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Medisch Centrum 
 

 

Doelstelling 

Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland Medisch Centrum is verantwoordelijk voor de kunst in het 
ziekenhuis in Heerlen. De stichting heeft als doel de publieke ruimten in het Zuyderland ziekenhuis 
locatie Heerlen zodanig inhoud en vorm te geven dat daardoor voor patiënten, bezoekers en 
medewerkers een leefomgeving ontstaat, die een bijdrage levert aan het welbevinden en het welzijn 
van betrokkenen tijdens hun verblijf. 
 

Algemeen 

2021 is het tweede jaar op rij dat Corona en het Covid-virus de zorg en de maatschappij in haar greep 
heeft gehad. De gevolgen voor de zorg en de beperkingen in de maatschappij worden almaar zwaarder 
ervaren omdat het einde niet in zicht is. Dit heeft ook impact gehad op de activiteiten en 
bijeenkomsten van de Stichting. 
 

Bestuur 

Er zijn gedurende 2021 geen wisselingen in de samenstelling van het bestuur geweest. Wel is het 
vertrek van Rianne Wennekes wegens pensionering aangekondigd. Dit jaar is gezocht naar een 
opvolger die ook gevonden is. 
  
Het bestuur is in 2021 drie keer digitaal bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Regulier 
vergadert het bestuur één keer per kwartaal. 
 

Aankopen kunst 

Er zijn geen aankopen gedaan in 2021.  
 

Exposities  
In Heerlen in het ziekenhuis is een vaste expositieruimte waar normaliter meerdere exposities per jaar 
worden gehouden. Nu als gevolg van corona bezoek aan het ziekenhuis niet of nauwelijks mogelijk 
was, is besloten geen exposities te houden van nieuwe kunstenaars en hun kunstwerken. In plaats 
daarvan is keuze gemaakt om uit eigen collectie een expositie samen te stellen met als titel: ‘De keus 
van #2’, troostende kunstwerken uit onze kunstcollectie. De getoonde werken waren geselecteerd 
door medewerkers en de tentoonstelling was ook alleen door medewerkers te bezichtigen. 
 

Nieuwe kunstopdrachten 
In 2021 is er een kunstopdracht gegeven aan Vera Gulickers voor de poli Plastische Chirurgie. De 
opdracht bestaat uit het vervaardigen van drie grote schilderijen die op de betreffende poli geplaatst 
gaan worden. Schetsen die dienen ter inspiratie van de drie werken zijn in samenspraak met een 
afvaardiging van de afdeling uitgekozen. 

 
Rondleidingen en routes 
In 2021 zijn er geen georganiseerde rondleidingen geweest, omdat dit niet mogelijk was. Naast 
georganiseerde rondleidingen zijn er vaste routes die bezoekers en patiënten zelf kunnen wandelen, 
maar ook deze konden maar zeer beperkt worden gelopen.  



Jaarprent 

In 2021 is geen opdracht verstrekt. De jaarprent van Jack Reubsaet is vanwege de karakteristieken van 
de afbeelding en de enorme impact van corona dit jaar alsnog niet aangeboden. 
 

Concert 

Het is gelukt om 6 patiënten (elk samen met 1 familielid en in aanwezigheid van een muziektherapeut) 
te kunnen trakteren op een intiem privé-concert door muzikanten van de Philharmonie Zuid 
Nederland. Via livestream kon gekozen worden uit een 3 gangen menu waarna elk “gerecht” werd 
gespeeld. Deze activiteit was zo succesvol dat gezocht wordt naar bestendiging van de samenwerking. 
De Stichting draagt dit warm over aan de commissie Persoonsgerichte Zorg binnen de reguliere 
organisatie. 
 

Overige activiteiten 
Er zijn vervolgacties uitgevoerd met betrekking tot het overzetten van de gegevens naar de nieuwe 
database. 

Er zijn kunstwerken opgehangen in de vergaderruimten van de tussenverdieping en het Kenniscentrum 
in Heerlen. 

Verder wordt een shortlist opgesteld van kunstenaars die in aanmerking komen voor opdracht of 
aanschaf van een groter kunstwerk dat volgend jaar op de planning staat.  

De Stichting heeft de wens om de relatie tussen kunst en zorg beter te verankeren. Bijvoorbeeld door 
kunstbeleving en het “kijken naar kunst” in te bedden in het opleidingsprogramma van medisch 
specialisten. Verkennende gesprekken met deskundigen in andere (academische)ziekenhuizen zijn en 
worden gevoerd en intern wordt gepolst of voldoende draagvlak is om een pilot te verzorgen. Externe 
deskundigheid om hierin te ondersteunen wordt daarbij overwogen. 


