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In Wetteren exposeert Nick 
Ervinck, een internationaal gere-
nommeerde kunstenaar, vooral 
bekend om zijn monumentale 

3D-geprinte sculpturen in geel polyester. 
Inspiratie haalt hij wel meer uit medische 
beelden en tekeningen. Hoe kwam dokter 
Verstraeten op het idee?

“Ik heb veel belangstelling voor kunst 
en kwam in contact met Astrid David van 
de vzw. Het idee van een expo leefde al 
langer, maar bracht toch nog wat extra 
werk mee: hoe bepaal je het thema, waar 

komen de werken, welke kunste-
naar kies je? We gaven zelf veel 
input in dat creatieve proces, maar 
het was een fi jne samenwerking met 
kunstenaar Nick Ervinck. Hij is zeer 
toegankelijk en het was boeiend om 
hem bezig te horen over zijn proces-
sen, zijn motivatie en zijn visie.”

Respons
“Nick was vooral geïnteresseerd 

in de respons van mensen, zowel 
positief als negatief. Vinden ze 

bloedvaten en beenderen beangstigend 
of bedreigend of reageren ze daar juist 
heel positief of enthousiast op? Zowat 
2.000 mensen zullen de werken van de 
expo Eerste lijn, 
geel goed gezien 
hebben. Sommigen 
gaan nooit naar een 
museum. De ene 
wil per se begrij-
pen wat er wordt 
bedoeld, de andere 
is  gefascineerd 

door het materiaal of de techniek, maar 
bijna iedereen vond dat het organisch 
werk vrij goed past bij een medische 
praktijk.”

Is het een meerwaarde dat het gaat 
om een professionele kunstenaar 
als Nick Ervinck, die internationaal 
exposeert?

“Inhoudelijk vind ik dat een meer-
waarde. Ik doe er mijn patiënten een 
genoegen mee, want dat brengt iets 
teweeg buiten de context van gezond-
heid en ziekte. We zullen de werken mis-
sen, als ze eind juni weg zijn. Anderzijds 
is het een misvatting dat je ‘gewoon wat 
kunstwerken ophangt’. Je steekt daar zelf 
ook energie in, al zou ik het mijn colle-

ga’s absoluut aan-
bevelen. We hebben 
allemaal veel te veel 
werk, maar kunst 
brengt verlichting 
voor patiënt en arts 
en werkt preven-
tief tegen burn-out. 
Als we later samen-

werken met andere kunstenaars, dan doe 
ik dat liefst ook samen met andere artsen 
of zorgverleners in Wetteren.”

Zorg
“Kunst brengt schoonheid en stelt vra-

gen. Het is een vorm van zorg dragen en 
dat is toch wat wij willen bereiken? Kunst 
helpt daarbij. Sommige patiënten ver telden 
mij dat ze met veel meer plezier in de 
wachtzaal zaten. Met enige verbeelding 
geeft het werk van Nick Ervinck ook een 
beeld van de evolutie van de eerstelijns-
zorg. Botten, zenuwen en slagaders moe-
ten samenwerken om van hart en herse-
nen iets levends en vitaals te maken. Die 
botten, bloedvaten en zenuwen vormen 
alle mensen rond iemand met een zorg-
nood. Daar gaat onze zorg naartoe: samen-
werken tussen verschillende disciplines 
zonder dat ze hun eigenheid verliezen.”

Luc Vander Elst

Nick Ervinck stelt tentoon
in de wachtruimte
KUNST EN ZORG Met ‘Kunst in de Wachtruimte’ biedt de 

Gentse vzw David een portfolio aan met kunstwerken van 
een vijftiental kunstenaars. Momenteel loopt er bij 
huisartsenpraktijk VIVE in Wetteren zo’n synergieproject 
tussen kunst en zorg. Huisarts Marc Verstraeten nam het 
initiatief voor de expo ‘Eerste lijn, geel goed’.

‘We hebben allemaal veel 
te veel werk, maar kunst 
brengt verlichting voor 
patiënt en arts en werkt 
preventief  tegen burn-out’ 
– dr. Marc Verstraeten

Nick Ervinck legde de eerste link met 
de medische wereld via professor 

Pierre Delaere, expert in tracheale 
transplantatie, die voor zijn operaties en 
zijn lessen anatomie samenwerkte met 
een medisch tekenaar.
“Ik ontmoette Nick Ervinck in museum M 
bij de expo Parallellepipedum, die kunst 
en wetenschap combineerde. Ik was 
vooral bezig met het visuele om mijn 
onderzoek in beeld te brengen en was 
gefascineerd door zijn beelden. Het 
resultaat van die interactie werd vooral 
zichtbaar in het boek Replacement 
and transplantation of the Trachea and 
Larynx. Nick ontwierp de frontpagina 

en maakt met zijn creaties de link naar 
elk hoofdstuk. Ik investeer veel om het 
onderzoek visueel te kunnen voorstellen 

en te gebruiken voor onderwijs en 
publicaties. Vooral operatietechnieken 
moet je kunnen visualiseren.”

Wat is u het meest bijgebleven over de 
samenwerking met Nick Ervinck?
“De fascinatie voor het visuele. Er zit 
een zekere wisselwerking tussen ons 
werk, een symbiose. Misschien heeft 
die samenwerking zijn werk ook wat 
beïnvloed, maar ik wil er niet meer 

in zien dan een mooie 
wisselwerking. Voor de 
patiënten is het in elk geval 
leuk om het creatieve te zien 
vanuit twee verschillende 
invalshoeken. Misschien 
worden ze er ook wat 
vrolijker van?”

L.V.E.

Symbiose rond de tracheale transplantatie

Marc 
Verstraeten en 

collega Heidi 
De Clercq: 

“We zullen de 
werken missen, 
als ze eind juni 

weg zijn.”
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Pierre Delaere: “Er zit een zekere 
wisselwerking tussen ons werk, 

een symbiose.”

Finissage

Bij het project Kunst in de 
Wachtruimte van David vzw loopt 

de tentoonstelling Eerste Lijn, Geel 
Goed tot 30 juni voor de patiënten bij 
huisartsenpraktijk VIVE, Vijverstraat 3, 
Wetteren. Op zondag 16 juni is er voor 
het grote publiek een fi nissage van 15 
tot 18 uur.
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