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Het laatste wat u ziet voor u in narcose gaat, kan wel eens een Anne-
Mie Van Kerckhoven zijn. Heel wat Vlaamse ziekenhuizen hebben
immers een aardig kunstpatrimonium uitgebouwd. Omdat het moet
van de overheid, maar ook omdat het helend werkt.

Koen Van den Broek bedrukt de gevels van het AZ Sint-Maarten. rr

 

Ziekenhuizen die (ver)bouwsubsidies krijgen van de Vlaamse overheid, zijn
verplicht om een deel te investeren in hedendaagse kunst.
Ziekenhuizen zijn zich meer bewust van de helende kracht van kunst.
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'Kunst kan antigif zijn voor een acute confrontatie met ziekte en dood.'

De kunstdiefstal in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt die vorige week werd
opgelost, maakte het nog maar eens duidelijk: er hangt heel wat kunst in Vlaamse
ziekenhuizen.

Omdat het moet, weliswaar. Ziekenhuizen krijgen net als andere publieke
bouwheren van de Vlaamse overheid zogenaamde VIPA-subsidies om te
verbouwen of een nieuwbouw neer te planten. Ze zijn dan wel verplicht om een
deel van dat subsidiebedrag te investeren in hedendaagse kunst.

Die investering hangt af van de grootte van de subsidie. Vanaf 250.000 euro
moet 2 procent van het subsidiebedrag gaan naar geïntegreerde kunst. Tussen
250.000 euro en 1,25 miljoen euro gaat het om 1,5 procent; boven 2,5 miljoen
euro wordt dat 0,5 procent. Ziekenhuizen zitten snel aan 2,5 miljoen euro
subsidie voor een verbouwing. Dat betekent dus een hele hoop kunst.

Welke kunst ze precies aankopen, daar zijn ziekenhuizen vrij in. Het kunstbeleid
van ziekenhuizen steunt vaak op de persoonlijke passie van een van hun directie-
of personeelsleden. Meestal hebben ze ook een interne kunstcommissie, al dan
niet aangevuld met externe kunstexperts, die de kunstenaars uitkiest. Heel wat
ziekenhuizen laten zich ook bijstaan door de kunstcel van de Vlaamse
Bouwmeester.

‘Aan de vele aanvragen voor begeleiding merken we dat ziekenhuizen meer dan
vroeger belang hechten aan een degelijk kunstbeleid’, zegt Katrien Laenen van de
kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester. ‘We benadrukken bij onze opdrachten
uiteraard de artistieke kwaliteit van de werken. Daarnaast is het belangrijk dat
publieke bouwheren beseffen dat er ook een draagvlak voor de werken moet zijn:
het mag niet alleen highbrow kunst zijn.’

‘We zoeken met de bouwheer ook naar kunstenaars die zich goed kunnen inleven
in de context. In het geval van een ziekenhuis is dat naast een private plek van
lijden en pijn, genezen en hoop, ook een publieke omgeving waar veel mensen
zich inzetten voor anderen en elkaar ontmoeten.’

Existentiële vragen



‘Kwaliteit primeert’, zegt Raf Vandenbussche, personeelsdirecteur en lid van de
kunstcommissie van het UZ Brussel. Het ziekenhuis besteedt, los van zijn
verplichte investering, jaarlijks nog eens 40.000 euro aan kunst. Geurkunstenaar
Peter De Cupere heeft er kunst (in de lucht) hangen, Anne-Mie Van Kerckhoven
heeft er een werk gemaakt voor de spoedafdeling.

‘We kiezen voor een mix van gevestigde waarden en nieuwe namen, en voor
kunst die meerlagig en eigenzinnig is’, zegt Vandenbussche. ‘Soms hoor je
bezoekers of patiënten wel eens vragen: is dat nu wel kunst? Maar dat mag, we
willen net dat er over de kunstwerken gesproken wordt. Het ergste is dat er geen
reactie komt. Het mag geen flauwe decoratie worden.’

Voor expliciete kunst over dood en lijden past het ziekenhuis. ‘De kunst moet niet
alleen patiënten maar ook personeel en bezoekers aanspreken. Het kan niet de
bedoeling zijn dat mensen zich onrustig voelen bij een kunstwerk.’

‘Kunst in een ziekenhuis moet hoopvol zijn’, meent Koen van den Broek. De
internationaal gerenommeerde kunstenaar werkt op dit moment een project uit
voor het nieuwe ziekenhuis van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. ‘Het werk mag
kleurrijk zijn en positivisme uitstralen. Ik geloof er hard in dat kunst een helende
werking kan hebben.’

Voor het Sint-Maartenziekenhuis zal de kunstenaar de glazen gevels van de
nieuwbouw bedrukken met een transparant werk van 7.000 vierkante meter.
‘Het grootste kunstproject in België in zijn genre’, zegt Van den Broek. De
kunstenaar, die zelf een paar jaar architectuur studeerde in Leuven, werkt intens
samen met het architectenbureau voor zijn geïntegreerd kunstwerk. In 2018
moet de print, waarin hij beelden samplet uit zijn oeuvre, samen met de
nieuwbouw klaar zijn. Het hele kunstproject, dat door de Vlaamse overheid
wordt opgelegd via de VIPA-subsidies, wordt geraamd op zo’n 700.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat Van den Broek kunst maakt voor ziekenhuizen. Zo
schilderde hij onder meer voor het AZ Sint-Lucas in Gent een erg persoonlijk
werk, geïnspireerd door een goede kennis die na een ongeluk in een coma
belandde. ‘Het is een meditatief werk over Death Valley, waar die persoon en ik
samen geweest zijn. Het is een desolate plek die onvermijdelijk existentiële
vragen oproept. Dat past wel in zo’n ziekenhuisomgeving.’



‘Ons ziekenhuis heeft christelijke roots, maar die ideologie speelt niet mee bij de
keuze van onze kunst’, zegt Guido De Wilde, die als voorzitter van de raad van
bestuur van het Sint-Lucas meebeslist over de kunstaankopen. ‘De kunstenaars
krijgen carte blanche van ons wat thematiek betreft. We vragen alleen dat hun
werk past bij de ruimte. De nadruk ligt sowieso op de kwaliteit van het werk.’ Tot
nu toe heeft het ziekenhuis via zijn VIPA-subsidies verplicht 150.000 euro
gespendeerd aan kunst.

Healing environment

De verplichting van de Vlaamse overheid dat ziekenhuizen een deel van hun
subsidies voor renovatie en nieuwbouw voor kunst moeten reserveren, heeft
ziekenhuizen meer bewust gemaakt van de meerwaarde van kunst, zo horen we.
Voor veel ziekenhuizen maakt hedendaagse kunst intussen deel uit van de
‘healing environment’, een omgeving die gericht is op het welzijn van de patiënt.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers ook dat kunst in een
ziekenhuisomgeving stress-, angst- en pijnverlagend werkt.

Maar kunst snijdt ook dieper. Het AZ Sint-Blasius in Dendermonde ontvangt
geen Vlaamse subsidies voor renovatie of nieuwbouw en is dus niet verplicht om
kunst in zijn gebouw te tonen. Toch organiseert het ziekenhuis tijdelijke
tentoonstellingen van binnen- en buitenlandse hedendaagse kunst, die het zelf
financiert, met de hulp van privésponsors.

‘We investeren in kunst omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde’, zegt
Dominique Potteau, woordvoerster van Sint-Blasius. ‘Een ziekenhuis is een heel
bijzondere publieke ruimte, waar mensen komen van alle leeftijden en waar alle
sociale klassen samenkomen, vaak op een kwetsbaar moment in hun leven. Die
bijna publieke kwetsbaarheid schept een verbondenheid en een ontvankelijkheid
voor kunst. We geloven dat mensen zich via kunst mentaal kunnen bijtanken,
zowel onze patiënten en hun families als het ziekenhuispersoneel zelf. Kunst kan
een tegenpool zijn voor de acute confrontatie met ziekte en eindigheid.’

Ook het psychiatrisch ziekenhuis in Duffel, waar ondermeer De kapel van het
niets van Thierry De Cordier te zien is, ziet kunst als een medicijn. ‘Kunst is een
aanvulling op het werk dat we met onze patiënten doen’, zegt Luk Pelgrims,
technisch directeur en bezieler van het kunstproject. ‘Veel van de kunstwerken
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bij ons zijn ook plekken van ontmoeting en reflectie. In de stenen tuin van de
Ierse kunstenares Orla Barry zie je vaak patiënten met elkaar praten. De
contacten tussen mensen die in hetzelfde schuitje zitten, werken helend.’

Bovendien haalt het ziekenhuis via kunst de band met de maatschappij aan. ‘Met
onze kwaliteitsvolle kunst lokken we veel bezoekers van buiten. Het is een vorm
van omgekeerde integratie. Door de buitenwereld binnen te halen, hopen we het
stigma op psychiatrie te doorbreken.’

In het kinderziekenhuis van het UZ Leuven gaan ze nog een stapje verder in de
kunstbeleving voor hun patiënten. Om de vier weken komen beeldende
kunstenaars, maar ook muzikanten of dansers naar het ziekenhuis om met de
zieke kinderen aan de slag te gaan.

‘Niet alleen kijken naar kunst werkt helend, maar ook kunst zelf maken’, zegt
Carine Wouters, kinderarts en verantwoordelijke van het project Kunst voor het
Kinderziekenhuis. ‘Kunst die de fantasie van zieke kinderen prikkelt, kan helpen
om hun lijden te verzachten. Je mag een kind nog omringen met de beste
medische zorg: om het werkelijk te laten helen, moet je ook andere dimensies
aanspreken, zoals kunst en creativiteit.’

Het kinderziekenhuis verhuist in 2017 naar een nieuwbouw. ‘Daar willen we
voluit gaan voor die “healing environment”, waar we zoveel mogelijk kunst
willen tonen’, zegt Wouters. De kunstwerken hoeven niet per se felgekleurde
clowns en lachende dieren te tonen. ‘Opgefokte vrolijkheid is ook niet de realiteit
van zieke kinderen. Het moet open, fantasie prikkelende kunst zijn.’
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