
Een beetje 
verbeelding
doet wonderen
voor mensen met dementie



In 1992 speelden de allereerste CliniClowns in het Emma Kinderziekenhuis in 
Amsterdam, op initiatief van professor dr. Tom Voûte (hoofd afdeling 
kinderoncologie). Ruim 25 jaar later zetten zo’n 80 professionele CliniClowns 
zich in voor zieke en gehandicapte kinderen. Het oprechte contact en de
verbeeldingskracht van de CliniClowns zijn van toegevoegde waarde voor 
meer mensen in een kwetsbare situatie. Daarom spelen de clowns ook in 
verzorgingshuizen voor mensen met dementie. Deze ontmoetingen zijn alleen 
maar mogelijk door de steun en inzet van iedereen die ons een warm hart
toedraagt. Van donateurs en vrijwilligers, tot actievoerders.

 
CliniClowns zijn ervaren spelers. Ze hebben een theateropleiding gevolgd, zijn 
opgeleid tot clown en vervolgens tot CliniClown. Door echt contact te maken 
en hun verbeeldingskracht in te zetten in improvisatiespel, geven ze mensen 
met dementie waardevolle geluksmomenten. De clowns stemmen hun spel af 
op de ontvanger en spelen subtiel in op signalen. Daarbij kijken ze naar wat 
er wél is en waar op dat moment behoefte aan is. Ze stimuleren de ander en 
nemen hem of haar op een respectvolle manier mee in een 
andere wereld. Zo’n ontmoeting heeft effect: 
mensen met dementie bloeien op en voelen
zich weer gezien.

Wat doen we?

Wie zijn we?
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MEVROUW DE KORT staart naar de 
grond op haar vaste plek in het 
zorgcentrum in Breda. Even een slokje 
koffie, dan zakt haar hoofd weer 
omlaag. Opeens vult lieflijk geneurie 
de ruimte. Mevrouw kijkt verrukt op 
naar CliniClown Annemarie, die zacht 
zingend naar haar toe loopt. “Ik hou 
van muziek”, fluistert ze. “Ja, ik ook”, 
zegt Annemarie. Als Annemarie een 
deuntje neuriet, volgt mevrouw als  
vanzelf. Het is alsof de heldere tonen 
een mistwolk wegjagen: de andere 
bewoners kijken op slag aandachtig 
toe. “Kom, tijd voor ons concert”, zegt 
Annemarie. Mevrouw de Kort knikt. Het 
roezemoest, maar als CliniClown Foleo 
een denkbeeldig toneelgordijn 
opentrekt, wordt het meteen doodstil. 
Daar staat mevrouw, vol in de 
spotlights. Ze lijkt te groeien, aan 

kracht te winnen. Haar oude handen 
houden Annemarie stevig vast. 
Samen zetten ze de eerste tonen in. 
Elke melodielijn maakt de stem van 
mevrouw vaster, zelfbewust als de 
sterke vrouw die ze ooit was. Na afloop 
veegt Annemarie met een lief gebaar 
de traan weg die over mevrouws wang 
glijdt. “Dat was mooi,” zegt mevrouw de 
Kort, “bedankt.”

ZAG JE HET VOOR JE? 

Even reisde je af naar een andere 
wereld, een wereld waar je net niét 
was. Dát is de kracht van verbeelding.  
En precies die verbeelding zet 
CliniClowns in om zieke en 
gehandicapte kinderen en mensen 
met dementie plezier en kracht te 
geven.
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  “Ik hou 
van muziek”



Maar liefst één op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie (letterlijk 
vertaald: ‘ontgeesting’), een aantasting van de hersenen, die zorgt voor een 
geleidelijke achteruitgang van de geestelijke gezondheid. Het ziekteproces 
gaat meestal gepaard met veel verdriet, angst, onmacht, verwarring en strijd. 
De ziekte heeft ingrijpende gevolgen: mensen met dementie raken de grip 
op het leven kwijt en worden uiteindelijk volledig afhankelijk van de zorg van 
anderen. Opgenomen in een verzorgingshuis is de eenzaamheid en  
het sociaal isolement vaak groot; contact maken wordt steeds moeilijker en 
er komt meestal weinig bezoek. 

 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met dementie aantoonbaar baat 
hebben bij een CliniClowns-bezoek. Binnen het zorgproces is het effect van ons 
spel groot: 

• Een clownsbezoek ontspant, geeft plezier, verwondert en ontroert.

• Door de inzet van muziek komen mensen als vanzelf in beweging. 
 Voeten tikken op de maat mee, er wordt meegeklapt en meegezongen.
 Ze tonen opeens weer emoties, het vlakke is even weg.

• Het isolement wordt doorbroken, de eenzaamheid verzacht;
 mensen met dementie voelen zich gezien en gehoord.

• Uit onderzoek blijkt: het positieve effect blijft. Ook na het bezoek
 ervaren verzorgenden een positief effect op de mensen en de sfeer
 op de afdeling. En zo draagt het bezoek op een positieve manier bij
 aan het zorgverleningsproces.
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Ingrijpende ziekte 

Van grote waarde
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ASTRID JOOSTEN
Ambassadeur CliniClowns

“Mijn moeder begon op haar 65ste te 
dementeren en moest al vrij snel naar 
een tehuis. Elke keer dat ik er op  
bezoek ging, was het zo’n trieste  
aanblik; dan zit ze daar zo’n beetje 
voor zich uit te staren… Het is een heel 
minimaal leven. En toen kreeg mijn 
moeder op een dag bezoek van de  
CliniClowns, die speciaal opgeleid zijn 
om voor mensen met dementie te  
spelen. Ik wist niet wat ik zag: mijn  
moeder straalde! Ze klaarde helemaal 
op. Er gebeurde echt iets bijzonders, 
haar leven kwam weer een beetje tot 
bloei. Je krijgt vaak helemaal geen 
contact meer met mensen met dementie, 
maar de CliniClowns lukt dat wel.”



Aandacht is
het sleutelwoord
TRUDY VAN DER WEL, activiteitenbegeleidster in verzorgingshuis 
De Marke-De Meenthoek in Huizen, waar de CliniClowns geregeld een 
bezoek brengen: “Mensen met dementie worden vaak op één hoop 
gegooid: ‘ze’ kunnen niet meer nadenken, zelf geen beslissingen meer 
nemen, meent men. Maar achter elk persoon met dementie zit een 
individu, een mens. Wij zoeken naar de mens achter de dementie. 
Aandacht is het sleutelwoord. Zo geef je hen het gevoel, ik doe er nog 
toe, ik ben nog in beeld. Een van onze bewoners had het vanaf het 
moment dat hij hier kwam wonen over de piano, maar wilde niet meer 
spelen. Met CliniClown Miep kroop hij ineens wél achter de piano. 
Het spel van de clowns geeft voortdurend zulke kippenvelmomentjes.”
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CLINICLOWN ANNEMARIE
Trudie Lute

“Het raakt mij steeds weer als ik zie 
wat muziek bij mensen met dementie 
teweegbrengt. Het boort weggestopte 
emoties aan. Voor hen voelt het als 
erkenning dat ze nog iets kúnnen. 
Tot nu toe zijn ze alleen maar 
herinneringen kwijtgeraakt en opeens 
is er weer iets wat ze herkennen en 
delen. Soms komen de teksten weer 
terug in hun hoofd. Dan zie je even een 
glimp van de persoon die ze waren
voordat ze ziek werden.”
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CLINICLOWN BIDOE
Biem Bremer

“Als CliniClown ben je bezig met
gefocuste lol, geconcentreerd en 
tegelijkertijd luchtig. Elk contact dat je 
hebt, is goed afgestemd. Waar je bent, 
hoe de sfeer is, bij wie je op bezoek 
bent: het is allemaal relevant. 

Je tast af, want je speelt samen
en beweegt mee met degene die je 
bezoekt. Contact ontstaat vaak
met iets kleins, van daaruit breng je 
afleiding en ontspanning. Als het 
stroomt, krijg je ook veel terug.
Op die manier mensen blij kunnen
maken, is fantastisch om te doen.” 

De CliniClowns spelen in duo’s voor en met mensen met dementie in 
zorginstellingen of dagopvang. Een bezoek kan door de zorginstellingen 
worden geboekt, maar ook door familie cadeau gegeven worden 
(in overleg met de zorginstelling). Per bezoek, dat ongeveer twee uur 
duurt, bezoeken de clowns maximaal 3 huiskamers. Op verzoek
bezoeken ze  ook bewoners die op hun kamer verblijven. 

Op bezoek



MIRJAM PIJNAPPELS
Hoogleraar Bewegingswetenschappen

“De volstrekte onbevangenheid van
de CliniClowns, hun mooie muziek, 
de geboeidheid van de bewoners en 
vooral ook de emoties die loskwamen, 
mensen komen als vanzelf in beweging.  
Alles was speciaal.” 

Een beetje verbeelding
doet wonderen

MEER WETEN? 
Meer informatie over ons werk en 
hoe je ons kunt steunen staat op:
www.cliniclowns.nl

Even bellen kan natuurlijk ook: 
033 3302988


