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Gedurende mijn studie Kunstgeschiedenis heb ik gezocht naar 

de maatschappelijke relevantie van kunst. Of beter gezegd, 

naar een utiliteitsbeginsel waarmee ik mijn interesse in kunst en 

de kunstgeschiedenis voor mezelf kon verantwoorden. De 

avantgardistische idee van l’art pour l’art heeft mij niet bekoord 

omdat kunstenaar en kunstwerk mijns inziens nooit loskomen 

van de omgeving waarin zij functioneren. De kunst moet zich 

dus bezig houden met degenen die zij confronteert.

 Voor mijn afstudeerstage en -onderzoek heb ik gezocht 

naar een plaats waar kunst en maatschappij elkaar raken. 

Deze plaats vond ik bij de afdeling Kunstzaken van het 

Erasmus MC te Rotterdam. Al het werk dat ik tijdens mijn 

afstudeerstage verricht hebt stond in het teken van het 

veraangenamen en verbijzonderen van een omgeving waarin 

heel kwetsbare mensen centraal staan: ernstig zieke patiënten. 

 Werken voor die specifieke doelgroep heeft gevolgen voor 

het opstellen van een kunstbeleid en het uitwerken daarvan, nu 

en in de toekomst. Deze thesis presenteert een visie voor de 

toekomst, mogelijkheden waarop de doelstellingen van de 

Kunstcommissie Erasmus MC verwezenlijkt kunnen worden. 

 Mijn grote dank gaat uit naar mijn begeleidster  

Lydia Bogtstra, die mij steeds stimuleerde en meedacht tijdens 

mijn stage, maar ook tijdens het schrijfproces van deze thesis. 

Zij heeft mij alle ruimte gegeven om eigen initiatieven te 

ontplooien en begeleidde mij wanneer nodig. In de periode die 

ik heb doorgebracht bij Kunstzaken heb ik veel geleerd, niet 

alleen op het gebied van collectioneren en het beheren van 

een collectie, maar ook op het gebied van interne 

organisatiestructuren, van belangen en gevoeligheden, van 

tactvol manoeuvreren en toch de gestelde doelen bereiken.

 Ook mijn stage- en scriptiebegeleiders Annemieke 

Hoogenboom, Linda Boersma en Hestia Bavelaar wil ik 

hartelijk danken voor hun meedenken, adviezen en correcties. 

Bas Pronk, Diny Visser en Claas Willem Visser dank ik voor hun 

support en meedenken.

 Tijdens de maanden die ik in het Erasmus MC heb 

doorgebracht is het doel van kunst mijn steeds duidelijker voor 

ogen komen te staan. Kunst gaat ergens over, het is belangrijk 

voor mensen en draagt bij aan het vormgeven van een 

positieve samenleving. Het Erasmus MC is een samenleving op 

microniveau en ik ben ervan overtuigd geraakt dat de kunst in 

het ziekenuis bijdraagt aan het het inspireren van personeel, 

het stimuleren van patiënten tijdens hun behandeling en de 

positieve uitstraling van het Erasmus MC in Rotterdam en 

daarbuiten, nu en in de toekomst.

J.M. Visser

April 2007
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Deze thesis is een verkenning van de materie over kunst en 

imago in een ziekenhuis, in het Erasmus MC in het bijzonder. 

Als gevolg van de afwezigheid van specifieke wetenschappelijke 

literatuur heb ik mijn bronnen gezocht bij de conservatoren en 

kunstcommissies van de Nederlandse academische 

ziekenhuizen. Hun kennis, verhalen en ideeën zijn voor mij van 

groot belang geweest om dit onderzoek te kunnen doen. 

Daarnaast zijn mijn ervaringen als stagiair in het Erasmus MC 

een belangrijke bron geweest die ik heb gebruikt in deze thesis.

 Het onderzoek dat ik heb gedaan omvat verschillende 

onderwerpen. Ik heb deze variëteit noodzakelijk geacht om de 

rol die kunst kan spelen in actief imagomanagement duidelijk 

over te brengen. Alle onderwerpen kunnen nog verder worden 

onderzocht in een nieuw onderzoek.

De complexiteit van kunst in een ziekenhuis en de veelheid aan 

onderwerpen waarmee conservatoren rekening moeten 

houden hoop ik te hebben overgebracht. Het onderzoek heb ik 

gedaan ten behoeve van de praktijk van werken van de 

kunstcommissie van het Erasmus MC, wat de praktische inslag 

van deze thesis verklaart.

vERaNTwooRDiNG
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‘Het Erasmus MC hecht grote waarde aan het verbijzonderen van 

de openbare ruimte middels beeldende kunst. In fraaie gebouwen 

die optimaal geoutilleerd zijn voor onderzoek, opleiding en zorg 

draagt kunst bij aan het verblijfsklimaat. [...] De inrichting van de 

openbare ruimtes moet daarom met zorg worden gekozen. 

Hierbij spelen de kunstwerken een belangrijke rol. De 

kunstcommissie Erasmus MC is verantwoordelijk voor het 

kunstbeleid en adviseert hierover de Raad van Bestuur. [...] De 

toekomstige nieuwbouw van het ziekenhuis biedt uitgelezen 

kansen om de kunstcollectie op eigen wijze uit te breiden opdat 

het Erasmus MC zich op termijn hiermee kan onderscheiden.’ 

 Bovenstaande tekst is afkomstig uit de inleiding van het 

beleidsplan van de kunstcommissie van het Erasmus Universitair 

Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC). Uit deze inleiding 

blijkt dat beeldende kunst belangrijk wordt gevonden in het 

medisch centrum. De Raad van Bestuur van het Erasmus MC 

onderschrijft het beleidsplan en is betrokken bij beslissingen 

aangaande kunst in de openbare ruimte. Uit deze inleiding 

spreekt de ambitie dat het Erasmus MC zich op termijn kan 

onderscheiden door zijn kunstcollectie. 

 De kunstcommissie van het Erasmus MC ziet zich 

geconfronteerd met een ambitieuze doelstelling die veel werk met 

zich meebrengt. Het is nuttig om bij tijd en wijle te reflecteren op 

deze ambities. Deze thesis levert een bijdrage aan reflectie en kijkt 

vooruit. In de geest van de doelstellingen uit het beleidsplan van 

de kunstcommissie is de volgende stelling geformuleerd:

‘In 2020 is de kunstcollectie opgenomen in de 
identiteit van het Erasmus MC en draagt zij bij aan  
de uitstraling van het medisch centrum als 
organisatie die zich bewust is van haar cultureel 
maatschap-pelijke verantwoordelijkheid.’

In deze thesis wil ik de haalbaarheid van de stelling toetsen. 

Hoewel de stelling uitstekend past in de ambitie van de 

kunstcommissie is het de vraag of de kunstcollectie effectief kan 

worden ingezet in het Erasmus MC. De kunstcommissie Erasmus 

MC beoogt met de kunstcollectie meer dan het maken van een 

goede indruk en wil actief bijdragen aan een goede sfeer in het 

ziekenhuis en de identiteit. De volgende stellingen ondersteunen 

de hoofdstelling:  

‘Kunst verbijzondert de openbare ruimte waardoor 
een inspirerend klimaat ontstaat waar uiteenlopende 
doelgroepen zich kunnen welbevinden. Met als 
mogelijk gevolg dat medewerkers beter presteren en 
patiënten hun toestand beter kunnen verdragen.’

‘Hoogwaardige kunst draagt bij aan het imago dat 
het Erasmus MC wil neerzetten als ‘innoverend 
centrum van hoogwaardige kennisontwikkeling, 
opleiding en zorg op het gebied van ziekte en 
gezondheid’.’ 

iNlEiDiNG
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‘Het Erasmus MC is een grote instelling die mede  
het gezicht van de stad Rotterdam bepaalt. De kunst-
collectie is een middel waarmee het Erasmus MC 
maatschappelijke verantwoordelijkheid kan 
uitdragen.’

Deze substellingen vormen de rode draad van de komende 

hoofdstukken, waarin steeds gekeken wordt hoe de kunstcollectie 

nu en in de toekomst passend is bij de identiteit en het gewenste 

imago van het Erasmus MC. Het eerste hoofdstuk omvat een 

situatieschets van de huidige stand van zaken in het Erasmus MC 

en het kunstbeleid. Daarop volgt een hoofdstuk waarin het 

kunstbeleid van de Nederlandse medische centra met elkaar 

vergeleken wordt zodat een kader ontstaat waarbinnen de 

kunstcollectie van het Erasmus MC afgezet kan worden tegen de 

collecties van andere ziekenhuizen.

 Het derde hoofdstuk maakt de verbinding naar het 

bedrijfsleven met de commerciële inzet van kunst bij de ING. Aan 

het kunstbeleid van de ING kan het Erasmus MC ideeën ontlenen 

voor het toekomstige kunstbeleid. In het vierde hoofdstuk keer ik 

terug naar het Erasmus MC en besteed ik aandacht aan de 

architectuur van de nieuwbouw en de functie van het gebouw in 

de stad Rotterdam. Uiteindelijk zal ik een ideaalbeeld schetsen 

van kunst in het Erasmus MC in te toekomst in hoofdstuk 5 en in  

hoofdstuk 6 afsluiten met de toetsing van de stellingen.

9
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1.1 Binnenkomen
Schuin voor de centrale ingang van het Erasmus MC te 

Rotterdam ligt een granieten kolos, een golvend beeld waar 

menigeen zonder erop te letten aan voorbij zal lopen. In de 

Centrale Hal van het ziekenhuis wordt een bezoeker 

geconfronteerd met vier enorme foto’s van golven. De 

geïnteresseerde merkt misschien het bordje op dat onder het 

werk hangt en waarin tekst en uitleg wordt gegeven over het 

werk. Daarop staat dat de foto’s zijn genomen bij Hoek van 

Holland door Hulya Yilmaz (1963), een kunstenares die 

gefascineerd is door het proces van het vastleggen van 

beweging. Voor het project Movement heeft ze overal ter 

wereld golven gefotografeerd om de beweging van water vast 

te leggen. Yilmaz is beeldend kunstenaar en maakt gebruik 

van verschillende media. Het granieten beeld dat voor de 

ingang ligt is net als de foto’s van haar hand.

 Mogelijk is de binnengekomen bezoeker een patiënt die 

voor behandeling naar de afdeling Interne Oncologie en 

Hematologie gaat. Als hij daar in de wachtkamer zit, ziet hij 

daar foto’s van Marijke van Warmerdam (1959). Werken 

waarin met behulp van een spiegel een stukje van de 

omgeving zichtbaar wordt dat we anders niet kunnen zien.  

Het zijn foto’s die de wereld buiten de wachtkamer naar  

binnen halen. 

 De bezoeker is misschien de ouder van een kind dat onder 

behandeling is bij een psychiater op de afdeling Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie. In de wachtkamer en op de bijna honderd 

meter lange gang van deze afdeling hangen zestien werken 

van Wilma Kuil (1949), een Rotterdamse kunstenares die foto’s 

van kinderen en bloemen op twee lagen stof print en deze over 

elkaar spant, waardoor een beeld meer diepte krijgt. Als de 

ouder met zijn kind de psychiater volgt naar de 

behandelkamer, zien ze van een afstandje foto’s van bloemen, 

bladeren, grassen en bomen. Als ze voor het werk staan, 

komen de portretten van kinderen tevoorschijn. Kinderen die 

voetballen, die in bomen klimmen, die fietsen.

 Misschien is de bezoeker een relatie die een afspraak heeft 

met de Raad van Bestuur. In de vergaderkamer hangt een werk 

van Ger van Elk (1941), een topstuk in de collectie van het 

Erasmus MC. Het werk van de eigenzinnige Van Elk is een 

combinatie van foto en schilderij, die samen opgaan in een 

nieuw beeld van een nevelig landschap. De lijn van de horizon 

verbindt de lagen van aarde en lucht, maar in werkelijkheid 

bestaat de scheidslijn niet in de natuur.

1.2 Van binnen naar buiten
De Raad van Bestuur van het Erasmus MC ondersteunt 

aandacht voor kunst. Voor ik kom op de beleidsmatige kant 

van kunst in het ziekenhuis en de visie van de kunstcommissie 

dient een belangrijke vraag gesteld te worden: waarom 

besteedt het Erasmus MC aandacht aan kunst? Wat bereikt het 

Erasmus MC met kunst in zijn gebouwen? Om deze vragen te 

kunnen beantwoorden is inzicht nodig in de bedrijfscultuur 

(identiteit) van het Erasmus MC en de manier waarop de 

organisatie zich wil presenteren: wat wil het ziekenhuis 

uitstralen en hoe wil zij bekeken worden door de buitenwereld, 

door patiënten, bezoekers en relaties (imago). 

 Wat is een identiteit eigenlijk? Is het mogelijk om een 

enkelvoudige identiteit vast te stellen voor het Erasmus MC of 

zijn de culturen binnen de organisatie dusdanig sterk dat er 

altijd sprake zal zijn van een meervoudige identiteit (multiple 

identities)?1 Op de website van het ziekenhuis staat het 1 Van Riel, 2003, pp. 49
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volgende over het Erasmus MC: ‘Het Erasmus MC, gevestigd in 

de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar 

nieuwe kennis wordt ontwikkeld en overgedragen aan de 

professionals van nu en die van de toekomst. Het werkterrein is 

zeer breed en strekt zich uit van ziekte tot gezondheid en van 

individuele tot maatschappelijke gezondheidszorg. De 

ontwikkelde kennis en nieuwe bevindingen komen ten goede 

aan de dagelijkse zorg voor en behandeling van patiënten. […] 

Als grootste universitair medisch centrum van Nederland schept 

het Erasmus MC in Nederland bijzondere kansen voor 

onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Meer dan 10.000 

medewerkers spannen zich hier dagelijks voor in.’2

 Uit dit citaat is af te leiden dat het scala aan activiteiten in 

het Erasmus MC niet in één enkelvoudige identiteit te vangen 

is. De drie hoofdonderdelen van het Erasmus MC, zorg, 

onderzoek en onderwijs brengen al drie identiteiten met zich 

mee. Daarnaast hebben afdelingen verschillende functies die 

sterk verschillen; de cultuur bij Neurologie verschilt enorm van 

die bij Keel- neus- en oorgeneeskunde of een 

onderzoeksafdeling Celbiologie in de Faculteit. Toch moeten 

de subculturen die de afdelingen kenmerken en de daaruit 

volgende meervoudige identiteiten onder een overkoepelende 

Erasmus MC-paraplu vallen. 

 Niet alleen ziekenhuizen hebben te maken met 

meervoudige identiteiten, ook bedrijven die fusies hebben 

meegemaakt hebben te kampen met het samenbrengen van 

verschillende culturen in een universele identiteit. In de 

literatuur wordt deze praktijksituatie onderkend, bijvoorbeeld 

door Van Riel in ‘Identiteit en Imago’ en in Van Hasselts 

‘Cultuurmanagement, bedrijfscultuur en 

veranderingsprocessen.’ Meervoudige identiteiten binnen een 

organisatie brengen volgens Van Riel zowel voor- als nadelen 

met zich mee: ‘Er bestaat een wederkerige relatie tussen 

individuen en organisatie-identiteiten. Organisatie-identiteiten 

beïnvloeden dus het individueel gedrag, maar van het 

omgekeerde is ook sprake. […] Organisaties met teveel 

identiteiten veroorzaken verwarring en functioneren ineffectief 

door tegenstrijdige eisen die er aan haar gesteld worden. 

Organisaties met te weinig identiteiten zullen echter moeite 

hebben om aan de eisen van al haar leden te voldoen.’3 Een 

identiteitsbalans is essentieel voor het floreren van een bedrijf, 

zodat medewerkers zich kunnen identificeren met hun bedrijf 

en zich gekend voelen, en externen (consumenten) zich kunnen 

identificeren met datgene waar het bedrijf voor staat.

 Van Hasselt hanteert het begrip identiteit niet zoals Van 

Riel dat doet, hij spreekt van bedrijfsculturen en communicatie: 

‘Het bestaan van een bedrijfscultuur komt het duidelijkst naar 

voren bij veranderingsprocessen. Bij fusies en overnames blijkt 

dat bedrijven met strikt vergelijkbare organisatiestructuren toch 

niet zomaar in elkaar geschoven kunnen worden. Problemen 

die bij integratieprocessen tussen de oorspronkelijke partners 

optreden, berusten vaak louter en alleen op conflicterende 

bedrijfsculturen.’4 De bedrijfscultuur vormt de identiteit van het 

bedrijf in Van Hasselts visie.

 Van Hasselt en Van Riel benaderen twee aspecten van 

identiteit die beide op het Erasmus MC van toepassing zijn: de 

situatie van het samengaan van verschillende ziekenhuizen en 

hun bedrijfsculturen enkele jaren geleden en de situatie nu, 

waarin gezocht wordt naar een sterke identiteit die naar buiten 

uitgedragen kan worden.5

Waar het op neer komt is dat mensen zich kunnen identificeren 

met de het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Zolang de culturen 

2 www.erasmusmc.nl
3 Van Riel, 2003, p. 50
4  Van Hasselt, 1991, 

p. 25
5  In paragraaf 1.5  

wordt de historie van 
het Erasmus MC 
toegelicht.
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van afdelingen niet teveel afwijken van het hoofddoel (missie) 

van het Erasmus MC ontstaan er geen problemen. De grootste 

gemene deler is te vinden in de missie van het medisch 

centrum: ‘het Erasmus MC is een innoverend centrum van 

hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het 

gebied van ziekte en gezondheid.’ De missie houdt voor het 

Erasmus MC de opdracht in dat alle organisatie-onderdelen 

steeds dichter bij het gewenste imago komen. De missie 

reflecteert niet zozeer de identiteit, maar weerspiegelt vooral 

een hoger doel: het gewenste imago. 

 Van Hasselt onderscheidt twee vormen van imago: intern 

en extern imago. Hij vindt dat de waardering voor het interne 

imago in een bedrijf een ondergeschoven kindje is: ‘de waarde 

van het interne imago wordt erg onderschat, mede omdat het 

management vaak niet goed ziet hoe het interne imago 

beïnvloed zou kunnen worden. […] Onderschat wordt dat het 

denken en handelen van mensen eerder wordt bepaald door 

de subjectieve beleving van percepties van de werkelijkheid.’6 

 Over een extern imago zegt hij: ‘[…] het oordeel van 

buitenstaanders wordt gevormd door een aantal feiten, zoals 

de kwaliteit en de aard van de produkten of diensten die 

worden aangeboden, maar ook door wat minder harde 

gegevens, zoals iets wat zij wellicht de ‘sfeer’ noemen, of de 

‘persoonlijkheid’ die de organisatie uitstraalt.’7 Voor het 

Erasmus MC geldt dat het product excellente zorg, onderzoek 

en onderwijs is en diensten op aanvullend vlak liggen, zoals 

beperkte wachttijden. De sfeer wordt sterk bepaald door de 

omgeving, waarin kunst is opgenomen, en door de benadering 

van patiënten door het personeel. Als aan deze voorwaarden 

voldaan is dan zal het beeld van het Erasmus MC extern goed 

zijn.

Van Riel gebruikt overwegend de term reputatie in plaats van 

imago. Hij onderscheidt beide termen als verschillende 

begrippen: een imago is gebonden aan een kleinere eenheid 

dan een reputatie.

 Een goede reputatie is niet alleen een kwestie van feiten, 

het gaat ook om de emotie van het subject, in dit geval de 

patiënt, zoals al aan de orde kwam bij Van Hasselt. Dat het 

gevoelsmatige aspect van groot belang is voor een goede 

reputatie wordt ook onderstreept door Poiesz in zijn artikel  

‘The imago concept: its place in consumer psychology and its 

potential for other psychological areas’. Een goede reputatie, 

zegt Poiesz is vooral van belang wanneer:

 •  De informatie op grond waarvan mensen beslissingen 

moeten nemen complex, confronterend en/of  

incompleet is;

 •  de informatie onvoldoende of te omvangrijk is om te  

kunnen oordelen;

 •  mensen een te lage betrokkenheid hebben om een  

uitgebreid informatieverwerkingsproces te doorlopen;

 •  in de omgeving condities aanwezig zijn die het  

beslissingsproces bemoeilijken, zoals tijdslimieten.8

Deze situaties zijn regelmatig op het Erasmus MC van toepassing. 

Ondanks de toenemende mondigheid van patiënten en een 

betere informatievoorziening dankzij internet, is het grootste deel 

van de medische behandelingen in het Erasmus MC uitermate 

complex en specialistisch van aard en niet makkelijk te 

doorgronden voor niet-medici. Een goede, betrouwbare reputatie 

is voor het Erasmus MC dus van groot belang. Daarvoor is 

doordacht reputatiemanagement een vereiste, een taak die vooral 

ligt bij de communicatieafdeling van het bedrijf. 

6  Van Hasselt, 1991,  
pp. 78

7 Idem
8 Poiesz, 1988
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 Wanneer personeel trots is op het bedrijf waar men aan 

verbonden is zal de identiteit van de organisatie van binnenuit 

positief uitgedragen worden. In het geval van het Erasmus MC 

zijn de beste zorg en het beste onderwijs en onderzoek de 

kerncompetenties van het bedrijf en bepalend voor de identiteit 

van het ziekenhuis. Het uitvoeren van deze doelen brengt het 

Erasmus MC dicht bij het gewenste imago; dat van innoverend 

centrum zoals in de missie omschreven. Ik kan niet zeggen 

hoever het Erasmus MC is in het proces van het samenbrengen 

van haar identiteit en haar gewenste imago, daarvoor zou een 

apart intern onderzoek vereist zijn. Het gaat mij niet om een 

dusdanig onderzoek, de kennis van bovenstaande materie 

dient een ander doel: het begrijpen van het functioneren van 

kunst in het Erasmus MC. Kunst kan een mogelijkheid bieden 

om de identiteit en het imago van een bedrijf dichter bij elkaar 

te brengen. Een kunstcollectie heeft de potentie de identiteit te 

ondersteunen en het gewenste imago tastbaar maken in een 

beeld. Dit geldt ook voor het Erasmus MC. Voor het ziekenhuis 

geldt daarnaast dat kunst ook de verschillende subculturen met 

elkaar kan verbinden zonder dat de cultuur aangetast wordt. 

Een goed doordacht kunstbeleid waarin steeds deze 

afwegingen worden gemaakt is daarvoor een vereiste.

 

1.3 Kunstbeleid
De kunstcommissie van het Erasmus MC is de drijvende kracht 

achter confrontaties met kunst in het ziekenhuis. Het 

enthousiasme en de liefde voor beeldende kunst van een 

enkeling in de laatste decennia van de vorige eeuw hebben in 

de loop der tijd geleid tot de professionalisering van de 

omgang met kunst. Individuele initiatieven leidden tot 

verwerving van kunstwerken, maar de keuzes van de werken 

waren net zo divers als de mensen die werk aanschaften, met 

als gevolg dat er in de collectie geen samenhangend geheel 

was. Hoogwaardige kwaliteit was nog geen uitgansgpunt bij 

verwerving en de werken hadden niet de functie van 

ondersteunend middel voor de identiteit en het imago van het 

Erasmus MC. In 2003 is met de aanstelling van de 

conservator/coördinator kunstzaken ook een nieuwe Erasmus 

MC kunstcommissie ingesteld. De kunstcommissie is 

verantwoordelijk voor het kunstbeleid en heeft een heldere 

missie geformuleerd: ‘De kunstcommissie Erasmus MC streeft 

naar een hoogwaardige collectie beeldende kunst die 

veelzeggend is voor patiënten, bezoekers en medewerkers.’9

Naast de hoogwaardigheid van de te verwerven werken heeft 

de kunstcommissie vastgesteld dat de collectie thematisch 

wordt opgebouwd: mens- en dierfiguren zijn een thema en 

daarnaast spelen de vier elementen water, lucht, aarde en vuur 

een rol in de werken die door het Erasmus MC worden 

verworven.

Aanvullend op de missie zijn kwalitatieve eisen gesteld aan de 

te verwerven kunst: ‘De kunst in het Erasmus MC:

 •  Is (inter)nationaal en hoogwaardig geldend binnen  

het vakgebied van de beeldende kunst;

 •  heeft kwaliteit gelijk aan de beoogde kwaliteit 

aangaande kennisontwikkeling, opleiding én 

patiëntenzorg omschreven in de missie van het  

Erasmus MC;10

 •  houdt rekening met doelgroepen;

 •  is afgestemd op de locatie.’

Bovenstaande bepalingen zijn in principe van toepassing op 

alle kunstwerken die opgenomen zijn in de collectie. In de 

9   Het volledige 
kunstbeleid en het 
reglement zijn 
opgenomen in  
bijlage 2

10  Missie Erasmus MC: 
‘het Erasmus MC is 
een innoverend 
centrum van 
hoogwaardige 
kennisontwikkeling, 
opleiding en zorg op 
het gebied van ziekte 
en gezondheid.’
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praktijk wordt er gebruik gemaakt van een indeling van vier 

categoriën in kwaliteitsniveau:

 •  Categorie 1: Kerncollectie

 •  Categorie 2: ondersteuning van de kerncollectie

 •  Categorie 3: werk van emotionele of historische waarde

 •  Categorie 4: afstoten indien mogelijk

De kerncollectie wordt aangevuld met werk dat de kern 

ondersteunt. Zo ontstaat een gelaagde opbouw in de collectie, 

die in de inhoudelijke uitgangspunten van het beleid als volgt 

zijn geformuleerd:

 •  De kern van de collectie beeldende kunst van de (nabije) 

toekomst bestaat uit kwalitatief hoogwaardige autonome 

en/of geïntegreerde kunstwerken waarvan 

(inter)nationaal de waarde wordt erkend;

 •  deze kerncollectie wordt ondersteund door kunstwerken 

van bijzondere aard waarvan nog niet duidelijk is of 

deze werken een waarde van blijvende aard in zich 

dragen;

 •  kunstwerken die niet aansluiten bij bovengenoemde 

categoriën worden indien mogelijk afgestoten.11

Het is nu nog te vroeg om vast te kunnen stellen dat de 

collectie een samenhangend geheel is of dat ze een sterk eigen 

gezicht heeft. Pas met het verstrijken van de jaren en de 

uitbreiding van de collectie kan inhoudelijke reflectie 

plaatsvinden. De kunstcommissie houdt bij nieuwe aankopen 

consequent het kunstbeleid voor ogen om de kwaliteit vast te 

houden en passend werk te verwerven. Daarbij houdt zij 

rekening met de locatie en de subcultuur van de afdeling 

waarvoor werk verworven wordt. De kunstcollectie wordt echter 

nog niet actief ingezet om subidentiteiten te ondersteunen en 

actief bij te dragen aan het imago-management van het 

Erasmus MC. 

1.4 Terug naar het begin
Het werk van de kunstenaars waarmee dit hoofdstuk begon 

sluit aan bij de missie die de kunstcommissie als uitgangspunt 

heeft genomen voor het kunstbeleid. Bijvoorbeeld bij de 

verwerving van de werken van Yilmaz en Kuil was sprake van 

opdrachten waarbij de eisen die de missie van de 

kunstcommissie ondersteunen in praktijk gebracht zijn: het 

werk is van hoge kwaliteit, afgestemd op de locatie en gericht 

op de doelgroep. Het werk van Van Warmerdam is via een 

galerie aangekocht en minder expliciet afgestemd op de locatie 

maar voldoet wel aan het kunstbeleid.12

 Het werk van Wilma Kuil heeft een duidelijke brugfunctie; 

het is toegankelijk voor de directe doelgroep: kinderen in de 

leeftijd van nul tot achttien jaar, hun ouders en het personeel 

en het heeft een voorbeeldfunctie voor andere afdelingen in 

het Sophia. Het werk is niet uitermate vernieuwend maar is wel 

een goede kennismaking met beeldende kunst voor de 

doelgroep. De volgende email van het stafhoofd van de 

afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de conservator 

coördinator Kunstzaken illustreert het enthousiasme op de 

afdeling: 

‘Beste Lydia,

Ik wil je nog eens bedanken voor je inzet en het grote succes met 

de aankleding van de poligang. Ik krijg regelmatig te horen van 

patiënten en ouders dat ze het zo mooi/leuk vinden. [Ook de 

middag met kinderen, ouders en medewerkers was een succes.] 

11  Beleidsplan 
kunstcommissie, 
2005, p. 6

12  Een voordeel van 
verwerving niet in 
opdracht kan zijn dat 
het makkelijker 
verplaatsbaar is en in 
een andere ruimte 
gebruikt kan worden.
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Nogmaals dank, het project is echt een succes! Frank Verhulst’13

Deze werken staan nu nog onafhankelijk is de collectie, er zijn 

nog geen duidelijke verbanden. Een sterke gelaagdheid in de 

collectie is nu ook nog niet aanwezig. Het werk van Yilmaz, 

Van Warmerdam en Kuil valt binnen de nog bescheiden 

kerncollectie, maar het is heel goed mogelijk dat in de 

toekomst met de aankoop van nieuwe kunst de positie van 

werken binnen de collectie gaat verschuiven. 

1.5 Geschiedenis van het Erasmus MC
De kunst in het Erasmus MC functioneert in een groter geheel 

dan de aangewezen ruimtes waar kunstwerken getoond 

worden. De kunstcollectie heeft een bijzondere 

ontstaansgeschiedenis die gekoppeld is aan de geschiedenis 

van het medisch centrum. Zowel het ziekenhuis als de collectie 

zijn gevormd in processen van samenvoeging en aanpassing.

Op 7 oktober 1998 werd na een langdurig beleidsmatig 

proces besloten dat drie Rotterdamse ziekenhuizen Dijkzigt, 

Daniël den Hoed Oncologisch Centrum en het Sophia 

Kinderziekenhuis, en de medische faculteit van de Erasmus 

Universiteit onder de noemer Erasmus Universitair Medisch 

Centrum Rotterdam als één organisatie verder zouden gaan.14 

In 2003 werd het juridische proces van samenvoeging 

afgerond, maar in 2007 is er behalve de universele huisstijl 

nog niet overal sprake van het Erasmus MC als eenheid. Het 

ziekenhuis weet daar zijn voordeel mee te doen en presenteert 

naast het Erasmus MC als merk voor hoogwaardige zorg, 

onderzoek en onderwijs de herkenbare submerken Erasmus 

MC – Centrum (vroeger Dijkzigt), Erasmus MC -Sophia en 

Erasmus MC - Daniel den Hoed. De onderzoeks- en 

onderwijscomponent zijn ondergebracht in de Faculteit.  

De submerken hebben – met daarbinnen weer clusters en 

afdelingen – allemaal hun eigen identiteit, zoals aan de orde is 

gekomen bij Van Hasselt. Ondanks de verschillende 

subculturen en de strubbelingen die dat in de praktijk met zich 

meebrengt werkt iedereen in het Erasmus MC aan het 

volbrengen van de missie: ervoor zorgen dat het Erasmus MC 

een innoverend centrum van hoogwaardige 

kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte 

en gezondheid is en blijft. 

De bouw van een nieuw ziekenhuis ondersteunt de missie.  

In het nieuwe gebouw verandert de organisatie van de zorg, 

wat ervoor moet zorgen dat het Erasmus MC van binnenuit een 

meer homogene organisatie wordt. Er zijn zes thema’s 

geformuleerd: 1 Hersenen en zintuigen, 2 Oncologie (nu 

Daniël den Hoed) 3 Afweer, stofwisseling en veroudering,  

4 Acute opvang en bewegingsapparaat, 5 Circulatie en  

6 Groei, ontwikkeling en voortplanting (nu Sophia). De zorg 

wordt beter gestructureerd aangeboden en afdelingen in de 

nieuwbouw worden herkenbaarder voor patiënten. 

1.6 Op naar de toekomst
Doelstellingen die betrekking hebben op de zorg, het 

onderzoek en het onderwijs van nu staan in ‘Koers ’08 

Gewoon beter! – strategisch perspectief voor het Erasmus MC 

2004-2008.’ De Koers ‘08 heeft als leidraad de wisselwerking 

tussen de hoofdtaken van het Erasmus MC en een sterke 

zichtbaarheid en uitstraling, zowel nationaal als internationaal. 

Drie sleutelbegrippen zijn van belang: samenwerking en 

taakverdeling, alertheid en innovatie en belonen naar 

prestatie.15 De richting voor het huidige beleid heeft te maken 

13  De kinderen die 
geportretteerd zijn zijn 
uitgenodigd om het 
werk op locatie te 
komen bekijken.  
Lydia Bogtstra is 
conservator/
coördinator 
Kunstzaken.  
Frank Verhulst is 
afdelingshoofd Kinder- 
en Jeugdpsychatrie.

14  Van Lieburg, 
Rotterdam 2003  
pp. 156

15  Koers 08 Gewoon 
Beter, 2004, p.49
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met het smeden van de eenheid in verscheidenheid die de 

Raad van Bestuur van het Erasmus MC voor ogen staat voor de 

toekomst.

 Voor de periode 2008-2011 is een nieuwe Koers in de 

maak waarin nieuwe thema’s voor de komende jaren centraal 

staan. De Koers wordt in de loop van het komend jaar 

uitgewerkt.16 In elk geval zal het nieuwe zorgstelsel een 

belangrijke rol spelen evenals het steeds concreter worden van 

de nieuwbouw. Met het zorgstelsel krijgt het Erasmus MC vanuit 

overheid te maken en zij zal op een goede manier moeten 

omgaan met de veranderingen. De nieuwbouw is een project 

dat van binnenuit gedragen wordt en waarvoor mensen, 

ondanks alle overlast enthousiast gemaakt moeten worden. 

1.7 Ontwikkelen van commercieel besef
Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

worden veranderingen doorgevoerd die het zorgstelsel 

beïnvloeden. De komende jaren zullen deze vernieuwingen 

nog maatschappelijk vorm moeten krijgen en ingeburgerd 

moeten raken in het zorgsysteem. De nieuwe zorgverzekering 

waar burgers inmiddels mee te maken hebben is een 

belangrijke vernieuwing want patiënten die zorg nodig hebben 

worden nu als actieve consument benaderd door 

verzekeringsmaatschappijen. In de toekomst moet ook het 

Erasmus MC potentiële patiënten op een meer commerciële 

wijze gaan benaderen. De veranderingen op het gebied van 

zorg- en financieringsbeleid zijn enorm complex. De vrije-

marktwerking in de zorg vergt interne aanpassingen van de 

ziekenhuizen die nauwelijks zichtbaar zijn voor de consument. 

Nieuwe contracten met verzekeringsmaatschappijen en de 

instelling van het zorgzwaartepakket (ZZP) waarin patiënten in 

hun zorgbehoefte ingeschaald worden zijn gevolgen van de 

veranderingen. Met regelingen als de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen patiënten wel 

in aanraking.

 Van patiënten wordt in de toekomst verwacht dat zij de rol 

van actieve consument gaan vervullen en kritischer naar 

zorgverlening gaan kijken. In de toekomst is het goed 

denkbaar dat een blindedarmoperatie in het Erasmus MC 

duurder of goedkoper is dan in bijvoorbeeld het 

Havenziekenhuis in Rotterdam.17 Net zoals we het goedkoopste 

mobiele abonnement willen of voordelige stroom kan de 

consument in de toekomst kiezen voor een goedkope 

behandeling. Maar een acuut zieke consument zal niet 

uitgebreid prijzen gaan vergelijken en het is onwaarschijnlijk 

dat een patiënt uit Maastricht zich in Groningen zal laten 

behandelen alleen omdat de zorg goedkoper is. Voor sommige 

behandelingen kan een prijsvergelijking interessant zijn, maar 

voor andere niet.

 Medische centra kunnen zich onderscheiden door 

specifieke excellente zorg te leveren en de wachttijden te 

beperken om patiënten te trekken. Het laatste vergt een grote 

efficiëntie-inhaalslag van ziekenhuizen, maar is zichtbaar voor 

patiënten en een snelle behandeling is aantrekkelijk. 

Consumenten kunnen daarnaast worden aangetrokken door 

een correcte bejegening en een omgeving die zo aangenaam 

is dat patiënten er voor kiezen om naar het Erasmus MC 

komen om zich te laten behandelen. 

Omgevingsfactoren spelen een rol in de beleving van een 

ruimte. De aanwezigheid van kunst is een van die 

omgevingsfactoren. De kunstcollectie wordt in de komende 

jaren gestaag uitgebreid vanuit de intentie dat zij steeds beter 

16  De nieuwe koers is 
nog in de maak. Ik 
heb voor deze thesis 
nog geen gebruik 
kunnen maken van 
informatie aangaande 
het beleid van de 
komende jaren.

17  Een is speciale website 
waar ziekenhuizen en 
hun prijzen vergeleken 
kunnen worden: www.
kiesbeter.nl
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in staat zal zijn een beoogd bijzonder en prettig klimaat te 

versterken. De kunst kan in het proces van een meer 

commercieel beleid waarin ziekenhuizen hun best moeten doen 

om patiënten te trekken een steeds belanrijkere rol spelen. In 

het derde hoofdstuk behandel ik de functie van de 

kunstcollectie bij ING, waar een commerciële benadering een 

voorwaarde is voor het bestaansrecht van het bedrijf.

1.8 Korte reflectie
Verleden, heden en toekomst vermengen zich in dit eerste 

hoofdstuk. Het is niet gemakkelijk om een duidelijk beeld te 

schetsen van een organisatie die een gefragmenteerde 

ontstaansgeschiedenis heeft en zich nu voegt naar een nieuwe 

situatie waarin een sterke eenheid nog gevormd moet worden. 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het door de structuur van de 

organisatie misschien wel helemaal niet mogelijk is om tot een 

sterke eenheid te komen. Het verleden van de zelfstandige 

ziekenhuizen ligt nog vers in het collectief geheugen. Na de 

fusie in 2003 staat er opnieuw een grote verandering op 

stapel: de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het proces naar de 

nieuwbouw zal opnieuw een beroep doen op de flexibiliteit van 

de medewerkers en patiënten van het Erasmus MC. Het 

ziekenhuis bevindt zich in een turbulente periode, waarin 

veranderingen en anticipatie daarop cruciaal zijn voor het 

goed functioneren van de organisatie. Het uitdragen van een 

sterk imago zal niet gemakkelijk zijn.

 Het is dan ook niet eenvoudig om heldere uitspraken te 

doen over de huidige functie van de kunstcollectie. Voor de 

kunstcommissie is het lastig om de collectie in te zetten als 

middel om de dynamiek in het Erasmus MC te ondersteunen 

en zowel de micro- als de macro-identiteit te versterken. Maar 

er onstaan kansen om subculturen in staat te stellen hun imago 

te onderstrepen met kunst. Tegelijkertijd zal de collectie 

representatief moeten blijven voor de hele organisatie om het 

Erasmus MC-imago te versterken in Rotterdam en daarbuiten. 

Het spel tussen micro- en macroniveau binnen het Erasmus MC 

zal in de loop der jaren haar evenwicht moeten vinden en dat 

evenwicht moet geuit worden in de kunstcollectie. Alleen 

wanneer vastgehouden wordt aan het kunstbeleid en kunst van 

hoogwaardige kwaliteit verworven wordt kan het Erasmus MC 

zich op termijn onderscheiden met haar kunstcollectie en deze 

actief inzetten als middel voor het imago-management.
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1 Voetnoot
2 Voetnoot

ColleCties in nederlandse  
aCademisChe ziekenhuizen 2



Siena, Santa Maria della Scala, Lorenzo Vecchietta, 14e eeuw



2.1 Inleiding  
In het vorige hoofdstuk heb ik een beeld geschetst van het 

Erasmus MC en de functie die kunst binnen deze Rotterdamse 

ziekenhuismuren heeft en in de toekomst kan gaan spelen. Het 

Erasmus MC is echter niet het enige medisch centrum dat zich 

bezig houdt met kunst. Alle Nederlandse academische 

ziekenhuizen hebben een kunstcollectie.18 Sommige 

ziekenhuizen zijn in het bezit van een uitgebreide collectie. Zo 

heeft het AMC een collectie die al sinds de jaren zestig bestaat 

en rond de vijfduizend werken omvat. Maar het andere 

Amsterdamse academische ziekenhuis, het VUmc verzamelt 

nog niet zo lang en is in het bezit van een kleine collectie van 

ongeveer 160 werken. 

 De professionele collecties van de Nederlandse 

ziekenhuizen bestaan niet langer dan ongeveer vijftig jaar, 

maar de traditie van kunst in ziekenhuizen is al veel ouder. 

Kunst in een hospitale omgeving is geen nieuwe twintigste 

eeuwse vinding, al veel langer bestaat het bewustzijn dat een 

goede en stichtende omgeving bijdraagt aan het 

genezingsproces van patiënten.19 Daarom zal ik enkele 

voorbeelden uit de geschiedenis bespreken alvorens verder  

te gaan met de collecties van nu.

2.2 Historie van kunst in het ziekenhuis
In de catalogus ‘Kunst als Medicijn’ die het LUMC in 1996 

uitbracht is aandacht voor de historische context waarin de 

‘moderne’ hospitale collectie geplaatst kan worden. Jacqueline 

Kleisen verwijst daarin naar het Asklepion (tempelcomplex in 

de klassieke Oudheid) vernoemd naar de god van de 

geneeskunst Asklepios.20 In deze tempels werden zieken ter 

ruste gelegd om in hun slaap bezocht te worden door 

Asklepios en te genezen. Om het herstelproces te bevorderen 

werden in de tempels sculpturen geplaatst van gezonde, 

gespierde mensen en er waren reliëfs waarin verhaald werd 

van genezingen.21 Naast deze verfraaiingen werden er in de 

tempels veel wijgeschenken van dankbare gelovigen 

opgenomen die patiënten stimuleerden. Het Asklepion bleef tot 

het begin van de Middeleeuwen een belangrijk hospitaal en 

verwierf grote faam in de toenmalige Westerse wereld. Met de 

opkomst van het Christendom verdween de Asklepiuscultuur en 

in de derde eeuw na Christus werd op de plaats van het oude 

complex een kerk gebouwd.22

 De Grieken bouwden tempels voor hun zieken, Christenen 

bouwden aparte gebouwen met een kapel, zoals het hospitaal 

in Siena, Santa Maria della Scala (vijftiende eeuw).  

Het hospitaal in Siena is een van de oudste gebouwen dat 

vanaf het begin een ziekenhuisfunctie had. In het Santa Maria 

is net als in het Asklepion aandacht voor beeldende kunst ter 

bevordering van de genezing van zieken. Simone Martini, 

Ambrogio en Pietro Lorenzetti brachten aan de buitenfacade 

een serie fresco’s aan met als onderwerp de maagd Maria.  

In latere perioden is de kerk verder gedecoreerd.23 Deze 

schilderingen werden veelal bekostigd door giften van 

weldoeners die hun vrijgevigheid op deze manier kenbaar 

maakten met als hoger doel een plaats in de hemel te 

verwerven.

 Een voorbeeld dichter bij huis is het St. Elizabeth’s of 

Groote Gasthuis in Haarlem uit 1581 (nu Kennemer Gasthuis). 

De kunstschatten die het St. Elizabeth in de loop der eeuwen 

heeft verzameld zijn nu ondergebracht in het Stichting Elizabeth 

van Thüringen Fonds. Een voorbeeld van een werk dat is 

verworven voor het gasthuis is de Barmharitge Samaritaan, 

18  Ook streekzieken-
huizen houden zich 
bezig met kunst,  
maar vaak minder 
professioneel en  
met minder budget. 
Omwille van de 
omvang van mijn 
onderzoek beperk  
ik mij tot de acht 
Universitaire Medische 
Centra: het Erasmus 
MC, het UMCG in 
Groningen, het VUmc 
en het AMC in 
Amsterdam, het 
UMCU in Utrecht, het 
LUMC in Leiden, het 
UMCN in Nijmegen 
en het AZM in 
Maastricht.

19  Ziekenhuizen in West-
Europa zijn veelal 
gesticht op christelijke 
grondslag. De kunst 
die in de ziekenhuizen 
getoond werd was in 
de eerste plaats ter 
lering en pas in de 
tweede plaats ter 
vermaak.

20  Het Asklepion 
(ongeveer 400 BC) 
wordt gezien als het 
eerste ziekenhuis voor 
hoofdzakelijk 
psychisch zieken en 
reumapatiënten die 
baat hadden bij de 
mineraalbronnen.

21  J. Kleisen,  
Leiden 1996

22  Van der Heyden, 
1994, pp. 14

23  www.santamaria 
dellascala.com
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Kennemer Gasthuis, Elizabeth van Thüringen Fonds, Nicolaes Roosendaal, Barmhartige Samaritaan, 1665



van Nicolaes Roosendaal. Niet alleen werden er werken ten 

behoeve van patiënten aangekocht door het Groote Gasthuis, 

ook de regenten en regentessen lieten zich door Frans Hals 

portretteren, in 1641. Deze portretten zijn opgenomen in de 

collectie van het Frans Halsmuseum. 

2.3 Kunst in het academisch ziekenhuis
In het verleden werd kunst geïntegreerd in het 

ziekenhuisgebouw of werd de kunst ingezet om de inzet van 

bestuurders te verbeelden, zoals bijvoorbeeld de portretten  

van Frans Hals. In dit geval is er sprake van kunst als 

imagoversterker, zij het echter niet voor de reputatie van het 

ziekenhuis, maar ten behoeve van het persoonlijk imago van 

de bestuurder. De kunstwerken maakten echter geen deel uit 

van een homogene collectie. Pas in de twintigste eeuw wordt 

de samenhang in de collectie bewust onderdeel van 

kunstbeleid. In de meeste ziekenhuizen is nagedacht over het 

kunstbeleid en is de ideologie vergelijkbaar met de missie van 

het kunstbeleid van het Erasmus MC zoals beschreven in 

Hoofdstuk 1. Opvallend is dat het UMCG een extra toevoeging 

heeft in het kunstbeleid: het ziekenhuis wordt gezien als een 

stad in een stad en daarom moet het alle elementen in zich 

dragen die de stad Groningen ook heeft. Kunst maakt deel uit 

van de samenleving en daarom moet kunst ook deel uitmaken 

van het UMCG, is de gedachte. Dat ziekenhuizen zichzelf zien 

als een kleine stad in een grote stad is een gangbaar beeld, 

maar dat dit ook een vertaling vindt in het kunstbeleid is 

bijzonder, want meestal houdt de vergelijking op bij de 

omvang, logistiek en infrastructuur.

 Hoewel de conservatoren werken vanuit kunstbeleid dat 

inhoudelijk sterke overeenkomsten vertoont, verschilt de 

uitvoering van het beleid per ziekenhuis. Geografische ligging 

heeft invloed op het verzamelbeleid. Groningen en Maastricht 

hebben als uitgangspunt voor het kunstbeleid het werk van 

regionale kunstenaars. Ziekenhuizen in de Randstad 

verzamelen veelal nationaal en/of internationaal. Een 

regionaal gericht beleid kan inhoudelijk verklaard worden, 

bijvoorbeeld dat het voor patiënten en bezoekers interessant  

is om in aanraking te komen met kunstenaars uit hun eigen 

leefomgeving. Een collectie die is opgebouwd uit werk van 

locale kunstenaars kan de regionale identiteit van het 

ziekenhuis versterken voor patiënten, bezoekers en relaties.  

Of het versterken van een regionale identiteit echter gunstig is 

voor het imago van het UMCG en het AZM is twijfelachtig. 

Door de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en het onderzoek 

moet een academisch ziekenhuis haar geografische 

achtergrond kunnen ontstijgen. Als de kunstcollectie ingezet 

wordt als imagoversterker moet zij aansluiten bij de 

hoogwaardigheid van de instelling. Putten uit een regionaal 

kunstaanbod is beperkter dan een (inter)nationaal aanbod 

waardoor het lastiger is continue kwaliteit in de collectie te 

handhaven. 

 Ziekenhuizen in de de Randstad hebben makkelijker 

toegang tot hoogwaardige kunst door de concentratie van 

galeries in het Westen van Nederland. Zij leggen bijvoorbeeld 

het accent op kunst van figuratieve kunstenaars die in 

Nederland wonen of werken (AMC) en na 1950 geboren zijn 

(UMCU). In Nijmegen wordt relatief veel werk van Franse 

kunstenaars verworven, waarvan de grondslag voor deze 

keuze ligt bij de meer existentialistische benadering van deze 

kunstenaars. Het Erasmus MC heeft een verzamelbeleid dat 

breed is: zowel regionaal als (inter)nationaal wordt werk 
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aangekocht. De hoogwaardigheid van het werk in de collecties 

is door een ruimer selectiebeleid eenvoudiger te continueren, 

met als gevolg dat de kunst eerder de identiteit van de 

ziekenhuizen zal ondersteunen.

Niet alleen wat betreft de inhoudelijke accenten in de collectie 

verschillen de medische centra van elkaar, ook de dichtheid 

van de presentatie verschilt per ziekenhuis. In het AMC hangt 

op iedere afdeling, in elke wachtkamer en gang kunst, 

variërend van series grafiek tot monumentale schilderkunst. 

Overal in het gebouw is de confrontatie met beeldende kunst 

mogelijk. Door de omvang van de collectie van 5000 werken 

kan het AMC kunst in het gebouw als middel inzetten om 

subidentiteiten te ondersteunen. Afdelingen kunnen in overleg 

met de conservator datgene kiezen dat ze passend vinden voor 

patiënten en medewerkers en zo wordt de kunst van binnenuit 

gedragen. Door de lange historie van de collectie van het AMC 

is de aanwezigheid van kunst in het gebouw vanzelfsprekend 

geworden.  

De collectie van het LUMC omvat 1250 werken en is veel 

kleiner dan die van het AMC. Het LUMC is een kleiner 

ziekenhuis dan het AMC en er is minder werk nodig om de 

ruimtes te vullen. De collectie is strategisch opgehangen in 

trapportalen en aan het einde van gangen waar de zichtlijnen 

goed zijn, waardoor de kunst goed opgenomen kan worden 

door de beschouwer. Daarbij heeft het LUMC een 

professionele galerie die de kwaliteit van het ziekenhuis 

weerspiegelt en waarmee naar actief buiten getreden wordt. 

De galerie is een goed voorbeeld van kunst als versterker van 

het imago van het LUMC als hoogwaardig centrum voor zorg, 

onderzoek en onderwijs. 

Het UMCU is in het bezit veel geïntegreerde kunst, een gevolg 

van de bewuste keuze voor interactie met kunstenaars tijdens 

het bouwproces in de jaren tachtig. De directe opname van 

kunst in het gebouw doet denken aan de Santa Maria della 

Scala. De kunst is verweven met het gebouw en wordt vooral 

ingezet om ruimtes te veraangenamen voor bezoekers van het 

ziekenhuis. 

In het Erasmus MC, het VUmc en het UMCN zijn de collecties 

nog relatief jong en worden vooral individuele stukkken 

strategisch in de openbare ruimte geplaatst. Daarnaast wordt 

in deze ziekenhuizen beperkt werk op afdelingen getoond. 

Deze collecties zijn nog te beperkt in omvang om een actieve 

rol te spelen in het ondersteunen van de identiteit van het 

ziekenhuis en het imago te versterken. Met de groei van de 

collecties kunnen hiervoor wel mogelijkheden ontstaan.

2.4 Patiëntenbeleving van kunst
In de Nederlandse ziekenhuizen wordt nauwelijks onderzoek 

gedaan met betrekking tot de beleving van kunst. Aandacht 

voor de beleving van patiënten, medewerkers, bezoekers en 

relaties zou idealiter onderdeel zijn van het takenpakket van de 

conservator. Gelukkig krijgen conservatoren regelmatig via 

personeel de reacties van patiënten op kunst te horen en een 

enkele keer nemen patiënten zelf contact op met de 

conservator. De keren dat dit voorkomt gaat het vooral om 

patiënten of hun familie die langdurig in het ziekenhuis 

geweest zijn, zich hebben gehecht aan een bepaald kunstwerk 

en er meer van willen weten of het willen kopen.24 

In het AMC is in 2002 empirisch onderzoek uitgevoerd door 

Bolt, Bouwman, Mathot en Offerman. De hoofdvraag van hun 

onderzoek was: ‘welke rol speelt de kunstcollectie in het AMC 

en welke functies vervullen de verschillende betrokkenen?’ Een 

24  Iedere conservator die 
ik gesproken heb heeft 
de ervaring dat 
patiënt, personeel, 
student of bezoeker 
een kunstwerk uit de 
collectie wil kopen. 
Op dit soort 
verzoeken wordt 
zelden ingegaan
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groot deel van het onderzoek waarin cultuurspreiding centraal 

staat is op deze thesis niet van toepassing, maar enkele 

uitkomsten wel: in het AMC komen ongeveer 12.000 mensen 

per dag, waarvan 38,9% bewust naar één of meer 

kunstwerken kijkt. Dit aantal van rond de 4500 mensen ligt 

vele malen hoger dan het bezoekersaantal van een groot 

museum. Kunst in het ziekenhuis heeft dus een groot 

publieksbereik.25

Het publieksonderzoek is gedaan onder honderd mensen die 

in het AMC verbleven. Met de stelling ‘door de kunstwerken is 

er in het AMC minder een ziekenhuissfeer’ was bijna de helft 

van de respondenten het eens. Een derde is het er niet mee 

eens en een kleine minderheid heeft geen mening. Volgens 

32% van de ondervraagden is de functie van de kunstcollectie 

het veraangenamen/veralgemeniseren van het gebouw. 27% 

ziet verfraaiing van het gebouw als de belangrijkste functie. 

14% noemt het bevorderen van het welzijn van patiënten en 

11% het verspreiden van kunst onder een groot publiek. Op de 

vraag ‘wat vindt u ervan dat er een kunstcollectie is in het 

AMC?’ antwoord iets meer dan de helft dat ze het leuk, goed, 

prima of uitstekend vindt. Een minderheid is matig positief over 

de collectie, een zeer kleine minderheid is negatief.26

De resultaten uit het onderzoek zijn opvallend. Veel mensen 

vinden de kunst een verrijking voor het ziekenhuis en worden er 

graag mee geconfronteerd. De enthousiaste reacties van 

patiënten, personeel, bezoekers en relaties zijn een goede 

stimulans voor conservatoren om hun soms lastige taken voort 

te zetten. De onderzoeksresultaten van het AMC kunnen niet 

zomaar over de situatie van het Erasmus MC gelegd kunnen 

worden, daarvoor zijn de gebouwen en dus de sfeer te 

verschillend. Maar de resultaten geven wel een globale 

indicatie van de beleving van kunst in een zorgomgeving en 

dat is ook voor het Erasmus MC interessant. 

2.5 Korte reflectie
Elk academisch ziekenhuis toont kunst. De omvang, de kwaliteit 

en de gelaagdheid van de collecties worden voor het grootste 

deel bepaald door de historie. Een oudere collectie is rijker 

omdat er langer verzameld wordt, het kunstbeleid is verfijnder 

en er is meer ervaring met het inzetten van kunst in een 

hospitale omgeving. Het AMC, het LUMC en het UMCU 

hebben een collectie die van dusdanige kwaliteit en omvang is 

dat zij in staat is de identiteit van het ziekenhuis te 

ondersteunen. De geschiedenis van deze collecties is ouder 

dan die van het VUmc, het UMCN en het Erasmus MC, met als 

gevolg dat zij bekender zijn in de organisatie. 

 Dat een collectie de identiteit van een ziekenhuis ondersteunt 

is in alle gevallen echter meer toeval dan keuze.  

Bij de verwerving van nieuw werk wordt vanzelfsprekend de 

kwaliteit in het oog gehouden en kiest men voor aanvullingen op 

de collectie. Vooruit denken en passend aankopen voor een 

bepaalde afdeling aansluitend op de subcultuur komt echter niet 

vaak voor. Vooral ziekenhuizen met een jonge collectie houden bij 

de verwerving van nieuw werk de plaatsing in het achterhoofd. 

Wanneer de afdeling of de plaats in de openbare ruimte een rol 

speelt bij aankopen zal de kunst ook werkelijk de identiteit van 

een subcultuur of een ruimte kunnen versterken. Samenhang in 

de totale collectie is van belang voor de ondersteuning van de 

meervoudige identiteit van medische centra. 

 Gevolgen van de omvang en de waarde van de collectie 

als een betere zichtbaarheid en kwaliteit worden gebruikt om 

bijvoorbeeld een catalogus of een kunstroute te maken (AMC, 

25  M. Bolt (ed.), 2002,  
p. 13 

26 Idem, p. 42
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LUMC, UMCU). Die worden vervolgens ingezet als middel om 

mee naar buiten te treden en de collectie te promoten. De stap 

naar het versterken van het imago wordt echter niet gezet. 

Deze sprong naar een hoger plan wordt eigenlijk alleen 

gemaakt door het LUMC met de inzet van de galerie. Maar 

ook de galerie is niet gestart als inventieve promotie voor de 

reputatie van het ziekenhuis. Kunst blijft in veel gevallen echter 

als los onderdeel in de organisatie hangen en wordt zelden 

gebruikt om de eenheid van het ziekenhuis uit te dragen en het 

imago te versterken.

 Toch kan het Erasmus MC in de praktijk van elk 

academisch ziekenhuis leren: Het UMCG is goed in 

voorlichting, het AMC in interne spreiding van kunst en de 

toegankelijkheid van de collectie. In het VUmc bouwt de 

kunstcommissie weloverwogen en met veel kalmte en tact aan 

een goede collectie. Het LUMC heeft een prachtige galerie in 

huis. In Nijmegen acht de conservator publiceren over de 

collectie van groot belang en draagt zo bij aan de 

zichtbaarheid. Het UMCU geeft het voorbeeld dat 

geïntegreerde kunst uitstekend kan functioneren in een 

ziekenhuis en de architectuur onderstreept. 

 Medische centra kunnen zich door accenten te leggen in 

hun kunstcollectie van elkaar en van andere ziekenhuizen 

onderscheiden. In Amsterdam waar het AMC en het VUmc 

gevestigd zijn zal dit een grotere rol spelen dan in Nijmegen of 

in Groningen. Medische centra zullen elkaar waarschijnlijk 

nooit heftig beconcurreren omdat ze verspreid in het land hun 

functie vervullen. Toch zou het spannend zijn als conservatoren 

de mogelijkheden van imagomanagement actief gaan inzetten 

in hun organisatie, om zo de collectie echt onderdeel te maken 

van de identiteit van het ziekenhuis. Uiteindelijk plukken zowel 

patiënten, personeelsleden, bezoekers en relaties daar de 

vruchten van.
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3.1 Commercieel denken
Een ziekenhuis is een bijzonder complexe organisatie. Door de 

veranderingen in het zorgstelsel is deze complexiteit de laatste 

jaren toegenomen. Veranderende regelgeving en een nieuwe 

manier van financiering van de zorg dwingt ziekenhuizen om 

zich te ontwikkelen van een non-profit- naar een semi-profit 

organisatie. Voor de kunstcommissie van het Erasmus MC 

ontstaan in dit proces kansen om de kunstcollectie op een 

meer commerciële wijze te gaan inzetten. De inzet van een 

kunstcollectie om het imago van een bedrijf te ondersteunen is 

nieuw voor een ziekenhuis, maar bij grote commerciële 

bedrijven is deze werkwijze al lange tijd gangbaar. Het 

Erasmus MC kan leren van de attitude in het bedrijfsleven ten 

opzichte van kunst. 

3.2 Geschiedenis van ING
De Internationale Nederlanden Groep N.V.  (ING) is een 

sprekend voorbeeld van een bedrijf dat de kunstcollectie als 

imago-ondersteunend middel inzet. De ING is een holding 

waarin verschillende bedrijven opgenomen zijn, vergelijkbaar 

met de structuur van het Erasmus MC. Enkele merken die 

opgenomen zijn in de organisatie zijn de Postbank, RVS, ING 

Private Banking, Record Bank en de Bank of Beijing. De wortels 

van ING liggen bij de verzekeraars De Nationale 

Levensverzekering Bank en De Nederlanden van 1845 en bij 

de bankdiensten van de overheid zoals De Rijkspostspaarbank 

en De Postcheque- en Girodienst. De rechtvoorgangers van 

ING zijn Nationale-Nederlanden en NMB Postbank Groep. De 

oprichting van ING als één bedrijf startte in 1990 en de fusie 

tot Internationale Nederlanden Groep werd in 1991 afgerond. 

Kort daarop werd de statutaire naam veranderd in ING Groep 

N.V. Sinds 1991 is ING uitgegroeid van een Nederlands bedrijf 

met enige internationale activiteiten tot een multinationale 

onderneming met Nederlandse wortels. De focus ligt op drie 

gebieden: direct bankieren, ouderdomsvoorzieningen en 

opkomende markten.27

3.3 Het maatschappelijk gezicht van ING
De ING is een mondiale speler op de financiële markt met een 

marktwaarde van 74,6 miljard euro in 2006. ING besteedt 

veel aandacht aan de presentatie van een goed imago. 

Onderdeel van het creëren van een positief en krachtig imago 

zijn gedragsregels die de gewenste identiteit van het bedrijf 

moeten reflecteren: de ING Business Principles. De business 

principles en een begeleidende toelichting komen op de ING 

website en in promotiemateriaal steeds terug:

 •  ‘Wij hechten aan onze integriteit; 

 •  wij streven naar een bovengemiddeld rendement; 

 •  wij zijn open en helder;  

 •  wij stimuleren duurzame ontwikkeling en respecteren 

mensenrechten;

 •  wij respecteren elkaar; 

 •  wij zijn betrokken bij de gemeenschap in landen waarin 

wij actief zijn.’28

ING doet zaken op basis van deze business principles. Bij alles 

wat wij doen, proberen wij zo goed mogelijk rekening te 

houden met de belangen van onze klanten, medewerkers, 

aandeelhouders, zakenrelaties en de samenleving als geheel. 

ING streeft ernaar een goede ‘corporate citizen’ te zijn.’  

 Opvallend is dat ING regels voor intern gebruik, waarvan 

je zou verwachten dat ze binnenshuis blijven, gebruikt als 

middel om haar integriteit aan de buitenwereld te laten zien. 
27 www.ing.com
28 Idem
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Dit binnenstebuiten keren van de organisatie geeft een gevoel 

van openheid en menselijkheid. Het maakt het miljardenbedrijf 

grijpbaar en persoonlijk. Met de business principles kunnen 

medewerkers zich identificeren, maar klanten en relaties ook,  

omdat ze appelleren aan een wij-gevoel.

 Voor ING is het belangrijk dat mensen een goed gevoel 

hebben bij hun verbondenheid aan het bedrijf. Als je je 

verbindt aan ING draag je bij aan een betere wereld, is de 

boodschap: ‘Bij al onze commerciële activiteiten voelen wij ook 

onze verantwoordelijkheid voor de duurzame ontwikkeling van 

de samenleving. De voorwaarden die wij stellen bij onze 

kernactiviteiten zijn allereerst van economische aard. Met 

inachtneming van de wensen van onze klanten, houden wij ook 

rekening met sociale, ethische en milieu-aspecten. […] Op de 

lange termijn is het succes van ING, waar wij ook actief zijn, 

afhankelijk van goede relaties met de lokale gemeenschap. 

Voor ING zijn dat relaties die zijn gebaseerd zijn op wederzijds 

vertrouwen, respect en actieve samenwerking. Sponsoring 

biedt alle betrokkenen een aantal voordelen. Voor ING is het 

een commerciële beslissing, omdat de relatie met de 

gesponsorde organisatie, activiteit of evenement mogelijkheden 

moet bieden voor merkpositionering, marketing en publiciteit. 

[…] Aan onze betrokkenheid geven wij uiting door donaties, 

sponsoring en de ondersteuning van tal van maatschappelijke 

activiteiten. Alle ING’ers worden gestimuleerd om aan dit soort 

activiteiten een bijdrage te leveren.’29

 In de praktijk komt het er op neer dat ING drie 

programma’s heeft ontwikkeld om uiting te geven aan haar 

maatschappelijk bewustzijn: sport, kunst en cultuur en 

gemeenschapsontwikkeling (Chances for children). Er zal nu 

alleen aandacht worden besteedt aan het programma kunst en 

cultuur, omdat de andere programma’s niet van toepassing zijn 

op het Erasmus MC. De ING heeft een eigen kunstcollectie die 

onder andere ingezet wordt voor tentoonstellingen in nationale 

en internationale musea. Ook sponsort ING in Nederland het 

Nieuwe Rijksmuseum (evenals de dependance op Schiphol) en 

het Koninklijk Concertgebouworkest.30 In paragraaf 3.5 komt 

de ING-collectie uitgebreider aan de orde.

3.4 Identiteit en imago
Wat zijn is nu precies de kenmerken van de identiteit van ING? 

Voor externen is het moeilijk om inzicht te krijgen in de cultuur 

die heerst bij het bedrijf. Zoals gezegd is ING een financiële 

instelling met een mondiaal bereik. Het behalen van winst is 

voor de ING het hoogste doel. Dit doel is klantgericht 

geformuleerd in de missie: ‘klanten toonaangevende 

dienstverlening bieden bij hun financiële keuzes voor de 

toekomst.’31 Het is ingebakken in de identiteit van de ING; door 

toonaangevend te zijn zullen klanten blijven toestromen, zodat 

winst gemaakt kan worden en het bestaansrecht van het bedrijf 

gewaarborgd is. Daarbij is een bank die voorop loopt en 

innovatief is aantrekkelijk.

 Het product van ING is financiële dienstverlening. Het 

product is complex en moeilijk te bevatten, net zoals de 

medische behandelingen en het onderzoek in het Erasmus MC. 

Ook de opbouw en de structuur van het bedrijf is van buitenaf 

nauwelijks te doorgronden. De identiteit van de ING is voor 

een klant of een relatie moeilijk vast te stellen. Om toch een 

krachtige uitstraling te hebben is het dus van belang dat de 

ING een goed imago heeft dat mensen aantrekt. Net zoals 

voor het Erasmus MC gelden ook voor ING de criteria van 

Poiesz, zoals besproken in paragraaf 1.2. 

29 Idem
30  De ING sponsort 

samen met Philips en 
de Bankgiroloterij de 
verbouwing van het 
Rijksmuseum.

31 www.ing.com
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 Om een goed imago op te bouwen richt ING de aandacht 

op maatschappelijk verantwoord ondernemen, om een goede 

‘corporate citizen’ te zijn. Verantwoord ondernemen is een 

breed begrip waar veel verschillende activiteiten onder vallen 

die op verschillende niveaus spelen. Kunst en cultuur vallen 

binnen de activiteiten die vooral zichtbaar zijn op uitvoerend 

niveau en belangrijk zijn voor het imago-management van 

ING. Binnen het kader ‘kunst en cultuur’ speelt de 

kunstcollectie een grote rol.

 

3.5 De ING-collectie
Net zoals de kunstcollectie van het Erasmus MC heeft de 

Nederlandse ING-collectie een complexe ontstaans-

geschiedenis.32 De collectie van de oorspronkelijke NMB Bank 

is in 1974 ontstaan met kleine, losse aankopen. Drie jaar later 

lag er een beleid voor kunstverwerving. In de jaren zeventig is 

de keuze gemaakt om Nederlandse figuratieve kunst te 

verzamelen. Met de fusie van NMB Bank met de Postbank en 

de latere fusie van NMB Postbank Groep met Nationale-

Nederlanden zijn nog twee belangrijke collecties toegevoegd 

en zo ontstond het begin van de ING-collectie. 

  Het kunstbeleid van de Postbank (onder toezicht van de 

Dienst Esthetische Vormgeving van de PTT) en dat van 

Nationale-Nederlanden verschilde aanzienlijk van het beleid 

bij de NMB. Bij de Postbank en Nationale-Nederlanden lag de 

nadruk op fotografie en abstracte werken van kunstenaars als 

Ger Dekkers en Joost Baljeu.

  In eerste instantie werden de collecties van de Postbank en 

Nationale-Nederlanden naast de figuratieve kunst afkomstig 

van de NBM Bank gepresenteerd. Op advies van Sacha Tanja, 

oud-hoofdconservator van de ING-collectie Nederland, is voor 

ING vastgehouden aan het oorspronkelijke beleid zoals bij 

NMB Bank was ingezet: men ging door met het verzamelen 

van Nederlandse hedendaagse figuratieve werken. De 

fotografische en abstracte werken zijn wel opgenomen 

gebleven in de collectie en figureren als ondersteunend werk in 

de internationale presentatie van de ING.

Net als bij ziekenhuizen als het AMC en het LUMC is de 

collectie van de ING opgezet om het klimaat voor medewerkers 

te veraangenamen. Het thema maatschappelijk verantwoord 

ondernemen speelde nog niet in de periode dat de ING-

collectie het licht zag. De inzet van de collectie als 

imagoversterker was dus geen primair doel, dit is in de loop 

der tijd gegroeid.

3.6 Inzet van de ING-collectie
De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de ambitieuze 

doelen van de ING ligt bij ING Art Management, een afdeling 

die vergelijkbaar is met kunstzaken in het Erasmus MC. Intern 

regelt Art Management een internationale kunstuitleen voor 

medewerkers en bepaalt zij in overleg wat er in openbare 

bedrijfsonderdelen getoond wordt. ING Art Management heeft 

ook een service speciaal voor ING klanten: ING Art 

Management Services. Zij geeft inhoudelijk, financieel en 

juridisch advies op het gebied van collectiebeheer en 

management. Tevens organiseert ING Art Management 

evenementen voor relaties, zoals The European Fine Art Fair. 

Ook de ondersteuning en organisatie van tentoonstellingen 

wordt door het departement geregeld.

Samenvattend zijn de activiteiten van de ING Groep op het 

gebied van kunst: 

32  De ING-collectie 
strekt zich over de 
hele wereld uit. 
Deelcollecties vindt 
men in Nederland, 
België, Polen, Groot 
Brittannië en Mexico.
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 •  ING Art Management beheert de bestaande collectie  

en verwerft nieuw werk; 

 •  ING ondersteunt (inter)nationaal tentoonstellingen; 

 •  ING ondersteunt kunstenaars door werk te kopen en 

opdrachten te verstrekken en ziet zichzelf actief als 

mecenas; 

 •  ING organiseert wereldwijd kunstgerelateerde 

activiteiten voor klanten en relaties die in mindere of 

meerdere mate exclusief zijn;

 •  ING Art Maganement Services geeft adviezen aan 

klanten en begeleidt ze op de weg naar een 

professionele omgang met kunst. 

Het positieve effect dat kunst kan hebben is door het bedrijf 

begrepen en wordt intern gebruikt om een aangename sfeer te 

creëren voor medewerkers en bezoekers. Gebouwen worden 

gemarkeerd door kunstwerken, zoals het ING House, het 

hoofdkantoor in Amsterdam.

 De zichtbaarheid van kunst in de openbare ruimte wordt 

door ING slim ingezet. Het bedrijf presenteert zijn maat-

schappelijke verantwoordelijkheid op elegante wijze door te 

wijzen op de mecenasfunctie waar het beeldende kunst betreft. 

Het bedrijf bekommert zich om het welzijn van de individuele 

kunstenaar en houdt er zelf iets moois aan over. Door te blijven 

kiezen voor toegankelijke figuratieve kunst in de collectie 

probeert men aan te sluiten bij de missie en de business 

principles van ING (professionaliteit, openheid en integriteit), 

die weer zichtbaar zijn voor de samenleving. (afb.) De kunst-

collectie is onderdeel van de identiteit van ING en er ontstaat 

een kruisbestuiving die moet zorgen voor een goed(e) imago/

reputatie van de ING, met als gevolg dat het bedrijf groeit.

3.7 ING-collectie versus Erasmus MC-collectie
Overeenkomsten in de bedrijfsculturen zijn hoofdzakelijk 

bepaald door de fusies waarmee beide bedrijven 

geconfronteerd zijn in het verleden. De samenstelling van de 

organisatie is dus niet homogeen. In de toekomst zal de 

commercialiteit van de ING en het Erasmus MC waarschijnlijk 

meer overeenkomsten gaan vertonen.

 ING is zich bewust van de kwaliteiten van de kunstcollectie 

en laat deze kwaliteiten voor zich werken, zodat ze uiteindelijk 

een positief effect genereren: winst. Voor het Erasmus MC is 

het winstbejag van de organisatie niet het belangrijkste doel, 

het accent ligt op het leveren van toponderzoek, topklinische 

zorg en uitstekend onderwijs. Hoewel de einddoelen van de 

bedrijven verschillen, kan het Erasmus MC wel gebruik maken 

van de werkwijze van de ING: voor zowel ING als Erasmus MC 

geldt dat de consument aangesproken wordt zodat deze 

gebruik gaat maken van diensten; financieel- of 

zorggerelateerd. Een consument wordt door zowel de kwaliteit 

van de verleende dienst aangetrokken, als door het imago van 

het bedrijf dat de dienst verleent. Niet alleen de 

consumptievraag speelt een rol. De ING heeft het belang van 

een goed imago onderkend en anticipeert op de wensen van 

klanten. Kunst is een aspect dat bijdraagt aan de opbouw van 

het imago van ING.

 Om de wereldwijde naamsbekendheid van de ING hoog 

te houden sponsort het bedrijf activiteiten, zoals al aan de orde 

gekomen is. Voor het Erasmus MC is een mondiale 

verspreiding van haar naam geen primair doel. Wanneer 

gedacht wordt aan het ondersteunen van activiteiten zal het 

voor het ziekenhuis gaan om sponsorwerving voor doelen 

binnen het ziekenhuis. 
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 Het Erasmus MC zal in de toekomst zijn patiënten meer als 

zorgconsumenten gaan zien: mensen die zelf kunnen kiezen 

voor de beste behandeling, een prettig contact en een fijne 

sfeer. Wanneer men een patiënt als klant heeft is het nog 

belangrijker dan in een ‘gezonde’ situatie dat de klant zich 

veilig voelt in de omgeving waar hij behandeld wordt, zodat de 

gelijkwaardigheid tussen patiënt en hulpverlener intact blijft. 

De omgeving maakt een belangrijk onderdeel uit van een van 

de diensten die het Erasmus MC levert aan patiënten: 

excellente zorg. 

 De inzet van de kunstcollectie kan het Erasmus MC in de 

toekomst, zowel intern als extern voordeel opleveren. Door de 

kwaliteit van de kunstcollectie kan het Erasmus MC laten zien 

dat zij haar eigen kwaliteiten en ambities zoals gesteld in de 

missie serieus neemt. Kunst kan het imago van het Erasmus 

MC ondersteunen en reflecteren, net zoals de kunstcollectie 

van de ING het imago ondersteunt. Deze mogelijkheid ontstaat 

wanneer de kunst is opgenomen in de identiteit van het bedrijf. 

Bij ING is dit het geval en maakt de kunst uit van twee grotere 

gehelen: in de eerste plaats van de visie van ING op 

verantwoord ondernemen en in de tweede plaats van de grote 

organisatie die ING is. 

 Het Erasmus MC kan de kunstcollectie gaan gebruiken om 

haar culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te 

dragen, net zoals ING dat doet. Naast de medische 

verantwoordelijkheid van het Erasmus MC heeft het ziekenhuis 

als groot bedrijf verantwoordelijkheden op sociaal, 

economisch, technologisch en milieu-gebied. Het Erasmus MC 

is een belangrijke werkgever in Rotterdam en door haar 

invloed op de stedelijke en sociale omgeving zal de organisatie 

rekening moeten houden met meer dan alleen haar primair 

zichtbare functie van ziekenhuis. Dat kunst kan bijdragen aan 

het imago van een groot bedrijf wordt duidelijk in het 

voorbeeld van de ING.

  In het Erasmus MC is er nog geen sprake van opname 

van kunst in de eigen identiteit en kan de collectie nog 

nauwelijks een rol spelen als imagoversterker. Maar in de 

toekomst staat het er voor het Erasmus MC gunstig voor: het 

gebouw waarin de kunst getoond wordt is openbaar. Dat 

betekent dat de Erasmus MC-collectie altijd makkelijker 

toegankelijk zal zijn dan die van de ING. Juist door de 

zichtbaarheid van de kunstwerken voor alle doelgroepen zal de 

collectie in de toekomst beter in staat zijn het imago/reputatie 

van het ziekenhuis te versterken.
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4.1 Nieuw bouwen
Het nieuwe Erasmus MC moet hét ziekenhuis van de 

eenentwintigste eeuw worden, dat de snelle medisch 

wetenschappelijke ontwikkelingen lange tijd kan doorstaan en 

verwerken. De snelheid waarmee nieuwe ontdekkingen worden 

gedaan zal in de komende honderd jaar waarschijnlijk alleen 

maar toenemen. Een gebouw ontwerpen dat meegroeit met de 

techniek, met geavanceerde behandelingen en met de wensen 

van personeel en consument (patiënt) is een enorme uitdaging. 

Het vraagt de nodige creativiteit en fantasie om vooruit te 

denken op processen die nu nog niet bestaan maar in de 

toekomst dagelijkse praktijk kunnen worden.

4.2 Helende omgeving
Hoogwaardige kwaliteit op de drie gebieden waarop het 

medisch centrum zich beweegt is van groot belang voor de 

identiteit en het imago/reputatie van het Erasmus MC, zowel 

regionaal, nationaal als internationaal. Architectenbureau EGM 

architecten heeft begin 2007 het definitieve casco-ontwerp 

gepresenteerd. De lijnen voor het nieuwe gebouw zijn uitgezet. 

Het nieuwe Erasmus MC probeert in dit gebouw de menselijke 

maat voelbaar te maken door de architectuur af te stemmen 

op medewerkers en waar mogelijk op individuele wensen van 

patiënten. 

 De benadering die gericht is op het individu komt voort uit 

de principes van een helende omgeving: een healing 

environment. Het laatste decennium is dit begrip gemeengoed 

geworden in een wereld waar alle aandacht gericht is op 

kwetsbare mensen. De gedachte is dat de omgeving het 

herstelproces van patiënten dient te ondersteunen. In het 

‘Intentiedocument duurzaam en gezond ontwikkelen’ uit 2002 

wordt healing environment gekoppeld aan de missie van het 

Erasmus MC: ‘Healing environment wil zeggen: zodanig 

ontwerpen dat het complex en de omgeving bijdragen aan de 

genezing. Het gaat daarbij voornamelijk om het creëren van 

een omgeving die stress en ongerustheid bij de patiënt 

vermindert (en daarmee bijvoorbeeld bloeddruk en 

pijngevoelens verlaagt) en bijdraagt aan het vermogen met de 

ziekte en de ziekteverschijnselen om te gaan. Een healing 

environment draagt ook bij aan het welzijn van medewerkers: 

het ‘klimaat’ waarin zij de patiënt centraal kunnen stellen.’33 

 De term healing environment wordt ondersteund door de 

Evidence Based Medicine (EBM), die op wetenschappelijke 

wijze de invloed van de omgeving op het welzijn van mensen 

onderzoekt. Op de website van het Center for Evidence Based 

Medicine wordt omschreven wat EBM inhoudt: ‘evidence-based 

medicine is the conscientious, explicit and judicious use of 

current best evidence in making decisions about the care of 

individual patients.’34

 Bij EBM en in een healing environment staat het welzijn 

van de patiënt centraal. Dit was natuurlijk ook eerder al het 

geval, de doelen van de medische wetenschap zijn altijd 

genezing en welzijn geweest. Ook in ziekenhuizen uit 

voorgaande eeuwen gebouwd werd rekening gehouden met 

de sfeer waarin patiënten verkeerden tijdens hun behandeling. 

De noviteit van EBM en healing environment zit in de 

individuele benadering en de zelfredzaamheid die het welzijn 

van patiënten gedurende het genezingsproces moeten 

bevorderen. 

4.3 Het gebouw
In de nieuwe architectuur gaan neutrale materialen als staal, 

33  Intentiedocument 
duurzaam en  
gezond ontwikkelen,  
2002, p. 3

34  Volledig citaat: ‘[…] 
The practice of  
evidence-based 
medicine means 
integrating individual 
clinical expertise with 
the best available 
external clinical 
evidence from 
systematic research. 
[…]By best available 
external clinical 
evidence we mean 
clinically relevant 
research, often from 
the basic sciences of 
medicine, but especially 
from patient centred 
clinical research into 
the accuracy and 
precision of diagnostic 
tests (including the 
clinical examination), 
the power of 
prognostic markers, 
and the efficacy and 
safety of therapeutic, 
rehabilitative, and  
preventive regimens. 
External clinical 
evidence both 
invalidates previously 
accepted diagnostic 
tests and treatments 
and replaces them with 
new ones that are 
more powerful, more 
accurate, more 
efficacious, and safer.’ 
www.cebm.net
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hout, hout-look, glas en groen de hoofdrol spelen met als doel 

het creëren van een aangename sfeer. Niet alleen de sfeer 

van het gebouw is anders in het nieuwe 

ziekenhuis, ook de logistiek verandert drastisch. Een voorbeeld 

zijn de eenbedskamers, waar patiënten niet gestoord worden 

door andere patiënten. In het nieuwe Erasmus MC kan de 

patiënt zelf regelen hoe de temperatuur in de kamer is en 

hoeveel licht er binnenvalt. Storende geluiden overdag en  

’s nachts die veroorzaakt worden door de zorg voor 

medepatiënten zijn verleden tijd. Bezoektijden worden flexibeler 

en bezoekers kunnen een deel van de directe zorg voor 

patiënten overnemen van het personeel omdat ze meer tijd bij 

de patiënt mogen doorbrengen.

 De filosofie dat de patiënt centraal staat heeft grote 

gevolgen voor de logistiek van de zorg. Omdat een patiënt 

alleen op een kamer ligt zijn er bijvoorbeeld nauwelijks 

behandelkamers meer nodig en gaat de arts langs de 

patiënten in plaats van andersom. Om patiënten uit hun 

isolement te halen worden maaltijden niet meer aan het bed 

verstrekt, maar gaan mensen hun maaltijden consumeren in 

eetzalen met andere patiënten, wat ook hun beweging ten 

goede komt.

 De aanvoer van voedings- en zorgmiddelen zal heel 

anders zijn dan nu het geval is en dat vergt een omschakeling 

in denk- en werkwijze van medewerkers. Voor medewerkers 

betekent de levering van individuele zorg dat ze waarschijnlijk 

meer handelingen gaan verrichten, ondanks dat een deel van 

de dagelijkse zorg door bezoekers kan worden overgenomen. 

Het gebouw moet ergonomisch worden aangepast op de 

indivuele benadering van patiënten.

 De dynamiek van bedden, karren en ander materieel in 

het gebouw wordt in het nieuwe ziekenhuis zo veel mogelijk 

ondergronds gehouden en gescheiden van menselijke 

dynamiek. Verpleegafdelingen komen hoog in de nieuwbouw 

om patiënten een wijds uitzicht te bieden. De precieze indeling 

van de afdelingen is nog niet bekend, daar wordt nu nog over 

nagedacht. 

 Het nieuwe gebouw is ten tijde van het schrijven van deze 

thesis nog niet volledig doorontwikkeld. Het nieuwe Erasmus 

MC komt voort uit functionaliteit en klant/patiëntgerichtheid. 

Belangrijk is de functionaliteit van het gebouw volgens Ine 

Zijlstra, gebruikerscoördinator labaratoriumhoudende 

afdelingen en beeldvormende technieken: ‘We moeten zorgen 

dat het één functioneel ziekenhuis wordt. […] Nu zie je nog dat 

iedereen vanuit het eigen thema werkt. De uitdaging is ervoor 

te zorgen dat iedereen zich bij het grote geheel betrokken 

voelt. Waarbij het de kunst is om thema’s ook nog hun eigen 

identiteit te laten behouden. […] Het gevoel van eenheid zal 

zeker toenemen in de nieuwbouw.’35

4.4 Statement in de stad
Over tien jaar zal het eerste deel van de nieuwbouw van het 

Erasmus MC gereed zijn, waarin de thema’s Oncologie, 

Afweer, stofwisseling & veroudering en Acute opvang & 

bewegingsapparaat een plek krijgen. Het gebouw heeft in 

eerste instantie een zorgfunctie, maar zal samen met de 

Faculteit ook een architecturaal statement worden in Rotterdam 

en de skyline beïnvloeden. Het Erasmus MC overstijgt daarmee 

haar primaire functie van zorgomgeving voor patiënt, 

werkomgeving voor personeel en onderwijscentrum voor 

studenten. 

 Een enorm gebouw als het nieuwe Erasmus MC heeft 
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Erasmus MC, EGM Architecten, definitief ontwerp casco, entree, 2007



Erasmus MC, EGM Architecten, definitief ontwerp casco, atrium, 2007



Erasmus MC, EGM Architecten, plattegrond omgeving Erasmus MC, 2007



Erasmus MC, EGM Architecten, definitief ontwerp casco, backbone, 2007



Erasmus MC, EGM Architecten, skyline Rotterdam, 2007



impact in Rotterdam, niet alleen op de skyline maar ook 

voelbaar in de stad. Het academisch ziekenhuis is nu al de 

grootste werkgever en door de spin-off van activiteiten die met 

de nieuwbouw te maken hebben wordt de economische positie 

van het Erasmus MC nog verder versterkt. Voor de reputatie 

van het ziekenhuis is het belangrijk dat ze een menselijk gezicht 

blijft tonen. Dit gebeurt zoals gezegd door vast te houden aan 

de menselijke maat.36 

 De kunstcollectie kan het architecturaal statement dat het 

nieuwe gebouw is versterken, maar zij kan ook zelf een 

cultureel statement worden. In Hoofdstuk 2 is aan de orde 

gekomen dat bijvoorbeeld het AMC de collectie gebruikt als 

cultureel statement: het AMC stelt op de website dat ‘het AMC 

onderdak biedt aan de grootste permanent geëxposeerde 

collectie Nederlandse beeldende kunst van na 1945.’37 Het 

AMC heeft dus aan mensen die niet direct met het ziekenhuis 

te maken hebben iets interessants te bieden, namelijk een 

collectie van grote omvang die altijd toegankelijk is. Dat de 

kunst gewaardeerd wordt is gebleken uit het onderzoek van 

Bolt dat in hoofdstuk 2 aan de orde gekomen is. Ook de 

kunstcollectie van het Erasmus MC kan een dergelijke positie 

verwerven, zeker omdat het gebouw vlakbij de Kunsthal, het 

Museumpark en museum Boijmans-Van Beuningen gelegen is. 

De Erasmus MC collectie heeft de potentie een waardevolle 

aanvulling worden op de culturele as van Rotterdam, wat 

bijdraagt aan de zichtbaarheid van het Erasmus MC. Het 

imago van het ziekenhuis als organisatie die verder kijkt dan 

alleen haar eigen core-business wordt daarmee versterkt. 

4.5 Korte reflectie
Eerder is aan de orde gekomen dat een mondiale speler als 

ING veel aandacht besteedt aan het uitdragen van 

maatschappelijk bewustzijn. Voor ING vallen niet alleen 

werkgelegenheid, omgangsvormen en milieu-aspecten onder 

hun verantwoordelijkheid, ook kunst en cultuur worden als 

waardevol en belangrijk bestempeld. Ik denk dat het Erasmus 

MC daar een voorbeeld aan kan nemen. 

 In de eerste plaats kan dat van buiten naar binnen: 

Rotterdam is een stad met een sterk multicultureel karakter en 

dat mag zichtbaar zijn in het ziekenhuis. Een kunstcollectie die 

niet alleen bestaat uit hedendaagse westerse kunst, maar ook 

andere culturele invloeden een plaats geeft is een goed middel 

om de positieve aspecten van multiculturaliteit te laten zien. 

Daarnaast kan kunst patiënten ondersteunen door 

herkenningspunten te bieden en te verleiden tot verpozing en 

verwondering, wat mensen afleidt van hun ziekzijn.38 Ze kan 

bezoekers stimuleren en in veel gevallen een eerste 

kennismaking met goede kunst bieden.

 In de tweede plaats is de kunstcollectie van belang van 

binnen naar buiten: kunst versterkt de architectuur die de 

identiteit van het Erasmus MC reflecteert. De kunstcollectie 

wordt een kwalitatief hoogwaardig geheel, opgebouwd uit 

delen die passen bij de ruimtes waarvoor ze bedoeld zijn. De 

collectie sluit zo aan bij de structuur van het Erasmus MC en 

draagt bij aan het imago. Het imagomanagement kan nu 

worden uitgezet en krijgt door de bouw van het nieuwe 

Erasmus MC een impuls om kunst daadwerkelijk actief in te 

zetten. Bij de plaatsing van kunst dient rekening gehouden te 

worden met de doelgroepen en de functies van het gebouw. 

Een samenspel tussen de architectuur, de doelgroepen en de 

kunst zal bijdragen aan het positieve imago van het Erasmus 

MC. Op deze manier kan de kunstcollectie mogelijkheden 
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het Erasmus MC 
verantwoordelijkheid 
door aandacht te 
besteden aan bijvoor-
beeld duurzaam 
ondernemen en 
goede toegankelijk-
heid van het gebouw.

37 www.amc.nl
38  Zie ook kunstbeleid, 

Bijlage 2



bieden om het imago van het Erasmus MC te versterken, om te 

laten zien dat het een bedrijf is dat verder kijkt dan haar core-

business. En dat is zowel goed voor het medisch centrum als 

voor de stad Rotterdam.
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5.1 Het Erasmus MC en kunst in 2020
In 2020 staat er in Rotterdam een gebouw van formaat met 

een enorme uitstraling. Architectuur die bepalend is voor de 

skyline van Rotterdam en op positieve wijze bijdraagt aan het 

architecturale klimaat van de stad. Het nieuwe Erasmus MC 

huist in een gebouw waar de beste kwaliteit op het gebied van 

zorg, onderzoek en onderwijs gerealiseerd wordt conform de 

missie van het ziekenhuis. Zoals het Erasmus MC een 

belangrijk deel uitmaakt van het gezicht Rotterdam moet de 

kunstcollectie een belangrijk deel vormen van het gezicht van 

het Erasmus MC. De kunstcollectie krijgt haar gezicht door 

hoogwaardige kunstwerken die zowel binnen de collectie als in 

het ziekenhuis in de juiste (kunsthistorische) context 

functioneren. Dit drietrapseffect geeft iedereen die met het 

Erasmus MC te maken krijgt de kans om diep door te dringen 

in de identiteit van het ziekenhuis op beeldende wijze. De 

waarde van de collectie wordt zo veiliggesteld.

 De kunstcollectie versterkt de identiteit en uitstraling van 

afdelingen. Doordat de kunstcommissie steeds meer de 

mogelijkheid heeft medewerkers kunstwerken aan te bieden en 

in samenspraak tot een keuze te komen wordt de kunstcollectie 

van binnenuit gedragen. Voor medewerkers bestaat de 

mogelijkheid om werk te wisselen voor kunst uit het depot of 

werken van een andere afdeling. Met de groei van de collectie 

zal wisselen steeds makkelijker worden, maar altijd wordt 

gezocht naar kunst die passend is bij de identiteit van de 

afdeling. Ook het samenspel dat kunstwerken met elkaar 

aangaan op de locatie is van groot belang. 

Het enthousiasme van het personeel wordt overgedragen op 

patiënten waardoor de sfeer op de afdeling verbetert. Wanneer 

personeel vaker met kunst in aanraking komt zal zij beter in 

staat zijn te begrijpen waar kunst over gaat. Bescheiden 

educatie zal bij patiënten terechtkomen via een kunstroute, een 

kunstkanaal op televisie of een website. 

 Voor patiënten en bezoekers is het nieuwe Erasmus MC 

een plaats waar ze goed hun weg kunnen vinden en waar ze 

zich prettig voelen. Bij regelmatig bezoek kan de patiënt een 

band opbouwen met de kunst waarmee hij geconfronteerd 

wordt. Het werk heeft een positief effect op de 

gemoedstoestand van patiënten. De kunst in het Erasmus MC 

moet daarom toegankelijk zijn, maar niet meteen te 

doorgronden. Werk dat uitnodigt tot beter kijken leidt de 

patiënt af van zijn ziekzijn en maakt wachttijden gevoelsmatig 

korter.  

5.2 De collectie inhoudelijk
De groei van de collectie zal tweeledig worden ingezet. Met de 

groei worden grote, bepalende kunstwerken steeds betere 

herkenningspunten in de algemene openbare ruimtes zoals de 

backbone. De rol van objecten als markering speelt een 

essentiële rol in het terugbrengen van de menselijke maat. In 

Hoofdstuk 4 zijn EBM en healing environment aan de orde 

gekomen, waarin aandacht is voor kunst, maar het een 

marginale rol speelt. Op afdelingen waar mensen regelmatig 

komen wordt de kunst juist gerouleerd om medewerkers en 

patiënten afwisseling te bieden. Voor dit doel zijn door de 

kunstcommissie hoogwaardige series verworven zodat de 

eenheid op een afdeling zichtbaar wordt.

 Kunst in het nieuwe Erasmus MC krijgt een prominente 

positie: in 2020 wordt de kunstcollectie gekenmerkt door 

landmarks van hoge kwaliteit in de openbare ruimte die de 

kerncollectie vormen. Daarnaast omvat de collectie werken die 
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topstukken inbedden zodat de gewenste museale gelaagdheid 

ontstaat zoals geformuleerd is in het kunstbeleid. 

 Een voorbeeld van zo’n landmark is een werk in opdracht 

van Olafur Eliasson (1967) in de backbone waar veel patiënten 

en bezoekers komen. Eliasson laat natuurlijke verschijnselen 

zoals een zonsopgang, een regenboog en mist op een 

kunstmatige manier in een geconstrueerde omgeving zien.  

De installaties zijn vooral een plek van verwondering en 

ervaring. Het werk van Eliasson roept vragen op over onze 

verhouding tot onze omgeving en op deze wijze maakt 

Eliasson’s werk ons bewust van onze omgeving en de 

mogelijkheid om onze omgeving te veranderen.39 Het werk van 

Eliasson is passend in de omgeving van het Erasmus MC waar 

mensen geconfronteerd worden met zichzelf en een nieuwe 

omgang met hun omgeving moeten vinden, bijvoorbeeld 

ernstig zieke patiënten.

 Naast de installatie van Eliasson staat het werk van  

Ann Veronica Janssens (1956), dat bestaat uit kortdurende 

interventies in de omgeving, waarbij ze gebruik maakt van 

elementen als licht, geluid en beweging. Kenmerken van de 

bestaande omgeving worden door haar interventies in een 

ander licht gesteld. Net als het werk van Eliasson gaat het over 

veranderende waarneming. Het werk van Janssens staat op 

zichzelf en is tegelijkertijd een ondersteuning van Eliasson. In 

museale categorie 2 valt de fotografie van Luisa Lambri (1969). 

Zij fotografeert het spel van licht in landschappen en 

gearrangeerde situaties. Haar studies naar licht gaan een 

relatie aan met het ruimtelijke werk van Eliasson en Janssens. 

Lambri wordt ingezet op afdelingen die architecturaal direct 

aansluiten bij de openbare ruimte in de backbone van het 

Erasmus MC.

Janssens oeuvre bestaat niet alleen uit interventies.  

Haar sculpturen maken een verbinding met werken van  

Thomas Rentmeister (1964). De gladde, organische, polyester 

objecten van Rentmeister weerspiegelen en vervormen de 

omgeving. Rentmeister zegt zelf over zijn werk: Misschien 

kunnen mijn sculpturen beter worden omschreven als 

‘waarnemingseilanden’ of als ‘verdichtingen van realiteit’.  

Ze hebben geen agressief karakter. Ik heb het gevoel dat zij 

zachtjes, maar onophoudelijk hun omgeving binnensijpelen – 

en omgekeerd.’40 Kunstwerken van deze kunstenaars gaan 

verbindingen met elkaar aan die zorgen voor diepgang en 

gelaagdheid in de collectie. Tegelijkertijd zijn zij als landmark 

oriëntatiepunten voor medewerkers, patiënten en bezoekers in 

de enorme ruimte van de backbone van het ziekenhuis. 

 De collectie is in de nieuwbouw een samenhangend 

geheel en kunsthistorische reflectie is een taak van de 

conservator. De kunstcommissie en de conservator zijn in 2020 

ruim zeventien jaar bezig met het kunstbeleid en de uitvoering 

daarvan. Gedurende die periode zal reflectie plaatsvinden om 

ervoor te zorgen dat de kunst ook daadwerkelijk de positie 

krijgt die de kunstcommissie bij aanvang voor ogen had. Er is 

een goede website met een online database waarin informatie 

over de collectie is opgenomen en die toegankelijk is voor 

medewerkers en patiënten. Enkele jaren na de oplevering van 

de nieuwbouw wordt een catalogus gepresenteerd waarin de 

kunst in context voor iedereen zichtbaar is. 

5.3 Kunst als imagoversterker van het Erasmus MC  
in 2020
In 2020 is de kunstcollectie zonder moeite zichtbaar in het 

Erasmus MC, zij maakt deel uit van de identiteit van het 
39 www.nai.nl
40 www.skor.nl
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Center of Physics, Stockholm, Olafur Eliasson, Sun reflector, 2003



Ann Veronica Janssens, Lightning, 2005



Luisa Lambri, Untitled (Barragan House II, 02B)



Ann Veronica Janssens, Untitled, 2002



RISO, Thomas Rentmeister, Untitled, 2006



ziekenhuis. De collectie is in staat om zowel de subidentiteiten 

als de hoofdidentiteit te ondersteunen. Ook is zij een reflectie 

in hoogwaardigheid van de core-business van het Erasmus 

MC: topklinische zorg, toponderzoek en toponderwijs. 

 Door de kwaliteit van de collectie en de weerslag die zij 

heeft op de ruimtes en de doelgroepen van het Erasmus MC 

wordt de collectie ingezet als imagoversterker. De kunst in het 

ziekenhuis is onderdeel van het imago-management om de 

buitenwereld te tonen dat het Erasmus MC ‘een innoverend 

centrum van hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en 

zorg op het gebied van ziekte en gezondheid is. (missie)’ 

 De kunstcollectie zal altijd een klein onderdeel zijn van een 

organisatie die als core-business de medische wetenschap en 

daaruit voorvloeiende behandelingen heeft. Maar dat is geen 

reden om de collectie niet als volwaardig onderdeel te 

presenteren. Door de kwaliteiten van kunst zal de ruime 

aanwezigheid ervan in het nieuwe Erasmus MC doorwerken in 

alle regionen van het bedrijf en een bindende werking hebben. 

Naar buiten toe wordt de krachtige uitstraling van het Erasmus 

MC versterkt en een goed imago is van grote waarde om de 

missie te bereiken. In 2020 speelt het Erasmus MC op het 

gebied van zorg een belangrijke rol in Rotterdam en 

daarbuiten, maar heeft het medisch centrum ook op cultureel 

gebied een waardevolle aanvulling te bieden op het culturele 

klimaat van de stad en haar omgeving.
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In hoeverre kunnen de stellingen die ik in de inleiding 

formuleerde onderschreven worden? De drie ondersteunende 

stellingen zal ik eerst beproeven voor ik bij de hoofdstelling 

kom. 

Substelling 1: ‘Kunst verbijzondert de openbare 
ruimte waardoor een inspirerend klimaat ontstaat 
waar uiteenlopende doelgroepen zich kunnen 
welbevinden. Met als mogelijk gevolg dat 
medewerkers beter presteren en patiënten hun 
toestand beter kunnen verdragen.’

Deze stelling is gebaseerd op het kunstbeleid zoals bijgevoegd 

in Bijlage 2. Deze stelling lijkt in eerste instantie onderschreven 

te kunnen worden. Dit blijkt uit het patiëntenonderzoek dat in 

het AMC is uitgevoerd en waarin is aangetoond dat kunst in  

de openbare ruimte de ziekenhuissfeer vermindert en het een 

aangenamere plaats maakt om te verblijven. Kunst helpt zeker 

bij het creëren van een inspirerend klimaat waar mensen met 

nieuwe dingen in aanraking komen. Maar welbevinden van 

uiteenlopende doelgroepen is individueel bepaald en een 

lastig doel om te bereiken. Niet alleen om de voor de hand 

liggende reden dat ernstig zieke patiënten zich onmogelijk 

totaal kunnen ‘welbevinden’, maar ook omdat kunst nooit de 

volledige doelgroep zal bereiken en aanspreken. Er zullen altijd 

gebruikers zijn die niet gelukkig zijn met kunst in het ziekenhuis 

of de kunst in hun directe omgeving en die mensen zullen zich 

onder alle doelgroepen bevinden. Ook moet de ruimte al 

kwaliteiten hebben voor verbijzondering plaats kan vinden.  

Een onaangename ruimte kan niet door een kunstwerk als bij 

toverslag in een bijzondere omgeving transformeren. Volledige 

haalbaarheid geldt dus niet voor deze stelling. 

In de toekomst kunnen externen aangetrokken worden door 

het bijzondere klimaat van het Erasmus MC dat gevormd wordt 

door de architectuur en de kunst, maar dit is niet de primaire 

doelgroep waar de kunstcommissie zich op richt. Een goede 

balans tussen de doelgroepen en de kunst draagt het meest bij 

aan het verbijzonderen van het Erasmus MC, en in alle 

gevallen blijft de context waarin de kunst moet functioneren 

van groot belang.

Substelling 2: ‘Hoogwaardige kunst draagt bij aan 
het imago dat het Erasmus MC wil neerzetten als 
‘innoverend centrum van hoogwaardige 
kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied 
van ziekte en gezondheid.’’41

Eén en één is twee in dit geval. Hoogwaardige kunst in een 

hoogwaardige instelling draagt niet alleen bij aan het imago 

van het Erasmus MC, zij versterkt het en spreidt het uit. Het is 

echter niet zo dat losse hoogwaardige werken het imago van 

het Erasmus MC versterken, de collectie moet in zijn geheel van 

hoge kwaliteit zijn en worden. De identiteit van het ziekenhuis is 

opgebouwd uit kleinere delen, uit subculturen zoals Van Hasselt 

ze noemt. De kunstcollectie zal deze identiteiten moeten 

ondersteunen en tegelijkertijd een eigen gezicht ontwikkelen. 

De stelling kan zoals die hier geformuleerd is voor waar 

worden aangenomen. Het besef dat deze stelling gebaseerd is 

op theoretisch (kunst)beleid is van belang. In de praktijk is het 

heel moeilijk om de stelling ten uitvoer te brengen en zichtbaar 

te maken, maar het is niet onmogelijk. De promotie-ideeën 

zoals ik heb aangereikt kunnen de zichtbaarheid van de 41 Missie Erasmus MC
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collectie en daarmee haar relatie met de missie van het 

Erasmus MC gemakkelijker maken.

Substelling 3: ‘Het Erasmus MC is een grote instelling 
die mede het gezicht van de stad Rotterdam bepaalt. 
De kunstcollectie is een middel waarmee het Erasmus 
MC maatschappelijke verantwoordelijkheid kan 
uitdragen.’

Deze stelling kan mijns inziens onderschreven worden. Zoals  

in het vierde hoofdstuk aan de orde is gekomen maakt de 

collectie deel uit van het imago dat het Erasmus MC wil 

hebben. In dit hoofdstuk heb ik onder het kopje ‘promotie 

extern’ praktische manieren omschreven waarmee de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk 

uitgedragen kan worden.

Stelling: ‘In 2020 is de kunstcollectie opgenomen in 
de identiteit van het Erasmus MC en draagt zij bij  
aan het imago/reputatie van het medisch centrum als 
organisatie die zich bewust is van haar cultureel 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Deze stelling weerspiegelt de ambitie van de kunstcommissie, 

die opereert in opdracht van de Raad van Bestuur van het 

Erasmus MC. Is het haalbaar om de kunstcollectie in 2020 

zover ontwikkeld te hebben dat zij daadwerkelijk opgenomen is 

in de identiteit van het Erasmus MC? Alle zaken die in deze 

thesis aan de orde gekomen zijn moeten het voor de 

kunstcommissie makkelijker maken om ervoor te zorgen dat de 

collectie in de identiteit van het Erasmus MC kan groeien. Dat 

gebeurt niet ineens, maar stap voor stap. Van essentieel 

belang is de inbedding van de collectie bij de afdelingen. 

Zolang de kunst in het Erasmus MC niet door medewerkers 

gedragen wordt op kleine schaal, ingebed raakt in de micro-

identiteiten zal zij ook niet in de macro-identiteit haar plaats 

vinden. Het enthousiasme voor kunst dat door het Erasmus MC 

uitgestraald wordt zal overslaan naar patiënten, bezoekers en 

relaties met als gevolg dat de kunst bijdraagt aan een 

aangenamer klimaat.

 Door naar buiten te treden met de collectie kan het 

Erasmus MC blijk geven van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Dit is al meermalen aan de orde 

gekomen. De collectie kan het best beschouwd worden als  

een krachtige aanvulling op het uitdragen van de 

verantwoordelijkheid die het ziekenhuis in de stad en omgeving 

heeft. Als met de oplevering van het eerste deel van de 

nieuwbouw rond 2020 de ideeën die ik geopperd heb in 

praktijk gebracht zijn denk ik dat de kunstcollectie tegen die tijd 

zeker deel uitmaakt van de identiteit van het Erasmus MC. Voor 

de kunstcommissie kan het bewustzijn dat kunst actief ingezet 

kan worden als imagoversterker een voorsprong opleveren in 

de organisatie, omdat zij heel bewust haar beleid kan uitzetten 

en een duidelijk praktisch doel voor ogen heeft.

 Het is natuurlijk zo dat de collectie altijd ondersteunend zal 

zijn, maar de mate waarin is rekbaar. Als de kunstcommissie 

heel zichtbaar maakt wie ze is en wat ze doet kan de 

ondersteunende rol van de collectie van groot belang worden. 

De kunstcommissie kan een sturende rol hebben en de regie 

voeren over de aanwezigheid van kunst op uiteenlopende 

plaatsen in het Erasmus MC. Een positieve beleving van kunst 

heeft een positieve weerslag op de mensen die in het 
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ziekenhuis komen. En dat draagt, intern en extern, bij aan een 

positief imago van het ziekenhuis in Rotterdam en daarbuiten.
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