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Zorgesthetiek   

Drs. Tom Maassen
Dr. Jacco van Uden

14
In deze bijdrage wordt een esthetische benadering van zorgpraktijken 
verkend. Zorgesthetiek is een nieuw concept in Nederland. Na een korte 
historische inleiding tot dit begrip krijgt de zorgesthetische vraag een 
plek tussen twee bestaande paradigma’s in de zorg, namelijk Kwaliteit 
en Goede zorg. De bijdrage wordt afgesloten met een aantal voorbeelden 
van toegepaste zorgesthetiek binnen de opleiding Verpleegkunde van De 
Haagse Hogeschool.

Esthetica

Nadat het Ware, het Goede en het Schone eeuwenlang vooral in metafy-
sische en theologische termen werden uitgelegd, emancipeerden de 
drie zich vanaf de tweede helft van de 17e eeuw in rap tempo: voorvech-
ters van het experiment en de wetenschappelijke methode claimden de 
empirische waarheid en diverse filosofen maakten dankbaar gebruik van 
die empirische methode om hun ethische en politiek-filosofische visie 
mee te ver(ant)woorden. Alexander Baumgarten gaf halverwege de 18e 
eeuw vorm aan zijn Aesthetica (1750). Hij was de eerste die met dit woord 
een zelfstandige discipline aanduidde. Hij definieerde esthetica als de 
‘wetenschap van de perceptie’, waarbij perceptie het beste te omschrij-
ven is als het proces van registreren, ordenen, interpreteren, waarderen 
en beoordelen van zintuiglijke indrukken. 
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Baumgarten kiest voor deze definitie in lijn met de betekenis van het 
Griekse woord Aisthesis, wat zintuiglijke waarneming betekent. In zijn 
Aesthetica legt hij uit hoe waarnemen werkt, in alle mogelijke vormen en 
via de verschillende zintuigen, en hoe kunstobjecten op de meest volko-
men wijze in staat zijn om zintuigen te prikkelen. Hij legt daarmee de 
basis voor een lange traditie waarin waarnemingstheorie en analyse van 
kunst hand in hand gaan. De basis van het Schone ligt volgens Baumgarten  
dus in de waarneming, in de verwerking van zintuiglijke indrukken, in de 
perceptie.

Voor Baumgarten was poëzie zonder meer de hoogste kunstvorm. De wijze 
waarop het Schone woord in staat is om (ook zonder de aanwezigheid van 
een waargenomen fysiek object) tot de verbeelding te spreken en in die 
verbeelding de meest heldere en op het goede gevoel inspelende voorstel-
lingen op te roepen, is volgens hem ongeëvenaard.
De verzelfstandiging van het Ware, het Schone en het Goede heeft de af-
zonderlijke disciplines een enorme impuls gegeven. Deze beweging heeft 
er echter ook voor gezorgd dat de onderscheiden ideeën niet meer, als voor-
heen, zo vanzelfsprekend met elkaar verbonden waren. Zeker in reactie 
op de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste honderd jaar en de 
vele reacties in postmoderne kunst en filosofie die daarop volgden, zijn 
klassieke metafysische dogma’s over de samenhang tussen wat waar, goed 
en schoon is en de geestelijke ontwikkeling die de westerse cultuur in de 
realisatie van die samenhang zou doormaken, zwaar onder vuur komen te 
liggen en aangewezen als gevaarlijk naïef en onkritisch. De aandacht voor 
het gruwelijke, het lelijke, het schokkende, voor angst en walging in de 
kunst, (een dichter die uit eigen werk voordraagt en ondertussen met een 
scheermes in zijn voorhoofd snijdt, een kunstenaar die het aanschouwen 
van de aanslagen van 9/11 duidt als ervaring van het sublieme), überhaupt 
de idee dat kunst een maatschappijkritische verantwoordelijkheid heeft, 
zijn uitingen daarvan. 

Perceptie en zorg

Nu bestaat er in Nederland een maatschappelijk domein, de zorg, waarin 
dagelijks duizenden professionals werken en waarin vroeger of later ieder-
een voor langere of kortere duur cliënt zal zijn. Professionals en patiënten 
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die continu ‘percipiëren’, waarnemen, ervaren, ondergaan, interprete-
ren, duiden, waarderen en beoordelen. Professionals die voortdurend 
met hun handen werken, die met andere lichamen werken, deze be-
werken. Professionals die voortdurend hun besluiten baseren op gedane 
observaties en ontvangen indrukken, waarmee allerlei oordelen gepaard 
gaan, van beredeneerde klinische en wetenschappelijke oordelen, tot 
aan de al te menselijke smaakoordelen. 

Daarnaast patiënten, die maar al te vaak de grootste moeite hebben 
om ordening in hun waarnemingen aan te brengen, om er cake van te 
kunnen bakken, nauwelijks in staat om heldere oordelen te vellen op 
grond van de veelheid aan indrukken waaraan zij in hun meer of minder 
kwetsbare, afhankelijke positie blootstaan. Patiënten die ondertussen 
wel geacht worden mee te denken over wat er aan de hand is en mee te 
besluiten over wat er moet gebeuren. Er gebeurt echter vaak te veel in te 
korte tijd om allemaal goed waar te kunnen nemen en te laten bezinken. 
Er wordt te vaak niet goed genoeg uitgelegd waarom dingen gaan zoals 
ze gaan en er wordt helaas ook vaak nog onvoldoende geluisterd naar wat 
die patiënt nu eigenlijk zelf allemaal ziet, voelt, hoort, denkt en wil. 

Kwaliteit en Goede zorg 

In de organisatie van de Nederlandse zorg zijn vandaag de dag meerdere 
paradigma’s aan te wijzen. Onder paradigma is te verstaan: een over-
koepelend stelsel van modellen en theorieën, waarmee de werkelijkheid 
wordt uitgelegd, verklaard en waar nodig bewerkt. In deze theorieën lig-
gen vaak ook allerlei meer of minder expliciete aannames en opvattingen 
besloten, bijvoorbeeld over wat waar is, wat goed is en wat mooi. 
De twee paradigma´s waarover we het hier gaan hebben zijn Kwaliteit 
van zorg en Goede zorg. 

Kwaliteit is het dominante paradigma in de hedendaagse zorg. Dit is 
het domein van regulering, van wetgeving en richtlijnen, standaar-
den en protocollen, van indicatoren, meetbaarheid, wetenschappelijk 
onderzoek, kennis, bewijs en Evidence Based Practice (EBP), op grond 
waarvan de zorg naar waarden als efficiëntie, effectiviteit, veiligheid 
en doelmatigheid wordt ingericht. Het is een paradigma waarbinnen 

Zorgesthetiek 
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men zoekt naar een beheersing van veelvoud. Het erkent hoofdzakelijk 
kwantitatieve data en is ingesteld op de productie van controleerbare 
waarheid.

Een aantal eigenschappen dat deze dominantie veroorzaakt: 
•  Het paradigma maakt gebruik van de rationaliserende systematiek 

van efficiëntie en effectiviteit, waardoor dit het domein is waarbinnen 
verantwoording van keuzen plaatsvindt; 

•  Het paradigma behelst de taal waarin al dan niet verzekerde zorg wordt 
uitgedrukt, waarin gemaakte en te maken kosten worden verklaard en 
verantwoord, zoals in DBC’s. Ofwel: hier zitten de technologie en het 
geld van de zorg;

•  Het paradigma bevat een wettelijk kader waarin woorden voorkomen 
als aansprakelijkheid, complicatie, fout, schuld, klacht, tuchtrecht 
en boete. Dit zijn krachtige termen die het handelen van individuen 
sterk sturen; 

•  Het paradigma modelleert de geoefende en geschoolde percepties van 
zorgprofessionals: de klinische blik, het analyseren en verklaren van 
symptomen in diagnoses, het zien van mogelijke interventies en be-
handelingen, het volgen van een protocol, et cetera. 

Door deze eigenschappen is het paradigma van Kwaliteit in verregaande 
mate het fundament waarop het hedendaagse, Nederlandse zorgstelsel 
is gebouwd. 

Een tweede paradigma is dat van Goede zorg. Daarin wordt bescherming 
geboden aan de uniciteit en enkelvoudigheid van personen en van rela-
ties in zorgpraktijken, zowel van patiënten als van zorgverleners. Goede 
zorg is net als Kwaliteit geworteld in een gedeelde taal. Het is echter een 
andere taal; een taal die in veel mindere mate geïnstrumentaliseerd is 
en daarmee verankerd in gedeelde zorgpraktijken. Concepten als kwets-
baarheid, waardigheid en menselijkheid staan er centraal. Binnen dit 
paradigma wordt voornamelijk gebruikgemaakt van kwalitatieve data, 
van verhalen, van individuele, exemplarische ervaringen, van zin- en 
betekenisgeving. Het creëert waarde.

Goede zorg is niet zo expliciet van buitenaf sturend en bepalend als Kwa-
liteit. Het is een paradigma dat z´n oorsprong en kracht tot op heden 
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Zorgesthetiek 

vooral nog ontleent aan de motivatie van de individuele zorgprofessio-
nal, vaak in reactie op het, als disciplinerend ervaren, paradigma van 
Kwaliteit. 

Die instrumentalisering van Goede zorg is echter wel degelijk in ontwik-
keling: naast de eed en de beroepscode voor verpleegkundigen en artsen 
is het morele gesprek steeds vaker een vast onderdeel in organisaties. 
Thema’s als moreel leiderschap in de zorg zijn steeds vaker aan de orde, en 
in het zorgonderwijs wordt steeds professioneler gewerkt met ethiek en 
reflectie. In de alledaagse zorgpraktijk, op de werkvloer, komt Goede zorg 
echter nog vooral neer op je individuele opvattingen over het Goede, op je 
individuele bereidheid en het vermogen om een goed gesprek te voeren, 
op je taalvaardigheid en wil om te reflecteren op je eigen houding, om je 
eigen moraliteit te onderzoeken, om telkens weer opnieuw na te gaan wat 
het Goede is in een gegeven situatie (waarbij je je niet eenvoudigweg door 
een protocol kunt laten leiden). Het gaat dan om de mate waarin je jezelf 
laat leiden door je eigen vooroordelen, om je eigen levensovertuigingen en 
de manier waarop je die laat gelden in relatie tot die van je collega’s of van 
de patiënt en diens naasten, om jouw gevoeligheid voor iemands kwets-
baarheid en om het eerbiedigen en bevorderen van waardigheid.

Het theoretisch kader waarin dit paradigma het sterkst tot uitdruk-
king komt is dat van de zorgethiek. Deze ontstond in de VS in de jaren 
’80, als reactie op de dominante medische ethiek. Die ging, volgens de 
feministische ontwerpers, te eenzijdig uit van principes als respect voor 
autonomie en vergat daarbij de daadwerkelijke, per definitie relationele 
activiteit van het zorgen in de overwegingen te betrekken.

In hun alledaagse manifestatie zijn de verschillen tussen Kwaliteit 
en Goede zorg niet altijd zo duidelijk. De betekenis van woorden is nu 
eenmaal vloeibaar en bovendien zijn er – ook binnen instituties – steeds 
meer stemmen die pleiten voor meer overlap. Jan Kremer, voorzitter van 
de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland, legt Kwaliteit conse-
quent uit als een pluriform en moreel geladen begrip, dat heeft geleid tot 
een herijking van de primaire taken van het instituut: standaarden voor 
Kwaliteit niet meer zoals voorheen voornamelijk baseren op kwantitatie-
ve data en brede evidence, maar meer ruimte voor kwalitatieve inzichten 
en normatieve, morele overtuigingen.
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Ook al is de betekenisoverlap tussen Kwaliteit en Goede zorg groot, het is 
– met het oog op een eventueel aan te wijzen lacune tussen beide – verhel-
derend om de paradigma´s voor even scherp van elkaar te onderscheiden. 
In het kader van voorliggende bundeling zou je zelfs kunnen menen dat 
Goede zorg kan worden beschouwd als hoedster van het Goede in de zorg, 
en dat Kwaliteit van zorg er het Ware beheersbaar maakt. Hoe staat het 
dan met het Schone in de zorg?

Zorgesthetiek

We zagen bij Baumgarten dat de perceptie, het waarnemen en de oor-
deelsvorming, het instrument is op grond waarvan we de schoonheid 
van iets beoordelen. De kunsten (in het bijzonder de dichtkunst) waren 
voor hem gelegenheden bij uitstek om de hoogste vorm van perceptie te 
bewerkstelligen. 

Juist in zorgpraktijken hebben professionals en zorgvragers voortdurend 
te maken met smaakoordelen, voorkeur, schoonheid en troost, met 
herkenning en met vreemdheid, met klinische versus persoonlijke obser-
vatie, met aantrekking en afstoting, met lelijkheid en walging, met 
opvattingen over wat gepast gedrag is en wat ongepast, met wat klopt 
en wat niet, met hele en halve waarheid. Kortom met percipiëren, met 
zintuiglijke waarneming en de waarderende interpretaties en oordelen 
die naar aanleiding daarvan worden geveld. 

Het is dus de vraag in hoeverre het wijs is om al meteen de aandacht te 
vestigen op het Schone in de zorg. Het gevaar daarvan zou kunnen zijn 
dat we de ogen sluiten voor en voorbijgaan aan vormen van percipiëren 
en oordelen, waar zowel binnen het paradigma van Kwaliteit als dat van 
Goede zorg maar nauwelijks aandacht is. 

Daarbij… de identificering van Kwaliteit als het Ware en Goede zorg als 
het Goede was tot op zekere hoogte natuurlijk al nattevingerwerk. Dat 
zal bij het Schone niet anders zijn. Kortom: als we het ooit al over het 
Schone in de zorg willen gaan hebben, laten we dan eerst helder krijgen 
hoe een zintuiglijk oordeel in de zorg überhaupt tot stand komt en wat 
daarmee zoal gemoeid is.
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Zorgesthetiek 

Het is vandaag de dag in elk geval in geen enkele organisatie nog toe-
reikend om enkel aandacht te besteden aan ofwel hoofdzaken, dan wel 
aan zaken van het hart. Dat geldt ook voor de zorg: een uitsluitende 
focus op meetbare kwaliteit maakt de zorg onmenselijk. Enkel aandacht 
voor Goede zorg maakt de zorg inefficiënt en onveilig. Zorgprofessionals 
dienen in staat te zijn om het belang van beide kanten te zien, deze per 
situatie op waarde te schatten en op grond van die percepties tot verant-
woorde keuzes te komen. 

Bij Kwaliteit gaat het om de beheersing van een bestaand veelvoud, het 
produceert controleerbare waarheid. Goede zorg ging om de bescherming 
van de enkelvoudigheid van de persoon en van iedere individuele relatie, 
het creëert waarde. De zorgesthetiek is het te doen om het tonen van de 
fundamentele meervoudigheid van welke waargenomen zorgpraktijk 
dan ook. Het cultiveert perspectieven, het oefent in verdiepende manie-
ren van kijken.
Met dat doel wordt dan ook in veel zorgesthetische toepassingen gebruik 
gemaakt van kunstuitingen en van kunstzinnige maakprocessen. Het 
nut daarvan is vooral gelegen in de brugfunctie voor het bereiken van die 
verdiepende manier van kijken. 

Zorgesthetiek bij De Haagse HBO-V 

Als resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Opleiding tot 
Verpleegkundige en het lectoraat Change Management van De Haagse 
Hogeschool is de laatste jaren een aantal opdrachten en concepten in het 
curriculum van de opleiding verwerkt met een duidelijke zorgesthetische 
signatuur. 
Voor de opdracht Shadowing volgen tweedejaars studenten als een scha-
duw een patiënt uit de instelling waar zij hun eerste stage lopen. Dit doen 
ze gedurende acht uur aaneengesloten. Ondertussen noteren zij in een 
notitieboekje wat ze zien, horen, ruiken en voelen, wat hen opvalt aan de 
context; bijvoorbeeld in de communicatie met andere professionals, in 
ongemakkelijke situaties en hoe dat ongemak ook in en met henzelf iets 
doet. Wat zij vanuit het perspectief van de betreffende patiënt menen te 
kunnen zeggen over de dingen die gebeuren, of die juist niet gebeuren. 
Zeker in de thuissituatie van bewoners, maar eigenlijk in alle mogelijke 
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contexten, kan dit als erg dichtbij en intiem worden ervaren. Studenten 
leren zo op een niet-verpleegkundige manier waarnemen. Een manier die 
zowel dichter bij hen persoonlijk ligt als bij het patiëntperspectief. 

In een reeks trainingen getiteld Het Ongemak, ook in jaar 2, wordt het 
waarnemen van in de zorg zeer gangbare, maar relatief ongemakkelijke en 
daardoor zelden gethematiseerde fenomenen besproken. In Lessen in stilte, 
bijvoorbeeld, oefenen studenten in het luisteren naar verschillende soorten 
stiltes en wordt het gesprek gevoerd over manieren om je tot stiltes te ver-
houden. In Het ervaren lichaam wordt expliciet niet gesproken over het me-
dische, biologische of anatomische lichaam, maar gaan studenten op zoek 
naar woorden die uitdrukken hoe zij hun eigen lichaam ervaren. In Grenzen 
stellen onderzoeken studenten hoe het voelt om bij zichzelf en bij elkaar een 
grens te bereiken en In Oefening in geduld wat ervaren wordt in het verliezen 
en kwijt zijn van je geduld. Deze sessies kunnen in de uitvoering even 
inspirerend als ongemakkelijk zijn, ook voor de trainer. Het zorgestheti-
sche doel mag inmiddels hopelijk duidelijk zijn: samen op zoek gaan naar 
verschillende manieren van waarnemen, van oordelen, van omgaan met 
dingen die zich dagelijks in zorgpraktijken aandienen, om jezelf, collega’s 
en patiënten in al hun diversiteit beter te leren aanvoelen.
In september is de minor The Art of Caring gestart. Samen met studenten 
van de kunstacademie wordt gedurende een semester ingegaan op de kunst 
van het zorgen, met boeiende literatuur, films, muziek, oefeningen in 
houtbewerking, museumbezoek, gastsprekers met een visie op de relatie 
tussen kunst en zorgen en de gezamenlijke opdracht aan studenten om tot 
maken te komen. Een tweede deelopdracht is getiteld Het protocol als parti-
tuur. Studenten verpleegkunde bouwen in samenwerking met studenten 
van het Koninklijk Conservatorium Den Haag een bestaand protocol uit 
de zorg om tot een heuse partituur. Ze onderzoeken de muzikale principes 
die in het protocol zijn verwerkt, maken een keuze in compositiestijl, 
een verdeling van het instrumentarium, van de diverse rollen en van 
het onderliggend narratief. Deze deelopdracht wordt uiteindelijk door 
studenten gepresenteerd als uitvoering. Het doel is om studenten vanuit 
het perspectief van makers naar protocollen te laten kijken, om een door 
regels geleide samenwerking op verschillende manieren te beschouwen, 
om de middelen die zijn ontworpen op juiste waarde te leren schatten en 
daarbij ook een heldere voorstelling van het gezamenlijk doel te hante-
ren.
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Zorgesthetiek 

Tot slot is er het concept Zorg maken. Begin 2018 is dit woord binnen de 
opleiding geïntroduceerd, als variant op het bekende zorg verlenen. 
Daarbij verwijst Zorg maken nadrukkelijk naar de creativiteit van de 
verpleegkundige, die niet alleen dienstverlenend werkt en die zorg niet 
als een af product beschouwt. De verpleegkundige die zich niet in eerste 
en laatste instantie door de beschikbare evidence, maar telkens weer 
door een unieke context laat leiden – door die goed waar te nemen en in 
te schatten wat nodig en mogelijk is –, om van daaruit samen met de 
patiënt in kwestie de best mogelijke zorg te maken. Sindsdien is Zorg 
maken een terugkerend onderwerp van gesprek onder zowel docenten als 
studenten van de opleiding. Het is een woord dat bij velen direct tot de 
verbeelding spreekt en een sterk gevoel oproept, zoals alleen een dichtre-
gel dat kan, zou je met Baumgarten kunnen zeggen. Of meer commerci-
eel: een pakkende slogan. 

Zorg maken heeft geleid tot een veelheid aan reflectieve vragen. Vragen 
die wij als team onszelf bij herhaling blijven stellen: Waartoe leiden wij 
op? Wat is professionele zorg? Wat is daarvoor het juiste onderwijs? Wat 
stelt een student zich bij het beroep voor? Waar kies je voor als je verpleeg-
kundige wordt? Het is binnen de opleiding tot een titel geworden voor 
bijeenkomsten waarin gezamenlijk wordt nagedacht over het werk en 
waarin het werk zelf telkens weer wordt gemaakt.

—




