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Hoogleraar Bas Bloem is inmiddels bijna twintig jaar verbonden aan de afdeling 

neurologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum (UMC). Hij behandelt 

mensen met Parkinson, schreef een boek samen met Hollywood acteur Michael 

J. Fox, heeft mede met dr. Marten Munneke een landelijk netwerk opgericht 

waar naast de zorg de kwaliteit van leven centraal staat etc 

……………laten we weer uitzoomen.

” zorg innovator ”   

bas      bloem   (1967)





dDaar waar ‘artifi cial intelligence’ continue op de details inzoomt en ze 
verbindt, kunnen kunstenaars medische studenten leren uit te zoomen. 

Radboud studenten kijken verplicht mee met kunstenaars omdat zij van 

kunstenaars kunnen leren om onbevooroordeeld naar de omgeving 

te kijken en perspectief te houden. Deze combinatie versterkt elkaar. 

Welke kunstvorm maakt niet uit, het gaat om maatwerk. ‘One-size-fi ts-
all’ zit niet lekker. De toekomst bestaat uit combinaties die bij de patiënt 

passen. Naast een gepaste dosis medicijnen, het eventueel aanpassen 

van iemands levensstijl en aandacht voor het verhaal achter de patiënt. 

De toekomst bestaat steeds meer uit persoonlijke zorg.
38 

Niet alles kan 

worden geautomatiseerd, alleen daar waar het kan zoomen we in: 

Zoom in

Professor Bloem, wij mogen Bas zeggen, is aan de ene kant een grote 

voorstander van artifi cial intelligence. Voor de diagnostiek. Het brein is 
wonderbaarlijk maar ook feilbaar. Neem bijvoorbeeld het herkennen van 

kwaadaardige moedervlekken, een geautomatiseerde herkenning heeft 

zijn waarde bewezen en kan ons zeven dagen per week zonder vakantie 

en koppen koffi  e van dienst zijn. 

En weer uit  

Bas ziet de waarde van kunstenaars. Hij zoomt zelf ook graag uit. De witte 

doktersjas en stethoscoop hoorden nooit bij zijn standaarduitrusting. De 

razend ingewikkelde ziekte Parkinson is behandelbaar en valt mee te 

leven. Vooral met deze zachtere niet klinische conclusie is Bas veel in de 

media geweest. Beter gezegd met het middel: Kunst. Wat we daarvan 

kunnen leren. 

Kunst kan bijvoorbeeld troosten. Bas heeft voorbeelden van mensen te 

over die getroost worden door de kunst. Kunst als therapie, daar gelooft 

hij heilig in.
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 Een arts heeft een grote dosis aan empathisch vermogen 

nodig om de mens achter de patiënt beter te kunnen helpen. Dat is niet 

te automatiseren. Volgens Andrew Lees, de leermeester van Bloem, 

zouden artsen iedere maand een roman moeten lezen. Ze trainen er hun 

empathisch vermogen mee. Tevens kan het hun spreek- en schrijftaal 

begrijpelijker maken.
40
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(38) ‘But the challenge is that computers have no intuition and are not good at helping 
patients by using empathy. To avoid care becoming depersonalised, medicine should 
concentrate on skills that seem to have been lost, such as taking the time to listen 
to patients to understand what really matters to them. Working with artists can help 
young clinicians to “zoom out” and better recognise the total clinical picture, including 
the person behind the complaints’ (Shapiro J, Rucker L, Beck J. Training the clinical 
eye and mind: using the arts to develop medical students’ observational and pattern 
recognition skills. Med Educ 2006;40:263-8. 10.1111/j.1365-2929.2006.02389.x 16483329)
(39) Lees ook: Alain de Botton, Kunst als therapie. Houten: Terra Lannoo BV 2013.
(40) www.zorgvisie.nl/kunstenaars -maken-artsen-beter/
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We zoomen weer in

Volgens Bas ontstaat de ziekte van Parkinson door een tekort aan het 

stofje dopamine.
41

 Als het tekort met medicijnen wordt aangevuld 

worden de patiënten vaak creatiever. Was het er altijd al of komt het nu 

pas naar boven? Een ‘nieuwe’ kunstenaar was dusdanig onder de indruk 

van zijn eigen beeldende capaciteiten dat hij in het schilderij schreef: 

‘Who am I?’ Bas denkt zelf dat ze iets corrigeren in het brein, het was er 

altijd al. Een goede begeleiding blijft dus belangrijk. 

En weer uit

Het blijven communiceren met de nieuwe creatievelingen zorgt voor een 

betere afstemming en verhoogt de kans dat zij gelukkiger en beter in 

de samenleving kunnen functioneren. Dat is belangrijk want Parkinson 

treft ook mensen in de bloei van hun leven. Daar kan poëzie bij helpen. 

Poëzie kan helpen de juiste woorden en de communicatie tussen dokter 

en patiënt te verbeteren.
42

En weer in

Er zijn gelukkig tal van voorbeelden van de voordelen van een niet enkel 

klinische behandeling. Bas schreef een topviolist net wat meer medicatie 

voor om niet alleen het bestrijden van de trillende handen tegen te gaan 

maar ook de controle over zijn vingers verder te verbeteren. Daar had Bas 

oor voor. Het is belangrijk voor de patiënt dat hij vooral muzikant bleef. 

Andersom werkt het misschien ook, daar moet meer onderzoek naar 

worden gedaan. Veel kunstenaars hebben een overschot aan dopamine, 

dat maakt de kans op Parkinson kleiner. Het is niet zo dat iedere kunstenaar 

gevrijwaard van de ziekte blijft. Neem bijvoorbeeld Salvador Dali, de 

ontwikkeling van zijn kunstwerken verraadde de afname van dopamine 

en het ontstaan van Parkinson. Nog voordat de medische diagnose werd 

gesteld.

Door middel van uitgebreid onderzoek is bewezen dat sporten de 

symptomen vermindert. Tevens loop je door te sporten minder risico. 

Waarom? Ik ben hier niet de wetenschapper. Hoogleraar Bloem wel. Hij 

heeft het onderzocht toen er een budget voor beschikbaar werd gesteld. 
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(41) Dopamine is het het geluksstofje, maar maak je het ook aan door regelmatig 

creatief te zijn? Dat wordt hopelijk in de nabije toekomst onderzocht.

(42) Bloem e.a., Art for better health and wellbeing, BMJ 2018;363:k5353.





Als zorginnovator onderzoekt hij graag nieuwe dingen. De mensen gaan 
pas geloven dat kunst ook bijdraagt aan de behandeling en preventie 
als dit eerst wordt bewezen. Daar is een budget voor nodig. ‘De kost 
gaat voor de baat uit’. Dit Nederlandse spreekwoord uit de 15e eeuw 
citeerde Bas reeds bij zijn lezing over dit onderwerp in Edinburgh tijdens 
het Culture Festival in 2018.43 Stel je voor dat de medicijnkosten erdoor 
afnemen. Dat maakt een onderzoek economisch interessant.44 We zijn 
van enkel medicijnoplossingen tevens naar sport en misschien wel naar 
een extra kunstbijdrage gegaan. Als het onderzoek niets oplevert blijft 
over dat kunst het leven en het lijden dragelijker maakt. 

Bas zei ooit onder andere in een televisie uitzending dat rokers een 
kleinere kans op Parkinson lopen. Misschien wel omdat mensen die 
geboren worden met heel veel dopamine roken lekkerder vinden en dus 
ook minder risico lopen om later Parkinson te krijgen.45

Zekerder is:  “Je hebt dopamine nodig om creatief te zijn”.

Voorlopige conclusie
Een persoon die met heel veel dopamine wordt geboren heeft een grote 
kans kunstenaar te worden. Als je minder gezegend bent kan je het beste 
gaan roken en sporten, dat verlaagt de kans op Parkinson.46 Krijg je het 
dan toch, dan zijn er medicijnen die je dopamine aanvullen en het brein 
corrigeren, waardoor de creativiteit toeneemt. Uiteindelijk worden we 
allemaal kunstenaar. Alleen kan het ons verrassen waardoor we in een 
prachtig werk ons hardop afvragen: “Who am I?” 

https://nl.linkedin.com/in/bas-bloem-4530777

Meer weten over
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(43) Eerder werd het al in een door Plautus geschreven blijspel Asinaria gebruikt.

(44) Oostenrijkse postdoc Blanca Spee onderzoekt welke impact kunst als medicijn 

heeft.

(45) www.bnnvara.nl/pauw/artikelen/pauw-special-rob-en-henritte-de-nijs-bas-

bloem-en-annelien-oosterbaan-over-de-ziekte-van-parkinson

(46) Voor de goede orde: ook al lijkt roken de kans op Parkinson te verkleinen, het 

middel blijft doorgaans slechter dan de kwaal. Roken veroorzaakt stank en/of draagt 

bij aan vele dodelijke ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker. 
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