ONVERGETELIJK STEDELIJK
Onvergetelijk inspirerend en bijzonder was de ‘Onvergetelijk Stedelijk’ rondleiding
tijdens ons vakgroepuitje naar het Stedelijk Museum Amsterdam op 13 december.
Voorzien van een sticker met onze voornaam en een klapstoel gingen we op weg om te
ervaren hoe mensen met dementie, vooral Alzheimer, door speciaal opgeleide
rondleiders worden gestimuleerd om contact te maken in het hier en nu door samen
met een mantelzorger te kijken naar en genieten van kunst. Het programma is
ontwikkeld door het MoMa in New York vanuit het idee dat kijken naar kunst de
mogelijkheid biedt om ideeën uit te wisselen zonder terug te hoeven vallen op het
korte termijn geheugen en toegang biedt tot het lange termijn geheugen en tot
persoonlijke ervaringen. Dementie maakt de dialoog met de omgeving moeilijk.
Samen kijken naar kunst en praten over de indrukken die het oproept geeft een
positieve ervaring voor degene die het contact met de omgeving steeds meer kwijt
raakt en voor de mantelzorger die erbij is. Van het feit dit een positief effect heeft op
de gezondheid hoef je ons beeldend therapeuten niet te overtuigen.
Het was bijzonder om zelf mee te maken hoe zorgvuldig onze rondleidster in het hier
en nu bleef en stimuleerde om te kijken zonder te weten en te reageren zonder iets te
hoeven snappen en zonder verbanden te hoeven leggen. Bij enkele schilderijen op
rustige plekjes in het museum zaten we stil (klapstoel) en mochten we vinden wat we
vonden en beleven wat we op dat moment voelden.
Ben je nieuwsgierig geworden? Bezoek de website van het Stedelijk:
www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk en ook van het MoMa:
www.moma.org/meetme voor verder uitleg over het programma.
En wil je deze bijzondere ervaring zelf ook opdoen? Iedere eerste maandag van de
maand is er een rondleiding waarbij mantelzorgers met iemand met dementie kunt
aansluiten. En bij elke groep is plaats voor een enkele geïnteresseerde.
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