laten 
bekijken en voorzien van feedback. Deze feedback is terug te vinden in bijlage 2. Ook is in deze 
bijlage terug te lezen hoe de communicatie en samenwerking met de opdrachtgever verliep met 
betrekking tot de totstandkoming van het praktijkproduct. Er waren naar aanleiding van de feedback 
geen inhoudelijke aanpassingen meer nodig, er waren enkel wat grammaticale verbeterpunten in het 
document aangeduid en correcties van spelling. Het product was volgens de opdrachtgever direct 
toepasbaar in het werkveld en gebruiksvriendelijk voor zowel vaktherapeuten (maar volgens haar ook 
verhelderend voor andere disciplines).  
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6. Resultaten 
 
De totstandkoming van de resultaten van dit onderzoek is te danken aan de 8 beeldende 
vaktherapeuten die in het kader van het onderzoek zijn geïnterviewd. De bevraagde therapeuten zijn 
werkzaam in verschillende werksettingen waarin zij met de CVA-doelgroep in contact komen. Elke 
respondent heeft minimaal 3 jaar ervaring met CVA-cliënten binnen een reguliere zorginstelling en 
heeft een antroposofische opleidingsachtergrond. Achtergrondinformatie over de bevraagde 
respondenten en hun werkervaring is terug te vinden in bijlage 6. De transcripten van de interviews 
zijn terug te vinden in bijlage 5. 

 

Middels het bevragen van 8 vaktherapeuten die ervaring hebben met de doelgroep CVA zijn de 

volgende deelvragen beantwoord 

 

6.1 Deelvraag 1 

In hoeverre herkennen beeldende vaktherapeuten die werkzaam zijn in een woonzorginstelling voor 

mensen met CVA de problematiek omtrent het motiveren voor de vaktherapie en de therapietrouwheid 

en wat zijn hier volgens hen mogelijke oorzaken van? 

 
Herkenning gebrek aan motivatie 
Meerdere vaktherapeuten herkennen het gebrek aan motivatie. Zo stelt beeldend vaktherapeut en 
tevens opdrachtgever van dit onderzoek Ketler het volgende: “Het is gewoon een hele complexe 
doelgroep, het ene CVA is het andere niet, dat maakt het lastig om de aansluiting te vinden en te 
motiveren” (C. Ketler, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2019).  
Ook Polis herkent de problematiek en vertelt: “Er zijn behoorlijk veel mensen passief binnen de 
doelgroep, dat worden dan later meestal de verpleeghuispatiënten. Het is heel moeilijk om hen te 
activeren en mee te krijgen” (G. Polis, persoonlijke mededeling, 20 mei 2019).  
Volgens Linda van de Zande (persoonlijke mededeling, 18 april 2019) gaat het om een hele aparte, 
ingewikkelde doelgroep binnen de ouderenzorg, zij vertelt: “zeker als je als behandelaar niets terug 
krijgt in woorden binnen de behandelrelatie als een bevestiging is het heel complex. Het is gewoon 
een hele ingewikkelde, complexe doelgroep. Wat dat aan gaat onderstreep ik nogmaals het belang 
van dit onderzoek. De stagiaires die uit Leiden komen en leuk met sprookjes kaarten en nat op nat 
aankomen.. het is echt een andere tak van sport. Er is meer kennis voor nodig om daarbij aan te 
sluiten”. 
Peschier (Y. Peschier, persoonlijk mededeling, 29 april 2019) stelt juist dat: “De meeste mensen het 
sowieso al heel fijn vinden dat er überhaupt iemand voor ze komt, ze zijn over het algemeen heel erg 
eenzaam, Je komt er om ze te ondersteunen en dan is het vaak al goed”. Peschier gaf aan de 
problematiek niet te herkennen.   
De helft van de respondenten zegt de problematiek rondom motivatie te herkennen, een enkele 
respondent herkent deze niet. De overige 3 respondenten hebben zich hierover niet concreet over 
uitgelaten.  

 

Redenen gebrek van motivatie 

Volgens de geïnterviewde vaktherapeuten zijn er uiteenlopende belangrijke redenen te benoemen 
voor het ontbreken van motivatie. Respondenten benoemden herhaaldelijk dezelfde oorzaken, in 
onderstaande tabel (zie figuur 4) is te zien om welke meest genoemde oorzaken het gaat.  
 

Belangrijkste redenen gebrek motivatie. 

• Niet creatief, (van zichzelf of door de hersenschade). 

• Onzekerheid in eigen kunnen (mede door uitval van functies). 

• Vermoeidheid (cliënt stelt hierdoor prioriteiten en acht andere behandelingen (zoals 

fysiotherapie) belangrijker dan beeldende therapie).  

• Geen tijd, cliënt heeft een te vol/druk dagprogramma.  

• Angst 

• Te confronterend, de cliënt is bang zijn/haar beperkingen tijdens het werken tegen te 

komen. 

Figuur 4: Belangrijkste oorzaken gebrek motivatie volgens de geïnterviewde vaktherapeuten.  
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Steentjes (persoonlijke mededeling, 13 mei 2019) vertelt over het gebrek aan creativiteit het volgende: 

“Bij CVA is het moeilijk omdat die mensen vaak juist beschadigd zijn in het creatieve stuk van hun 

brein, en écht geen inspiratie meer hebben. Vroeger waren ze dat wel of hadden ze dat wel, maar na 

het CVA kunnen ze dat vaak helemaal niet meer voelen, dat je iets kunt maken of creëren. Daarbij 

komt ook dat de oudere generatie sowieso al niet zo creatief ontwikkeld is als wij vandaag de dag”.  

Kirchner (persoonlijke mededeling, 14 mei 2019) vertelt over de onzekerheid door uitval van functies: 
“Mensen moeten alles ineens met links doen terwijl ze rechtshandig zijn bijvoorbeeld. Dat wekt 
gewoon veel weerstand op omdat het onhandig is, het wordt niet mooi en ze komen hun beperkingen 
continu tegen tijdens het werken”. 
 
Herkenning gebrek aan therapietrouwheid  
Als het gaat om therapietrouwheid stelt Ketler (persoonlijke mededeling, 23 april 2019) het volgende: 
“Vaak merk ik dat als je eenmaal die eerste drempel hebt overwonnen dat het niet meer zo moeilijk is 
om het traject gaande te houden. De meeste mensen met een CVA leven in isolement en daardoor is 
alleen al de sociale interactie met de mensen voor hen reden om de therapie gaande te houden. Door 
het hebben van dat contact. Of dat nou de zorg is waarmee ze een praatje maken of een kunstzinnig 
therapeut die 1x in de week of maand komt, dat doet ze vaak wel goed. Als je eenmaal ‘binnen bent’ 
is het eerder het claimgedrag dat de overhand neemt dan een afwerend gebaar vanuit de cliënt”. 
Kirchner, Steentjes en Peschier sluiten zich bij deze opvatting aan.  
Polis (persoonlijke mededeling, 20 mei 2019) vertelt dat ze problematiek rondom therapietrouwheid 
met name tegenkomt bij mensen die naast hun hersenletsel ook te maken hebben met 
persoonlijkheidsproblematiek en mensen waarmee er geen ‘klik’ is: “Soms begint er dan een soort 
spelletje in het contact en wijzen ze steeds alles wat je hen kunt aanbieden af”. 
Vier van de bevraagde respondenten herkent de problematiek rondom therapietrouwheid niet. 
Daarnaast zijn er twee vaktherapeuten die stellen de problematiek wel te herkennen. De overige 2 
respondenten hebben hierover geen concrete uitspraak gedaan.  

 

Oorzaken gebrek therapietrouwheid 

Mocht de therapietrouwheid toch een probleem zijn, dan zijn er volgens de geïnterviewde 
respondenten diverse oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Twee van de genoemde oorzaken 
werden meerdere keren aangehaald en vormen hiermee de belangrijkste redenen om niet 
therapietrouw te blijven zie hiervoor figuur 5. 

 

Belangrijkste oorzaken gebrek therapietrouwheid.  

• belastbaarheid van de cliënt: cliënt is te vermoeid (mede door zijn/haar overige therapieën 

en behandelingen) om het traject voort te zetten. 

• resultaatgerichtheid: cliënt is met name gefixeerd op het eindresultaat, als dit tegenvalt is dit 

een reden te willen stoppen met het traject. 

Figuur 5: Belangrijkste oorzaken gebrek therapietrouwheid volgens de geïnterviewde vaktherapeuten.  

 
Taks (persoonlijke mededeling, 21 mei 2019) vertelt het volgende over de belastbaarheid van de 
cliënt: “De energie is vaak laag, 80% van de mensen met hersenletsel heeft last van 
vermoeidheidsklachten. Dan kwam ik wel eens bij iemand die dan aan gaf dat ze toch de voorkeur gaf 
om naar fysiotherapie te gaan in plaats van naar beeldende therapie. Ze wilden weer zo goed mogelijk 
leren lopen, ze waren daar zo veel mee bezig, dat oude leven weer kunnen oppakken”.  
De Kreuk (persoonlijke mededeling, 16 mei 2019) vertelt over resultaatgerichtheid het volgende: 
“Mensen kunnen met de gedachte naar de therapie komen dat ze iets moois gaan maken, maar dat is 
natuurlijk vanuit ons als beeldend therapeut niet het doel, ons gaat het om het proces en niet om het 
eindresultaat”. 
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6.2 Deelvraag 2 

Hoe motiveer je de doelgroep CVA om deel te nemen aan vaktherapie? 

 

Meest genoemde werkzame niet medium-specifieke factoren  

Onder niet medium-specifieke factoren verstaan we in het kader van dit onderzoek alle factoren die 
geen verband houden met het beeldende medium, denk hierbij aan zaken zoals de therapeutische 
attitude, en interventies die los staan van het beeldende medium.  
In onderstaande tabel (figuur 6). is weergegeven welke werkzame niet medium-specifieke factoren uit 
de interviews met vaktherapeuten naar voren kwam. 

 

Meest genoemde werkzame niet medium-specifieke factoren om te motiveren 

• Investeren in de beeldvorming van de cliënt, de tijd nemen om een goed beeld te vormen 

van wie de cliënt is, en daarin aanknopingspunten vinden voor de therapie.  

• Kennismakingsgesprek waarin laagdrempelig contact wordt gemaakt met de cliënt. 

• Uitleg geven omtrent de inhoud en het nut van beeldende therapie. 

• De cliënt duidelijk maken dat hij/zij nergens aan vast zit.   

• Gevoel om aan verwachtingen te moeten voldoen bij de cliënt wegnemen. 

• Vertrouwensband opbouwen met de cliënt.  

• Juiste inschatting maken van wat de cliënt wel/niet kan. 

• Een gelijkwaardige behandelrelatie verzorgen. 

Figuur 6: Meest genoemde werkzame niet medium-specifieke factoren om te motiveren volgens de 

geïnterviewde vaktherapeuten. 

 

Als het gaat om de beeldvorming stelt Peschier (persoonlijke mededeling, 29 april 2019) het volgende: 
“Heel veel luisteren en ruimte maken voor het verhaal, ze willen allemaal hun verhaal kwijt. Door te 
luisteren naar het verhaal kun je ook aanknopingspunten vinden. ‘U vertelt dit en dat, zullen we dáár 
dan iets mee doen?’. Wees benieuwd en belangstellend naar wie iemand is, iemands verhaal en 
geschiedenis. Ga rustig aan aanknopingspunten zoeken”. 
Ook het belang van een kennismakingsgesprek met een laagdrempelige insteek blijkt doorslaggevend 
in het aanwakkeren van motivatie. Volgens de respondenten is het belangrijk om hierin uitleg te geven 
over de inhoud en de nut van de therapie, van de Zande zegt hierover: “Ik leg heel vaak uit dat 
vormtekenen ook verband houdt met de hersenhelften, dat het ingezet wordt om die samenwerking te 
stimuleren” (L. Van de Zande, persoonlijke mededeling, 18 april 2019). Ook Steentjes (persoonlijke 
mededeling, 16 mei 2019) benoemt: “Ik leg uit dat het eigenlijk hersengymnastiek is wat we gaan 
doen, en dat we niet eens perse iets heel moois maken”.  
Ook blijkt het volgens de respondenten onder andere van belang om daarnaast te benadrukken dat de 
cliënt nergens aan vast zit en zelf de regie mag behouden.  

 

Meest genoemde werkzame medium-specifieke factoren 

Onderstaande tabel (figuur 7) geeft weer welke werkzame medium-specifieke factoren 

overeenkomstig werden benoemd door de respondenten.  

 

Meest genoemde werkzame medium-specifieke factoren om te motiveren. 

• Oefeningen die je als therapeut samen met de cliënt uitvoert of waarbij je de cliënt 

gaandeweg uitnodigt om mee te werken aan een door de therapeut opgezette oefening.   

• Laagdrempelige oefeningen waaraan succeservaringen kunnen worden opgedaan. 

• Eenvoudige vormtekeningen. 

• Passieve werkvormen zoals voorschilderen, voortekenen of naar kunst kijken.  

• Oefeningen met een (zelfgekozen) voorbeeld/afbeelding als uitgangspunt. 

• Oefeningen met een duidelijke structuur/opbouw.  

• Nat in nat techniek (stemming zonder figuratie, met gebruik van 1, maximaal 2 kleuren). 

• Oefeningen waarbij geen concreet eindproduct ontstaat (bijvoorbeeld schilderen met een 
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water op schoolbord of tekenen in een bak met zand).  

• Oefeningen met pastelkrijt.  

Figuur 7: Meest genoemde werkzame medium specifieke factoren om te motiveren volgens de 

geïnterviewde vaktherapeuten.  

 

Hieruit blijkt dat ‘duo-oefeningen’ werkzaam zijn wanneer men motivatie wil aanwakkeren bij de 
doelgroep. Steentjes (persoonlijke mededeling, 13 mei 2019) legt uit hoe duo-oefeningen 
vormgegeven kunnen worden: “We nemen allebei 1 kant, of schilderen samen, of doen allebei een 
eigen kant en nemen het na een tijdje van elkaar over, of ik schilder voor en laat de ander het 
afmaken. Ik probeer samen te starten, dat kan heel helpend zijn”. Van de Zande vertelt over de 
werkzaamheid van duo-oefeningen: “Dan heb je gelijk het plezier en de ontspanning, dan kun je 
elkaar even aftasten” (L. Van de Zande, persoonlijke mededeling, 18 april 2019).  
Ook blijkt het belang van laagdrempelige oefeningen waaruit succeservaringen kunnen worden 
opgedaan, Taks (persoonlijke mededeling, 21 mei 2019) stelt: “Hele laagdrempelige oefeningen die 
altijd wel lukken, dat is ook belangrijk. Eerst maar eens een aantal laagdrempelige oefeningen 
waarvan je zeker weet dat je daarmee succes gaat behalen”.  
Een populaire techniek die door veel van de geïnterviewde vaktherapeuten werd genoemd is 
vormtekenen. “In vormtekenen zit die hele integratie, van denken voelen willen. Het geeft houvast, het 
brengt in beweging, geeft kleurbeleving, stimuleert de tastzin. Ik vind vormtekenen met CVA echt heel 
waardevol, het is veilig, je hebt het houvast van de lijn” (L. Van de Zande, persoonlijke mededeling, 18 
april 2019).  
Verder blijkt ook het belang van structuur binnen de oefening, volgens de Kreuk heeft het brein het 
nodig om structuur te ervaren. Door het CVA is alles anders dan ze gewend waren, wat hen onzeker 
maakt. Structuur binnen een oefening helpt met het bieden van zekerheid (N. De Kreuk, persoonlijke 
mededeling, 16 mei 2019).   
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6.3 Deelvraag 3 

Wat werkt niet in het motiveren van CVA-cliënten om deel te nemen aan vaktherapie? 
 
In onderstaande tabel (figuur 8) is weergegeven wat de meest frequent genoemde niet medium-
specifieke factoren zijn die averechts werken wanneer men de doelgroep wil motiveren.  
 

Meest genoemde niet werkzame niet medium-specifieke factoren om te motiveren 

• Druk uitoefenen op de cliënt om toch door te gaan/deel te nemen.  

• Geen gelijkwaardige behandelrelatie hebben met de cliënt. 

• Onvoldoende afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt waardoor je 

deze overschat/onderschat.  

• Teveel prikkels in de werkruimte en in het contact (teveel praten, te expressief aanwezig 

zijn). 

• Een te hoog tempo aanhouden (tijdens de oefening maar ook in het traject als geheel).  

• Onzekerheid vanuit de therapeut (waardoor deze onvoldoende tot steun is voor de cliënt 

en de cliënt daardoor ook onzeker wordt).  

Figuur 8: Meest genoemde niet werkzame niet medium-specifieke factoren om te motiveren volgens 

de geïnterviewde vaktherapeuten. 

 

Van de 8 respondenten waren er 5 die nadrukkelijk het uitoefenen van druk op de cliënt als funest 

benoemden wanneer het gaat om motivatie. Ook het gebrek aan een gelijkwaardige behandelrelatie 

werd herhaaldelijk als niet bevorderende factor genoemd, de Kreuk vertelt hierover: “Iemand kinderlijk 
of als een juf dingen uitleggen kan compleet tegenwerken, maar ook kinderachtig tegen iemand praten 
(N. De Kreuk, persoonlijke mededeling, 16 mei 2019)”. 
Ook Peschier sluit zich hierbij aan en zegt het volgende: “Ga er niet teveel boven hangen. Vanuit een 
soort klassieke therapeutenrol, té autoritair” (Y. Peschier, persoonlijke mededeling, 29 april 2019).  

Over het afstemmen op de cliënt vertelt Ketler (persoonlijke mededeling, 23 april 2019): “Ik merk dat ik 
altijd rekening houd met iemands motoriek, mensen zijn lichamelijk door het CVA vaak beperkt. Als ik 
daarin iemand overvraag werkt het averechts in het motiveren”. Een onzekere houding vanuit de 

therapeut blijkt ook niet bevorderend voor het motiveren van de cliënt, Taks (persoonlijke mededeling, 

21 mei 2019) vertelt hierover: “Als je heel onzeker bent en met die energie binnenkomt bij iemand die 
zelf al heel onzeker is over het schilderen en tekenen.. dat werkt niet. Het is gewoon leuk wat je te 
bieden hebt, als je daar echt in gelooft dan breng je dat onbewust over en dan heb je ook meer 
overtuigingskracht”. 
 

Ook zijn er diverse niet werkzame medium-specifieke factoren genoemd door de respondenten, deze 

zijn terug te vinden in figuur 9.  

Meest genoemde niet werkzame medium-specifieke factoren om te motiveren 

• Vrije schildering: teveel ruimte, te weinig structuur/houvast. 

• Oefeningen waarbij gedetailleerd wordt gewerkt (te klein, teveel op waarneming, figuratie). 

• Werken op te groot formaat (te weinig overzicht, te belastend).  

Figuur 9: Meest genoemde niet werkzame medium-specifieke factoren om te motiveren volgens de 

geïnterviewde vaktherapeuten. 

 

De Kreuk vertelt: “Een vrije schildering maken vind ik eigenlijk een ‘no-go’ bij de meeste mensen met 
CVA omdat het té vrij is” (N. De Kreuk, persoonlijke mededeling, 16 mei 2019), meerdere 

respondenten delen deze mening, evenals het aanbieden van oefening met veel detail en op te groot 

formaat.  
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6.4 Deelvraag 4 

Wat werkt om de doelgroep CVA therapietrouw te houden tijdens het vaktherapeutische traject?   

 

Het merendeel van de respondenten gaf aan dat de therapietrouwheid in de meeste gevallen niet in 
het geding komt tijdens het therapeutische traject mits de daaraan voorafgaande fase van motiveren 
succesvol is verlopen. Steentjes vertelt hierover het volgende: “Ik denk dat als je het gedeelte van 
motiveren goed hebt gedaan en het vertrouwen is er, dan zijn ze therapietrouw, dan blijven ze komen” 
(J. Steentjes, persoonlijke mededeling, 13 mei 2019). Ook Ketler herkent dit en zegt hierover: “Vaak 
merk ik dat als je eenmaal die eerste drempel hebt overwonnen dat het niet meer zo moeilijk is om het 
traject gaande te houden. Als je eenmaal ‘binnen bent’ is het eerder het claimgedrag dat de overhand 
neemt dan een afwerend gebaar vanuit de cliënt” (C. Ketler, persoonlijke mededeling, 23 april 2019). 
Desondanks hebben respondenten ook werkzame niet medium-specifieke factoren kunnen benoemen 
wanneer het gaat om het waarborgen van de therapietrouwheid, deze zijn terug te vinden in figuur 10. 

 

Meest genoemde werkzame niet medium-specifieke factoren om de therapietrouwheid te 

waarborgen 

• Blijven afstemmen, regelmatig evalueren met de cliënt wat wel/niet goed gaat en wat er 

eventueel anders kan.   

• Continuïteit in de afspraken: bij voorkeur een vaste dag en tijd inplannen. Hierbij ook in 

gesprek gaan met medebehandelaren en eventueel bezoek om dit uur therapie te kunnen 

garanderen.   

• Wanneer de cliënt het traject niet wil voortzetten jezelf toch nog een aantal keer laten zien 

om af te tasten in hoeverre deze weerstand eventueel nog te doorbreken is, niet meteen 

opgeven, blijf investeren in het contact maar respecteer de grenzen van de cliënt.  

• Je behandelplan durven loslaten en/of ten alle tijden kunnen bijstellen om de aansluiting 

met de cliënt optimaal te houden.  

Figuur 10; Meest genoemde werkzame niet medium-specifieke factoren om de therapietrouwheid te 

waarborgen volgens de geïnterviewde vaktherapeuten. 

 

Vooral het ‘in gesprek blijven’ met de cliënt blijkt in de praktijk een goede interventie om de 
therapietrouwheid te waarborgen. “Belangrijk is het in gesprek te blijven. Wat maakt dat iemand dit 
dan wil? Waar zit de aansluiting, de zin, waar wordt diegene warm van? Ook vaak na afloop 
afstemmen; hoe heb je gewerkt? Ik denk dat dat het belangrijke stuk is bij CVA, je zin om het weer op 
te pakken en door te gaan, waar zit nog die gezonde kant?” (L. Van de Zande, persoonlijke 
mededeling, 18 april 2019). De continuïteit van de afspraken blijkt ook een stok achter de deur 
wanneer het gaat om therapietrouwheid, hierover vertelt de Kreuk het volgende: “Continuïteit in de 
therapie en regelmatige afspraken werken goed, niet zomaar op de bonnefooi binnenkomen. Een 
vaste dag in de week op een vast tijdstip, dat heb je nodig. Ook goed overleggen met de afdeling, dat 
de verzorging op de hoogte is dat je komt en dat diegene dus op tijd klaar zit, aangekleed en wel. Blijf 
ook goed afstemmen met andere behandelaren; staat er niet een andere therapie op dat tijdstip 
gepland?” (N. De Kreuk, persoonlijke mededeling, 16 mei 2019).  

 

Werkzame medium-specifieke factoren om de therapietrouwheid te waarborgen 

Wanneer het gaat om werkzame medium-specifieke factoren die de therapietrouwheid waarborgen 
zijn er geen overeenkomstigheden gevonden. Respondenten gaven aan dat de individu hierin 
bepalend is. Zo stelt Taks (persoonlijke mededeling, 21 mei 2019) het volgende: “Ik keek heel erg 
naar het individu en naar wat iemand kan, welke techniek past daarbij? Zo stap voor stap ging ik door, 
ook op basis van het levensverhaal van de cliënt”.  
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6.5 Deelvraag 5 

Wat werkt niet om de doelgroep CVA therapietrouw te houden tijdens het vaktherapeutische traject? 

 

Niet werkzame medium-specifieke factoren & niet werkzame niet medium-specifieke factoren 

met betrekking tot therapietrouwheid 

Uit de antwoorden van de respondenten is gebleken dat deze vraag lastig te beantwoorden is en sterk 
afhankelijk is van het individu. Wat voor de één werkt, werkt voor een ander niet. Steentjes 

(persoonlijke mededeling, 13 mei 2019) stelt: “Wat niet werkt om de therapietrouwheid te waarborgen, 
dat is een hele moeilijke vraag. Dat zou ik zo niet kunnen zeggen, juist omdat je specifiek op de 
persoon afstemt als therapeut”. De respondenten gaven aan dat niet werkzame medium-specifieke en 

niet medium-specifieke factoren per individu verschillend zijn, hierdoor zijn er geen specifieke factoren 

te noemen waarover consensus is.  
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6.6 Opvallende, bijkomstige en belangrijke bevindingen 

 

Invloed van de affiniteit met het beeldende medium 

Een opvallende bevinding die werd gedaan tijdens het interviewen van respondenten was het verschil 
in motivatie en therapietrouwheid bij cliënten die al een creatieve achtergrond (beroepsmatig of als 
hobby) hadden voor aanvang van de therapie en cliënten die hier nog niet mee bekend waren.  
De inzet van beeldende therapie bij mensen die reeds ervaring hebben met het beeldende medium 
blijkt in sommige gevallen een contra-indicatie te zijn, daarover vertelt Steentjes het volgende: “Hoe 
kunstzinniger mensen zijn, hoe moeilijker. Het confronteert je constant met wat je verloren hebt” (J. 
Steentjes, persoonlijke mededeling, 16 mei 2019).  
Ook van de Zande spreekt over een soortgelijke ervaring: “Ik herinner me een mevrouw met 
behoorlijke weerstand, bij haar kwam de verwijzing vanuit affiniteit met schilderen. De eerste paar 
keer ging ze helemaal los in het schilderen, maar op een gegeven moment was het wellicht toch te 
confronterend met hoe het vroeger ging, ze gaf duidelijk aan dat ze het niet meer wilde” (L. Van de 
Zande, persoonlijke mededeling, 18 april 2019).  
In de interviews werd duidelijk dat de restverschijnselen van CVA op zowel cognitief als lichamelijk 
vlak bij cliënten die al eerder kunstzinnig actief waren, het bemoeilijkt om kunstzinnige bezigheden 
weer op te pakken. Cliënten werden tijdens het traject herhaaldelijk geconfronteerd met de 
beperkingen die het CVA hen had opgeleverd. Het beeldende eindresultaat versterkte dit besef vaak 
des te meer. De verschillen tussen hoe iemand vroeger kon schilderen en hoe dit werd opgepakt na 
het CVA werden hierdoor uitvergroot. Dit blijkt ook uit de ervaring van Taks (persoonlijke mededeling, 
21 mei 2019), zij vertelt: “Mensen die echt op hoog niveau, kunstschilders bijvoorbeeld, hebben 
gepresteerd en die dan door de arts werden doorverwezen vanuit die affiniteit met het medium, daar 
liep ik telkens tegen een grens aan. Mensen konden dat niveau niet meer halen, vaak zie je mensen 
dan toch afhaken”. De Kreuk sluit zich aan bij deze stelling en benoemt: “Het is inderdaad absoluut 
een reden voor het niet gemotiveerd zijn, juist die affiniteit met het beeldende. Daarin speelt ook die 
confrontatie heel erg mee, dat ze merken dat het niet meer gaat zoals ze gewend zijn en dat het 
waarschijnlijk ook niet meer zo gaat worden” (N. De Kreuk, persoonlijke mededeling, 16 mei 2019). 
 

Peschier vertelt over cliënten die geen kunstzinnige ervaring hebben: “Iets wat je nog nooit gedaan 
hebt, daar kun je enorm in groeien en enorm veel kracht uit halen” (Y. Peschier, persoonlijke 
mededeling, 29 april 2019). Ook Taks spreekt over een positieve ervaring met cliënten die niet 
kunstzinnig ontwikkeld waren: “Ik merk juist dat de mensen die er geen ervaring mee hadden, dat juíst 
daar echt iets ontstond. Ze gaven dan aan dat ze de hele tijd aanliepen tegen dingen die ze niet meer 
konden maar nu ontdekten ze ineens iets heel nieuws. Dan hadden ze nooit gedacht, dat ze op die 
leeftijd nog iets nieuws in zichzelf zouden ontdekken” (C. Taks, persoonlijke mededeling, 21 mei 
2019).  
  
Het lijkt geen absolute contra-indicatie te zijn om toch beeldende therapie aan te bieden wanneer 
iemand kunstzinnig onderlegd is, dit blijkt sterk afhankelijk te zijn van de betreffende persoon: “Als 
iemand beeldend sterk ontwikkeld is, is muziektherapie aanbieden dan misschien weer een te snelle 
conclusie, dat is echt afhankelijk van de persoon. Het is heel individueel. Ik heb ook wel eens een 
kunstenaar gehad, die heeft nog best leuk zitten tekenen hier” (G. Polis, persoonlijke mededeling, 20 
mei 2019). Ook Peschier sluit zich hierbij aan en adviseert: “ik zou zeggen, ga gewoon met het team 
op onderzoek uit. Als iemand schilderen en kunst echt heel leuk vind, ga dan kijken wat kan” (Y. 
Peschier, persoonlijke mededeling, 29 april 2019).  
Omdat de problematiek die komt kijken bij CVA erg persoonsafhankelijk blijkt te zijn, en ook 
afhankelijk is van de persoonlijkheid van de cliënt, is het niet vast te stellen dat er sprake is van een 
absolute contra indicatie. Wel is het belangrijk als beeldend therapeut om bewust te zijn van het feit of 
iemand reeds al dan wel niet kunstzinnig ontwikkeld is. Waakzaamheid blijkt het sleutelwoord: kan 
iemand dit succesvol oppakken of is het te confronterend? Juist bij doorverwijzingen die zijn gegeven 
vanuit de affiniteit met het beeldende medium is dit iets om als beeldend therapeut alert op te zijn. 	
 

De invloed van de groep 

Ook lijkt de invloed van de groep een rol te spelen wanneer het gaat om motivatie en 
therapietrouwheid, hierover vertelt de Kreuk het volgende: “Er is een verschil in motivatie en 
therapietrouwheid binnen een groepsverband of een individueel traject, het helpt de mensen vaak dat 
ze met lotgenoten in een groep zitten. Het helpt als ze zien dat andere mensen het ook doen” (N. De 
Kreuk, persoonlijke mededeling,16 mei 2019).  
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Ook Polis spreekt over de kracht van de groep en vertelt: “iemand ziet dan toch dat de rest ook lekker 
bezig is en gaat daar dan in mee” (G. Polis, persoonlijke mededeling, 20 mei 2019)”.  
Tot slot herkent ook Peschier de invloed van de groep op de motivatie en therapietrouwheid en zegt 
hierover: “Ik heb wel het idee dat er vaak juist veel kan gebeuren in die verbinding met elkaar, in een 
groep” (Y. Peschier, persoonlijke mededeling, 29 april 2019). 
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7. Discussie 
 
7.1 Aanleiding onderzoek & onderzoeksvraag 
Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een praktijkprobleem waar ik tijdens mijn 
vierdejaars stage als beeldend vaktherapeut bij WZH tegen aan liep. Ik ondervond dat het lastig was 
de doelgroep CVA te motiveren voor de therapie en hen vervolgens therapietrouw te krijgen. Omdat 
WZH regelmatig stagiaires beeldende therapie begeleidt en dit probleem volgens stagebegeleider en 
opdrachtgever Ketler vaker voorkwam leek het mij zinvol informatie te verzamelen over hoe 
toekomstige stagiaires maar ook nieuw aangestelde vaktherapeuten binnen WZH hiermee kunnen 
omgaan. Medeafnemer van dit onderzoek is tevens Eline Henselmans die de module ouderenzorg 
verzorgt op de opleiding vaktherapie beeldend aan Hogeschool Leiden. Door dit onderzoek kan deze 
module, die zich tot op heden nog niet richt op de doelgroep CVA, studenten enigszins voorbereiden 
op wat zij in de praktijk kunnen tegenkomen wanneer ze met deze doelgroep gaan werken en hoe ze 
daarmee kunnen omgaan. De onderzoeksvraag die voortkwam uit dit praktijkprobleem luidt als volgt: 
Hoe motiveer je als vaktherapeut beeldend cliënten met een CVA, woonachtig in een 
woonzorginstelling, om deel te nemen aan beeldende therapie en hoe zorg je ervoor dat zij 
therapietrouw blijven? 

 

7.2 Belangrijkste resultaten 

Door het beantwoorden van de deelvragen en onderzoeksvraag zijn er verschillende resultaten tot 
stand gekomen, enkele van de belangrijkste resultaten worden hier kort toegelicht. 
Als het gaat om niet-medium specifieke factoren om CVA cliënten te motiveren blijkt het belang van 
investeren in de beeldvorming van de cliënt. Zo kom je er achter wie iemand is én is geweest zodat er 
aanknopingspunten kunnen worden gevonden als ingang voor de therapie. Helpend hierbij is een 
kennismakingsgesprek waarin laagdrempelig contact wordt gemaakt en waarin duidelijk wordt wat je 
intenties zijn. Verschaffen van informatie over de inhoud en het nut van de therapie is hierbij 
belangrijk. Tevens is het werkzaam tegenover de cliënt te benoemen dat deze nergens aan vast zit en 
op elk gewenst moment mag stoppen met de therapie. Ook bevorderend is het gevoel om aan 
verwachtingen te moeten voldoen bij de cliënt weg te nemen. Het opbouwen van een 
vertrouwensband is een manier om de motivatie aan te wakkeren. Dit wordt versterkt wanneer je als 
therapeut een juiste inschatting kan maken van wat de cliënt wel/niet kan en dus oefeningen op het 
juiste niveau weet aan te bieden. Een behandelrelatie waarin gelijkwaardigheid centraal staat blijkt 
effectief. 
Als het gaat om werkzame medium-specifieke factoren om te motiveren blijken ‘duo-oefeningen’ 
effectief. Laagdrempelige oefeningen waardoor succeservaringen kunnen worden opgedaan, werken 
motiverend, evenals het aanbieden van eenvoudige vormtekeningen en passieve werkvormen zoals 
‘voorschilderen’, ‘voortekenen’, of het kijken naar kunst. Helpend bleken ook oefeningen met een 
(eventueel door de cliënt gekozen) voorbeeld/afbeelding als uitgangspunt en oefeningen die uitgaan 
van een duidelijke, stapsgewijze opbouw en structuur. De nat in nat techniek blijkt ook werkzaam, mits 
aan de voorwaarde wordt voldaan om met maximaal 2 kleuren te schilderen en hierbij niet tot figuratie 
te komen maar vooral in sfeer/kleur te blijven. Ook oefeningen waarbij geen concreet eindproduct 
ontstaat blijken werkzaam voor het bevorderen van de motivatie, gedacht kan worden aan oefeningen 
die in het moment kunnen worden ervaren, zoals schilderen met water op een schoolbord of 
(vorm)tekenen in een bak zand. Tot slot blijkt pastelkrijt een passende materiaalkeuze te zijn voor het 
motiveren van de doelgroep. 
Duidelijk werd dat de therapietrouwheid in de meeste gevallen als vanzelf ontstaat wanneer de fase 
van motiveren succesvol is doorlopen. Desondanks hebben respondenten verschillende werkzame 
niet medium-specifieke factoren kunnen benoemen. Herhaaldelijke onderlinge afstemming door 
regelmatig met de cliënt te evalueren over wat er wel/niet goed gaat en wat eventueel anders zou 
kunnen blijkt helpend, evenals het kunnen bieden van continuïteit door afspraken te maken op een 
vaste dag en tijd ingepland. Wanneer de therapietrouwheid wankelt vanuit de cliënt is het van belang 
niet direct op te geven maar jezelf nog enkele keren te laten zien. Investeren in het contact en aftasten 
of de weerstand doorbroken kan worden is wenselijk maar de grens van de cliënt dient te worden 
gerespecteerd. 
Tenslotte bleek het belangrijk om het vooropgestelde (behandel)plan ten alle tijden te kunnen loslaten 
en bij te stellen wanneer nodig zodat je de optimale aansluiting met de cliënt behoudt. Daardoor is de 
cliënt eerder geneigd therapietrouw te blijven. Werkzame medium-specifieke factoren om de 
therapietrouwheid te waarborgen zijn niet uit het onderzoek naar voren gekomen, volgens 
vaktherapeuten is dit per persoon te verschillend om algemene uitspraken over te doen.  
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7.3 Beperkingen van het onderzoek 

Hoewel de methode van dit onderzoek geschikt is gebleken en er een antwoord op de 
onderzoeksvraag uit is voortgekomen, kent dit onderzoek ook enkele beperkingen. Voor de 
totstandkoming van dit onderzoek zijn 8 respondenten bevraagd. Er kan dus vanuit gegaan worden 
dat de slechts 8 bevraagde respondenten niet representatief zijn voor de gehele beroepsgroep omdat 
dit slechts een klein percentage hiervan betreft. Tijdens de laatste twee interviews die werden 
afgenomen in het kader van dit onderzoek gaven de respondenten herhaaldelijk dezelfde antwoorden. 
Dit kan duiden op een punt van saturatie. 
Tevens is het zo dat het merendeel van de bevraagde respondenten werkzaam is in een setting 
waarin zij een breed scala aan cliënten behandelen met diverse vormen van niet aangeboren 
hersenletsel, waaronder CVA. Hierdoor is te bevragen of de verstrekte informatie volledig relevant 
was voor dit onderzoek dat uitgaat van CVA. Wellicht hebben respondenten voorbeelden/ervaringen 
benoemd met betrekking tot bepaalde cliënten die hersenletsel hadden opgelopen door een andere 
oorzaak dan CVA. Twee respondenten bleken werkzaam met de doelgroep binnen actieve 
revalidatiesettingen waardoor de antwoorden die zij gaven minder relevant zijn voor dit onderzoek dat 
zich richt op woonzorginstellingen. Hierdoor is besloten de antwoorden die zij gaven minder zwaar te 
laten meetellen in het uiteindelijke resultaat.  
 

7.4 Interpretatie van de resultaten 

De resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn afkomstig van 8 respondenten. Enkel 
bevindingen die door minimaal 3 vaktherapeuten werden benoemd zijn opgenomen in dit verslag als 
antwoord op de onderzoeksvraag. Individuele antwoorden en antwoorden die slechts 2 maal genoemd 
werden zijn niet in de resultaten meegenomen. De resultaten van dit praktijkonderzoek zijn enkel van 
toepassing op cliënten met CVA, andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel worden buiten 
beschouwing gelaten. Daarnaast gaat het praktijkonderzoek uit van beeldende vaktherapie, waardoor 
alle overige vormen van vaktherapie worden uitgesloten. Bij de interpretatie van de resultaten is 
gebruik gemaakt van onderzoekerstriangulatie door ook een andere onderzoeker te betrekken bij dit 
proces. Duidelijk werd door deze blik vanuit een ander perspectief dat in sommige gevallen andere 
interpretaties konden worden gemaakt van bepaalde antwoorden van respondenten. Ondanks deze 
interventie is niet uit te sluiten dat de interpretatie die gemaakt is juist is. In sommige gevallen is de 
betreffende respondent die uitspraak heeft gedaan benaderd om verdere toelichting te geven en te 
concretiseren wat met de uitspraak bedoeld werd.  

 

7.5 Maatschappelijke betekenis 

De aanleiding voor de totstandkoming van dit onderzoek was een praktijkprobleem dat leefde onder 
meerdere stagiaires binnen WZH. In die zin draagt dit onderzoek bij aan de kennis van (toekomstige) 
stagiaires binnen WZH maar ook voor de scholing van studenten van de opleiding Vaktherapie 
Beeldend aan Hogeschool Leiden waar het praktijkproduct dat uit dit onderzoek is voortgekomen zal 
worden geïntroduceerd. Hierdoor kan mogelijk de aansluiting bij de doelgroep in de toekomst 
verbeterd worden waardoor uiteindelijk ook meer mensen met CVA gebruik kunnen maken van 
beeldende therapie. Naar verwachting zal op basis van enkel demografische ontwikkelingen namelijk 
het aantal mensen dat een CVA krijgt in de periode 2015-2040 aanzienlijk stijgen met 54% 
(Volksgezondheid en Zorg, 2019). Het is daarom van belang dat het vakgebied beeldende therapie 
kan inspelen op de groei van deze doelgroep en weet hoe ze goed kan aansluiten. Dit onderzoek 
heeft bijdragen in het inzichtelijk maken van bevorderende medium en niet medium-specifieke 
factoren om cliënten met CVA te motiveren voor beeldende therapie en om de therapietrouwheid te 
waarborgen.   
 

7.6 Aanbeveling vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft zich gericht op werkzame niet medium-specifieke en medium-specifieke factoren 
om de motivatie en therapietrouwheid te bevorderen. Hieruit bleken o.a. werkzame indicaties voor 
specifieke materialen, technieken en oefeningen. Deze zijn echter niet tot in detail gespecificeerd. 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de concrete inhoud van de gedane aanbevelingen 
rondom materiaal, techniek en oefeningen in de vorm van een handleiding waarin bruikbare 
oefeningen concreet en stapsgewijs worden beschreven.  
Daarnaast heeft dit onderzoek zich enkel gericht op beeldende vaktherapie. Een aanbeveling voor 
vervolgonderzoek zou kunnen zijn om te onderzoeken hoe de motivatie en therapietrouwheid kan 
worden bevorderd vanuit de discipline muziek aangezien muziektherapeuten steeds vaker wordt 
ingezet in de sector ouderenzorg waarbinnen de doelgroep CVA valt. Dit is grotendeels te wijten aan 
de groeiende bewijskracht van deze interventie bij de doelgroep.  
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Een opvallende en belangrijke bevinding werd toevalligerwijs tijdens de totstandkoming van dit 
onderzoek gedaan. Zo kwam herhaaldelijk ter sprake dat de mate van affiniteit met het beeldende 
medium (hobbymatig en beroepsmatig) vanuit de cliënt mogelijk van invloed is op het al dan wel niet 
gemotiveerd raken voor beeldende therapie en vervolgens voor de waarborging van 
therapietrouwheid. Omdat dit onderzoek zich niet specifiek op dit onderwerp heeft gericht zou het 
wellicht een aanleiding voor een potentieel (vervolg)onderzoek kunnen zijn. Tevens kwam naar voren 
dat er mogelijk een verschil is tussen motivatie en therapietrouwheid binnen een individueel traject 
versus groepsbehandeling. Ook deze bevinding zou een uitgangspunt kunnen zijn voor 
vervolgonderzoek.   
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8. Conclusie 
 
Dit kwalitatieve onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een praktijkprobleem waar ik 
tijdens mijn vierdejaars stage als beeldend vaktherapeut bij WZH tegen aan liep. Ik ondervond dat het 
lastig was de doelgroep te motiveren voor de therapie en hen vervolgens therapietrouw te krijgen. 
Omdat WZH regelmatig stagiaires beeldende therapie begeleidt en dit probleem volgens 
stagebegeleider en opdrachtgever Ketler vaker voorkwam leek het mij zinvol informatie te verzamelen 
over hoe toekomstige stagiaires maar ook nieuw aangestelde vaktherapeuten binnen WZH hiermee 
kunnen omgaan. Ook Eline Henselmans, docent aan de opleiding vaktherapie, gaf aan dit onderzoek 
waardevol te vinden voor studenten. Vanuit dit praktijkprobleem ontstond de onderzoeksvraag: Hoe 
motiveer je als vaktherapeut beeldend cliënten met een CVA, woonachtig in een woonzorginstelling, 
om deel te nemen aan beeldende therapie en hoe zorg je ervoor dat zij therapietrouw blijven? 
Middels kwalitatieve surveys in de vorm van een half-gestructureerd interview met acht 
vaktherapeuten beeldend zijn er verschillende resultaten opgediept. Enkele van de belangrijkste 
resultaten worden hier beschreven. Als het gaat om niet-medium specifieke factoren om CVA cliënten 
te motiveren blijkt het belang van investeren in de beeldvorming van de cliënt. Zo kom je er achter wie 
iemand is én is geweest en kunnen aanknopingspunten worden gevonden als ingang voor de 
therapie. Helpend hierbij is een kennismakingsgesprek waarin laagdrempelig contact wordt gemaakt 
en waarin duidelijk wordt wat je intenties zijn maar ook het verschaffen informatie over de inhoud en 
het nut van de therapie. Als het gaat om werkzame medium-specifieke factoren om te motiveren 
blijken ‘duo-oefeningen’ effectief. Laagdrempelige oefeningen waaraan succeservaringen kunnen 
worden opgedaan werken motiverend, evenals het aanbieden van eenvoudige vormtekeningen en 
passieve werkvormen zoals ‘voorschilderen’, ‘voortekenen’, of het kijken naar kunst. Duidelijk werd dat 
de therapietrouwheid in de meeste gevallen als vanzelf ontstaat wanneer de fase van motiveren 
succesvol is doorlopen. Desondanks hebben respondenten verschillende werkzame niet medium-
specifieke factoren kunnen benoemen. Herhaaldelijke onderlinge afstemming door regelmatig met de 
cliënt te evalueren over wat er wel/niet goed gaat en wat eventueel anders zou kunnen blijkt helpend, 
evenals het bieden van continuïteit door afspraken te maken op een vaste dag en tijd. Wanneer de 
therapietrouwheid wankelt vanuit de cliënt is het van belang niet direct op te geven maar jezelf nog 
enkele keren te laten zien. Investeren in het contact en aftasten of de weerstand doorbroken kan 
worden is wenselijk maar de grens van de cliënt dient te worden gerespecteerd. Werkzame medium-
specifieke factoren om de therapietrouwheid te waarborgen zijn niet uit het onderzoek naar voren 
gekomen. Volgens vaktherapeuten is dit per persoon te verschillend om algemene uitspraken over te 
doen.  
 
Hoewel de methode van dit onderzoek geschikt is gebleken en er een antwoord op de 
onderzoeksvraag uit is voortgekomen, kent dit onderzoek ook enkele beperkingen. Voor de 
totstandkoming van dit onderzoek zijn 8 respondenten bevraagd. Er kan dus vanuit gegaan worden 
dat de slechts 8 bevraagde respondenten niet representatief zijn voor de gehele beroepsgroep omdat 
dit slechts een klein percentage hiervan betreft. Tevens is het zo dat het merendeel van de bevraagde 
respondenten werkzaam was in een setting waarin zij een breed scala aan cliënten behandelden met 
diverse vormen van niet aangeboren hersenletsel, waaronder CVA. Hierdoor is te de vraag of de 
verstrekte informatie volledig relevant was voor dit onderzoek dat uitgaat van CVA, wellicht hebben 
respondenten voorbeelden/ervaringen benoemd met betrekking tot bepaalde cliënten die hersenletsel 
hadden opgelopen door een andere oorzaak dan CVA. Tijdens de laatste twee interviews die werden 
afgenomen in het kader van dit onderzoek gaven de respondenten herhaaldelijk dezelfde antwoorden. 
Dit kan duiden op een punt van saturatie ondanks het feit dat er slechts een gering aantal 
respondenten is bevraagd.  
 
Dit onderzoek heeft zich gericht op werkzame niet medium-specifieke en medium-specifieke factoren 
om de motivatie en therapietrouwheid te bevorderen. Hieruit bleken o.a. werkzame indicaties voor 
specifieke materialen, technieken en oefeningen. Deze zijn echter niet tot in detail gespecificeerd. 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de concrete inhoud van de gedane aanbevelingen 
rondom materiaal, techniek en oefeningen in de vorm van een handleiding waarin bruikbare 
oefeningen concreet en stapsgewijs worden beschreven. Daarnaast heeft dit onderzoek zich enkel 
gericht op beeldende therapie. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zou kunnen zijn om te 
onderzoeken hoe de motivatie en therapietrouwheid kan worden bevorderd vanuit de discipline 
muziek aangezien muziektherapeuten steeds vaker wordt ingezet in de sector ouderenzorg 
waarbinnen de doelgroep CVA valt. Dit is grotendeels te wijten aan de groeiende bewijskracht van 
deze interventie bij de doelgroep.  
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Bijlage 1: Praktijkproduct 
 

“Vandaag heb ik even geen zin”.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handreikingen voor het motiveren van 

cliënten met CVA voor beeldende therapie 
& het waarborgen van de therapietrouwheid 

© Laura Schepens (2019)  

 

Een naslagwerk voor stagiaires bij WZH en studenten van de opleiding 

Vaktherapie Beeldend AG aan Hogeschool Leiden 
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Aanleiding & relevantie onderzoek 
 
Aanleiding onderzoek 
In februari 2019 startte ik als stagiaire beeldende therapie bij WoonZorgcentra Haaglanden bij locatie 
‘Het Anker’, een verpleeghuissetting waarin mensen wonen met uiteenlopende somatiek waaronder 
veel bewoners die een CVA hebben doorgemaakt.  
Het betreft mensen die de revalidatiefase reeds hebben afgerond en zich in de chronische fase 
bevinden.  
Het Anker biedt (somatische) zorg en is voor het merendeel van de bewoners de laatste woonplek.  
Vanuit mijn studie vaktherapie beeldend* aan Hogeschool Leiden had ik nog nauwelijks kennis 
opgedaan over het werken met deze doelgroep. Ik ondervond dan ook al snel dat het lastig was om 
op de juiste manier aan te sluiten. Ik bemerkte een gebrek aan motivatie bij veel cliënten waardoor ik 
het vervolgens ook lastig vond hen therapietrouw te krijgen.  
In een gesprek met stagebegeleider, opdrachtgever voor dit onderzoek en tevens beeldend therapeut 
Ketler kwam naar voren dat ik niet de eerste stagiaire was die hier moeite mee had. Hierdoor ontstond 
het idee om mijn afstudeeronderzoek te richten op het motiveren en het therapietrouw krijgen van de 
doelgroep. Toekomstige stagiaires kunnen hierdoor concrete handreikingen krijgen bij de start van 
hun stage om zo beter aan te kunnen sluiten op cliënten met CVA. Uitgangspunt van dit onderzoek 
was om inzichtelijk te maken welke medium-specifieke en niet medium-specifieke factoren 
bevorderend werken en dit overzichtelijk te weergeven middels een praktijkproduct in de vorm van 
een infographic.    
 
Relevantie onderzoek 
In de periode 2001-2011 steeg de prevalentie van CVA enorm: bij mannen met bijna 70% en bij 
vrouwen met ruim 55% (KiZ, 2017).  
Naar verwachting zal op basis van enkel demografische ontwikkelingen het aantal mensen dat een 
CVA krijgt in de periode 2015-2040 aanzienlijk stijgen met maar liefst 54% (Volksgezondheid en Zorg, 
2019).  
Een opvallende ontwikkeling die in het vaktherapeutische werkveld wordt gezien is de vergroting van 
inzet van vaktherapie binnen de medische sector, waar veel mensen die getroffen zijn door een CVA 
terechtkomen. Middels praktijkervaring en onderzoek met betrekking tot vaktherapie als interventie 
wordt steeds duidelijker dat vaktherapie een veelbelovende toevoeging aan het behandelaanbod lijkt 
te zijn binnen de revalidatie en somatische zorg. In Nederland lijkt hiermee een potentieel nieuwe 
markt voor vaktherapeutische beroepen vrij te komen, internationaal is dit momenteel al een sterk 
toepassingsgebied (de Boer, 2016). 
Ook lijken er hierdoor steeds meer functies vrij te komen voor vaktherapeuten binnen (somatische) 
verpleeghuizen en revalidatiecentra, het is daarom in het belang voor huidige maar ook toekomstige 
vaktherapeuten dat zij goed weten aan te sluiten bij de doelgroep.  
Het werken met cliënten die een CVA hebben gehad vereist een andere aanpak dan het werken met 
de doelgroep ouderen in het algemeen omdat erbij CVA verschillende bijkomende problematieken op 
zowel fysiek, cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak naast elkaar spelen. Hierdoor kunnen de 
problematieken per persoon verschillend zijn afhankelijk van welke gedeelten in de hersenen door het 
CVA zijn aangetast. Het is hierdoor lastig om te spreken van een algemene aanpak (Hartstichting, 
2019). Zinvol is daarom om te onderzoeken of er bepaalde factoren zijn die voor deze doelgroep 
overkoepelend bevorderend kunnen werken om hen  te motiveren voor beeldende therapie en hoe de 
therapietrouwheid te waarborgen is. Hier is tot op heden nog geen onderzoek naar gedaan en zal 
daarom bijdragen aan nieuwe informatie rondom deze thema’s.   
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Probleemstelling 
 
Het aansluiten bij deze doelgroep bleek in de praktijk dus lastig te, hierbij ging het vooral om het 
motiveren van cliënten die een CVA voor beeldende therapie en het vervolgens waarborgen van de 
therapietrouwheid. 
Apathie is zoals eerder te lezen was in het theoretische kader een veel voorkomende 
gedragsverandering die het gevolg kan zijn van een CVA, men verliest dan het gebrek aan initiatief 
en/of interesse en voelt zich weinig gemotiveerd zaken te ondernemen of aan te gaan.  
Vooral wanneer er sprake is van letsel in het voorste deel van de hersenen is de kans groot dat het 
gebrek aan motivatie zich openbaart (UZ Leuven, 2015).  
Dit maakt het lastig de doelgroep te motiveren voor beeldende therapie maar ook de mate van 
therapietrouwheid komt hierdoor in het gedrang.  
Ketler, beeldend therapeut werkzaam bij WoonZorgcentra Haaglanden (vanaf nu aangehaald als 
‘WZH’) en tevens opdrachtgever van dit onderzoek benoemd daarnaast dat zij geregeld stagiaires 
begeleidt die tegen dit probleem aanlopen. “Het is gewoon een hele complexe doelgroep, het ene 
CVA is het andere niet, dat maakt het lastig om de aansluiting te vinden en te motiveren, daar lopen 
stagiaires vaak tegen aan. Het is een proces waar je veel tijd en energie in moet investeren, 
daarnaast hebben de stagiaires vaak ook niet voldoende kennis vanuit de opleiding over hoe ze met 
deze doelgroep om moeten gaan, het eerste waar ze dan tegenaan lopen is vaak überhaupt al het 
motiveren voor de therapie” (C. Ketler, persoonlijke mededeling, 5 maart, 2019).  
Omdat WZH op frequente basis (meerdere) stagiaires beeldende therapie begeleidt is er behoefte aan 
concrete tips betreffende het motiveren en therapietrouw krijgen van de doelgroep. Zeker gezien de 
instelling, bestaande uit 12 locaties, het team van vaktherapeuten onlangs heeft uitgebreid en dit in de 
toekomst wellicht nog zal groeien.  
Ook voor vaktherapeuten die in de toekomst een functie binnen WZH zullen bekleden en nog weinig 
of geen ervaring hebben met de doelgroep zou de uitkomst van dit onderzoek van groot nut kunnen 
zijn. Daarnaast lijkt er binnen de opleiding Vaktherapie (beeldend) aan Hogeschool Leiden een leemte 
in kennis te zijn als het gaat om de doelgroep CVA, dit heb ik persoonlijk ondervonden maar ook de 
opdrachtgever van dit onderzoek herkent dit. Gedurende deze vierjarige HBO opleiding is er een 
enkele module ouderenzorg, hierin komt de doelgroep CVA niet aan bod. Een tweede afnemer van 
het onderzoek en praktijkproduct is daarom Eline Henselmans, docent van de betreffende module 
over ouderenzorg. Middels de uitkomsten van dit onderzoek hoopt zij toekomstige studenten concrete 
handvatten te kunnen bieden als het gaat om het motiveren en therapietrouw krijgen van deze 
doelgroep.  
 
 
 
Onderzoeksvraag 
 
De onderzoeksvraag die voortkwam vanuit WZH n.a.v. het praktijkprobleem luidt n.a.v. de 
probleemstelling als volgt: 
 
Hoe motiveer je als vaktherapeut beeldend cliënten met een CVA, woonachtig in een 
woonzorginstelling, om deel te nemen aan beeldende therapie en hoe zorg je ervoor dat zij 
therapietrouw blijven? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn 8 beeldende therapeuten geïnterviewd welke minimaal 3 
jaar evaring hebben in het werken met de doelgroep binnen reguliere organisaties/instellingen. Alle 
bevraagde respondenten hebben een antroposofische opleidingsachtergrond.  
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Resultaten 
 
Door het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn de volgende resultaten tot stand gekomen. 
 
Motivatie: Als het gaat om niet-medium specifieke factoren om CVA cliënten te motiveren viel op dat 
het investeren in de beeldvorming van de cliënt werkzaam is, het blijkt belangrijk een goed beeld te 
vormen van wie iemand is én is geweest. Een kennismakingsgesprek waarin laagdrempelig contact 
wordt gemaakt bevorderd vanuit de cliënt de motivatie om deel te nemen. Belangrijk is om tijdens dit 
gesprek duidelijk te zijn over je intenties waarmee je bij iemand komt en informatie geven over de 
inhoud en het nut van de therapie. Tevens is gebleken dat het bevorderend werkt wanneer je de cliënt 
duidelijk maakt dat hij of zij nergens aan vast zit, dat de therapie niet verplicht is en de persoon in 
kwestie op ieder gewenst moment kan en mag stoppen. Omdat de doelgroep vaak kampt met angst 
en onzekerheid is het daarnaast ook bevorderend voor de motivatie om het gevoel ‘aan 
verwachtingen te moeten voldoen’ weg te nemen bij de cliënt waardoor deze zich meer op zijn/haar 
gemak voelt. Ook het opbouwen van een vertrouwensband blijkt een werkzame factor wanneer het 
gaat om motivatie, dit vertrouwen wordt daarnaast ook versterkt wanneer je als therapeut een juiste 
inschatting kan maken wat betreft de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en hierdoor 
oefeningen op het juiste niveau weet aan te bieden. Tot slot is een behandelrelatie waarin 
gelijkwaardigheid centraal staat effectief gebleken wanneer je als therapeut de cliënt wil motiveren, 
hiermee wordt bedoelt dat het belangrijk is om als volwassenen onder elkaar te communiceren en je 
er als therapeut zijnde voor moet waken niet te autoritair te zijn in het contact.  
Als het gaat om werkzame medium-specifieke factoren om te motiveren blijken ‘duo-oefeningen’ 
effectief. Het gaat hierbij om oefeningen die je als therapeut samen met de cliënt uitvoert of deze 
gaandeweg uitnodigt om mee te werken op een reeds (door de therapeut) opgezette oefening. 
Belangrijk voor de motivatie blijkt ook het aanbieden van laagdrempelige oefeningen waaraan 
succeservaringen kunnen worden opgedaan, evenals het aanbieden van eenvoudige vormtekeningen. 
Ook passieve werkvormen zoals ‘voorschilderen’, ‘voortekenen’, of het kijken naar kunst kunnen 
motiverend werken. Tevens blijken oefeningen met een (eventueel door de cliënt gekozen) 
voorbeeld/afbeelding als uitgangspunt voor de oefening effectief voor het aanwakkeren van de 
motivatie. Daarnaast bleek het ook werkzaam om oefeningen aan te bieden met een duidelijke, 
stapsgewijze opbouw en structuur. De nat in nat techniek blijkt ook inzetbaar mits aan de voorwaarde 
wordt voldaan om met 1, maximaal 2 kleuren te schilderen en hierbij niet tot figuratie te komen maar 
vooral in sfeer/kleur te blijven. Omdat beeldend werk voor de doelgroep vaak confronterend blijkt zijn 
oefeningen waarbij geen concreet (en wellicht confronterend) eindproduct ontstaat werkzaam voor het 
bevorderen van de motivatie. Hierbij kan gedacht worden aan oefeningen met een ‘tijdelijk’ karakter 
zoals schilderen met water op een schoolbord of (vorm)tekenen in een bak zand. Tot slot blijkt 
pastelkrijt een passende materiaalkeuze te zijn voor het motiveren van de doelgroep, de techniek 
biedt voldoende houvast en blijkt laagdrempelig te zijn.  
  
Therapietrouwheid: Duidelijk werd dat de therapietrouwheid in de meeste gevallen als vanzelf ontstaat 
wanneer de fase van motiveren succesvol is doorlopen en hierdoor geen obstakel vormt. Desondanks 
hebben respondenten verschillende werkzame niet medium-specifieke factoren kunnen benoemen. 
Een werkzame niet medium-specifieke factor om de therapietrouwheid van de cliënt te stimuleren 
blijkt onderlinge afstemming te zijn. Regelmatig evalueren met de cliënt over wat er wel/niet goed gaat 
en wat eventueel anders zou kunnen blijkt effectief. Ook continuïteit blijkt een sleutelwoord in het 
waarborgen van de therapietrouwheid, het werkt het beste wanneer er een vaste dag en tijd ingepland 
wordt voor de therapie. Belangrijk hierbij is om goed te communiceren met andere behandelaren en 
eventueel bezoek van de cliënt zodat deze continuïteit gewaarborgd kan blijven. Wanneer de cliënt na 
enige tijd toch aan geeft het traject niet te willen voortzetten is het belangrijk niet direct op te geven als 
behandelaar maar jezelf nog enkele keren te laten zien. Investeer in het contact en tast af of de 
weerstand wellicht nog doorbroken kan worden, respecteer daarbij echter wel de grens van de cliënt.  
 
Tot slot is het voor het bevorderen van de therapietrouwheid belangrijk een vooropgesteld 
(behandel)plan ten alle tijden te kunnen loslaten en bij te stellen wanneer dit nodig is. Hierdoor 
behoud je de optimale aansluiting met de cliënt en voelt deze zich meer gemotiveerd om trouw te 
blijven aan de behandeling.  
 
Wat werkzame medium-specifieke factoren om de therapietrouwheid te waarborgen betreft zijn er 
geen overeenkomstigheden gevonden. Vaktherapeuten gaven aan dat de individu hierin bepalend is 
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en er specifiek op deze persoon werd afgestemd waardoor werkzame medium-specifieke factoren per 
persoon verschillend zijn.  
 
Toelichting praktijkproduct 
 
Het praktijkproduct betreft een infographic waarin de resultaten van het praktijkonderzoek op een 
overzichtelijke, beknopte en vooral beeldende manier zijn weergegeven. Het geeft hiermee 
handreikingen met betrekking tot werkzame medium-specifieke en niet medium-specifieke factoren 
om cliënten te motiveren en vervolgens therapietrouw te krijgen.  
Deze infographic kan op posterformaat geprint worden en vervolgens opgehangen kunnen worden in 
de behandelarenkamer maar kan daarnaast ook op zakformaat uitgeprint worden zodat deze altijd bij 
de hand gehouden kan worden.  
Het praktijkproduct is bedoeld voor met name stagiaires die werkzaam zijn bij WZH maar kan ook 
geraadpleegd worden door de (nieuwe) vaktherapeuten welke daar in loondienst zijn. 
Het doel van dit praktijkproduct is dat de stagiaire deze aan de start van zijn/haar stage kan 
raadplegen en op die manier weet wat er gedaan kan worden om de doelgroep te motiveren en 
therapietrouw te krijgen.  
De resultaten van dit praktijkonderzoek en hierdoor ook het eindproduct zijn enkel toepasbaar op 
cliënten met CVA, andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel worden buiten beschouwing 
gelaten. Ook gaat het uit van cliënten die woonachtig zijn in een woonzorginstelling en is daarom in 
die zin minder toepasbaar binnen actieve revalidatiesettingen. Daarnaast gaat het praktijkonderzoek 
uit van beeldende vaktherapie, hierdoor worden alle overige vormen van vaktherapie uitgesloten.  
Er zijn grenzen aan de toepasbaarheid van dit eindproduct, het geef handreikingen voor werkzame 
medium specifieke en niet medium specifieke factoren als leidraad voor het vormgeven van de 
therapie maar gaat niet in op de concrete inhoud van oefeningen.  
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Vervolgonderzoek 
 
Het praktijkonderzoek heeft zich gericht op werkzame niet medium-specifieke en medium-specifieke 
factoren om de motivatie en therapietrouwheid te bevorderen. Hieruit bleken o.a. werkzame indicaties 
voor specifieke materialen, technieken en oefeningen. Deze zijn echter niet tot in detail 
gespecificeerd. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de concrete inhoud van de gedane 
aanbevelingen rondom materiaal, techniek en oefeningen in de vorm van een handleiding waarin 
bruikbare oefeningen concreet en stapsgewijs worden beschreven.  
Daarnaast heeft dit onderzoek zich enkel gericht op beeldende vaktherapie. Een aanbeveling voor 
vervolgonderzoek zou kunnen zijn om te onderzoeken hoe de motivatie en therapietrouwheid kan 
worden bevorderd vanuit de discipline muziek aangezien muziektherapeuten steeds vaker worden 
ingezet in de sector ouderenzorg waarbinnen de doelgroep CVA valt. Dit is grotendeels te wijten aan 
de groeiende bewijskracht van deze interventie bij de doelgroep. 
Een opvallende bevinding werd toevalligerwijs tijdens de totstandkoming van dit onderzoek gedaan. 
Zo kwam herhaaldelijk ter sprake dat de mate van affiniteit met het beeldende medium (hobbymatig 
en beroepsmatig) vanuit de cliënt mogelijk van invloed is op het al dan wel niet gemotiveerd raken 
voor beeldende therapie en vervolgens voor de waarborging van therapietrouwheid. Omdat dit 
onderzoek zich niet specifiek op dit onderwerp heeft gericht zou het wellicht een aanleiding voor een 
potentieel (vervolg)onderzoek kunnen zijn. Tevens kwam naar voren dat er mogelijk een verschil is 
tussen motivatie en therapietrouwheid binnen een individueel traject versus groepsbehandeling. Ook 
deze bevinding zou een uitgangspunt kunnen zijn voor vervolgonderzoek.   
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